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 سناصات َزٕ غضب اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ عًٞ ايغاسٌ ايؾضقٞ يـ :تكع  ( 1)

 عض ايكًظّ  ④ اـًٝر ايعضبٞ                     ③ عض ايعضب                          ② عض ايضّٚ                    ①  

 (  نإ اهلزف ايٓٗا٥ٞ يكضٜؿ َٔ ٚثٝك١ املكاطع١ ٚاؿقاص :2)

 فضض عٝاع١ ايكٗض ٚاالبار٠ اؾاَع١ٝ   ② إ ٜعٛر املغًُني عٔ رِٜٓٗ                                ①  

 اظٗاص ق٠ٛ قضٜؿ اَاّ ايكبا٥ٌ  ④  تغًِٝ ايضعٍٛ ايِٝٗ يكتً٘                                ③  

 ( ممًه١ قزمي١ يف ايُٝٔ تؾضف عًٞ عض ٚخًٝر ٖٞ ممًه١ :3)

 محري  ④                             اؿري٠   ③                                     عبأ  ②                          َعني  ①  

 (  اعتفارت املضأ٠ ايعضب١ٝ  َٔ ايقٓاعات املٛدٛر٠ ف٢  .................4)

 مشاٍ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ              ② عاسٌ اـًٝر ايعضب٢  ①  

 دٓٛب ايُٝٔ           ④  اؿذاط  ③  

 ( طًب املغًُني سل ايًذ٤ٛ ايغٝاعٞ خاصز ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ْتٝذ١ ملا تعضمٛا ي٘ َٔ االمطٗار ٚايعًِ 5)

 يف بالرِٖ فشٖبٛا اىل ..........            

 ايؾاّ  ④               اؿبؾ١   ③        ايطا٥ف  ②           ٜجضب  ①  

 اعتربت قضٜؿ ايزع٠ٛ االعال١َٝ يف بزاٜتٗا رع٠ٛ .................  (6)

 ٖامش١ٝ  ② عامل١ٝ                          ①  

 قب١ًٝ                                  ④  مسا١ٜٚ                             ③  

 .................( ْكض بعض أؽضاف قضٜؿ يقشٝف١ املكاطع١ أظٗض ق١ُٝ 7)

                         ايعفٛ  ④ ايؾٗا١َ   ③ ايؾذاع١  ②                          ايهضّ  ①  

 (  ايٓؾاط ايض٥ٝغٞ ؿناص٠ ممًه١  عبأ ٖٛ ...........8)

 ايضع٢  ④        ايتذاص٠   ③ ايقٓاع١  ②     ايظصاع١  ①  

 فٝ٘ عبار٠...........( ناْت خٝرب ٜٚجضب َهاْا اْتؾضت 9)

               ايقاب١٦  ④ ايٛث١ٝٓ   ③                     ايٓقضا١ْٝ  ②             ايٝٗٛر١ٜ  ①  

 (  انجض ايعٛاٌَ اييت اعطت مله١ ايغٝار٠ عًٞ بالر اؿذاط...........11)

 االقتقارٟايعاٌَ  ② ايعاٌَ ايزٜين                                      ①  

 ايعاٌَ اؾػضايف ④  ايعاٌَ ايغٝاعٞ                                  ③  

 ( تعٛر ٖذض٠ ايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ ايٞ مشاٍ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ يعٛاٌَ ...........11)

                        عٝاع١ٝ  ④ اقتقار١ٜ   ③                       طبٝع١ٝ ②                     ادتُاع١ٝ ①  

 

اهوحدة األوىل  اهدرض األوي واهجانى
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 (  عاِٖ ايٓؾاط ...............ف٢ ؽٗض٠ َز١ٜٓ ٜجضب12)

 ايقٓاع٢ ٚايضع٣ٛ        ② ايظصاع٢ ٚايتذاص٣  ①  

 ايظصاع٢ ٚايضع٣ٛ  ④  ايظصاع٢ ٚايقٓاع٢    ③  

 (تأثضت ايتذاص٠ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ إدنابٝا َٔ خالٍ.......13)

 ايطب ٚايعُاص٠  ④ األْٛا٤ ٚايٓشت   ③ ايفًو ٚايزٜٔ  ② األرب ٚايفٕٓٛ  ①  

 (  عضض ايضعٍٛ ْفغ٘ عًٞ ايكبا٥ٌ يف َٛعِ اؿر يٝطًب َِٓٗ .................14)

 َباٜعت٘ يًشفاظ عًٞ َهاصّ االخالم  ② قبٍٛ ايزع٠ٛ االعال١َٝ                                         ①  

 االٜٛا٤ ٚايٓقض٠                                                    ④  ايتشايف َع٘ مز قضٜؿ  ③  

 ( املز١ٜٓ اؿذاط١ٜ األقضب يبالر ايؾاّ .........15)

 َعني  ④ َه١   ③ ايطا٥ف  ② ٜجضب  ①  

 اإلعالّ أثٓا٤(  اعتفار ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ ايعارات اإلدناب١ٝ يًعضب قبٌ 16)

 اإلٜشا٤ ٚايتعشٜب  ② اهلذض٠ إىل ٜجضب  ①  

 ْؾض ايؾا٥عات ٚاألناسٜب  ④  اؾٗض بايزع٠ٛ  ③  

 ( اؽتز إٜشا٤ قضٜؿ يًضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ف٢ ايعاّ ايعاؽض ألعباب..........17)

 عٝاع١ٝ  ④ اٜزيٛد١ٝ   ③ ادتُاع١ٝ  ② اقتقار١ٜ  ①  

 ف٢ ْؾض ايؾا٥عات ٚاألناسٜب سٍٛ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٖٛ.......... (   اهلزف األعاع18٢)

 إقا١َ ؼايفات يكضٜؿ مز اإلعالّ  ② فضض سقاص سٍٛ ايضعٍٛ  ①  

 ػٓب ايقزاّ َع ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ④  تٓفري ايٓاؼ َٔ ايزخٍٛ ف٢ اإلعالّ  ③  

 ( نإ املًو ٜتٛىل ؽ٦ٕٛ اؿهِ ف٢ ايٓعاّ ؽب٘ املًه٢ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ع٢ً ٍأعاؼ19)

 االْتداب  ④ ايتظن١ٝ   ③ اإلدباص  ② االختٝاص  ①  

 (  عاٌَ االختالف بني اؿري٠  ف٢ ايعضام ٚايػغاع١ٓ ف٢ بالر ايؾاّ ٢ٖ...........21)

 ايٛال٤ ايغٝاع٢ ② ايزٜا١ْ  ①  

 ايٓعاّ ايغٝاع٢ ④  األفٌ ايعضق٢ ③  

     ( اٖتُاّ ايعضب قبٌ اإلعالّ بإْؾا٤ ايعزٜز َٔ ايكالع ٚاؿقٕٛ سٍٛ املزٕ ٜؤنز سيو ع٢ً أ١ُٖٝ إْؾا٤ َزٕ سات 21)

 طابع.........       

 ثكاف٢  ④ عغهض٣   ③ اقتقار٣  ② ر٢ٜٓ  ①  

 (  اعتُزت ايظصاع١ ف٢ اؿري٠ ع٢ً...........22)

 َٝاٙ ايبشريات ايعشب١  ② املٝاٙ اؾاص١ٜ  ①  

 َٝاٙ األَطاص  ④  املٝاٙ اؾٛف١ٝ  ③  

 أنت بطى احللاية، كى املوضوع طوية دلوود
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 ٚناْت تعتُز عًٞ ......( اعتدزّ خايز بٔ ايٛيٝز خطط ايعضب يًشضب يف اؾا١ًٖٝ يالْغشاب َٔ َؤت١ 1)

 بح ايؾذاع١ يف ايٓفٛؼ                                ② إثاص٠ ايعقب١ٝ ٚاؿ١ُٝ ايز١ٜٝٓ  ①  

 اعًٛب ايهض ٚايفض                                       ④ ؼايف ٚػُع ايكبا٥ٌ َعا  ③  

 قاّ ايضعٍٛ بطضر ٜٗٛر بين قٝٓكاع َٔ املز١ٜٓ بغبب (  2) 

 ساٚيٛا اغتٝاٍ ايضعٍٛ بزؼ ايغِ يف ايطعاّ  ② ْكنٛا عٗزِٖ َع ايضعٍٛ ٚؼايفٛا َع املؾضنني               ①  

 سؾزٚا ايكبا٥ٌ مز ايضعٍٛ  ④  تعزٚا عًٞ سضَات املغًُني                                         ③  

 بعز ْكض فًح اؿزٜب١ٝ فؾًت قاٚي١ قضٜؿ .....ٚساٚيت االعتشاصيًضعٍٛ (   3)

 ايزبًَٛاع١ٝ   ④ ايز١َٜٛ   ③                         ايتعاَز١ٜ   ②                 ايعغهض١ٜ   ①  

 يف : 1973(     تؾابٗت طضٜك١ فتح املغًُني مله١ َع طضٜك١ اْتقاص َقض يف سضب انتٛبض4)

 اعزار اؾٓٛر ْفغٝا َٚعٜٓٛا  ② االعزار اؾٝز يًشضب                                               ①  

 االعتُار عًٞ افشاب اـرب٠ ايعغهض١ٜ  ④ اعتدزاّ عٓقض املفادأ٠                                             ③  

 بني املٗادضٜٔ ٚاألْقاص َٔ رٚاعٝٗا ................. (    ناْت املؤخا5٠)

 عغهض١ٜ                                   ② ر١ٜٝٓ                        ①  

 اقتقار١ٜ  ④ ثكاف١ٝ                             ③  

 (     ؽاسٍ املٓافكني َع صعٍٛ اهلل ف٢ ................ ٚعار عبز اهلل بٔ اب٢ عًٍٛ بجًح اؾٝؿ 6)

 غظ٠ٚ االسظاب            ② غظ٠ٚ بزص                             ①  

 غظ٠ٚ تبٛى  ④ غظ٠ٚ اسز            ③  

 (     سؾز ٜٗٛر .............. قضٜؿ ٚاالعضاب مز املغًُني ٚعدضٚا األَٛاٍ يشيو 7)

 ب٢ٓ قضٜع١                ② ب٢ٓ ايٓنري                          ①  

 ب٢ٓ قٝٓكاع  ④  خٝرب                                         ③  

 (  نإ َٛقف ايضعٍٛ )ل( َع املٓافكني عٓزَا صفض قتًِٗ ٜزٍ ع٢ً سضف٘ ع٢ً ............8) 

 خٛف٘ َٔ االْقاص                       ② عزّ تؾٜٛ٘ فٛص٠ االعالّ            ①  

 عزّ فتح دبٗات قتاٍ َتعزر٠  ④ سفاظا ع٢ً َهاْت٘ ف٢ طعا١َ قضٜؿ  ③  

 االعال١َٝ يبٓا٤ فتُع َرتابط ...............(     َٔ أسز ايزعا٥ِ 9)

 املؤاخا٠ ٚتقف١ٝ اـالفات             ② املغذز                     ①  

 االٖتُاّ ظٝؿ ايزٚي١  ④ ايبٓا٤ االقتقار٣               ③  

 (    صفض ايٝٗٛر االعالّ َٓش ايّٝٛ االٍٚ خٛفا َٔ .................11)

 رخٍٛ قبا٥ًِٗ يف ايزٜٔ اؾزٜز  ② ؽٗض٠ قضٜؿ ايتذاص١ٜ                                         ①  

 استالٍ املغًُني َهإ ايقزاص٠ يف ٜجضب  ④ اٖتظاص اٚماعِٗ االقتقار١ٜ                                  ③  

ثانوى 2اًتخان   اهدرض اهجاهح واهرابع فى اهوحدة األوىل 
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 .............(     اِٖ اعباب اختٝاص ايضعٍٛ يًُز١ٜٓ يًٗذض٠ ايٝٗا 11)

 َٓافضتِٗ يًضعٍٛ يف بٝعيت ايعكب١  ② َباٜع١ اٌٖ ٜجضب                                    ①  

 اقباٍ اٌٖ ٜجضب عًٞ االعالّ  ④ االَض االهلٞ                                          ③  

 …………(     بزأ ؼضى املغًُني مز ايٝٗٛر عٓزَا 12)

 سضمٛا َؾضنٞ َه١ عًٞ قتاٍ املغًُني    ② ساٚيٛا قتٌ ايضعٍٛ    ①  

 بجٛا ايؾا٥عات مز ايضعٍٛ  ④ خايفٛا بٓٛر ايقشٝف١    ③  

 .………………(    ايفا٥ز٠ االعاع١ٝ االتٞ عارت عًٞ املغًُني َٔ غظ٠ٚ َؤت٘ ٖٞ 13)

 ايتعضف عًٞ اسٛاٍ بالر ايؾاّ    ② صفع َعٜٓٛات املغًُني    ①  

 االعتفار٠ َٔ َٛاصر بالر ايؾاّ  ④ ايتعضف عًٞ اعايٝب ايكتاٍ  ③  

 َٔ األعباب اييت رعت ايضعٍٛ يًُؤاخاٙ بني املٗادضٜٔ ٚاالْقاص أعباب........                               (     14)

 عغهض١ٜ④               ثكاف١ٝ  ③ اقتقار١ٜ ②               ر١ٜٝٓ   ①  

 (     ْكض ايعٗٛر املٛاثٝل ٜؤر٣ اىل .............. ف٢ ايزٚي١ 15)

