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 ظهم )اخراس( اإلجاتح انصذٛذح يًا ٚهٙ:

لعُٛا يغ كراب انطالق يذاظشذٍٛ ؛ دسعُا فًٛٓا : ( 1)
)أ(        خًغح ػشش دذٚثا َثٕٚا ششٚفا .      

)ب(       عثؼح أدادٚث َثٕٚح ششٚفح .     

)ج(        أستؼح أدادٚث َثٕٚح ششٚفح .

)د(         ثالثح أدادٚث َثٕٚح ششٚفح . 

كثٛشج ! يُٓا : نهذػاء آداب (2) 
انذػاء تهغاٌ انفصادح )أ( 

انذػاء تهغاٌ انطاللح )ب( 

انذػاء تهغاٌ انؼضج  )ج( 

انذػاء تهغاٌ انزنح ٔاالفرماس )د( 

ْٙ : –سظٙ هللا ػُٓا  –انغُح انرٙ ذٕفٛد فٛٓا أو انًؤيٍُٛ عٕدج   (3)
ْـ61عُح   )أ( 

ْـ54عُح   )ب( 

ْـ55عُح   )ج( 

ْـ45ح  عُ )د( 

فٙ دذٚث } إٌ شش انُاط .. انشجم ٚفعٙ إنٗ ايشأذّ .. {؛ يؼُٗ )ٚفعٙ إنٗ ايشأذّ( أ٘:  (4)
ٚزْة إنٛٓا )أ( 

ٚثٕح نٓا تغشِ )ب( 

ٚفعفط نٓا  )ج( 

  ٚجايؼٓا )د( 

ْٙ :  -سظٙ هللا ػُٓا  -انغُح انرٙ ذٕفٛد فٛٓا  أو انًؤيٍُٛ )صفٛح(    (5)
ْـ55عُح  )أ( 

ْـ54عُح  )ب( 

ْـ45عُح  )ج( 

 ْـ61عُح  )د( 

انخهغ جائض ، ٔاألصم فٙ جٕاصِ  : (6)
انمشآٌ انكشٚى  )أ( 

انغُح انُثٕٚح انًطٓشج )ب( 

اإلجًاع  )ج( 

انكراب ٔانغُح ٔإجًاع األيح  )د( 
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انصذاتٙ انجهٛم انز٘ سٖٔ دذٚث } انذٍٚ انُصٛذح  ... انذذٚث { ْٕ : (7)
أتٕ ْشٚشج )أ( 

ذًٛى انذاس٘ )ب( 

جاتش تٍ ػثذ هللا )ج( 

أتٕ عؼٛذ انخذس٘  )د( 

ٌَّ كال يٍ  )اإلخصاء( ٔ)انجة( :     (8) اذفك انفمٓاء ػهٗ أ
)أ(        جائضاٌ .        

)ب(       يغَُٕاٌ .       

)ج(       يكشْٔاٌ .

يذشياٌ( .  )د(        يًُٕػاٌ )

يؼُٗ)دفرٓى انًالئكح( فٙ دذٚث }يا جهظ لٕو يجهغا ٚزكشٌٔ هللا ؛ إال دفرٓى انًالئكح ...  (9) 

 انذذٚث{أ٘ :
ػظًرٓى )أ( 

أداغد تٓى  ٔػاَمرٓى )ب( 

اعرذاسخ ػهٛٓى ٔصافذرٓى )ج( 

 أداغد تٓى ٔاعرذاسخ ػهٛٓى )د( 

كٌٕ إػشاب ذُكخ:فٙ دذٚث } ذُكخ انًشأج ألستغ { ؛ ٚ  (15)
فؼم يعاسع )أ( 

فؼم يعاسع يثُٙ ػهٗ انغكٌٕ )ب( 

فؼم يعاسع يثُٙ نهًؼهٕو )ج( 

 فؼم يعاسع يثُٙ نهًجٕٓل يشفٕع تانعًح )د( 

فٙ دذٚث} ٚا يؼشش انشثاب يٍ اعرطاع يُكى انثاَءج فهٛرضٔج ... {؛ انًشاد تانثاَءج نغح  :  (11)
انشٕٓج )أ( 

انجًاع )ب( 

انُفمح )ج( 

يؤَح  انُكاح )د( 

ف ػهًاء انهغح انؼششج نغح تأَٓا :  (12) ػشَّ
ٔجٕد األنفح)أ( 

ٔجٕد انًٕدج )ب( 

ٔجٕد انرشادى)ج( 

 انًخانطح )د( 
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انصذاتٙ انشأ٘ نذذٚث } إٌ شش انُاط ػُذ هللا يُضنح ٕٚو انمٛايح ؛ انشجم ٚفعٙ إنٗ ايشأذّ ...   (13)

:ْٕ} 
أتٕ رس انغفاس٘ ()أ 

أتٕ ْشٚشج )ب( 

)ج(      أتٕ عؼٛذ انخذس٘ 

 جاتش تٍ ػثذ هللا )د( 

دذٚث } عٛذ االعرغفاس أٌ ٚمٕل انؼثذ : انهٓى أَد ستٙ ال إنّ إال أَد  ...  انذذٚث { أخشجّ اإلياو :  (14)
يغهى )أ( 

انثخاس٘ )ب( 

انرشيز٘ )ج( 

 انُغائٙ )د( 

ذِٓا:(    دكى ْث15) ح انًشأج َٕترٓا نُِعشَّ
)أ(       أيش جائض ششػا .

)ب(      أيش ٔاجة ششػا .

)ج(       أيش يُٓٙ ػُّ ششػا .

)د(        أيش يكشِٔ ششػا .

انذػاء َٕػاٌ ؛ ًْا : (16) 
دػاء ػثادج ٔدػاء ثُاء )أ( 

غأنح ٔدػاء غهة دػاء ي )ب( 

دػاء َذاء ٔدػاء سجاء )ج( 

 دػاء ػثادج ٔدػاء يغأنح )د( 

ذَُؼذُّ انكغٕج يٍ يجاالخ  لغى انشجم تٍٛ صٔجاذّ ؛ ٔلغًّ فٛٓا :  (17)
أيش ٔاجة ػهّٛ )أ( 

أيش جائض نّ )ب( 

أيش يغرذة نّ )ج( 

 أيش ال ػاللح  نّ تذٛاذّ انضٔجٛح )د( 

يائم {؛ انًمصٕد تانشك: ٔشمّ} .. جاء ٕٚو انمٛايح فٙ دذٚث   (18)
غٕل انشٙء )أ( 

ػشض انشٙء )ب( 

كم انشٙء )ج( 

 َصف انشٙء)د( 
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ٌَّ دخٕل انشجم ػهٗ يٍ نى ٚكٍ ٕٚيٓا يٍ َغائّ :  (19) إ
أيش يغرذة نّ )أ( 

أيش جائض نّ )ب( 

أيش يُٓٙ ػُّ )ج( 

أيش ٔاجة ػهّٛ )د( 

ذٚث } .. فأٚرٍٓ خشج عًٓٓا خشج تٓا يؼّ {؛ انًشاد تانغٓى :فٙ د  (25)
انُصٛة )أ( 

انٕٛو )ب( 

انُفمح )ج( 

انذاجح  )د( 


