
أسئهخ انًشاجؼخ1َحٕ 

 ظهم )اخراس( اإلجاتح انصحٍحح مما ٌهً:

 ) عششَن ، أَنُ ( ما ٌُ انمهحق مىٍما تجمع انمزكش انسانم ؟ (1
 كهزبًْب . -أ 

 األٔنى فقظ . -ة 

 انثبٍَخ فقظ . -ج 

 نٍسب يهحقٍٍ ثجًغ انًزكش انسبنى . -د 

 أي انكهماخ اَذٍح مهحقح تجمع انمؤوث انسانم ؟ (2
 سجبالد . -أ 

 أٔالد . -ة 

 ساسٍبد . -ج 

 ُْذاد . -د 

 انمقصُس ٌُ : االسم (3
 اسى يؼشة آخشِ أنف . -أ 

 اسى يؼشة آخشِ ٔأ . -ة 

 اسى يؼشة آخشِ ٌبء . -ج 

 اسى يؼشة آخشِ أنف أٔ ٔأ أٔ ٌبء . -د 

 ) مشسخ تانقاضً ( انقاضً : اسم مجشَس َعالمح جشي (4
 انكسشح انظبْشح . -أ 

 انكسشح انًقذسح يُغ يٍ ظٕٓسْب انزؼزس . -ة 

 انكسشح انًقذسح يُغ يٍ ظٕٓسْب انثقم . -ج 

 .انٍبء  -د 

 ) َصم مُسى ( مُسى : فاعم مشفُع َعالمح سفعً  (5
 انضًخ انظبْشح . -أ 

 انضًخ انًقذسح يُغ يٍ ظٕٓسْب انزؼزس . -ة 

 انضًخ انًقذسح يُغ يٍ ظٕٓسْب انثقم . -ج 

 انفزحخ ألَّ يًُٕع يٍ انصشف . -د 

 ) أكشمد انقاضً ( انقاضً : مفعُل تً مىصُب َعالمح وصثً  (6
 انفزحخ انظبْشح . -أ 

 يُغ يٍ ظٕٓسْب انزؼزس .انفزحخ انًقذسح  -ة 

 انفزحخ انًقذسح يُغ يٍ ظٕٓسْب انثقم . -ج 

 انٍبء . -د 

أي انجمم اَذٍح ذشرمم عهى ضمٍش مسررش جُاصاً ذقذٌشي ) ٌُ ( ؟ (7
 سبفشُد إنى يكخ . -أ 

 يحًذ َجَح . -ة 

 انطبنجخ اجزٓذْد فً دساسزٓب . -ج 

 سأراكُش جٍذاً . -د 

شي ) أوا ( ؟أي انجمم اَذٍح ذشرمم عهى ضمٍش مسررش َجُتاً ذقذٌ (8
 سأجزٓذ فً طبػخ سثً . -أ 

 صهٍُذ انظٓش . -ة 

 سٕف َهزقً غذاً . -ج 

 فبطًخ َبيْذ يجكشح . -د 
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 أي انجمم اَذٍح ذشرمم عهى ضمٍش سفع مرصم ؟ (9
 سأصهً انفجش . -أ 

 انضٍٕف خشجٕا يٍ انًُضل . -ة 

 نٍ ًَٓم فً دسٔسُب . -ج 

 نى ٌحضش يحًذ . -د 

 أي انجمم اَذٍح ذشرمم عهى ضمٍش مرصم فً محم جش ؟ (11
 . انذسٔطنطبنجبد اجزٓذٌ فً ا -أ 

 سأٌزكى يجزًؼٍٍ . -ة 

 قهًً ضبئغ . -ج 

 أَذ سجم كشٌى . -د 

 أي انجمم اَذٍح ذشرمم عهى ضمٍش سفع مىفصم ؟ (11
 إٌبِك أػًُ ٔاسًؼً ٌب جبسح . -أ 

 ْزا انكزبة يفٍذ . -ة 

 فبص انزي اسزؼذ . -ج 

 أَزٍ طبنجبد َجٍٓبد . -د 

وصة أَ فً محم جش ؟أي انضمائش اَذٍح ٌمكه أن ٌكُن فً محم سفع أَ فً محم  (12
ٌَٕ انُسٕح .-أ 

ٌبء انًزكهى . -ة 

َب انًزكهًٍٍ .-ج 

 ْبء انغٍجخ . -د 

حذد ضمائش انشفع انمىفصهح نهمخاطة . (13
ْزا ، ْزِ ، ْزاٌ ، ْبربٌ ، ْؤالء .-أ 

 أََذ ، أَِذ ، أَزًب ، أَزى ، أَزٍ . -ة 

 إٌبَك ، إٌبِك ، إٌبكًب ، إٌبكى ، إٌبكٍ . -ج 

 انفبػم .ٌبء انًخبطجخ ، كبف انخطبة ، ربء  -د 

 ) إٌاك وعثذ ( إٌاك : ضمٍش مىفصم مثىً فً محم  (14
 سفغ يجزذأ . -أ 

 سفغ فبػم يقذو . -ة 

 َصت يفؼٕل ثّ يقذو . -ج 

 َصت ػهى االخزصبص . -د 

) شكشذكم ألوكم أصذقائً (   كاف انخطاب فً ) شكشذكم ( َفً ) ألوكم ( : (15
 كالًْب فً يحم َصت . -أ 

 كالًْب فً يحم جش . -ة 

 نثبٍَخ فً يحم جش .األٔنى فً يحم َصت ، ٔا -ج 

 األٔنى فً يحم جش ، ٔانثبٍَخ فً يحم َصت . -د 

ِضع نمسمى معٍه ٌىرقم إنًٍ انزٌه حاالً ٌُ : (16 َُ  ما 
 انضًٍش . -أ 

 انؼهى . -ة 

 اسى اإلشبسح . -ج 

 االسى انًٕصٕل . -د 
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 سٍثًٌُ : (17
 ػهى يفشد . -أ 

 ػهى يشكت رشكٍجبً إضبفٍبً . -ة 

 ػهى يشكت رشكٍجبً يضجٍبً . -ج 

 ٌبً .ػهى يشكت رشكٍجبً إسُبد -د 

ٌق ( ٌزا انعهم ٌسمى تاعرثاس دالنرً : (18 ذِّ  ) انصِّ
 اسًبً . -أ 

 يفشداً . -ة 

 كٍُخ . -ج 

 نقجبً . -د 

ٌعشب انعهم إعشاب انممىُع مه انصشف إرا كان : (19
 يشكجبً رشكٍجبً إضبفٍبً . -أ 

 يشكجبً رشكٍجبً يضجٍبً يخزٕيبً ثـ) ٌّٔ ( . -ة 

 يشكجبً رشكٍجبً يشجٍبً غٍش يخزٕو ثـ) ٌّٔ ( . -ج 

 ٍجبً إسُبدٌبً .يشكجبً رشك -د 

 ٌعشب انعهم تحشكاخ مقذسج نهحكاٌح إرا كان : (21
 يشكجبً رشكٍجبً إضبفٍبً . -أ 

 يشكجبً رشكٍجبً يضجٍبً يخزٕيبً ثـ) ٌّٔ ( . -ة 

 يشكجبً رشكٍجبً يشجٍبً غٍش يخزٕو ثـ) ٌّٔ ( . -ج 

 يشكجبً رشكٍجبً إسُبدٌبً . -د 