 ايتزٖٛص ايجكاف٢         ② ايتزٖٛص االقتقار٣                                                              ①  

 متاعو اجملتُع ف٢ ايزٚي١  ④ اْتؾاص ايكتٌ ٚاؿضٚب ٚايقضاعات                                    ③  

 (     )ايقزٜل اؾٝز تعضف١ عٓز اؿاد١(. تتٛافل ٖشٙ املكٛي١ َع ...........16) 

 غظ٠ٚ بزص④          غظ٠ٚ َؤت١  ③ غظ٠ٚ ايفتح②غظ٠ٚ أسز              ①  

 (     استٟٛ رعتٛص املز١ٜٓ عًٞ َبزأ ايتهافٌ االدتُاعٞ عٔ طضٜل .................17) 

 االعتكالٍ املايٞ يهٌ طا٥ف١                                         ② بني املٗادضٜٔ ٚاالْقاص                                 ٠املؤاخا  ①  

 ايزفاع املؾرتى عٔ املز١ٜٓ  ④ ؼزٜز اؿكٛم ٚايٛادبات  ③  

 ...........(   ػزرت رَا٤ ٜجضب  بغبب اهلذضات األت١ٝ َٔ 18)

 اؾٓٛب ايػضبٞ          ② ايؾُاٍ ايؾضقٞ        ①  

 اؾٓٛب ايؾضقٞ  ④ ايؾُاٍ ايػضبٞ         ③  

 ٖـ.................9(   االعباب اؿكٝك١ٝ يضفض املٓافكني اـضٚز يف غظ٠ٚ تبٛى 19)

 ؼايفِٗ َع ٜٗٛر بين ايٓنري                                              ② ايٌٓٝ َٔ ايزٚي١ االعال١َٝ يف املز١ٜٓ                                ①  

 خٛفًا َٔ قتاٍ ايضّٚ  ④ املغاعز٠ عًٞ ٖظمي١ اؾٝؿ االعالَٞ  ③  

 املز١ٜٓ نإ َع  .................(     اٍٚ فزاّ تعضمت ي٘ ايزٚي١ االعال١َٝ يف 21)

 ايٝٗٛر                              ④ايضّٚ                   ③ قضٜؿ                              ②املٓافكني                         ①  
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 َٔ ايٓاس١ٝ .............  تأثضت سٝا٠ املغًُني بعز ٚفا٠ ايضعٍٛ  ( 1)

 ايغٝاع١ٝ   ④ ايز١ٜٝٓ    ③ االقتقار١ٜ ② االدتُاع١ٝ     ①  

 اتغِ طابع ادتُاع عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠ ف٢ بزاٜت٘ بطاعب ايعقب١ٝ ايت٢ تعز أمحز َالَح .........  (  2) 

 ايزميٛقضاط١ٝ   ④ ايزٜهتاتٛص١ٜ    ③ املز١ْٝ    ② اؾا١ًٖٝ    ①  

 أنز ادتُاع املٗادضٜٔ ٚاألْقاص ف٢ عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠ ع٢ً أ١ُٖٝ َبزأ ............. (   3)

 املز١ْٝ    ④ ايزٜهتاتٛص١ٜ   ③ ايزميٛقضاط١ٝ ② ايؾٛص٣ ①  

 يًدالف١ ٖٛ.............. (     اعتٓتر : ايغبب األعاع٢  ايش٣ صدح نف١  اختٝاص نف١ أب٢ بهض ايقزٜل4)

 خربت٘ اإلراص١ٜ   ② باختٝاصٙ ٚف١ٝ ايٓب٢   ①  

 نجض٠ ثضٚت٘  ④ رٚصٙ ف٢ اإلعالّ  ③  

 (    متت َباٜع١ أب٢ بهض ايقزٜل يتٛىل اـالف١ َٔ َععِ املغًُني ف٢.........5)

 َغذز صعٍٛ اهلل   ② راص األصقِ بٔ أب٢ األصقِ  ①  

 عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠  ④ ؽعب أب٢ طايب  ③  

        )فإ٢ْ قز ٚيٝت عًٝهِ ٚيغت غريٜهِ ، فإٕ أسغٓت فأع٢ْٛٓٝ ٚإٕ أعأت فك٢َْٛٛ ( (     َٔ خطب١ أب٢ بهض ايقزٜل :6)

 .           ٖشٙ ايعباص٠ تزٍ ع٢ً ............

 طاع١ ٚىل األَض   ② ايفقٌ بني ايغًطات  ①  

 اؾٗار ف٢ عبٌٝ اهلل   ④ األ١َ َقزص ايغًطات   ③  

 ) اينعٝف فٝهِ ق٣ٛ عٓز٣ ست٢ أصٜح عًٝ٘ سك٘ إٕ ؽا٤ اهلل ٚايك٣ٛ فٝهِ (     َٔ خطب١ أب٢ بهض ايقزٜل : 7)

 معٝف عٓز٣ ست٢ آخش اؿل َٓ٘(             

 االعتكضاص     ④ ايعزٍ    ③ ايتغاَح  ② ايٓعاّ  ①  

 مل تضتز عٔ اإلعالّ بعز ٚفا٠ ايضعٍٛ  (  أ٣ َٔ املٓاطل ايتاي١ٝ ايت8٢) 

 ايؾاّ     ④ ايُٝٔ    ③ اـًٝر ايعضب٢  ② اؿذاط  ①  

 (     اْتؾضت سضن١ ايضر٠ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ َا عزا األدظا٤ ايػضب١ٝ ايكضٜب١ َٔ ........9)

 عاسٌ خًٝر عزٕ  ② عاسٌ ايبشض األمحض  ①  

 عاسٌ اـًٝر ايعضب٢  ④ عاسٌ عض ايعضب  ③  

 (    َٔ األعباب  ايز١ٜٝٓ يكٝاّ سضن١ ايضر٠..........11)

 نٝز ايك٣ٛ اـاصد١ٝ ② ايتٓافػ ع٢ً ايظعا١َ  ①  

 عزّ فِٗ ْقٛل ايكضإٓ  ④ معف إميإ ايبعض  ③  

 اهوحدة اهجانية اهدرض األوي
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 ابتعزْا  عٔ املضنظ(())إٕ ايزٚي١ ق١ٜٛ نًُا اقرتبٓا َٔ املضنظ "ايعاف١ُ" ٚتنعف نًُا (     ٜكٍٛ ابٔ خًزٕٚ 11)

 ميهٔ إٔ ْزصى ٖشٙ ايٓعض١ٜ َٔ خالٍ                 

 اْتؾاص سضن١ ايضر٠  ② اْتؾاص اإلعالّ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ①  

 تٛطٜع املٗادضٜٔ ف٢ أحنا٤ املز١ٜٓ  ④ اْتؾاص سضن١ املٓافكني  ③  

 ))ِأؽاص بعض ايقشاب١ ع٢ً أب٢ بهض ايقزٜل بإٔ ٜرتى املضتزٜٔ ٜٚتأيفِٗ ست٢ ٜتُهٔ اإلميإ َٔ قًٛبِٗ (     12)

 ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ أصار بعض ايقشاب١ عالز َؾه١ً املضتزٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ ...................ٚبعز سيو عٝظنٕٛ((               

 ايغٝاع١ٝ     ④ ايعغهض١ٜ    ③ االقتقار١ٜ  ② ايٓفغ١ٝ  ①  

 .. ايٛف١ٝ ايغابك١ تزٍ ع٢ً سضل ايضعٍٛ ع٢ً :.)ال ؼضقٛا طصعا ٚال تكطعٛا خناًل ( يًفاؼني :   (   َٔ ٚفاٜا ايضع13ٍٛ)

 ايتكزّ ف٢ األْؾط١ احمل١ًٝ  ② اؿفاظ ع٢ً إعُاص األصض   ①  

 اعتٓظاف املٛاصر  ④ ايتعاٜؿ ايغ٢ًُ  ③  

 )عزّ قٝاّ املغًُني بٗزّ اآلثاص ٚاملعابز ٚاملٓؾآت ايفضع١ْٝٛ عٓز رخٛهلِ َقض (  ( 14)

 يًفاؼني:..... اآلت١ٝ   ٜضتبط بأ٣ َٔ ٚفاٜا ايضعٍٛ            

 ال تٗزَٛا بٝتا  أٚ َعبزا  ② ال ؼضقٛا طصعا ٚال تكطعٛا خنال  ①  

 ال تػريٚا عًِٝٗ يٝال  ④ ال تكضبٛا صٖباْا تفضغٛا يًعبار٠  ③  

 ٖٚٛ ٜطًل ع٢ً  املهإ اآلَٔ ايش٣ ٜتٛىل إراص٠ اؿضب )غضف١ إراص٠ ايعًُٝات( (     ٜٛدز ف٢ ايعًّٛ ايعغهض١ٜ َقطًح 15)

 ع٢ً أ٣ املٓاطل اآلت١ٝ ايتابع١ يًُز١ٜٓ ٜٓطبل ٖشٙ املقطًح ف٢ عٗز أب٢ بهض            

 َعإ     ④ س٣ ايكق١    ③ ٚار٣ بطشإ  ② ٜٓبع  ①  

 (     أنز َٛقف األْقاص ف٢ ادتُاع عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠ ع٢ً :.....................16) 

 سضفِٗ ع٢ً فضض ايضأ٣  ② سضفِٗ ع٢ً ٚسز٠ املغًُني   ①  

 عزّ قزصتِٗ ع٢ً إراص٠ ايزٚي١   ④ معف ٚطِْٗ ايغٝاع٢  ③  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهفظى هو اخلطوات اهتى تشبق اهنجاح
 عافر، كٌى كى احللاية طوية دلوود

حيلوا عنمبلرا سط َّر حلايتم هوى جاى بعدن، خويوٍ   

هو أنا ناقص 
اختيارات هذكاء 

ده أنا حافظ 
بالعافيةاسمى   
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 ؽضع أبٛبهض ايقزٜل ف٢ ايفتٛسات اإلعال١َٝ بعز............ ( 1)

 ٚفا٠ ايضعٍٛ  ② عكٝك١ ب٢ٓ عاعز٠  ①  

 اعتكضاص ؽ٦ٕٛ ايزٚي١  ④  ايبٝع١ ايعا١َ  ③  

 ميهٔ إٔ تٓطًل ٖشٙ املكٛي١ عٓز رخٍٛ املغًُني َز١ٜٓ..... ))إسا تٛقف ايكًب عٔ ايعٌُ بزأ اؾغز ف٢ االْٗٝاص ((  (  2) 

 بػزار  ② ْٗاْٚز  ①  

 خضاعات  ④  املزا٥ٔ  ③  

 ٜضعذ َٛقف ععز بٔ أب٢ ٚقال َٔ إصعاٍ عٛاص٣ نغض٣ يًدًٝف١ عُض بٔ اـطاب........... (   3)

 ايهضّ ٚايؾٗا١َ  ② األَا١ْ ٚاإلٜجاص  ①  

 املٛر٠ ٚ ايضمح١  ④ ايٛفا٤ بايعٗز  ③  

 (     أسز اأٍلعباب املع١ٜٛٓ ايت٢ أعُٗت ف٢ اْتقاصات ايعضب ع٢ً ايفضؼ أثٓا٤ ايفتٛسات اإلعال١َٝ ٖٛ.........4)

 ق١ً  قٛات ايفضؼ  ② ايتفٛم ايعزر٣ يًُغًُني  ①  

 اؿضل ع٢ً ْؾض اإلعالّ  ④ تفٛم ايكار٠ املغًُني  ③  

   (    َٔ ايعارات ايعضب١ٝ اإلدناب١ٝ ايت٢ أنز عًٝٗا اإٍلعالّ ٚاتنشت بقٛص٠ ٚامش١ ف٢ إصعاٍ اـًٝف١ أب٢ بهض ايقزٜل 5)

 دٝؿ أعا١َ بٔ طٜز إىل بالر ايؾاّ          

 صفض ايشٍ  ② ْقض٠ املعًّٛ  ①  

 ايؾذاع١  ④ ايٛفا٤ بايعٗز  ③  

 (     نإ فتح بالر ايؾاّ ف٢ عٗز اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ اعتهُااًل ملا بزأٙ ايضعٍٛ ف٢ غظٚت٢..........6)

 سٓني َٚؤت١  ② سٓني ٚتبٛى  ①  

 َؤت١ ٚأسز  ④ َؤت١ ٚتبٛى  ③  

 (     ٚقعت َعضن١ ايريَٛى ف٢ َٓطك١ سات طبٝع١..........7)

 ع١ًٝٗ  ② عض١ٜ  ①  

 فشضا١ٜٚ  ④  دب١ًٝ  ③  

 (  عاص أبٛبهض ايقزٜل َٓش  تٛيٝ٘ اؿهِ اـالف١ ع٢ً ْٗر ايضعٍٛ بزا١ٜ َٔ...........8) 

 إصعاٍ اؾٝؿ إىل بالر ايؾاّ  ② ايتقز٣ ؿضن١ املضتزٜٔ  ①  

 إصعاٍ اؾٝؿ إىل بالر فاصؼ   ④ فتح بالر ايعضام  ③  

 

