
 

 

 

 

 

 

 
ُٔو  انـى  ثُٛٙ أٔجّ اإلعجبس انًزعذدح فٙ قٕنّ رعبنٗ: / ٔص ُُ فِٙ أَْدََٗ اْْلَْرضِ  ُغهِجَِذ انزُّ

 ٌَ ِْٓى َسَْٛغهِجُٕ ٍ ثَْعِذ َغهَجِ ُْى يِّ َٔ  َيئٍِذ َْٚفَزُح ْٕ َٚ َٔ ٍْ ثَْعُذ  ِي َٔ ٍْ قَْجُم  ِ اْْلَْيُز ِي ٍَ ّلِِله فِٙ ثِْضِع ِسُِٛ

 ٌَ ْؤِيُُٕ ًُ ِحُٛى ثَُِ  اْن َٕ اْنَعِشُٚش انزه ُْ َٔ ِ َُُٚصُز َيٍ ََٚشبُء   (.٘ -ٔ انزٔو)  ْصِز َّللاه

 
 درجبد( ٘) / ثُٛٙ ضٕاثط انجحث فٙ اإلعجبس انعهًٙ.ٕص

 
 درجبد( ٘/ أكًهٙ انعجبراد اٜرٛخ: )ٖص

 ..........          انصزفخ رعُٙ: ........................................................................... .ٔ

 اثٍ قزٛجخ انذُٕٚر٘ قّذو كزبثٍٛ يًٍٓٛ خبصٍٛ ثبنقزآٌ انكزٚى ًْب:  .ٕ

...............................................    ٔ   ............................................... 

 

انزاثع ٔصهذ إنُٛب رسبنزبٌ فٙ إعجبس انقزآٌ إليبيٍٛ يزعبصزٍٚ يٍ عهًبء انقزٌ  .ٖ

 ًْب: ...............................................   ٔ    ...........................................   

 ........................ ٕ ........... ٔ...... ...ٔيٍ ٔجِٕ اإلعجبس انقزآَٙ عُذ انزيبَٙ:  .ٗ

 .................... ٕ..................... ًٔٚكٍ رهخٛص َظزٚخ اإلعجبس عُذ انجبحع ثـ :  .٘

 

 

 درجبد( ٘) أجٛجٙ عٍ اْلسئهخ اٜرٛخ ثبخزٛبِر االجبثخ انصحٛحخ : /ٗص
 

اْدُعتٕا قٕنّ رعبنٗ:  .ٔ َٔ  ِّ ٍْ ِيْدهِت ْنَُتب َعهَتٗ َعْجتِذََب فَتِْرُٕا ثُِمتَٕرٍح ِيت تب ََشه ًه ْٚتٍت ِي ُْتزُْى فِتٙ َر ٌْ ُك إِ َٔ
ِ إِ  ٌِ َّللاه ٍْ ُدٔ ََٓذاَءُكْى ِي ٍَ ُش ُْزُْى َصبِدقِٛ   ( رـُعذ ْٙ : ٖٕانجقزح / ) ٌْ ُك

 الوشحلح الثاًٍح هي التحذي . ة. . الوشحلح األّلى هي التحذي أ.

 الوشحلح الشاتعح هي التحذي . د. الوشحلح الثالثح هي التحذي . جـ.

 

 ٔ )دالئم اإلعجبس( إَّ :يٍ كزجّ انخبصخ ثبنقزآٌ )رِٔٚم يشكم انقزآٌ(  ٕص

 أتْ سلٍواى الخطاتً ة. قاضً عثذ الجثاس الِوزاًً .ال أ.

 ال ٌْجذ. د. عثذ القاُش الجشجاًً جـ.

 

 إيزبسد يعجشح انقزآٌ عٍ غٛزْب يٍ يعجشاد اْلَجٛبء ثَِٓب:  ٖص

 جبيعخ انًٕصم

 انززثٛخ نهجُبد كهٛخ

 اإلساليٛخ انززثٛخقمى عهٕو انقزآٌ ٔ

 زاثعانصف : ان

 انًبدح : اإلعجبس انقزآَٙ

 ايزحبٌ َصف انمُخ

  سبعخ َٔصفانشيٍ : 

 ٕٗٔٓ/  ٔانزبرٚخ :     / 

 يذرص انًبدح : د. أحًذ عبيز انذنًٛٙ

 
 



 ال حسٍح ّال عقلٍح . ة. هعجضج حسٍح ال عقلٍح. أ.

