
أظئهخ انًساجعخربسيخ انجضيشح انعشثيخ انقذيى

 ظهم )اخزبس( اإلجبثخ انصحيحخ يًب يهي:

أخزد صيُٕثيب رحصٍ حذٔدْب يع انفشط فأقبيذ يذيُخ عهى َٓش انفشاد عشفذ ثبعى : .1
A. . االظكُدزوَخ 

B. . ثبثم 
C.  . شٌُىثٍب 
D. . انجزساء 

 ُعشف األَجبط : .2
A. . ثشدح انًساض وانعُف 

B. . ثًٍههى نهغصو 

C. . ثًمبويخ أعدائهى فصعت لهسهى وإخضبعهى 

D. س صحٍح .جًٍع يب ذك 

 عبد ْى : .3
A. . لىو انُجً صبنح عهٍه انعالو 

B. . أيٍى و عجٍم 
C. . لجٍهخ جسهى 

D.  . لىو هىد عهٍخ انعالو 

 قبيذ دٔنخ عجأ عهي أَقبض دٔنخ : .4
A. . حًٍس 

B. . انحٍسح 

C.  . ٍٍيع 

D. . رديس 

 يشجع اصم انغجئييٍ إني : .5
A. . انمجبئم انعسثٍخ انزً ظكُذ هضجخ َجد 

B. وانجحسٌٍ . انمجبئم انعسثٍخ انزً اظزىطُذ انًٍبيخ 

C.  . عسة انشًبل انرٌٍ ظكُىا ثبدٌخ انعساق شًبل جصٌسح انعسة 

D. . عسة انجُىة انرٌٍ ظكُىا جصٌسح انعسة 

 يٍ أشٓش يذٌ انيًٍ انزبسيخيخ : .6
A. . انجزساء 

B.  . يأزة 

C. . انفعطبط 

D. . رديس 

 يُغت اإلخجبسيٌٕ إنى آل انششح يحضت ثُبء : .7
A. . ظد يأزة 

B. . انًعبثد نإلنه انًمخ 

C.  هس لصىز انًٍٍ .لصس غًداٌ أش 

D. . ظد زحت 
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 أْزى حكبو عجأ يُز ثذايخ انقشٌ انغبثع قجم انًيالد : .8
A. . ثحٍبح انههى وانزسف 

B.  . ثبإلصالحبد انصزاعٍخ ورىشٌع األزاضً عهى انفالحٍٍ الظزصالحهب

C. . ثإلبيخ انًعبثد نآلنهخ 

D. . ثًحبزثخ اندونخ انعهىلٍخ 

 قغى انيَٕبٌ ٔانشٔيبٌ ثالد انعشة إني : .9
A. عبو .أزثعخ أل 

B. . خًعخ ألعبو 

C. . ظزخ ألعبو 

D.  . ثالثخ ألعبو 

 يؤعظ دٔنخ عجأ ْٕ : .11
A. . يعسوق 

B.  . ظًه عهى 

C. . انٍفع وله 

D. . وله إٌم صدق 

 طغى ٔ جذيظ قجيهزبٌ يٍ قجبئم انعشة : .11
A.  . انجبئدح 

B. . انعبزثخ 

C. . انًعزعسثخ 

D. . انًزعسثخ 

 انعشة انجبئذح ْى : .12
A. . انعسة انًعزعسثخ 

B.  ت انسيم انصاحف وهٍبج انجساكٍٍ .انرٌٍ ثبدد ودزظذ أخجبزهى ثعج 

C. . انعسة انًزعسثخ 

D. . انعسة انجبلٍخ 

و. 278و ،371رًكٍ يهكي..... يٍ اعزشداد انيًٍ ٔطشد األحجبػ يُٓب فيًب ثيٍ عبيي  .13
A.  . ًٍكسة ٌه 

B. . ٌانعال ودٌدا 

C. . أكعىو و حضسيىد 

D. . ٌصُعبء و عد 

 انقشآٌ انكشيى : .14
A. . ًأظبض انزشسٌع اإلظالي 

B. زٌخ انعسة فً عصس انجبههٍخ .انًصدز األول نزب 

C. . أصدق انًصبدز انعسثٍخ انًدوَخ عهى اإلطالق 

D.  . جًٍع يب ظجك صحٍح 
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 يٍ َزبئج حًهخ انيٕط جبنٕط عهي انيًٍ : .15
A. . االظزٍالء عهً طسق انزجبزح انمدًٌخ 

B. . ظمىط دونخ ظجأ 

C.  . أخفبق انحًهخ انسويبٍَخ و إصبثخ زجبنهب ثكبزثخ 

D. . ًَيمزم عجبدح انثب 

 د انيًٍ صُبعخ :عشفذ ثال .16
A. . انزًبثٍم 

B. . انعجالد انحسثٍخ 

C.  . انثٍبة انععٍدٌخ 

D. . أوزاق انجسدي 

أَزٓض انزذيشيٌٕ فشصخ اشزغبل انذٔنخ...... ثًحبسثخ انجشيبٌ ٔآخزٔا يزٕععٌٕ . .17
A. . انفبزظٍخ 

B. . انُجطٍخ 

C. . انٍىَبٍَخ 

D.  . انسويبٍَخ 

 أرخز األَجبط يٍ ........... عبصًخ نذٔنزٓى . .18
A. . أشىز 

B. ٍى .أوزشه 

C. . أوازٌط 

D.  . انجزساء 

 كبٌ ألريُّ يٍ صٔجزّ انثبَيخ صيُٕثيب ........... صجيبٌ . .19
A. . أزثعخ 

B. . ثًبٍَخ 

C. . خًعخ 

D.  . ثالثخ 

 رًيضد عيبعخ يغشٔق ثٍ أثشْخ رجبِ أْم انيًٍ : .21
A. . ثبنىالء وانعسفبٌ ثبنجًٍم 

B. . ٍٍثبنه 

C. . ثبنًكس 

D.  . ثبنزععف واالظزجداد فكبٌ شساً يٍ أثٍه وأخجث ظٍسح 


