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  لوألا يساردلا لصفلا / ةیبرع ةغل / لوألا میوقتلا ةعجارم   ةیكیرمألا نیعلا ةسردم    
) م8/10/2020 ـ 4 ( سداسلا عوبسألا   /  سداسلا فصلا                    

 
 

  : ةحیحصلا ةباجإلا رتخا ـ : لوألا لاؤسلا
 

 : ) ھلللا لوسر ای يبیبح ( ةدیصق يف رعاشلا لاق
  
 َكمدخ يذلا َسنأ انأ ُتنك امف
 َكدنس يذلا َرمُع الو
 َكَقدَص َدقو ٍركب ابأ ُتنك امو
  كَظِفَح امدنعً ایلَع ُتنك امو
 كَرََصن دق هارن َنیح َنامثُع الو
 
  ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نم  )ٌيلع( فقوم -1
 
 رجاھ امدنع ھظفح              جارعملاو ءارسالا ةلحر يف ھقدص              ھتیب يف ھمدخ     
 
 ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نم) رمُع( فقوم -2
 
 ھلامب هرصن              ھتیب يف لوسرلا مدخ            لوسرلا نع عفادوً ارھج ھمالسا نلعأ نم لوأ
 
  ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلا نم ) نامثُع (فقوم -3
 
 ھلامب هرصن                  جارعملاو ءارسالا ةلحر يف ھقدص             ھتیب يف ھمدخ       
 
 ؟ ) راصعإلا امك يبلق يف بحلا بیھل ( ھلوق يف ملسو ھیلع هللا ىلص لوسرلل بحلا رعاشلا ھبش مب -4
 
           راصعإلاب                  رانلاب                   جلثلاب         
 
 يتآلا رطسلا يف طخ ھتحت ام ةلالد نیب – 5
 
 ریجھ لكب ءارحصب ابح ىوشنا يمسج الو        
 
              رانلا نم قورحب بیصأ يمسج           ءادغلا ةبجول محللا يوش               نیملسملل رافكلا بیذعت 
 
  ةبعكلا رھظ ىلع نذأ يذلا يباحصلا وھ نم -6
 
  رمع                         لالب                  ركب وبأ         



Academic	Department	–	Assessments		Page	2	
 

 
 : يناثلا لاؤسلا
 
 يحلا ةلاقبِل يتدلاو ينتلسرأ ، اھروحج نم جورخلا ىلع ضرألا نیباعث ھیف ؤرجت ال ٍظئاق ٍموی يف 

 نم ِةعاسلا هذھ يف جورخلاب يرغت ال وجلاُ ةرارحف ،ً الملمتم ُتجرخ ءادغلا تامزلتسم ضعب يرتشأل
 بحاص نیب ٌبطخ ةمثب ٌروعش يلإ للست لب ، ِةحارلاب يحوت اھؤاوجأ نكت مل ، ةلاقبلا تلخد ، ةریھظلا
 يترجأ اھربتعأ ىرخأ عئاضب تفضأ ، َلوجتلا ُتلمكأ ،تاوارضخلا تطقتلا ، يرتشملا راجلاو ةلاقبلا
 يف ةحارلا ثعبت تاجالثلا نم ِةدرابلا تاحفنلا ضعبف ، جورحلاً الجعتم ُتسل ،ِةعاسلا هذھ يف لیصوتلل
 عفدت ىتح جرخت نل راجلا ابطاخم لحملا بحاص رجمز ، ةحارلا هذھ تشالت ام ناعرُس نكل ، سفنلا
ً الماك باسحلا
 
  اھیلت يتلا ةلئسألا نع بجأ مث ةقباسلا ةعطقلا أرقا       
 
  ةصقلا ھلوح رودت يتلا ةیروحملا ةركفلا ام -1
 
 ةوقو ةعاجش                              لھجو ملِج                  ةداعسو حرف         
 
 اھروحج نم جورخلا ىلع ضرألا نیباعث ھیف ؤرجت ال ٍظئاق ٍموی يف -2
 
 ؟ ةلمجلا هذھ لدت اذام ىلع 
 
 فصاعو رطمم موی                           ةدوربلا دیدش موی                  ةرارحلا دیدش موی        
 
 ىلع لدت )ً الملمتم ُتجرخ( -3
 
 ةوقلا                                          لسكلا                               طاشنلا            
 
 ىلع لدت  ) راجلا ابطاخم لحملا بحاص رجمز(  -4
 
 بضغلا                                       نزحلا                           حرفلا               
 
 ؟ امھضعب عم نیدملاو نئادلا نالجرلا لماعت فیك – 5

 بحب                                           فنعب                            فطلب              

 ؟ اقلطم مومذم بضغلا نأ ةصقلا نم مھفت لھ  -6

ً انایحأ                                       معن                                     ال             
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ً اضغبوً ابضغ ُروفیُ ھھجوو ، ِھبوث ِبیبالتب اكسمم راجلا وحن عفدناو -7

 ؟ ةقباسلا ةرابعلا يف ھجولا ھبش مب

 جئاھلا رحبلا                      قفدتملا رھنلا                     يلغیو روفی يذلا ردقلا            

 ) ملِح ( ةیلاتلا ةملكلا دض -8

 ملع                               لھج                          مون                 

  ) خویش ( ةملك دض -9

  نابش                                  مدخ                        ءاسن                

 : بیكرتلا نم ةلمجلا حضو  ـ  : وحنلا :ً اثلاث

  يرجھلا عبارلا نرقلا يف -1

 بیكرت                      ةلمج            

  هللا رمأب مكاحلا يمطافلا ةفیلخلا -2

 بیكرت                    ةلمج              

   فورعم ریغ نید لجر -3

  بیكرت                   ةلمج             

  ةرصبلا ةنیدم يف ھسأر طقسم ىلإ ةبسن يرصبلا فرع -4

  بیكرت                   ةلمج             

  رشع عساتلا نرقلا يف ةیزیلجنالا ىلإ باتكلا مجُرت -5

  بیكرت                   ةلمج            

 