(2اهدرض اهجانى ) اهوحدة اهجانية  
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 ْغتٓتر َٔ تًو ايعباص٠) عًٝو ٜا عٛصٜا ايغالّ، عالّ َٛرع ْٚعِ ايبًز ٖشا يًعزٚ(( (     )9)

 بح األٌَ ف٢ دٝٛـ ايضّٚ  ② تٓاطٍ ٖضقٌ عٔ عٛصٜا ①  

 اعرتاف ٖضقٌ بك٠ٛ املغًُني ايعغهض١ٜ  ④ اعتعزار ٖضقٌ يًُكا١َٚ  ③  

 َبار٤٣ اإلعالّ ٖٚٛ.........(    تؾابٗت َعضن١ ايريَٛى َع غظ٠ٚ َؤت١ ف٢ إقضاص أسز 11)

 ايؾٛص٣  ② اسرتاّ اآلخض  ①  

 ايؾذاع١  ④ ايعفٛ عٓز املكزص٠  ③  

 (     أ٣ ٖشٙ املٓاطل املفتٛس١ أٚالٖا اـًٝف١ عُض بٔ اـطاب عٓا١ٜ خاف11١)

 ايٓٛب١  ② بٝت املكزؼ  ①  

 أدٓارٜٔ  ④ عبٝط١ً  ③  

 نٓٝغ١ ايكٝا١َ بغبب.........(     صفض عُض ٕ اـطاب ايقال٠ ف٢ 12)

 تفنغ١ً ايقا٠ ف٢ املغذز  ② صغبت٘ ف٢ عزّ ْكض عٗز األَإ  ①  

 اسرتاَ٘ ؿض١ٜ ايعكٝز٠  ④ تًب١ٝ يضغب١ ايقشاب١  ③  

 (    عٌُ اـًٝف١ عُض بٔ اـطاب ع٢ً طضر ايٝٗٛر َٔ................13)

 اؿذاط ٚبٝت املكزؼ  ② رَؾل ٚاؿذاط  ①  

 اؿذاط ٚايعضام  ④ َقض ٚبالر ايؾاّ  ③  

 .. ٖشٙ ايعباص٠ تتشزخ عٔ............ )نإ هلشا ايكا٥ز ايغبل ف٢ ايتٛد٘ حنٛ إفضٜكٝا((     14)

 أب٢ عبٝز٠ بٔ اؾضاح  ② عُضٚ بٔ ايعال  ①  

 ؽضسبٌٝ بٔ سغ١ٓ  ④ خايز بٔ ايٛيٝز  ③  

 خالٍ عٗز عجُإ بٔ عفإ أخض اَتزار يًزٚي١ اإلعال١َٝ َٔ ْاس١ٝ ........ (    ناْت َز١ٜٓ عبٝط15١ً)

 ايػضب  ② ايؾضم  ①  

 اؾٓٛب  ④ ايؾُاٍ  ③  

 (      َٔ اؿناصات ايؾضق١ٝ ايكزمي١ ايت٢ استنٓتٗا ايزٚي١ اإلعال١َٝ خالٍ ايفتٛسات طَٔ اـًفا٤ ايضاؽز16ٜٔ) 

 َقض ٚايعضام  ② ايفضؼ ٚايضّٚ  ①  

 ايضَٚإ ٚاإلغضٜل  ④ ايؾاّ ٚاإلغضٜل  ③  
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 ٜزٍ اعت٦ٓاف ايفتٛسات اإلعال١َٝ ف٢ عٗز األَٜٛني ع٢ً ................... ( 1)

 عزّ سغِ ايكضاص  ② اعتكضاص ايزٚي١ راخًٝا  ①  

 تغًط ايكار٠ ايعغهضٜني  ④  ساد١ ايزٚي١ إىل َٛاصر دزٜز٠  ③  

 ايضاؽزٜٔ ٚاألَٜٛني فإٔ ايفتٛسات اإلعال١َٝ مل تتٛقف ٜٚزٍ سيو ع٢ً........صغِ اختالف ْعاّ اؿهِ بني اـًفا٤  (  2) 

 ْؾض اإلعالّ عٝاع١ إعال١َٝ صاعد١  ② صغب١ مجٝع املغًُني ف٢ ايتٛعع  ①  

 ايضغب١ ف٢ ايكنا٤ ع٢ً ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ  ④  ايغع٢ ٚصا٤ تهٜٛٔ إَرباطٛص١ٜ  ③  

 يبالز املػضب  اْزَاز ايرببض ف٢ فتٛسات ايزٚي١ اإلعال١َٝ(( ..)) نإ َٔ ْتا٥ر فتح املغًني  (   3)

 أنز سيو سضل ايزٚي١ اإلعال١َٝ ع٢ً تطبٝل َبزأ :..................            

 املٛاط١ٓ   ④ ايتغاَح   ③ ايعزاي١   ② ايعفٛ   ①  

 ْغتٓتر َٔ سيو ................ست٢ ٚفًت أخباصٖا إىل رَؾل((  )) تٛايت اْتقاصات قُز بٔ ايكاعِ ايجكف٢(     4)

 تكزّ ٚعا٥ٌ االتقاٍ  ② بضاعِ قُز بٔ ايكاعِ ايعغهض١ٜ  ①  

 عزّ االتقاٍ بني اـًٝف١ ٚايكا٥ز  ④ سضل اـالف١ ع٢ً َتابع١ ايفتح  ③  

 ايت٢ متت ف٢ بالر.............  (   فتٛسات األَٜٛٔ ف٢ بالر َا ٚصا٤ ايٓٗض تعز اعتهُااًل يًفتٛسات 5)

 ايكٛط   ④ ايضّٚ   ③ ايرببض   ② ايفضؼ   ①  

 (     أرصى األَٜٛني إٔ إمعاف ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ ٜهُٔ ..............6)

 تهٜٛٔ األسالف ايعغهض١ٜ مزٖا  ② ايتٛعع ع٢ً سغاب ممتًهاتٗا  ①  

 عكز اتفاقٝات ايغالّ بني ايطضفني  ④ ايغٝهض٠ ع٢ً َكض اؿه١َٛ املضنظ١ٜ بٗا  ③  

 (     عرب ْعاّ ايقٛا٥ف ٚايؾٛات٢ ايش٣ أعغ٘ اـًف١ َعا١ٜٚ بٔ أب٢ عفٝإ عٔ.............7)

 ْعاّ ايزفاع ايرب٣  ② ْعاّ االعتطالع اؿضب٢  ①  

 ْعاّ األَٔ ايعغهض٣  ④  ْعاّ ايزفاع ايبشض٣  ③  

 )) قاٍ ايٛيٝز بٔ عبزاملًو يكا٥زٙ : خنٗا بايغضاٜا ست٢ تض٣ ٚؽترب ؽأْٗا(( (  8) 

 ف٢ م٤ٛ ايٓك ايغابل ٖزف اـًٝف١ ايٛيٝز بٔ عبزاملًو .............            

 فتح دظص ايبشض املتٛعط  ② اؿضل ع٢ً عال١َ دٓٛر املغًُني  ①  

 إْؾا٤ قٛاعز عض١ٜ يأٍلعطٍٛ اإلعال٢َ  ④ اؿضل ع٢ً اعتهُاٍ ايفتٛسات اإلعال١َٝ  ③  

 

 

(3اهجاهح ) اهدرض اهوحدة اهجانية  
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 قا٥زٙ بأ١ُٖٝ     عبزاملًو بٔ َضٚإ( َٔ خالٍ ايٓك ايش٣ أَاَو ٚف٢ 9)

   اؿفاظ ع٢ً َٛاصر املاي١ٝ  ①  

  

 اؿفاظ ع٢ً أصٚاح اؾٓٛر املغًُني ② 

 إعزار اـطط ايبز١ًٜ ③ 

 تٓعِٝ ايكٛات اإٍلعال١َٝ  ④  

 (    نإ يفتح املغًُني بالر املػضب  ْتا٥ر ر١ٜٝٓ ٚثكاف١ٝ متجًت ف٢ :..................11)

 اإلفالسات اإلراص١ٜ ٚاألرب١ٝ ② َؾاصن١ ايرببض ف٢ اؾٝؿ اإلعال٢َ ①  

 ايكنا٤ ع٢ً ْعاّ ايطبكات  ④ اعتٓام ايرببض اإٍلعالّ ٚتعًِ ايًػ١ ايعضب١ٝ ③  

 أقباط َقض يًؾُاصن١ ف٢ إْؾا٤ َٝٓا٤ تْٛػ ٜزٍ ع٢ً ............سغإ بٔ ايٓعُإ (     اختٝاص 11)

 تكري املغًُني ألٌٖ اـرب٠  ② َغا١ُٖ أقباط َقض ف٢ فتح إفضٜك١ٝ  ①  

 املٗاص٠ ايتذاص١ٜ ألقباط َقض  ④ اْتؾاص ٌأقباط َقض ف٢ ايزٚي١ اإلعال١َٝ  ③  

 (     أ٣ مما ٢ًٜ ٜعز َٔ ايٓتا٥ر ايغٝاع١ٝ يفتح بالر األْزيػ ؟ ....................12)

 ْؾض اإٍلعالّ ٚتعايُٝ٘  ② ْكٌ ايعاف١ُ إىل قضطب١  ①  

 ايزفاع عٔ سكٛم ايظصاع  ④ سض١ٜ مماصع١ ايعكا٥ز ٚاألرٜإ  ③  

 ميهٔ إٔ تطبل ٖشٙ املكٛي١ ع٢ً َعضن١..............)) املكزَات ايغ١٦ٝ تؤر٣ إىل ْتا٥ر أعٛأ((..  (   13)

  ؽ١ْٛ٦  ④ بالط ايؾٗزا٤   ③ ايكارع١ٝ ② َؤت١   ①  

 َٚؤت١ ٚبالط ايؾٗزا٤............ (     ايكاعِ املؾرتى بني َعاصى املغًُني ف٢ تٗٛر14٠)

 اْتقاص ايضّٚ  ② اعتؾٗار ايكار٠  ①  

 ايظصٚف ايطبٝع١ٝ  ④ ايتدطٝط اؾٝز  ③  

 . ٖشٙ اؿه١ُ طبكٗا...........)) أفنٌ عالح  ملٛاد١ٗ ايعزٚ ٖٛ عزٚ آخض(( (   15)

 سهاّ عبت١  ② ًَو ايقني  ①  

 بطضٜضى بٝت املكزؼ  ④ ًَو ايكٛط  ③  

 (     ٚقفت ايطبٝع١ سزًا فافال أَاّ فتٛسات املغًُني ف٢.........16) 

 ايكغطٓط١ٝٓٝ ٚبالر األْزيػ  ② بالر املػضب  ٚبالر َا ٚصا٤ ايٓٗض   ①  

 بالر املػضب ٚبالر ايغٓز  ④ بالر ايقني ٚبالر املػضب  ③  

 عغهضٜا عٓزَا قاّ بـ............ عبزايضمحٔ ايػافك٢(     أخطأ 17) 

 االبتعار عٔ َضنظ ايكٝار٠ اإلعال١َٝ  ② ايتٛغٌ ف٢ بالر ايفضْـذ١  ①  

 تٛطٜع دٝؾ٘ ع٢ً ساَٝات املزٕ  ④ عزّ َضاعا٠ ايعضٚف اؾػضاف١ٝ  ③  

 

 ٚف١ٝ عبزاملًو يكا٥زٙ 

أْت تادض اهلل يعبارٙ فهٔ ناملناصب 

ايهٝػ، ايش٣ إٕ ٚدز صعًا تادض، ٚإال 

 استفغ بضأؼ املاٍ.
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 املغتك١ً ف٢ عٗز اـالف١ ايعباع١ٝ أٖزافًا............سكل قٝاّ ايزٍٚ  ( 1)

 أ١َٝٓ   ④ ْفغ١ٝ   ③ ع١ًُٝ   ② ر١ٜٝٓ   ①  

 مجٝع ايزٍٚ املغتك١ً اآلت١ٝ ٚادٗت ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ َاعزا ايزٚي١................. (   3)

 اؿُزا١ْٝ   ④ ايػظ١ْٜٛ   ③ اإلخؾٝز١ٜ   ② ايطٛي١ْٝٛ   ①  

 (   مل تغتطع ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ إعكاط اـالف١ ايعباع١ٝ ف٢ ايعقض ايجا٢ْ ْتٝذ١..................  4)

 ايتظاّ ايبٝظْطٝني مبعاٖزات ايقًح  ② محا١ٜ  ايزٍٚ املغتك١ً  يًزٍٚ املغتك١ً  ①  

 عز اؼار ايكباصف١ ايبٝظْطٝني  ④ معف ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ  ③  

 ايزٚي١ ايعباع١ٝ إىل دٓٛب أٚصٚبا ع٢ً ٜز ............(    اَتزت سزٚر 5)

 ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ  ② رٚي١ األغايب١  ①  

 ايزٚي١ اؿُزا١ْٝ  ④ ايزٚي١ ايغاَا١ْٝ  ③  

 (     اتبعت  ايزٚي١ ايعباع١ٝ َبار٤٣ ايكإْٛ ايزٚىل ٚاإلْغا٢ْ ف٢ َعا١ًَ أعض٣............6)

 قربل    ④ خضاعإ   ③ فك١ًٝ    ② اهلٓز    ①  

 )) قاّ ؼتُػ ايجايح ظًب أبٓا٤ األَضا٤ اآلعٜٝٛٔ إىل َقض يٝٓؾ٦ٛا تٓؾ١٦ َقض١ٜ ((. (      7)

 ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ ايغابك١ ٖٓاى تؾاب٘ بني تقضف ؼتُػ ايجايح ٚ.............               

