
 با یاد خدا

 بارم سؤاالت ردیف

 : تشخن الؼجبسات التبل٘ٔ 1

 .حٓذَّثٌَب المشآىُ الىشٗنٔ ػي س٘شٓ االًج٘بء ٍ صشاػْن هغ الَاّن الىبفشٗيلذ 

 زوَشُ اسن اهلل ػلِ٘ فئًّوب َّداءٌ ٍ الثشوتٔ فِ٘.ولُّ طؼبمٍ الٗٔ

 األلَٗبء.الغبس ٗٓمَغٔ فَقَ خجلشٗبل هٔشتفغٍ الٗستط٘غ صؼَدٓ إلّب 

 أغشة األسوبن تذافؼؼي صفبسّب ٍ ّٖ تس٘شهؼْب. ّزُ السوىٔ هِي

 إهلَأ الذً٘ب سالهبً شبهالً ولَّ الدْبت.

 الفَمَش وبلدْل ٍ اله٘شاشَىبألدة.

4 

 تشج الىلوبت التبل٘ٔ:  2

 لؤّ:سَٕٔ:                      تَوٌّٖٓ:                       حٌ٘ف:                      

1 

 اُوتت الوتشادف ٍالوتضبد إٍٔ الوفشد ٍالدوغ: 3

ضاع   خوغ؟ داء =                  الىَتِف                   ≠الٌِّ

 هفشدُ: هفشدُ:                   لُشٕ  خوغ:             فشائس  الِّشخٔل 
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 ػ٘ي الىلنٕ الغشٗجٔ فٖ ولّ هدوَػٔ: 4

 اٙراى          األسٌبى                 األػ٘ٔي               الُمٍَس

 المشاث٘ي           توبث٘ل                وتبثبت                ًُمَش 

5/0 

 اُوتت ولؤً تٌُبستٔ التَض٘حبت التبل٘ٔ 5

 توثبلً هِي حٓدٓشٍ أٍحٓسٕتٍ ٗٔؼٓجٔذ هي دٍى اهلل:

 الحبفالت:هىبى ٍلف السّ٘بسات ا 
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 أهأل الفشاؽ ثبلتشخؤ الوٌبسجٔ: 6

 ثٌٖ٘ وِ اص ....... ٗب ....... ٗب طال ....... ؟ ّل تَشأّن خُلِمَا هي فمٍٔ أم حذٗذٍ أم رّتٍ؟ آٗب ........... هٖ

1 

 ػّ٘ي التشخؤ هي الوسبفشٗي ٍالف٘ي ٌّبن 7

 هسبفشاىِ اٗستبدُ دس آًدب دٗذ.الف( گشٍّٖ اص هسبفشٗي سا دس آًدب اٗستبدُ دٗذ.     ة( 

 وأًّه تُؼٓلَّنِ ػزُ الذسٍس

 گ٘شٕ ّب سا ٗبد هٖ دّٖ        ة( ٍلٖ تَ اٗي دسس ّب سا ٗبد هٖ الف( گَٗب تَ اٗي دسس
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 3 تشخن االفؼبل ٍ الؼجبسات التبل٘ٔ. 8



 بارم سؤاالت ردیف

 :ب أًمَطَؼٓتلي ٗٔغفَشُ:                         ه                وبًَا ٗستغفشٍى:          

 التُدِلسَىَ:                              لن ًَفْنٕ:                          لٌَِتَزَوَّشْ:

 إهتٌَِؼَاػي األول:               الؼوبل هشغَلَى ثبلؼول:                  تىبتَتٓ الضه٘لي:

 اإلػشاثٖ للىلوبت الوؼٌّ٘ٔ ػّ٘ي الوحلْ 9

 .الوبضِ٘ٔ فٖ السِٔ الححِّفشٗضَٔ أدَّٕٗتٓ   هٔتؼدّجبً.ٍالذُٓ سأل ػبسفٌ 

 تُؤوِّذٓ ّزا الوَضَع. اإلًسبىُفَْب المذٗؤ التٖ أوتَشْ اٙثبس الوسىٔ. ثْزُ  هٔؼٓدجَىّزُ األسوبن َّٔآُ 

2 

 ػّ٘ي الحبل فٖ الؼجبست التبل٘ٔ 10

 َّالفبػل. وبى صه٘لٖ هسشٍساً َٗم االهتحبىلوّب سخؼَا، شبّذٍا أصٌبهْن هٔىسَّشٓ ٍ ظٌَّا أىّ اثشاّ٘ن 

 سأٗتٔ هحوّذاً ٍ َّ هشغَلٌ ثبلوطبلؼٔ. خشج التاله٘ز هي الوذسسٔ هٔسشػ٘يَ.
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 فٖ الؼجبست التبل٘ٔ« ال»ػّ٘يَ ًَع  11

 الػجبدٓ هثل التفىشّ:                               ال ٗشحنٔ اهللِ هي الثشحنٔ الٌبس:

 ٘ي:                           ال لجبسٓ أخولُ هي الؼبف٘ٔ:التىًََا هي الىبرث

1 

ٍ اسن الوىبى ٍ اسن التفض٘ل ٍ اسن الوجبلغٔ ٍ الفؼل الودَْل ٍ الصفٔ ٍ  ػّ٘ي اسن الفبػل ٍ اسن الوغَل 12

 الحبل فٖ الؼجبست التبل٘ٔ.

٘لح اُخشٕ. خبء صذٗمِ ٍ أخزّب ألٖ هَٓلفِ تصهٔؼٓلِّؤٌب ٗتوٌّٖ أى ٗٓتَششَّفٓ لضٗبسٓ الوذٌِٗٔ الوٌَّسِٓ هشًّٓ 

 السّ٘بسات. إًّْب تُلك لطشاتبلوبء ٍّٖ هتتبلٌِٔ. اُحضِشَ سخلٌ ػلّبهٔ للتىلّن هغ الٌبس فٖ الوشاس٘ن

2 

 صحّحبألخطبء التٖ دٔشِشالْ٘ب ثخط هغ ث٘بى السجت 13

 فَشِحبً. اػظنٔ هي الدْل. رّت الجٌت إلٖ الوذسسٔ ثلً٘ٔال 

1 

 الدَاة الوٌبست لْزا السئَال. ػّ٘ي 14

 ّزا هشتَفغٌ            ُسة الوذٌٗٔ           أٗي ّزا الدجل؟  فٖ الؼبم الوبضٖ 
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