
أسئيخ اىَراجعخ(1أصٕل انفقّ اإلساليٙ )

 ظهم )اخراس( اإلجاتح انصحٛحح يًا ٚهٙ:

إرا أدٖ انًكهّف انصالج فٙ انٕقد كايهح، يسرٕفٛح انششٔط ٔاألسكاٌ فٓٙ: (1)

 أزاء   )أ(

 قضبء )ة(

 إعبزح )ج(

 ٍنسًة )ز(

 يٍ أنفاظ انعًٕو: (2)
 عِ  ( أ)

 زيس  (ة)

 ثيت )ج(

 جَيع( ز)

 نًعُٗ ٔاحذ عهٗ االَفشاد، ْٕ: انهفع انز٘ ٔضع (3)

 اىعبً )أ(

 اىربص  )ة(

 اىَشترك (ج)

 اىَجبز (ز)

 أسًاء األعالو يثم، أحًذ، ٔ عًش: (4)

 اىربص اىجنسي (أ)

 اىربص اىنٌعي (ة)

 اىربص اىشرصي  )ج(

 اىَقيّس  (ز)

ٍّ ثالثح قشٔء": (5)  "انقشٔء" فٙ قٕنّ ذعانٗ:" ٔانًطهّقاخ ٚرشتّصٍ تأَفسٓ

 ٍشترك ( أ)

 ٍطيق )ة(

 ٍقيّس  (ج)

 ٍجبز )ز( 

 يعُٗ األصم فٙ قٕنٓى: " األصم فٙ انكالو انحقٛقح": (6)
اىقبعسح        (أ)         

اجح        (ة)         اىرَّ

اىَستصحت      )ج(        

 اىسَّىيو )ز(      

 قٕنّ ذعانٗ:"أحّم هللا انثٛع ٔحّشو انّشتا": (7)

 ٍطيق  (أ)

 ظبىر  )ة(

 منبيخ  (ج)

 ٍقيّس (ز)
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ًّٗ انشجم فقٛٓاً؛ ال تّذ أٌ ٚكٌٕ (8) :حرٗ ٚس

 يعيٌ جَيع األحنبً اىشرعيخ    (أ)      

يعيٌ أمثر األحنبً     (ة)      

يعيٌ ثعط األحنبً   )ج(       

يَنخ االستنجبط  (ز)       ٍَ  يَيل 

 قٕنّ ذعانٗ:" ٔاسأل انقشٚح": (9)

 عبً (أ)

 ذبص( ة)

 ٍشترك)ج( 

 ٍجبز  (ز)

انهّفع انز٘ ظٓش انًشاد يُّ ظٕٓساً ذاّياً نكثشج اسرعًانّ فّٛ، ْٕ: (11)

 اىَطيق )أ(

 اىعبً )ة(

 اىربص (ج)

 اىصريح )ز( 

 أٌ ذركهّى تانشٙء ٔذشٚذ تّ غٛشِ، ْٕ: (11)

 اىحقيقخ (أ)

 اىننبيخ  )ة(

 اىربص (ج)

 اىصريح (ز)

 حكى انكُاٚح ْٕ ثثٕخ يٕجثٓا: (12)

 ٍطيقب   (أ)

 ثبىنيّخ (ة)

 ال حنٌ ىو )ج(

 جَيع ٍب تقّسً ذطأ (ز)

 انهّفع انّذال عهٗ فشد أٔ أفشاد غٛش يعُّٛح ْٕ: (13)
 اىَطيق ( أ)

 اىَقيّس )ة(

 اىَشترك (ج)

 اىربص (ز )

 انزٍٚ ٚفشقٌٕ تٍٛ انفشض ٔانٕاجة: (14)

 اىحنفيخ  (أ)

 اىَبىنيخ (ة)

 اىشبفعيخ  (ج)

 اىحنبثيخ (ز)
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انزٔج ؛ ألٌ انُفقح:نى ٚثثد انحُفٛح َفقح انزٔجح فٙ ريح  (15)

  ًاجت غير ٍعيِّ  (أ)

 ًاجت مفبئي  (ة)

 ًاجت عيى اىتراذي  (ج)

  ًاجت غير ٍقّسر   (ز)

إنٗ كم يكهّف ْٕ:انًّٕجّ انخطاب  (16)

 اىفرض اىنفبئي (أ)

 اىفرض اىعيني   (ة)

اىٌاجت عيى اىتراذي (ج)

 اىٌاجت غير اىَقّسر)ز( 

أشق عهٗ أيرٙ أليشذٓى تانسٕاك" ٚفٛذ:قٕنّ عهّٛ انصالج ٔانسالو:" نٕال أٌ  (17)

 االٍتنبُ  ( أ)
 اىٌجٌة  ( ة)

 اإلثبحخ )ج(

 اىنسة )ز(

ٔانُٓٙ عٍ انًُكش عُذ خٕف انضشس: ذشك األيش تانًعشٔف (18)

 ًاجت (أ)

 ٍنرًه (ة)

 رذصخ)ج( 

 ٍحرً  (ز)

أٔل كراب فٙ عهى أصٕل انفقّ: (19)

 اىَستصفى )أ(       

متبة اىعيو      )ة(         

اىنبسد ًاىَنسٌخ     ( ج)        

 اىرسبىخ (ز)     

انطشٚقح انرٙ ذجعم انكراتح فٙ األصٕل خاديح نفشٔع انًزْة انفقٓٙ ْٙ: (21)

اىجَع ثيِ طريقخ اىَتنيَيِ ًاىحنفيخ  ( أ)

طريقخ اىَتنيَّيِ     (ة)   

 طريقخ اىحنفيخ    (ج)  

 طريقخ اىجَيٌر    (ز)  