 إبضاِٖٝ بٔ األغًب  ② ٖاصٕٚ ايضؽٝز  ①  

 أبَٛغًِ  اـضاعا٢ْ  ④  أعز بٔ ايفضات  ③  

 (   نإ اهلزف َٔ االدضا٤ات ايت٢ قاّ بٗا ايعباعٕٝٛ ف٢ َٓاطل ايجػٛص ٚايعٛافِ ٚآعٝا ايقػض٣...............8) 

 تأَني ايغٛاسٌ اإلعال١َٝ  ② فتح َظٜز َٔ املٓاطل   ①  

 سقاص ايبٝظْطٝني اقتقارٜا  ④ تأَني اؿزٚر اإٍلعال١َٝ  ③  

 عالق١ ايعزا٤ بني املغًُني ٚايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ، يشيو سضفت ايزٚي١ ايعباع١ٝ ع٢ً..............(     ظًت 9)

 عزّ إثاص٠ ايبٝظْطٝني  ② عكز ايقًح َع ايبٝظْطٝني   ①  

 إثاص٠  غنب ايبٝظْطٝني  ④ ؼقني إقًِٝ ايعٛافِ ٚايجػٛص  ③  

 ايعباع١ٝ..................(    َٔ أٚد٘ ايؾب٘ بني ايزٚي١ األ١َٜٛ ٚايزٚي١ 11)

 تأَني اجملاٍ اؿ٣ٛٝ  يًزٚي١ اإلعال١َٝ  ② االعتعا١ْ باملٛاىل ف٢ ايفتٛسات  ①  

 تأعٝػ ايعزٜز َٔ ايزٍٚ املغتك١ً  ④ تٛىل خًفا٤ ٌأقٜٛا٤ ست٢ عكٛط نٌ َُٓٗا  ③  

(4اهرابع ) اهدرض اهوحدة اهجانية  
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 اآلت١ٝ يعبت رٚصا نبريا ف٢ ايغٝاع١ ايعا١َ يًزٚي١ اإلعال١َٝ خالٍ عٗز ايعباعٝني ؟...... (     أ٣ َٔ ايعٓافض اإلعذ11١ُٝ)

 ايكبط    ④ ايٓٛبٕٝٛ    ③ ايفضؼ    ② ايرببض    ①  

 (      َع ْؾأ٠ ايزٚي١ ايعباع١ٝ مت تأعٝػ بعض ايزٍٚ املغتك١ً ف٢ املؾضم ٚاملػضب اإٍلعال٢َ ألعباب ..............12)

 عٝاع١ٝ    ④ ر١ٜٝٓ    ③ اقتقار١ٜ    ② ادتُاع١ٝ    ①  

 (    َجًُا ناْت تتقاصع نٌ َٔ ايزٚيتني ايعباع١ٝ ٚايبٝظْط١ٝ ف٢ آعٝا ايقػض٣ راص بُٝٓٗا فضاع آخض يًغٝطض٠ ع٢ً....13)

 ايبشض املتٛعط  ② عض ايكًظّ  ①  

 ايبشض األعٛر  ④ ايبشض ايعضب٢ ③  

  َٛع٢ بٔ ْقري (.. –طاصم بٔ طٜار  –)ٍأعز بٔ ايفضات   (   14)

 قار٠ َغًُٕٛ دنُع بِٝٓٗ  رٚص تاصرن٢ َتؾاب٘ ٖٛ اؿضل ع٢ً........................              

 اؿضل ع٢ً ايقٛا٥ف ٚايؾٛات٢  ② فتح أدظا٤ َٔ أٚصٚبا  ①  

 تٛعٝع سزٚر ايزٚي١ ف٢ آعٝا  ④ تأَني آعٝا ايقػض٣  ③  

 ايت٢ اعتدزَٗا سهاّ ايزٍٚ املغتك١ً اإٍلال١َٝ ف٢ ايتعاٌَ َع ايضّٚ ايبٝظْطٝني َٔ أدٌ اؿفاظ (     ايٛعا٥ٌ 15)

 ع٢ً سزٚر ايزٚي١ اإٍلعال١َٝ تٛفف بأْٗا ٚعا٥ٌ............                    

 ْفغ١ٝ ٚعغهض١ٜ  ② ادتُاع١ٝ ٚعغهض١ٜ  ①  

 ادتُاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ  ④ عٝاع١ٝ ٚعغهض١ٜ  ③  

 (     أ٣ َٔ ايزٍٚ املغتك١ً اآلت١ٝ ْؾأت ف٢ بالر املػضب ؟............................16) 

 ايزٚي١ اؿُزا١ْٝ  ② رٚي١ األغايب١  ①  

 ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ  ④ ايزٚي١ ايػٛص١ٜ  ③  

 قاّ بٗا اـًفا٤ ايعباعٕٝٛ ٜزٍ ع٢ً إٔ عالقتِٗ َع ايبٝظْطٝني مل تهٔ را٥ُا ف٢  (     أ٣ َٔ االدضا٤ات ايت17٢) 

 َعاصى َغتُض٠؟.............                

 اعتُضاص ايقٛا٥ف ٚايؾٛات٢  ② تك١ٜٛ إقًِٝ ايجػٛص ٚايعٛافِ  ①  

 تبارٍ األعض٣ بني اؾاْبني  ④ خضٚز اـًفا٤ يًشضب  ③  

 (   ايزٚص ايش٣ قاَت ب٘ ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ ٚايزٚي١ ايػٛص١ٜ ٜعز اَتزارا ٚاعتُضاصا يزٚص ايكار٠ املغًُني َجٌ...........18)

 عكب١ بٔ ْافع ٚسغإ بٔ ايٓعُإ  ② قُز بٔ ايكاعِ ٚقتٝب١ بٔ َغًِ   ①  

 طاصم بٔ طٜار َٚٛع٢ بٔ ْقري  ④ خايز بٔ ايٛيٝز ٚععز بٔ أب٢ ٚقال  ③  

 

 

 

 

 األخطاء ىه الىت ربَّت اإلنسان
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 ثانيًا
 بنم االًتخانات اهظاًوة 
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 متجًت اْـذاطات رٚي١ االغايب١ يف اْـذاطٖا ............... ( 1)

 االدتُاعٞ   ④                      االقتقارٟ   ③ ايعغهضٟ                             ② ايغٝاعٞ                   ①  

 ناْت َععِ فتٛسات ايزٚي١ ايعباع١ٝ يف اؾظ٤ ...............َٔ ايزٚي١ االعال١َٝ  ( 2) 

 ايؾُايٞ   ④ اؾٓٛبٞ                              ③ ايؾضقٞ                         ② ايػضبٞ                          ①  

  ح......نإ املٛقع اؾػضايف ظاْب األعٛاص ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ ايند١ُ املظٚر٠ بأبضاز َضاقب١  َٔ اعباب فؾٌ املغًُني ف٢ فت   ( 3)

 سقٕٛ ب٢ٓ قٝٓكاع  ② قضطاد١  ①  

 ايكغطٓط١ٝٓٝ  ④ بٝت املكزؼ  ③  

 تْٛػ بايفنٌ يًكا٥ز االعالَٞ...............ٜزٜٔ ؽعب    (  4)

 َٛعٞ بٔ ْقري           ② عبز ايضمحٔ ايػافكٞ             ①  

 سغإ بٔ ايٓعُإ  ④ عكب١ بٔ ْافع                      ③  

 عٝطض املغًُني عًٞ مجٝع  بالر فاصؼ بعز َعضن١  ............  (  5)

 ايبٜٛب   ④ ايكارع١ٝ                ③   ْٗاْٚز                 ② ايض٣                      ①  

 انزت َعضن١ ايريَٛى ع٢ً اسز َبارئ اإلعالّ ٖٚٛ ........  (   6)

 ايقزم  ② ايعفٛ عٓز املكزص٠  ①  

 ايتٛامع  ④ ايؾٛص٠  ③  

 عٛصٜا ناْت..................املعضن١ اييت خضز َٓٗا ٖضقٌ عغض٠ َٔ   (   7)

 ْٗاْٚز    ④                 ادٓارٜٔ ③   ايريَٛى                    ②                       ايكارع١ٝ   ①  

 صفض عُض بٔ اـطاب ايقال٠ يف نٓٝغ١ ايكٝا١َ ذنٌُ َعاْٞ ...............  (8) 

 عٝاع١ٝ    ④                 ثكاف١ٝ                               ③   عغهض١ٜ                                              ②                       ر١ٜٝٓ                                 ①  

 أثٓا٤ خضٚز عُض بٔ اـطاب صم٢ اهلل عٓ٘ العتالّ َفاتٝح بٝت املكزؼ   (   9)

 نإ أٍٚ ْظٍٚ ي٘  ف٢ َز١ٜٓ ناْت عاف١ُ ملًُه١ اْٗاصت ع٢ً ٜز املغًُني فُا ٢ٖ ...............          

 تزَض    ④                 ايػغاع١ٓ ③   األْباط                  ②                       اؿري٠ ①  

 ............... َٔ ٚفاٜا ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايفتٛسات يٓؾض سض١ٜ االعتكار ٖٞ  (   11)

 ال تكضبٛا صٖباْا تفضغٛا يًعبار٠  ② ال تػريٚا عًِٝٗ يٝال    ①  

 ال ؼضقٛا طصاعا  ④ ال تكتًٛا ؽٝدا اٚ طفٌ    ③  

 نإ ْٛعني............... سضن١ ا ملضتزٜٔ بعز ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ   (   11)

 اقتقار١ٜ ٚر١ٜٝٓ     ② اقتقار١ٜ ٚعٝاع١ٝ    ①  

 ادتُاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ  ④ ادتُاع١ٝ ٚعٝاع١ٝ     ③  

 

(1اًتخان  ) منوذج  
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 نإ ٖٓاى صداال َٔ املغًُني ٜفتشٕٛ االصض ٚذنًُٕٛ نتاب اهلل يٝفتشٛا ايعكٍٛ ٚايكًٛب ِٖٚ ...........  (   12)

 ايغفضا٤ املغًُني              ② ايتذاص املغًُني                ①  

 ايزعا٠ املغًُني  ④ اؾٓٛر املغًُني             ③  

 أنجض املزٕ ايت٢ َجًت أًَٓا عٝاعًٝا بعز ٚفا٠ ايضعٍٛ ٢ٖ ............... (   13)

 َزٕ ايعضام  ② َزٕ ايُٝٔ                                 ①  

 َزٕ اؿذاط                                 ④ َزٕ ايؾاّ                         ③  

 نإ أمجاع املغًُني ف٢ عكٝف١ بين عاعزٙ يف دٖٛض٠ امجاع ...............  (   14)

 عغهضٟ    ④                 ادتُاعٞ                       ③   رٜين                                      ②                       عٝاعٞ                          ①  

 ................نإ ٖزف ايٝٗٛر َٔ االعتزا٤ ع٢ً املضأ٠ املغ١ًُ يف ايغٛم   (   15)

 قاٚي١ قتٌ ايضعٍٛ )ل(  ② قاٚي١ ايؾل اإلعالَٞ             ①  

 ايتشايف َع املؾضنني مز ايضعٍٛ       ④ تٓفري ايٓاؼ َٔ االعالّ            ③  

 ................ٖـ ٚقز أقض فتح َه١ اسز َبارئ االعالّ ٖٚٛ  8فتح ايٓيب َه١ عاّ   (   16) 

 ايطاع١    ④                 ايعفٛ ③   املض٠٤ٚ                  ②                       ايؾذاع١ ①  

 ْـذح خايز بٔ ايٛيٝز اؿفاظ عًٞ اؾٝؿ االعالَٞ ٚاالْغشاب َٔ َؤت١ بفنٌ .................  (   17) 

 اَض ايضعٍٛ باالْغشاب  ② َغاْز٠ ايفضؼ ي٘                                          ①  

 اـزاع االعرتاتٝذٞ  ④ ؽذاع١ املغًُني                                           ③  

 تضتب ع٢ً اْٗٝاص عز َأصب................... (  18)

 اْتؾاص اؿناص٠ اي١ُٝٓٝ  ② تعضض ايُٝٔ يًػظٚ اـاصد٢  ①  

 تػري ايٓؾاط االقتقار٣ ف٢ ايُٝٔ  ④ تػري ايٓعاّ ايغٝاع٢ ف٢ ايُٝٔ  ③  

 ف٢ املز١ٜٓ ٚمتجٌ ف٢................ نإ ألٌٖ بٝت ايضعٍٛ )ل( ْقٝب ف٢ ايتطٛص االقتقار٣  ( 19)

 تٓعِٝ ايض٣  ② إْؾا٤ ايغٛم  ①  

 اطرٖاص ايتذاص٠  ④ إسٝا٤ األصض  ③  

 انتغب أبٛبهض ايقزٜل ايؾضع١ٝ ايها١ًَ يٝتٛىل أَض املغًُني بعز................  (   21)

