
أسئهخ انمراجعخ(َٔصىص أدثُخ قذًَخ)

 ظهم )اخزبر( اإلجبثخ انصحُحخ يًب َهٍ:

 َعرف قُص ثٍ انًهىح ثـ   (ٔ)

مجىىن نٍهى. )أ( 

مجىىن هىذ. )ة( 

مجىىن سعبد. )ج( 

مجىىن مً. )د( 

......."صغبرهب" ورعظى فٍ عٍُ انصغُر  (ٕ)

مفعىل ثه . )أ( 

فبعم. )ة( 

صفخ. )ج( 

حبل. )د( 

عبطفخ انًزُجٍ فٍ قصُذره انزٍ درضُبهب: (ٖ)

اإلعجبة ثشخصٍخ انممذوح. )أ( 

اإلعجبة ثشخصٍخ انمبدح. )ة( 

اإلعجبة ثأصهه انعرثً. )ج( 

اإلعجبة ثبنشعىثٍٍه. )د(  

انًقصىد ة"ثبٌ"فٍ قىل انشبعر:إرا ثبٌ يٍ رهىي وشط ثه انهىي........ (ٗ)

ظهر. )أ( 

ثعذ. )ة( 

لرة. )ج( 

انتفت. )د( 

أضًُ أثى فراش انحًذاٍَ: (٘)

انحت. )أ( 

انجحث. )ة( 

نجعذ.ا )ج( 

األسر. )د( 

ثٍُ "فبَحم"و"اَجذ" فٍ قصُذح اثٍ زَذوٌ: (ٙ)

طجبق. )أ( 

تضبد. )ة( 

جىبس. )ج( 

تىرٌخ. )د( 



أسئهخ انمراجعخ(َٔصىص أدثُخ قذًَخ)

ونذ انًزُجٍ فٍ: (7)

دمشك. )أ( 

انجصرح. )ة( 

انكىفخ. )ج( 

مصر. )د( 

رىفٍ أثٍ فراش ضُخ: (8)

هـ153 )أ( 

هـ163 )ة( 

هـ161 )ج( 

هـ166 )د( 

شعرٌ" فٍ قصُذح اثٍ زَذوٌ . أضهىة:"َب نُذ  (9)

استفهبو. )أ( 

وذاء. )ة( 

تمىً. )ج( 

حىاري. )د( 

"هجىد يحًذاً فأججذ عُه......." . انزبء فٍ كهًخ " فأججذ" رعىد عهً: (ٓٔ)

أثً سفٍبن. )أ( 

انرسىل. )ة( 

حسبن  )ج( 

انمسهمٍه. )د( 

ذ َىيبً عهً آنخ حذثبء .........كم اثٍ أَثً وإٌ طبنذ ضاليزه           الث (ٔٔ)

مرفىع. )أ( 

مىزون. )ة( 

محمىل. )ج( 

مذفىن. )د( 

"فأَذ يجىف َخت هىاء "   كُبَخ عٍ: (ٕٔ)

انشجبعخ. )أ( 

انكرو. )ة( 

انججه. )ج( 

انسخبء. )د( 

ثٍُ "ثبٌ"و"شط" فٍ قىل انشبعر: إرا ثبٌ يٍ رهىي وشط ثه انهىي........ (ٖٔ)

جىبس. )أ( 

ترادف. )ة( 

طجبق. )ج( 



أسئهخ انمراجعخ(َٔصىص أدثُخ قذًَخ)

سجع. )د( 

:فٍ صذرٌكبٌ  (ٗٔ)

صفخ. )أ( 

حبل. )ة( 

فً محم وصت خجر كبن. )ج( 

فً محم رفع خجر كبن. )د( 

(    قصُذح انًزُجٍ انزٍ يطهعهب :"عهً قذر أهم انعسو رأرٍ انعسائى.......... " يذح:نـ٘ٔ)

كبفىر )أ( 

أخت سٍف انذونخ )ة( 

سٍف انذونخ. )ج( 

نٍس مب سجك. )د( 

ِطُك أْحَشبَءَهب، َعهً ُحَرٍق  (ٙٔ)  ًْ ىُو رُْشِعهَُهبْطفِئَُهب، رُ                 رُ ًُ َوانـُه

استعبرح. )أ( 

تشجٍه. )ة( 

تىرٌخ. )ج( 

كىبٌخ. )د( 

انًقصىد "ثبنعسو" فٍ قىل انًزُجٍ: "عهً قذر أهم انعسو رأرٍ انعسائى.......... " (7ٔ)

.انمىح )أ( 

انجذ. )ة( 

انمروءح. )ج( 

اإلخالص. )د( 

:رفرقُبَُخشً  (8ٔ)

مفعىل ثه. )أ( 

وبئت فبعم )ة( 

فبعم. )ج( 

مضبف إنٍه. )د( 

َالحع فٍ قصُذح أثٍ فراش أَه َفرط فٍ اضزخذاو: (9ٔ)

انجىبس. )أ( 

انىذاء. )ة( 

االستعبرح. )ج( 

انتشجٍه. )د( 



أسئهخ انمراجعخ(َٔصىص أدثُخ قذًَخ)

ٍَ انُعزجَمً          َب نََُذ ِشْعِرٌ، ونمى َُعزِمْت أعمبدََُكْى،ٍ:ثٍُ "أعبدَكى"و"أعبدَُب"ف (ٕٓ)  َهمْم ََمبَل َحظّمبً يم

 ؟أعبدََُب

 تىرٌخ. )أ( 

 طجبق. )ة( 

 جىبس. )ج( 

 ممبثهخ. )د( 
(3)


