
أعئهخ انمشاجعختزوق أدثً

ظيو )اخرار( اإلجاتح اىصحُحح مما َيٍ:

 عثارج) ماىجمز غُز ميُيح ( فٍ اىىص اىظاتق:فٍ  -ٔ

      اعتعبسح. أ.

       ة. احتشاط.

     .مجبصج. 

 د. إٌجبص.

 اقزأ اىىص اىراىٍ ثّم أجة عما َيُه: -ٕ

فٍ األرض مزحا إن هللا ال َحة مو مخراه فخىر،  ز خذك ىيىاص وال ذمشِ قاه ذعاىً: " وال ذصعّ 

 واغعط مه صىذل إن أونز األصىاخ ىصىخ اىحمُز"مشُل     واقصذ فٍ 

 معىً ذصعز خذك :

   تزل وفغك.أ.

 تتكجش.ة. 

     ج. تىحشف عه انصىاة.

 د. تىبفك.

 :اَِاخ اىظاتقحَثزس فٍ  -ٖ

   أ. انتأكٍذ انهفظً.

 ة. األعهىة اإلوشبئً.

       أعهىة األمش.ج. 

 د. جمٍع مب ركش.

 جشء مه طىرج ذعاىج قعُح مثزي هٍ: اَِاخ اىظاتقح -ٗ

أ. وحذاوٍخ هللا.

 .انتكجشة. انىهً عه 

 ج. ثش انىانذٌه.

 د. حغه انخهك.

 ُة اإلوشائُحواحذ مما َيٍ ال َعذ مه األطاى  -٘

     أ. االعتفهبو.

       ة. انىذاء.

     ج. انتعجت.

 اإلخجبس. د.

 َعرمذ فه اىىصاَا عيً:  -ٙ

   أ. انعمم فمط.

 ة. انعبطفخ فمط.

        ج. انعمم وانعبطفخ معبً.

 .د. جمبل األعهىة فمط
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وطيم :" اطرىصىا تاىىظاء خُزاً فئوهه عىاٍن عىذمم"قاه رطىه هللا صيً هللا عيُه  -7

:عىانٍ  معىً

        أ. خبدمبد.

     ة. معٍىبد.

 ج. أعٍشاد.

د. معزثبد.

تُه )اىشثُثح( و)اىنثز( فٍ خطثح حجح اىىداع: -8

    أ. طجبق.

  ة. جىبط.

     ج. عجع.

مىاصوخ.د. 

"وأجٍو قذ تقٍ ال َذرٌ ما هللا قاٍض فُه" حزف اىجز )فٍ( فٍ قىىه صيً هللا عيُه وطيم: -9

    أ. انغججٍخ.

انظشفٍخ. ة.

         انمعٍخ. ج.

 انتعذٌخ. د.

 واحذ ممه َيٍ ىُض مه شعزاء اىىقائط: -ٓٔ

         أ. جشٌش.

  األخطم. ة.

         ج. انمعّشي.

 انفشصدق. .د

 ذعاىج اىمقاماخ عادج اجرماعُح شاعد فٍ اىعصز اىعثاطٍ، هٍ: -ٔٔ

   أ. انخذعخ.

     ة. انكزة.

ج. انكذٌخ.

 د. انىفبق.

 مه اىظماخ اىفىُح ىيمقاماخ: -ٕٔ

أ. لصش انجمم.

 ة. كثشح انجىبط.

      ج. غشاثخ األنفبظ.

 د. جمٍع مب ركش.

"وىىا فٍ هذا اىظىاد وخيح": )اىظىاد( فٍ اىمقامح اىمىصيُح اىمقصىد تـ -ٖٔ

         أ. ضذ انجٍبض.

   ة. غبثخ انىخم.

        ج. عبمخ انىبط.

 د. األسض انغىداء.
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 ما فُه مه رمق، دقّْد َذاً تُذِ   قاه اىشاعز: واطرزجعْد طأىْد عىٍ فقُو ىها   -ٗٔ

ورداً وععد عيً اىعىاب تاىثزدِ   وأمطزْخ ىؤىؤاً مه وزجٍض وطقْد      

 تاىعىّاب هى: اىمقصىد

     انشفتبن. أ.  

    ة. انخذود. 

       ج. انعٍىن. 

 د. األعىبن. 

 َىظة اىثُران اىظاتقان ىـ: -٘ٔ
       أ. انىأواء انذمشمً.

     .كعت ثه صهٍشة. 

      ج. عجذ هللا ثه انمعتض.

 صهٍش ثه أثً عهمىد.  

 قىىه: "دقّد َذاً تُذ" فٍ اىىص اىظاتق ذعىٍ: -ٙٔ
أ. انىذو.  

     انفشح.ة.   

  ج. االوتصبس.  

 د. انتعّجت.  

 َمثو اىشاعز محمىد طامٍ اىثارودٌ: -7ٔ
    أ. انشعش انحّش.

 ة. حشكخ إحٍبء انشعش انعشثً.

        ج. ثذاٌبد لصٍذح انىثش.

 د. انشعش انشمضي.

واىمىُخ فٍ اىعّش فخز اىظادِج اىىُّثُوِ    فىاء اىذهِّ مىقصحٌ فٍ فٍ قىه اىثارودٌ: عُُش اىفرً  -8ٔ

 َثذو اىشاعز مرأثزاً تـ:

       أ. امشئ انمٍظ.

       ة. صهٍش ثه أثً عهمى.

    ج. انحطٍئخ.

 د. عىتشح ثه شذاد.

وذظرطُُز تها األىثاب مه جَذهِ  غّزاُء ذعشقها األطماُع مه غزٍب    -9ٔ

 َصف اىثارودٌ فٍ هذا اىثُد:

          أ. لصٍذته.

ة. مهشته.

   ج. محجىثته.

د. جمٍع مب ركش.
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ثاوُحً...ثاوُه -تاىنادِ -ذرىفُّض مثيٍ -ٕٓ

 راظُْه...-وعيً صذرها حميدْ        

 اطَم قاذيها فٍ تطاقهْ        

 َرحّذز أمو دوقو فٍ هذا اىىص عه:
         أ. محجىثته.

ة. أّمه.

ج. ثبلخ انىسد.

 د. انغبعخ.