 اختٝاص األْقاص ي٘  ② اختٝاص املٗادضٜٔ ي٘  ①  

 اختٝاصٙ ف٢ عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠  ④ املغًُني ي٘اختٝاص عا١َ   ③  

 (     انتغب أبٛبهض ايقزٜل ايؾضع١ٝ ايها١ًَ يٝتٛىل أَض املغًُني بعز................21)

 اختٝاص األْقاص ي٘  ② اختٝاص املٗادضٜٔ ي٘  ①  

 اختٝاصٙ ف٢ عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠  ④ اختٝاص عا١َ املغًُني ي٘  ③  

 

 

 

 

 

أخرس أبداً إما أن أفوز أو اثعَّلَّ أان ال 

 درساً   
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 َٔ ايعٛاٌَ ايت٢ عاُٖت ف٢ دعٌ َه١ أؽٗض َزٕ اؿذاط ................ ( 1)

 ٚاالقتقار٣                              ايعاٌَ ايغٝاع٢   ② ايعاٌَ ايز٢ٜٓ ٚايجكاف٢                                      ①  

 ايعاٌَ االقتقار٣ ٚايز٢ٜٓ  ④ ايعاٌَ االقتقار٣ ٚاالدتُاع٢        ③  

 نْٛت اهلذضات اي١ُٝٓٝ اسز٣ سناصات ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ ايؾُاٍ ايؾضق٢ ممًه١ ............... (  2) 

 عبأ  ④ اؿري٠                                       ③ ايػغاع١ٓ                                  ② َعني                           ①  

 بعز ٚفا٠ ايغٝز٠ خزدن١ ٚاب٢ طايب عظّ ايٓب٢ ع٢ً اـضٚز اىل  ............ يٓؾض االعالّ خاصز َه١ (   3)

 ٜجضب   ④ ايؾاّ   ③ ايطا٥ف                                                     ② اؿبؾ١                                       ①  

 ٜزٍ ع٢ً ...) اطرٖضت بعض ايعًّٛ ف٢ بالر ايعضب خاف١ ف٢ ايؾُاٍ َتأثض٠ عناص٠ ايفضؼ ٚايضّٚ ( ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ (     4)

 اطرٖاص ايعًّٛ ٚتطٛصٖا ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ                      ②                                                         ايتٛافٌ اؿناص٣  ①  

 ايعًّٛ ٚع١ًٝ يًتطٛص اؿناص٣  ④ َعضف١ ايعضب أل١ُٖٝ ايعًِ  ③  

 ْكض ٜٗٛر ب٢ٓ قٝٓكاع اسز بٓٛر فشٝف١ املز١ٜٓ ٖٚٛ .............(    5)

 املغًُّٛ أ١َ ٚاسز٠  ② ايزعِ املاىل يًزفاع عٔ املز١ٜٓ                           ①  

 ايٓقح ٚايرب بني املغًُني ٚاٌٖ ايهتاب               ④ اسرتاّ أَإ املغًُني  ③  

 خضز ايضعٍٛ )ل( قبٌ بعجت٘ ف٢ صسالت ػاص١ٜ اىل .............(     6)

 ايعضام    ④ ايؾاّ                                     ③                                                      اؿذاط                                   ②                                        ايُٝٔ                      ①  

 ............. فعضفٛا ايتكًبات املٓاخ١ٝبضع ايعضب ف٢ عًِ (     7)

    اهلٓزع١ ④ األْٛا٤                        ③                                                      ايهُٝٝا٤                        ②                                        ايفًو                          ①  

 اعتدزّ ايضعٍٛ )ل( ............ نضدٌ َٛخابضات٢ أثٓا٤ ٖذضت٘(  8) 

 عاَض بٔ فٗري٠              ② عُض بٔ اـطاب                     ①  

 عبز اهلل بٔ اب٢ بهض  ④ خايز بٔ ايٛيٝز                      ③  

 ٖٛ ايزعا١َ .............. يبٓا٤ ايزٚي١ سٝح بٓاٙ ايضعٍٛ )ل( ف٢ املهإ ايش٣ بضنت فٝ٘ ْاقت٘  املغذز ايٓب٣ٛ(     9)

 ٚؽاصى بٓفغ٘ ف٢ بٓاؤٙ           

 ايضابع١    ④ ايجايج١                                ③                                                      ايجا١ْٝ                                ②                                        األٚىل                           ①  

 اٍٚ خطب١ يًضعٍٛ )ل( عٓزَا ٖادض يًُز١ٜٓ سضل ع٢ً غضؼ ايكِٝ ..........(    11)

 االقتقار١ٜ    ④ االْغا١ْٝ                             ③                                                      ايجكاف١ٝ                                   ②                                        ايز١ٜٝٓ                        ①  

 ْٗن١ طصاع١ٝ ............ َٔ االدضا٤ات ايت٢ اؽشٖا ايضعٍٛ القا١َ(     11)

 اسٝا٤ االصض                    ② اْؾا٤ عٛم املز١ٜٓ             ①  

 مجٝع َاعبل  ④ تٓعِٝ ايض٣                     ③  

 فؾٌ املغًُٕٛ ف٢ فتح مشاٍ غضب االْزيػ العباب .........(     12)

 ر١ٜٝٓ    ④ عغهض١ٜ                        ③                                                      طبٝع١ٝ                                ②                                        اقتقار١ٜ                                ①  

 منوذج
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 َٔ َٛاقف ايضّٚ مز املغًُني ف٢ ايؾاّ قتًِٗ ٚاىل َز١ٜٓ ...................(    13)

 َعإ    ④ ٚار٣ ايكض٣                 ③                                                      َؤت١                                     ②                                        رَؾل                                        ①  

 َٔ ايشٜٔ نفضٚا بعز ٚفا٠ ايٓب٢ ٚارعٛ ايٓب٠ٛ ..............(     14)

 اؿاصخ بٔ نًز٠               ② ابٛ عبٝز٠ اؾضاح            ①  

 طًٝش١ األعز٣  ④ ععز بٔ عبار٠                ③  

 متتعت املضأ٠ ف٢ َه١ مبها١ْ .........(     15)

 عٝاع١ٝ                     ② اقتقار١ٜ                      ①  

 ادتُاع١ٝ  ④ ر١ٜٝٓ                                     ③  

 َكٛي١ قاهلا ٖضقٌ بعز َٛقع١ ............ ) عًٝو ٜاعٛص١ٜ ايغالّ ، عالّ َٛرع ْٚعِ ايبًز ٖشا يًعزٚ( (    16) 

 أدٓارٜٔ                         ② ايكارع١ٝ                                 ①  

 عبٝط١ً    ④ ايريَٛى                           ③  

 أثضت صسالت ايٓب٢ )ل( ايتذاص١ٜ اىل ايؾاّ ف٢ عًٛن٘(     17) 

 االدتُاع٢             ② ايز٢ٜٓ          ①  

 ايغٝاع٢  ④ االقتقار٣          ③  

 ٚايػغاع١ٓ ألعباب......................تهْٛت ممًهتا اؿري٠ (   18)

 ايتٛععات ايعغهض١ٜ  ② ايتطٛصات االدتُاع١ٝ  ①  

 ايتػريات االقتقار١ٜ  ④ ايتػريات ايزميٛغضاف١ٝ  ③  

 ظٗض َبزأ َٔ َبار٤٣ سكٛم اإلْغإ ف٢ فشف١ املز١ٜٓ َٔ خالٍ................(   19)

 ايزفاع املؾرتى مز أ٣ عزٚإ  ② املغًُٕٛ أ١َ ٚاسز٠  ①  

 سض١ٜ االعتكار َهفٛي١ يًذُٝع  ④ اؿض١ٜ ٚايعزاي١  ③  

ال ؽو إٔ سضن١ ايضر٠ َٔ أنرب ايتشزٜات ايت٢ ٚادٗت ايزٚي١ اإلعال١َٝ بعز ٚفا٠ ايضعٍٛ )ل( ٚتضدع أْٛاعٗا بؾهٌ ص٥ٝغ٢ (     21)

 إىل ٍأعباب............

 ٚعغهض١ٜعٝاع١ٝ   ② اقتقار١ٜ ٚر١ٜٝٓ  ①  

 ر١ٜٝٓ ٚعغهض١ٜ  ④ اقتقار١ٜ ٚعغهض١ٜ  ③  
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 سضب ّٜٛ بعاخ تقٓف ؼت اؿضٚب ........... ( 1)

 األخش بايجأص   ④ ايطا٥ف١ٝ                         ③ ايكب١ًٝ                             ② ايغٝاع١ٝ                              ①  

 اصعاٍ ايضعٍٛ )ل( ايػظٚات اىل بالر ايؾاّ يتشكٝل اٖزاف ........... (  2) 

 عٝاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ             ② عٝاع١ٝ ٚعغهض١ٜ                  ①  

 عغهض١ٜ ٚثكاف١ٝ  ④  عغهض١ٜ ٚاقتقار١ٜ           ③  

 اْت٢ٗ ايٛدٛر ايٝٗٛر٣ متاَا  ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ عٗز .............. (   3)

 اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ                     ② ايٓب٢ )ل(                           ①  

 ايعباعٕٝٛ  ④ األَٜٕٛٛ                    ③  

 ٚفًت ايزٚي١ االعال١َٝ  أقق٢ اتغاع هلا ف٢ عٗز ............(     4)

 ايعباعني                ② اـًفا٤ ايضاؽزٕٚ                       ①  

 االغايب١  ④ االَٜٛني                       ③  

 فتح املغًُني يالْزيػ ا٢ْٗ َؾهالت ............ اعتُضت قضْٚا(    5)

 ر١ٜٝٓ   ④ عٝاع١ٝ                          ③ ايكب١ًٝ                                ② ادتُاع١ٝ                         ①  

 ٜضدع اىل اعباب ........... صفض ايٓب٢ )ل( ايزخٍٛ ف٢ سضب َع قضٜؿ قبٌ اهلذض٣(     6)

 اعرتاتٝذ١ٝ   ④   ر١ٜٝٓ                         ③ عٝاع١ٝ                        ② ادتُاع١ٝ                                 ①  

 تٛدز عالق١ بني اْٗٝاص عز َأصب ٚظٗٛص .........(     7)

 محري                           ② ايٝٗٛر ف٢ خٝرب                  ①  

 ممًه١ ايػغاع١ٓ  ④  تزَض                              ③  

 مت فتح ايٓٛب١ ف٢ عٗز اـًٝف١ ..............(  8) 

 ع٢ً بٔ اب٢ طايب            ② عُض بٔ اـطاب            ①  

 عجُإ بٔ عفإ  ④ ابٛ بهض ايقزٜل                 ③  

 اْتكاٍ اؿزٚر ايغٝاع١ٝ بني ايزٚي١ االعال١َٝ ٚايفضؼ اىل دباٍ طادضٚؼ نإ َٔ ْتا٥ر َعضن١ ..........(     9)

 ايريَٛى                             ② فتح املزا٥ٔ           ①  

 ايكارع١ٝ  ④                سات ايغالعٌ        ③  

 فاصؼ عٗزٖا َع املغًُني ٚمتضر أًٖٗا ف٢ عٗز اـًٝف١ ..............ْكنت بعض املٓاطل ف٢ بالر (    11)

 عُضٚ بٔ ايعال                   ② عُض بٔ اـطاب                       ①  

 عجُإ بٔ عفإ  ④ ابٛ بهض ايقزٜل             ③  

 ٖـ  ظٝؿ نبري يفتح بالر ........ 89عاّ  خضز قُز بٔ ايكاعِ ايجكف٢(     11)

 آعٝا ايقػض٣               ② بالر ايغٓز                       ①  

 بالر املػضب ٚاألْزيػ  ④ بالر َاٚصا٤ ايٓٗض              ③  

 منوذج

 
(3اًتخان  )  
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 قاّ ......... سانِ َز١ٜٓ عبت١ مبغاعز٠ املغًُني باَزارت عغهض١ٜ(     12)

 االصطبٕٛ   ④ دضدري                         ③ ٜٛيٝإ                           ② َاصتٌ                    ؽاصٍ    ①  

 اْتقض طاصم بٔ طٜار ع٢ً ايكٛط  ف٢ َعضن١ ...........(    13)

 ايكارع١ٝ   ④                            ؽش١ْٚ ③ ٚار٣ املداطٕ                       ② ايريَٛى                             ①  

 ٖـ 213فتشت دظٜض٠ ............... ع٢ً ٜز ايكا٥ز أعز بٔ ايفضات عاّ (     14)

 فك١ًٝ   ④ نضٜت                            ③ قربل                       ② صٚرؼ                            ①  

 ايعاٌَ املؾرتى بني اؿري٠ ف٢ ايعضام ٚايػغاع١ٓ ف٢ بالر ايؾاّ ٢ٖ ...........(     15)

 االفٌ ايعضق٢   ④ ايغٝاع١                             ③ ايجكاف١                       ② ايزٜٔ                                 ①  

 اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ ...............متتعت املضأ٠ مبها١ْ عٝاع١ٝ ف٢ ؽب٘ (     16) 

 ٜجضب   ④ اؿري٠                            ③ عبأ                                 ② َه١                                 ①  

 االعال١َٝ ف٢ ايبشض املتٛعطعع٢ اـًفا٤ ايعباعٝني ف٢ عٗز اـًٝف١ ................ اىل اعتعار٠ عٝار٠ ايبشض١ٜ (     17) 

