
أسئهخ انًراجعخاألدب األيىٌ

 ظهم )اخرار( اإلجاتح انصحُحح يًا َهٍ:

َكنً عًز اتن أتٍ رتُعح تأتٍ:  -1

انىنٍذ      - أ

حبرى      -ة

انخطبة      -ج

نٍس يب سجق -د 

ن أتٍ رتُعح تانشعز انعزتٍ إنً:ت ع عًزفد  -2

انزقهٍذ      - أ

انزجذٌذ      -ة

االَحذار        -ج

كم يب سجق -د

ويا اسرطزلد نفسٍ حذَثاً نخهح      أسز ته إال حذَثك أطزف . انمائم:  -3

جًٍم ثثٍُخ        - أ

يجُىٌ نٍهى      -ة

كثٍر عزح     -ج

عًر ثٍ أثً رثٍعخ  -د 

لُس َن انًهىح ين شعزاء :   -4

َجذ  - أ

انطبئف  -ة

يكخ  -ج

انًذٌُخ  -د 

اننثز انفنٍ َصذر عن  :   -5

انعقم      - أ

انشعىر       -ة

انعقم وانشعىر         -ج

 نٍس يب سجق -د

شعز انفزسدق صىرج صادلح:   -6

نشخصٍزه   - أ

ألسهىثه      -ة

نصحزه      -ج 

كم يب سجق  -د 
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ُز         وال سمُد لثىرهى .......فال صهً اإلنه عهً نً  -7

انخعبثب        - أ

انعزبثب      -ة 

انشراثب      -ج

نٍس يب سجق -د

ين خصائص اننثز األيىٌ  :   -8

إثبرح انخٍبل  - أ

قىح األنفبظ   -ة 

دقخ انزعجٍر     -ج

 كم يب سجق -د 

عز األيىٌ:ين أغزاض انش    -9

انًذح       -أ

انُقبئط     -ة 

انغزل      -ج

سجق كم يب  -د 

فزسدق :نا  -11

اسى   - أ

نقت  -ة 

كٍُخ  -ج

صفخ -د 

نشأ انفزسدق نشأج :     -11

ثذوٌخ        - أ

حعرٌخ         -ة

ثذوٌخ حعرٌخ   -ج

 نٍس يب سجق  -د 

َعزف أسهىب انفزسدق تـ    -12

انسهىنخ   -أ

انهٍىَخ   -ة

انصعىثخ  -ج

يب سجق -د 
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ن عىايم اسدهار انخطاتح األيىَح:ي  -13

 انحرٌخ    - أ

انثىراد انسٍبسٍخ     -ة 

انزأثر ثبنعصر انجبههً  -ج

 ب سجقكم ي -د 

ُعزف عثذ انحًُذ انكاذة عنذ انجاحع تـعثذ انحًُذ : -14

األصغر      -أ

األوسػ       -ة

األكجر       -ج

نٍس يب سجق -د 

ين خصائص أسهىب عثذ انحًُذ انكاذة : -15

اَزخبة األنفبظ   - أ

غًىض انًعبًَ -ة

َذرح انًحسُبد  -ج

 كم يب سجق-د 

نكاذة انًحًىدج فٍ نظز عثذ انحًُذ انكاذة:ين صفاخ ا -16

انكرو      - أ

انحرص       -ة

وظع األيىر فً يىاظعهب  -ج

 كم يب سجق -د 

كاند حزوف انهجاء ذزسى: -17

يزفرقخ     - أ

 يجزًعخ    -ة

أحٍبَبً يزفرقخ وأحٍبَبً يجزًعخ  -ج

 غٍر يب سجق -د 

انذٌ وضع شكم انحزكاخ ونسرخذيها إنً انُىو، هى : -18

أثى األسىد انذؤنً   -أ

 انزجبج  -ة

 انحسٍ انجصري -ج

انخهٍم ثٍ أحًذ انفراهٍذي  -د
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وجهح اننظز انفزَك األول  انمذًَح فٍ نشأج انخط ذزي أنه نشأ: -19

رىقٍفً   - أ

 يٍ داخم انجزٌرح انعرثٍخ -ة

يٍ خبرج انجزٌرح انعرثٍخ   -ج

 نٍس يب سجق -د 

زوف انهجاء فٍ انثذاَح :ح -21

أغفهذ أصىاد انًذ انطىٌهخ     - أ

اهزًذ ثأصىاد انًذ انطىٌهخ  -ة

غىرد أصىاد انًذ انطىٌهخ  -ج 

 نٍس يب سجق -د