 غٍش رلك . د. عقلٍح ال حسٍح . جـ.

 

 نجزجبَٙ فٙ َظزٚخ انُظى ، ْٕٔ: أشبد سٛذ قطت ثزجزثخ ا ٗص

ٌختلف هعَ تسثة: إغفالَ لقٍوح اللفظح  أ.

 الصْتٍح .

ٌختلف هعَ تسثة: عذم إهكاًٍح تطثٍقِا  ة.

 على القشآى الكشٌن.

ٌختلف هعَ تسثة: إغفالَ الجاًة الفًٌ  جـ.

 للتعثٍش القشآًً.
 ال ٌختلف هعَ فً شًء. د.

 

 )الحاجض( فً القشآى الكشٌن تاعتثاس أى: توٍضخ داللح )الثشصخ( عي داللح  .٘

الثشصخ ٌكْى فً الوٍاٍ فْق سطح  أ.

 األسض ّالحاجض فً الوٍاٍ الجْفٍح.
الحاجض ٌكْى فً الوٍاٍ فْق سطح  ة.

 األسض ّالثشصخ فً الوٍاٍ الجْفٍح.

 غٍش رلك . د. الحاجض ّالثشصخ شًء ّاحذ . جـ.

 

 

 اْلنفبظ عُذ عجذ انقبْز انجزجبَٙ: .ٙ

 تتفاضل هي حٍث كًِْا كلن هفشدج. ة. تتفاضل هي حٍث كًِْا ألفاظ هجشدج. أ.

 غٍش رلك. د. كل هي )أ( ّ )ب( صحٍح. جـ.

 

 ُركشخ أطْاس خلك اإلًساى فً القشآى الكشٌن إر تضوي رلك : .7

 ركش ستح أطْاس. ة. ركش سثعح أطْاس. أ.

 كل ها سثك غٍش صحٍح . د. ركش ثواًٍح أطْاس. جـ.

 

 

 انُظى انفُٙ فٙ َظز عجذ انقبْز انجزجبَٙ ٚزركش عهٗ : .8

 الوطاتقح الفٌٍح للوعٌى الوشاد. ة. الوعاًً الوعجوٍح لأللفاظ. أ.

 كل هي )ب( ّ )جـ( . د. حسي التخٍش فً أداء الوعٌى الٌحْي. جـ.

 

تطذ انتٕأ فتٙ قٕنتّ رعتبنٗ:  .9 ُْتذ ٖٚزمبءل انشيخشتز٘: نِتى ٔسِّ ََ َعهَتٗ  ِٓتْى  أُٔنَئِت ٍْ َرثِّ ِيت

 ٌَ ْفهُِحٕ ًُ ُُْى اْن  ََ أُٔنَئِ َٔ  :ّنكُُب ال َجذْب فٙ قٕن ُْتُى  ََ ُْتْى أََضتمُّ أُٔنَئِت ََْعبِو ثَْم  ََ َكبْْلَ أُٔنَئِ

 ٌَ  . فٛجٛت انشيخشز٘ عٍ ْذا انزمبؤل: اْنَغبفِهُٕ

ألى الجضاء هختلف فً األّلى  أ.

 ّالْصف هختلف كزلك فً الثاًٍح.
ء فً األّلى ّاختالف لتشاتَ الجضا ة.

 الْصف فً الثاًٍح.

ألى الجضاء هختلف فً األّلى أها  جـ.

 الْصف فً الثاًٍح هتشاتَ.

لن ٌتطشق الضهخششي فً تفسٍشٍ إلى  د.

 هثل رلك أصالً.

 

ُشٙء ًْب: .ٓٔ ًُ  إٌ انُظى الثّذ نّ يٍ عًهٛزٍٛ اثُزٍٛ ثبنُمجخ إنٗ ان

تشتٍة األلفاظ فً الٌفس ثن تشتٍة  أ.

 عاًً فً الٌطك.الو
تشتٍة الوعاًً فً الٌفس ثن تشتٍة  ة.

 األلفاظ فً الٌطك. 

تشتٍة الوعاًً ّاأللفاظ فً الٌفس  جـ.

 ّالٌطك.
 كل ها ركش صحٍح. د.

 