 ٖاصٕٚ ايضؽٝز               ② أبٛ دعفض املٓقٛص                 ①  

 غري سيو فشٝح  ④ املعتقِ                 ③  

  َٔ ايعبارات ايت٢ تأثضت بايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ قبٌ اإلعالّ.............(   18)

 اهلٓزٚع١ٝ    ④ ايقاب١٦                             ③ اجملٛع١ٝ                                  ②                                ايٛث١ٝٓ   ①  

 .. املبزأ ايغابل ٜؾري إىل...............)إٕ بِٝٓٗ ايٓقض ع٢ً َٔ ساصب أٌٖ ٖشٙ ايقشٝف١ (   ( 19)

 ٚاـظصزاألٚؼ   ② ايٝٗٛر ٚاألْقاص  ①  

 املغًُني ٚايٝٗٛر  ④ املٗادضٜٔ ٚاألْقاص  ③  

 َٔ األعباب  ايز١ٜٝٓ يكٝاّ سضنات ايضر٠ :...............(     21)

 نٝز ايك٣ٛ اـاصد١ٝ   ② ايتٓافػ ع٢ً ايظعا١َ  ①  

 اؿٓني إىل اؾا١ًٖٝ  ④ معف إميإ ايبعض  ③  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

هو أنا ناقص 
اختيارات هذكاء ده 

اسمى أنا حافظ 
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 اطٍٛ ممايو ايُٝٔ يف ايفرت٠ ايظ١َٝٓ ........... ( 1)

 محري  ④                              عبأ                                          ③ اؿري٠ ②                                  َعني                      ①  

 انجض ايعٛاٌَ اييت اعطت مله١ ايغٝار٠ عًٞ بالر اؿذاط........... (  2) 

 ايعاٌَ االقتقارٟ  ② ايعاٌَ ايغٝاعٞ                                  ①  

 ايعاٌَ اؾػضايف  ④ ايعاٌَ ايزٜين                                      ③  

 ف٢ م٤ٛ اـضٜط١ نْٛت اهلذضات اي١ُٝٓٝ إسز٣ سناصات ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ يف ايؾُاٍ ايؾضقٞ ممًه١ ...... (   3)

    َعني   ①  

   

   

    ايػغاع١ٓ ② 

    اؿري٠ ③ 

   عبأ ④ 

 َٔ أخرب  بٓب٠ٛ قُز نإ ................. اٍٚ(     4)

 عًٞ بٔ ابٞ طايب  ② ابٞ بهض ايقزٜل  ①  

 عجُإ بٔ عفإ                                                ④ ٚصق١ بٔ ْٛفٌ                                                    ③  

 ...ٚاملٛعع١ اؿغ١ٓ َٔ ايكِٝ املغتدًق١ َٔ ايعباص٠ ..............سضل ايضعٍٛ عًٞ اعتدزاّ اؿه١ُ (    5)

 اؿفاظ عًٞ اعتكضاص اجملتُع َٚٓع٘ َٔ االْٗٝاص                                    ② صفض ايعٓف ٚاعتدزاّ ايك٠ٛ ؿٌ املؾهالت                                         ①  

 صفض َبزأ اؿضب ؿٌ املٓاطعات  ④ يتكضٜب ٚدٗات ايٓعضايرتعٝذ ملبزأ اؿٛاص   ③  

 تٛيٞ نفاص بين ٖاؽِ محا١ٜ ايضعٍٛ يف ؽعب ابٞ طايب َع املغًُني بزافع(     6)

                                           ف١ً ايزّ ٚايكضاب١  ②                                   ايتُغو عًف ايفنٍٛ  ①  

 طُعًا يف اؾ١ٓ  ④ إمياًْا ٚاعالًَا  ③  

 َٔ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ ايبشح عٔ َضانظ دزٜز٠ يٓؾض ايزع٠ٛ خاصز َه١ .................(     7)

 َبزأ ؼٌُ ايقعاب يًٓذاح يف ؼكٝل اهلزف  ② ايتُغو مببار٥و ٚافهاصى صغِ ايتشزٜات               ①  

 االبتعار عٔ املداطض ٚاؿفاظ عًٞ ايٓفػ  ④  عامل١ٝ ايزع٠ٛ االعال١َٝ                                             ③  

 اطًل يكب االْقاص عًٞ اٌٖ ٜجضب َٔ االٚؼ ٚاـظصز بعز.................(  8) 

 بٝع١ ايعكب١ ايتا١ْٝ  ② بٝع١ ايعكب١ االٚيٞ                                               ①  

 اْٗا٤ ايٓظاع بني االٚؼ ٚاـظصز  ④ ٖذض٠ ايضعٍٛ يٝجضب                                       ③  

 ٖادض املغًُني ايٞ اؿبؾ١ بعز اتباع قضٜؿ اعًٛب ......... يف ايعاّ ايغابع َٔ ايبعج١(     9)

 املفاٚمات ٚاملغاَٚات  ② املكاطع١ االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ                         ①  

 االٜشا٤ ٚايتعشٜب  ④ سضب ايؾا٥عات                                                  ③  

 مل ذناٍٚ ايٝٗٛر ْؾض رِٜٓٗ بني ايٓاؼ يف ٜجضب بغبب .............(    11) 

 سيت ال ٜعًِ ايعضب بكضب ظٗٛص صعٍٛ دزٜز  ② ٚخٛفِٗ َٔ عضب ٜجضبق١ً عزرِٖ   ①  

 دا٤ٚا يٝجضب ٖضبا َٔ امطٗار ايضَٚإ  ④ سفاظا عًٞ ايٛفام َع ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ  ③  

 

(4اًتخان  ) منوذج  
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 ْكض ايٝٗٛر ؼايفِٗ َع ايعضب بغبب عٛاٌَ .............(     11) 

 اقتقار١ٜ  ④                              عضق١ٝ                         ③                        عٝاع١ٝ                   ②                                  ر١ٜٝٓ                     ①  

 ..........أخضٖانإ  اؿضٚب َٔ را٥ض٠ يف يتغتُض ٚاـظصز األٚؼ بني َا ايؾكام ٚطار ايفنت اؽتعًت(     12)

 ايفذاص  ② بعاخ ّٜٛ  ①  

 ايفنٍٛ  ④ ايبغٛؼ  ③  

 مل ٜتُهٔ املٗادضٜٔ َٔ ؽل طضٜكِٗ يف فتُع املز١ٜٓ بغٗٛي١ بغبب ...........(    13)

 عزّ قزصتِٗ عًٞ مماصع١ ايقٓاع١                              ② ايػضب١ ٚايبعز عٔ اًِٖٗ ٚبالرِٖ                              ①  

 اختالف اقتقارٜات املز١ٜٓ عٔ َه١  ④ َؾه١ً َعٝؾتِٗ ٚعهاِْٗ  ③  

 ظٗض نشب املٓافكني ٚؽاسهلِ يف اجملاٍ ايعغهضٟ .................(     14)

 ثالخ َضات                     ② َض٠ ٚاسز٠                         ①  

 اصبع َضات  ④ َضتإ    ③  

 ايٓفام يف املز١ٜٓ بؾهٌ نبري يف ايعاّ ايعاؽض َٔ اهلذض٠ بغبب ................. تضادعت سضن١(     15)

 ٚفا٠ عبزاهلل بٔ عًٍٛ  ② فنح اٜات ايكضإٓ هلِ                                            ①  

 املٓافكنيتٓاقك اعزار   ④ ٖزّ َغذز مضاص                                                     ③  

 ٚنإ ٜٗزف ايٝٗٛر َٔ ٖشا ايعزا٤ ................. َٔ خالٍ ايكطع١ ايت٢ اَاَو ظٗض عزا٤ ايٝٗٛر يًُغًُني يف املز١ٜٓ  (     16) 

   عزّ ْؾض االعالّ  ①  

 طضر املغًُني يف َه١ ②   

عٛر٠ ايغٝار٠ ايغٝاع١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ يًٝٗٛر عًٞ  ③ 

 املز١ٜٓ                    

 ايكنا٤ ْٗا٥ٝا عًٞ االعالّ  ④  

 ساٍٚ ايٝٗٛر ؽل ايقف االعالَٞ عٔ طضٜل .................(     17) 

 َع ايضعٍْٛكض عٗزِٖ   ② اثاص٠ ايعقب١ٝ اؾا١ًٖٝ                                           ①  

 سؾز املؾضنني حملاصب١ ايضعٍٛ  ④ ْؾض ايؾا٥عات عٔ اعضاض املغًُني                          ③  

       ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ ايغابك١ أنٌُ اؾ١ًُ ايتاي١ٝ  تضدع أ١ُٖٝ أعٛام ايعضب قبٌ اإلعالّ الٖتُاَٗا  ))ايتذاص٠ طٜت اؿناص٠((( 18)
 باؾاْب         

 ايجكاف٢ ٚايز٢ٜٓ  ② االقتقار٣ االدتُاع٢ ٚ  ①  

 االقتقار٣ ٚايغٝاع٢  ④ ايغاعٞ ٚايز٢ٜٓ  ③  

 نإ املغذز َكضا إلراص٠ ؽ٦ٕٛ ايزٚي١ َٔ ايٓاس١ٝ ايعغهض١ٜ ٚايغٝاع١ٝ مما ٜؤنز قٝاّ املغذز بزٚص ايغًط١.....(   19)

 ايز١ٜٝٓ     ④ ايكنا١ٝ٥   ③ ايتٓفٝش١ٜ     ② ايتؾضٜع١ٝ     ①  

 )) أطٝع٢ْٛ َا أطعت اهلل ٚصعٛي٘ فإسا عقٝت اهلل ٚصعٛي٘ فال طاع١ ىل عًٝهِ(( ..َٔ خطب١ اـًٝف١ أب٢ بهض ايقزٜل : (     21)

 ْغتزٍ َٔ ايٓك ايغابل إٔ َقزص ايتؾضٜع يًزٚي١ ف٢ عٗز أب٢ بهض ايقزٜل متجٌ ف٢......

 صأ٣ ايقشاب١  ② ايهتاب ٚايغ١ٓ  ①  

 رعتٛص املز١ٜٓ  ④ ادتٗار ايعًُا٤  ③  
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 َٔ ايزٍٚ املغتك١ً ايت٢ سهُت َقض ٚايؾاّ ٚفضمٛا ٚدٛرِٖ ف٢ اقًِٝ ايجػٛص ٚايعٛافِ ايزٚي١ ........ ( 1)

 ايغاَا١ْٝ   ④ األراصع١                     ③ األغايب١                       ② ايطٛي١ْٝٛ                   ①  

 نإ قٝاّ ايزٜٚالت املغتك١ً ف٢ ايؾاّ ٚايشٜٔ اعتطاعٛا فضض ٚدٛرِٖ أَاّ ايبٝظْطٝني (  2) 

 ف٢ اقًِٝ ايجػٛص ٚايعٛافِ بغبب ............              

 اؾػضاف٢                                            املٛقع   ② معف اـًفا٤ ف٢ ايعقض ايعباع٢ االٍٚ                ①  

 تؾذٝع ايك٣ٛ اـاصد١ٝ  ④  معف اـًفا٤ ف٢ ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ  ③  

 صفض ايٓب٢ )ل( قتاٍ املؾضنني العباب .......... (   3)

 ثكاف١ٝ   ④   اقتقار١ٜ                              ③ عٝاع١ٝ                       ② ادتُاع١ٝ                       ①  

 عهٔ ايٝٗٛر بٝجضب ف٢ ............(     4)

 ٚعط ٚدٓٛب املز١ٜٓ             ② ٚعط ٚغضب املز١ٜٓ             ①  

 ٚعط ٚمشاٍ املز١ٜٓ  ④ ٚعط ٚؽضم املز١ٜٓ              ③  

 )ل( َٔ مماصع١ ايٓؾاط ايتذاص٣ فتعًِ ............. اعتفار ايٓب٢(    5)

 ايؾعض   ④ االخالم                         ③ املغاٚاٙ                            ② ايعف١                                ①  

 اْتؾضت ايعبارات ايغُا١ٜٚ ٚايٛمع١ٝ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ٚناْت ايزٜا١ْ .......... (     6)

 َٓتؾض٠ ف٢ ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ         

 املغٝش١ٝ   ④ اجملٛع١ٝ                        ③ ايٝٗٛر١ٜ                           ② اؿٓٝف١ٝ                             ①  

 ْـذشت ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ ف٢ فتح بالر اهلٓز ف٢ اٚاخض ايكضٕ .........(     7)

 اـاَػ   ④ ايضابع                               ③ ايجايح                       ② ايجا٢ْ                               ①  

 َٔ ايزٍٚ املغتك١ً ف٢ اقًِٝ خضعإ ايزٚي١ ...........(  8) 

 اؿُزا١ْٝ   ④ ايقفاص١ٜ                         ③ األراصع١                     ② ايظٜز١ٜ                         ①  

 بعز فتح األْزيػ مت ْكٌ عاف١ُ األْزيػ اىل ..............(     9)

 غضْاط١   ④ اؽب١ًٝٝ                           ③ طًٝط١ً                             ② قضطب١                          ①  

 قا٥ز املغًُني ف٢ فتح اؽب١ًٝٝ باالْزيػ ..............(    11)

