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  : يلی امم ةحیحصلا ةباجإلا رتخا بلاطلا يزیزع : لوألا لاؤسلا
 

 : يأ لطھت ةملك ىنعم  -1
   حبست  -ج                           لزنت  -ب                    ضكرت -أ

 
  : يأ ھنع ُتحفص ةملك ىنعم  -2

 ُ ُھتبرض  -ج                    ھیلع ُتملس  -ب              ھنع ُتوفع  -أ
 

  : يھ ةزیزعلا يترجش ای كبُحأ صنل ةسیئرلا ةیصخشلا  -3
   اثاجأ   -ج         بلكلا بحاص لجرلا  -ب                      ىلیل  -أ

 
 : ) يطرشلا نم ُصللا تلفنا ( ةلمج يف َتلفنا ةملك ىنعم  -4

  تقلطنا  -ج                           َبرست  -ب                        اجن -أ
  

 : يھ زركلا ةرجش هاجت ةلطبلا رعاشم  -5
   نزحلا  -ج                               هركلا -ب                    بحلا  -أ

 
 : ) ةرجشلا........ يتخأ تراد ( ةلمج يف غارفلا ءلمل ةبسانملا ةملكلا  -6

   لوح -ج                               ىلعأ -ب                     لفسأ  -أ
 

  : وھ ناصغألا ةملك درفم  -7
   بصاغلا  -ج                            نانصغ -ب                   نصغلا -أ

 
 : اھنأب اثاجأ فصأ نأ نكمی  -8

   ةملاسُم  -ج                              ةعیطم  -ب                   ةریرش -أ
 

 : وھ خارفأ ةملك درفم  -9      
  غراف  -ج                              خورف  -ب                        خرف -أ         
 
  : اھنأب ةرجشلا  فصأ نأ نكمی  -10      
  ةجعزم  -ج                              ةمخض  -ب                    ةدبعم  -أ          
 



 

 

  : ىلع لدت ةرابع )ً افیفخ يبلق ناك (  -11     
  رعاشملا ةقر  -ج                           بابلا ةقر  -ب               نیدیلا ةقر  -أ         
 
  : وھ )ٌ ةنج مألا ( ةلمج يف ربخلا عون  -12     
  ةیلعف ةلمج   -ج                  درفم  -ب              ةیمسا ةلمج -أ          
 

                                   : وھ ةیلاتلا ةروصلل  ھیمسا ةلمجب حیحصلا ریبعتلا  -13    
  فرلا ىلع بتكلا تعضو  -ج            ةفرغلا يتخأ تفظن   -ب        ٌ ةبترمُ ةفرغلا -أ     
  
  : وھ ةلمجلا هذھ يف ربخلا -  ةعساو ھتحاسم يبد لوم  -14    
   ةعساو ھتحاسم -ج                              ةحاسم -ب                    يبد  -أ          
 
  : يھ رورجملاو راجلا نم ةلمج ھبش ربخ توتحا يتلا ةلمجلا  -15    
   روسكم ملقلا  -ج                  يلع دنع ملقلا  -ب          ةبیقحلا يف ملقلا   -أ         
 
 : وھ ) ةفیظن اھذفاون ةرایسلا ( ةلمج يف ربخلا عون  -16    
    درفم  -ج                       ةیمسا ةلمج  -ب                 ةیلعف ةلمج   -أ       
 
 : درفم اھربخ لمجلا هذھ ىدحإ  -17    
  ءامسلا يف ُسمشلا -ج                  ٌ ةراح ُسمشلا -ب       ةعطاس اھتعشأ ُسمشلا  -ا        
 
  : نم نوكتت ةیمسالا ةلمجلا  -18    
  ربخو أدتبم  -ج                        طقف أدتبم -ب                  لعافو لعف -أ            
 
  : ربخلا وھ ةدحاو ةملك يتأی يذلا ربخلا  -19    
   ةلمج ھبش  -ج                    ةیمسا ةلمج  -ب                         درفملا   -أ           
 
 : وھ ) بجاولا بتكیُ دلولا ( ةلمج يف ربخلا عون  -20     
    ةلمج ھبش ربخ  -ج               ةیلعف ةلمج ربخ  -ب             ةیمسا ةلمج ربخ  -أ           
 



 

 

 

  هللا دمحب ةلئسألا تھتنا                         
                            