 عكب١ بٔ ْافع                   ② َٛع٢ بٔ ْقري                  ①  

 طاصم بٔ طٜار  ④ سغإ بٔ ايٓعُإ                   ③  

 ف٢ عٗز اـًٝف١ ................ مت فتح عبٝط١ً(     11)

 عُضٚ بٔ ايعال            ② عُض بٔ اـطاب              ①  

 عجُإ بٔ عفإ  ④ ابٛ بهض ايقزٜل               ③  

 

 

(5اًتخان  ) منوذج  

 



 

  

 
 

 

25 
    

محدى أمحدأ/   01210622700 

املسرتسلسةل   
 

 

 اصتهب عبزاهلل ايػافك٢ خطأ عغهضٜا عٓزَا قاّ بـ ..........(     12)

 تٛطٜع أدظا٤ َٔ دٝؾ٘ ع٢ً ساَٝات املزٕ                         ② ايتٛغٌ ف٢ بالر ايفضْـذ١                                                 ①  

 عزّ َضاعا٠ ايعضٚف املٓاخ١ٝ  ④ االبتعار عٔ َضنظ ايكٝار٠      ③  

 ايزميٛقضاط٢ ف٢ االعالّ ............َٔ ابضط االسزاخ ايت٢ تزٍ ع٢ً تطبٝل ايٓعاّ (    13)

 ادتُاع عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠            ② غظ٠ٚ بزص          ①  

 ايتدطٝط يضس١ً اهلذض٠  ④ ايتؾاٚص ف٢ مجع ايكضإٓ          ③  

 عاِٖ ايٓؾاط ............... ف٢ ؽٗض٠ َز١ٜٓ ٜجضب      (     14)

 ايقٓاع٢ ٚايضع٣ٛ  ②                                       ايظصاع٢ ٚايقٓاع٢  ①  

 ايتذاص٣ ٚايضع٣ٛ  ④ ايظصاع٢ ٚايتذاص٣                                          ③  

 أٚىل املٛادٗات ايعغهض١ٜ بني املغًُني ٚايضّٚ ناْت ............(     15)

 َعضن١ ايريَٛى  ② غظ٠ٚ َؤت١            ①  

 مح١ً أعا١َ بٔ طٜز                ④ غظ٠ٚ تبٛى             ③  

 بضغِ ٚأر ايعضب يًبٓات اال إ بعض ايٓغا٤ تبؤات َها١ْ عاي١ٝ َجٌ ....... ايش٣ ناْت سٚ َها١ْ اقتقار١ٜ(     16) 

 ايغٝز٠ عا٥ؾ١          ② بًكٝػ                                     ①  

 ايغٝز٠ خزدن١  ④ طْٛبٝا                           ③  

 أٟ مما ٜأت٢ ٜعز ريٝال ع٢ً تكزّ ايعضب ف٢ اهلٓزع١ ..............(     17) 

 ققض اـٛصْل          ② عز َأصب                               ①  

 ايبٝت اؿضاّ  ④ رٜض ٖٓز بٓت ايٓعُإ                   ③  

 مل ٜعضف ايعضب  قبٌ ظٗٛص اإلعالّ  صغِ ٚسز٠ األفٌ ايعضق٢ ْعاَا عٝاعًٝا َٛسزا، ٜٚضدع ايغبب ف٢ سيو إىل........(   18)

 اختالف األْع١ُ االقتقار١ٜ  ② ايتشايفات ايغٝاع١ٝ  ①  

 ايقضاعات ايعغهض١ٜ  ④ اْتؾاص ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ③  

 ) ل( ف٢ غاص سضا٤ قبٌ ايبعج١ ايٓب١ٜٛ ٚتأًَ٘ نإ رافع٘............ ٚدٛر ايٓب٢ (   19)

 عبار٠ ايٓذّٛ ٚايهٛانب  ② انتؾاف عًِ ايفًو  ①  

 اختبا٤ٙ َٔ قضٜؿ ④ انتؾاف أعضاص ايهٕٛ  ③  

 تبأٜ َٛقف عُض بٔ اـطاب )ل( ف٢ ايتعاٌَ َع..........(     21)

 املضتزٜٔ ٚاملٓافكني  ② ايٝٗٛر ٚاملٓافكني  ①  

 اـظصزاألٚؼ ٚ  ④ املضتزٜٔ  ٚايٝٗٛر  ③  

 

 

 

 

 

 

أخرس أبداً إما أن أفوز أو اثعَّلَّ أان ال 

 درساً   



 

  

 
 

 

26 
    

محدى أمحدأ/   01210622700 

املسرتسلسةل   
 
 

 

                       
 

 ًُٓافكني َع صعٍٛ اهلل يف ................يؽاسٍ ظٗض أنرب  ( 1)

 غظٚٙ تبٛى   ④ غظٚٙ االسظاب   ③ غظٚٙ بزص   ② غظٚٙ اسز   ①  

 ...............  )عٌُ ع٢ً ْؾض ايؾا٥عات ٚاالفرتا٤ات ٚايٛقٝع١ بني االْقاص ٚاملٗادضٜٔ( تٓطبل ٖشٙ ايعباص٠ ع٢ً (  2) 

 ؽضسبٌٝ بٔ عُضٚ      ② ؽاؼ بٔ قٝػ     ①  

 املػري٠ ايٛيٝز بٔ  ④  عبزاهلل بٔ عًٍٛ      ③  

 عاِٖ ايتذاص املغًُني يف ْؾض االعالّ يف ؽيت بكاع االصض بفنٌ ............... (   3)

 سفعِٗ يهتاب اهلل  ② اخالقِٗ ٚعًٛنِٗ                                                                 ①  

 فقاستِٗ َٚٓطكِٗ  ④ محا١ٜ ايزٚي١ االعال١َٝ هلِ                                                     ③  

 ............... َٔ ٚفاٜا ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايفتٛسات يًشفاظ عًٞ ايب١٦ٝ ٖٞ (     4)

 ال تػريٚا عًِٝٗ يٝال    ② ال تكتًٛا ؽٝدا اٚ طفٌ    ①  

 ال تكضبٛا صٖباْا تفضغٛا يًعبار٠  ④ ؼضقٛا طصعاال   ③  

 تٛقف تٛععات األَٜٛني عٓز ايقني ايػضب١ٝ بغبب..........(    5)

 ايطبٝع١ اؾػضاف١ٝ  ② ٌَٝ ايقني يًُغامل١  ①  

 معف ايزٚي١ األ١َٜٛ  ④ ايتشايفات ايغٝاع١ٝ  ③  

 اعتٓز عًٝٗا عٗز اـًٝف١ عُض بٔ اـطاب ألٌٖ إًٜٝا٤............... أنجض ايكِٝ ايت٢(     6)

 ايتغاَح   ④ ايٛفا٤ بايعٗز   ③ ايعزاي١   ② األَا١ْ   ①  

 ظٗض تأثري ايعًّٛ عٓز ايعضب قبٌ االعالّ ع٢ً ايظصاع١ َٔ خالٍ عًِ .................(     7)

    األْٛا٤ ④ ايطبٝع١  ③ ايفًو    ② ايهُٝٝا٤    ①  

 أٍٚ ايكار٠ ايشٜٔ طضقت دٝٛؽِٗ ايكاص٠ اإلفضٜك١ٝ ٖٛ ايكا٥ز..............(  8) 

 عُضٚ بٔ ايعال  ② طاصم بٔ طٜار  ①  

 سغإ بٔ ايٓعُإ  ④ عبزاهلل بٔ ععز بٔ أب٢ ايغضح  ③  

  اْت٢ٗ سهِ آٍ عاعإ ع٢ً ايعضام ع٢ً ٜز ايكا٥ز(     9)

 عُضٚ بٔ ايعال  ② خايز بٔ ايٛيٝز   ①  

 ععز بٔ أب٢ ٚقال  ④ ايٓعُإ بٔ َكضٕ  ③  

 تأثضت َٓطك١ ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ رٜٓٝا بزٚي١................(    11)

 ايػغاع١ٓ    ④ ايُٝٔ  ③    ايضّٚ ② ايفضؼ    ①  

 املٓاطل..........اصتبط عًِ ايفًو بايزٜٔ عٓز بعض ايعضب قبٌ االعالّ ٚظٗض سيو ف٢ بعض (     11)

 ايؾُايٞ ايؾضقٞ    ④ ايػضب١ٝ  ③ اؾٓٛب١ٝ    ② ايؾُاي١ٝ    ①  

 

 

 منوذج
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 تنُٓت ايقشٝف١ ايت٢ قضٖا ايضعٍٛ بعز ٖضت٘ إىل املز١ٜٓ ع٢ً بعض ايكِٝ اإلدناب١ٝ املٛصٚث١ عٓز ايعضب.....(     12)

 ايتهافٌ االدتُاع٢  ② ْقض٠ املعًّٛ  ①  

 سض١ٜ ايعكٝز٠  ④ محا١ٜ أٌٖ ايش١َ  ③  

 اطرٖض فٔ ايٓشت عٓز ايعضب قبٌ االعالّ خاف١ ف٢ ممًه١..............(    13)

 عبأ  ② اؿري٠  ①  

 األْباط  ④ ايػغاع١ٓ  ③  

 قاٚي١ ب٢ٓ ايٓنري اغتٝاٍ ايضعٍٛ ناْت يـ ..............(     14)

 ايقشٝف١عزّ ايتظاّ املغًُني مبا دا٤ يف   ② اعرترار َهاْتِٗ  ①  

 اختباص فزم ايٓب٢ ْٚب٤ٛت٘  ④ االْتكاّ يكتٌ ٜٗٛر ب٢ٓ قضٜع١  ③  

 َض ؽاؼ بٔ قٝػ أسز ؽٝٛخ ايٝٗٛر بأفشاب ايٓب٢ َٔ األٚؼ ٚاـظصز فٛدزِٖ َتشابني فأَض فت٢ ٜٗٛر٣  (    15)

 ايٝٗٛر٣ ٜٓزصز ؼت بٓز:" ف٢ م٤ٛ ايٓك ايغابل َا قاّ ب٘  إٔ دنًػ َعِٗ ٜٚشنضِٖ بّٝٛ بعاخ                    

 ْؾض ايؾا٥عات ٚاالفرتا٤ات  ② تؾٜٛ٘ فٛص٠ ايٓب٢  ①  

 اعرترار  املها١ْ ايٝٗٛر يف املز١ٜٓ  ④ قاٚي١ ؽل ايقف االعال٢َ  ③  

 متٝظت املضأ٠ ف٢ اجملتُع اؿنض٣ عٓز ايعضب قبٌ االعالّ يغبب..................(     16) 

 ايز٢ٜٓ    ④ االقتقار٣  ③ ايعغهض٣    ② ايغٝاع٢    ①  

 اعتكضاص اؿهِ ف٢ اإلعال٢َ ف٢ بالر املػضب ٚاعتكضاص ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ ظٛاص ايكبا٥ٌ املػضب١ٝ ٜؤنز ع٢ً ....(     17) 

 نضا١ٖٝ ايرببض يًضّٚ  ② فضض املغًُني يًٓعاّ اإلعال٢َ  ①  

 اإلعال٢َعزاي١ اؿهِ   ④ تأنٝز َبزأ سض١ٜ ايعكٝز٠  ③  

 عار ايٓعاّ ؽب٘ املًه٢ ف٢ نٌ َٔ اؿري٠ ٚايػغاع١ٓ، ٜٚضدع ايغبب ف٢ سيو إىل...........(   18)

 ايتكزّ االقتقار٣  ② ايٓنر ايغٝاع٢  ①  

 ايغٝاع١ اـاصد١ٝ  ④ اؿٝا٠ االدتُاع١ٝ  ③  

 ٢ٖ َعضن١ ميهٔ إٔ تٛفف بأْٗا........... )) ّٜٛ ُبعاخ (((   19)

 سضب تٛعع١ٝ  ② أ١ًٖٝ سضب  ①  

 سضب سناصات  ④ سضب ؼضٜض  ③  

 ميهٔ إٔ ْٛفف سضٚب ايضر٠ أْٗا ناْت سضب مبجاب١.........(     21)

 سضب اعتٓظاف  ② سضب متٗٝز١ٜ  ①  

 اعتعُاص١ٜ  ④ سضب باصر٠  ③  
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 اصتفعت َها١ْ املضأ٠ ف٢ اؿنض عٔ ايبار١ٜ خاف١ ف٢ اجملاٍ............ ( 1)

 االدتُاع٢    ④ ايز٢ٜٓ  ③ ايغٝاع٢    ② االقتقار٣    ①  

 اعتطاعت ايزٚي١ اؿُزا١ْٝ محا١ٜ سزٚر ايزٚي١ ايعباع١ٝ َٔ د١ٗ ............. (  2) 

 ايػضب    ④ اؾٓٛب  ③ ايؾضم    ②    ايؾُاٍ ①  

 ناْت اؿضٚب بني ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ قبٌ االعالّ تٓؾأ يعز٠ أعباب َٓٗا........... (   3)

 االختالفات ايعضق١ٝ  ② تعزر ايعبارات  ①  

 ايطبٝع١ اؾػضاف١ٝ  ④ ايتبع١ٝ ايغٝاع١ٝ  ③  

 عاعز٠ ٚباٜعٛا أبٛبهض باـالف١ مما ٜزٍ ع٢ً .............تضادع األْقاص ف٢ ادتُاع فشٝف١ ب٢ٓ (     4)

 اؿضل ع٢ً َقًش١ املغًُني  ② خرباتِٗ ايغٝاع١ٝ  ①  

 تٛامع األْقاص  ④ اـنٛع يضأ٣ األغًب١ٝ  ③  

 أنزت خطب١ ايبٝع١ ألب٢ بهض ايقزٜل ع٢ً َبزأ..................(    5)

 ق٠ٛ اؿهِ  ② ٚاحملهّٛؼزٜز ايعالق١ بني اؿانِ   ①  

 تٛامع اؿهِ  ④ عًط١ ايزٚي١  ③  

 ق٣ٛ سذ١ تغتطٝع إٔ تضر بٗا ع٢ً َٔ ٜزع٢ إٔ االعالّ اْتؾض عز ايغٝف ٢ٖ إٔ ...........أ(    6)

 سضن١ ايفتٛسات االعال١َٝ سككت ْـذاسا ف١ عٓٛات ق١ًًٝ  ①  

 إٔ اهلزف َٔ ايفتح االعال٢َ اعال٤ ن١ًُ اهلل ② 

 املغًُني محًٛا نتاب اهلل يٝفتشٛا ايعكٍٛ ٚايكًٛب ③ 

 إٔ ٖٓاى َٓاطل اْتؾض فٝ٘ االعالّ عٔ طضٜل ايزعا٠ ايتذاص  ④ 

 غٝاب املغؤٚي١ٝ اؾُاع١ٝ ف٢ ايزٚي١ ٜؤر٣ إىل(     7)

 نجض٠ ايغضقات  ② تفهو اجملتُع  ①  

 طٜار٠ أعزار املٓافكني  ④ اْٗٝاص ايكِٝ  ③  

 َٔ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ ٚفاٜا ايٓب٢ )ل( ٚخًفاؤٙ يًفاؼني.............(  8) 

 اي٢ٗٓ عٔ ايهضا١ٖٝ  ② اسرتاّ سكٛم االْغإ  ①  

 سغٔ املعا١ًَ  ④ ؼكٝل ايعزاي١ االدتُاع١ٝ  ③  

 تأنٝزا ع٢ً َبزأ................. )عففت فعفت صعٝتو (..َٔ خالٍ ْك (     9)

 اـٛف َٔ اؿانِ ٚعكاب٘  ② ايظٖز  ①  

 ايٓاؼ ع٢ً رٜٔ ًَٛنِٗ  ④ ايفتح هلل َٚٔ أدٌ اهلل  ③  

 أنز عٗز األَإ ايش٣ َٓش٘ عُض بٔ اـطاب ألٌٖ إًٜٝا٤ ع٢ً .................(    11)

 اسرتاّ عكٝز٠ اآلخضٜٔ  ② مساس١ االعالّ  ①  

 َها١ْ َز١ٜٓ بٝت املكزؼ ايز١ٜٝٓ  ④ ق٠ٛ االعالّ  ③  

 منوذج

 

(7اًتخان  )  

 



 

  

 
 

 

29 
    

محدى أمحدأ/   01210622700 

املسرتسلسةل   
 

 

 ٚفًت ايفتٛسات االعال١َٝ ف٢ أقق٢ هلا ؽضقا ٚغضبا ف٢ عٗز.............(     11)

 األَٜٛني  ② اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ  ①  

 ايػظْٜٚٛني  ④ ايعباعٝني  ③  

 تأنٝز َبزأ االْتاز ٚايعٌُ دا٤ ف٢ رعا٥ِ بٓا٤ ايزٚي١ االعال١َٝ َٔ خالٍ................(     12)

 اْؾا٤ عٛم املز١ٜٓ  ② ايعغهض١ٜبٓا٤ ايك٠ٛ   ①  

 اسٝا٤ األصض املٛات  ④ َؾاصن١ ايٓب٢ ف٢ بٓا٤ املغذز  ③  

 َٔ اثبات محا١ٜ اجملتُع َٔ االْكغاّ ايزاخ٢ً...................(    13)

 ايعٌُ اؾار  ② ايبعز عٔ ايتفهري اؾا٢ًٖ  ①  

 تهافؤ ايفضل  ④ االٖتُاّ بايٓتا٥ر  ③  

 َٔ أِٖ ثـُاص عفٛ ايٓب٢ )ل( عٔ أٌٖ َه١.......................(     14)

 رخٍٛ ايٓاؼ يف رٜٔ اهلل أفٛادا  ② ظٗٛص تٛامع ايٓب٢  ①  

 ايعفٛ عٓز املكزص٠  ④ مساس١ ايٓب٢  ③  

 اسرتاّ ايضأ٣ ٚايضأ٣ اآلخض بزا امشا ف٢ .................(     15)

 فًح اؿزٜب١ٝ  ② غظ٠ٚ َؤت١   ①  

 غظ٠ٚ تبٛى  ④ غظ٠ٚ ب٢ٓ قٝٓكاع  ③  

 يٛ فؾٌ املغًُٕٛ ف٢ َؤمتض ايغكٝف١ بعز٠ ٚفا٠ ايضعٍٛ )ل( ألر٣ إىل .............(     16) 

 طُع األعزا٤ يف رٚي١ االعالّ  ② ٖزّ ايزٚي١ االعال١َٝ  ①  

 اطرٜار ق٠ٛ املٓافكني  ④ تٗزٜز ايغالّ االدتُاع٢  ③  

 اؿبؾ١ َٔ املٗادضٜٔ ريٌٝ ع٢ً .............. َٛقف ْـذاؽ٢(     17) 

 إميإ ايٓذاؽ٢  ② سه١ُ ايٓذاؽ٢  ①  

 عزاي١ ايٓذاؽ٢  ④ تعاطف ايٓذاؽ٢ َع املغًُني  ③  

 نإ ايضع٢ ٖٛ اؿضف١ ايغا٥ز٠ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ، ٚقز تضنظ بؾهٌ ٚامح ف٢(   18)

 ايُٝٔ     ④ ايؾاّ   ③ ايعضام     ② اؿذاط     ①  

 عٓزَا تتأطّ األَٛص تعٗض اؿاد١ ملا ٜغ٢ُ عًٍٛ خاصز ايقٓزٚم، ٖٚشا َا طبك٘ ايٓب٢ أثٓا٤ ايزع٠ٛ امله١ٝ َٔ خالٍ..(   19)

 ايقرب ٚايتشٌُ  ② اؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿغ١ٓ  ①  

 ْؾض اإلعالّ خاصز َه١  ④ إْكاس املغتنعفني  ③  

 (.. ) ال تكضبٛا صٖباْا تفضغٛا يًعبار٠ ف٢ ايقٛاَع يًفاؼني : ٚخًفا٥َ٘ٔ ٚفاٜا ايضعٍٛ ) ل(  (     21)

 ايٛف١ٝ ايغابك١ تزٍ ع٢ً سضل ايضعٍٛ ع٢ً ؼكٝل َبزأ:.............            

 اؿفاظ ع٢ً َٛاصر ايزٚي١  ② اسرتاّ سكٛم اإلْغإ  ①  

 ْؾض األَٔ بني ايٓاؼ  ④ اسرتاّ  سض١ٜ عكٝز٠ اآلخض  ③  
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 اعتػضقت ايزع٠ٛ ايغض١ٜ  .......... ست٢ أخشت ؽهًٗا اؾزٜز . ( 1)

 أصبع١   ④ ثالث١   ③ عاَني   ② عاّ   ①  

 ْكنت قضٜؿ َكاطع١ ب٢ٓ ٖاؽِ ْتٝذ١........... (  2) 

 ايغًب٢ يكضٜؿ ايتأثض االقتقار٣  ② ايعاطف١ ايز١ٜٝٓ  ①  

 خؾٝتِٗ َٔ ب٢ٓ ٖاؽِ  ④  ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ③  

 ايؾكام ٚاالْكغاّ بني اإلخ٠ٛ ٜأت٢ َٔ اؿاقزٜٔ را٥ُا ٚقز ظٗض سيو ف٢ َز١ٜٓ ايٓب٢ )ل( َٔ خالٍ ..... (   3)

 املٓافكني ٚايٝٗٛر  ② ايٝٗٛر فكط  ①  

 املؾاصنٕٛ ف٢ َه١  ④ املٓافكني فكط  ③  

 تٛععات األَٜٛني عٔ أبٛاب ايقني ايػضب١ٝ ألعباب.........تٛقفت (     4)

 ٌَٝ ايزٍٚ األخض٣ يًُغامل١  ② ؼايفات عٝاع١ٝ  ①  

 معف ايزٚي١ األ١َٜٛ  ④ ايعضٚف اؾػضاف١ٝ ايقعب١  ③  

 تٛيت ايزٍٚ املغتك١ً بايؾاّ َٚقض ف٢ ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ محا١ٜ اؿزٚر..........(    5)

 اؾٓٛب١ٝ   ④ ايبشض١ٜ   ③ ايؾُاي١ٝ   ② ايؾضق١ٝ   ①  

 ظٗض ايزٚص ايغٝاع٢ يًُضأ٠ قبٌ اإلعالّ ف٢ ............(     6)

 مشاٍ ٚدٓٛب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ② ٚعط ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ①  

 غضب ٚدٓٛب  ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ④ ؽضم ٚغضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ③  

 املغًِ ايش٣ فتح مشاٍ إفضٜكٝا ٚمل تغتكض فتٛسات٘ بٗا ....... ايكا٥ز(     7)

 عكب١ بٔ ْافع   ② َٛع٢ بٔ ْقري  ①  

 سغإ بٔ ايٓعُإ  ④  عبزاهلل بٔ ععز  ③  

 ٖـ  إىل .................. 27تضدع أ١ُٖٝ َعضن١ عبٝط١ً (  8) 

 مشاٍ إفضٜكٝااعت٦ٓاف ايفتٛسات ف٢   ② تأَني اؿزٚر ايػضب١ٝ يًزٚي١  ①  

 اعتٝال٤ املغًُني ع٢ً سقٕٛ املز١ٜٓ  ④ اؽرتاى نباص ايقشاب١ فٝٗا  ③  

 اختًفت ايفتٛسات األ١َٜٛ عٔ ايفتٛسات ايعباع١ٝ ف٢ ...............(     9)

 ايغٝطض٠ ع٢ً األْزيػ  ② تٛد٘ ايفتح حنٛ ايؾضم  ①  

 املغتك١ً بايفتحقٝاّ بعض ايزٍٚ   ④ َٛاد١ٗ ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ  ③  

 بزأ اـالف بني قبا٥ٌ األٚؼ ٚاـظصز ٚايٝٗٛر ف٢ ٜجضب ألعباب..........................(    11)

 اقتقار١ٜ   ④ عغهض١ٜ   ③ ادتُاع١ٝ   ② ر١ٜٝٓ   ①  
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 نإ خضٚز اـًفا٤ ايعباعٝني بأْفغِٗ ؿضٚب ايضّٚ بغبب................(     11)

 األ١ُٖٝ االقتقار١ٜ ملٓاطل اؿزٚر َع ايضّٚ  ② تٛعٝع اؿزٚر يزٚيتِٗ صغبتِٗ ف٢  ①  

 خطٛص٠ ٖذُات ايضّٚ ع٢ً َٓاطل اؿزٚر  ④ اؽعاص ايضّٚ بايك٠ٛ ايعغهض١ٜ يًُغًُني  ③  

 تضنظت ايفتٛسات االعالَب١ٝ ف٢ مشاٍ ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ عٗز(     12) 

 عفإعجُإ بٔ   ② أبهض ايقزٜل  ①  

 َعا١ٜٚ بٔ أب٢ عفٝإ  ④ ايضعٍٛ )ل(  ③  

 عضف ايعضب قبٌ اإلعالّ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ فٓاع١ اؿ٢ً خاف١ ف٢ املٓطك١ ...............(    13)

 اؾٓٛب١ٝ   ④ ايؾُاي١ٝ   ③ ايؾضق١ٝ   ② ايػضب١ٝ   ①  

 اىل عاؾٗا ايٓب٢ )ل( َٔ خالٍ............ ايكإْٛ ايزٚىل ؿكٛم اإلْغإ َٔ قن١ٝ ايتُٝظ ايز٢ٜٓ(     14)

 فشٝف١ املز١ٜٓ  ② اـطب١ ف٢ َغذز املز١ٜٓ  ①  

 ْقض٠ املعًّٛ  ④ املؤاخا٠ بني املٗادضٜٔ ٚاألْقاص  ③  

 : قايت األْقاص يًٓب٢ اقغِ بٝٓٓا ايٓدٌٝ، قاٍ ال تهفْٛٓا املع١ْٛ  عٔ أب٢ ٖضٜض٠ )صم٢ اهلل عٓ٘((     15)

 .. َٔ ايكِٝ املغتفار٠ َٔ اؿزٜح......... ْٚؾهضنِ ف٢ ايجُض٠ فكايٛا مسعٓا ٚأطاعٓا                      

 ايقرب ٚايتشٌُ  ② ايغع٢ يعٌُ اـري  ①  

 ايتٛامع  ④ عف١ ايٓفػ  ③  

 خالٍ................تأنٝز َبزأ االْتاز ٚايعٌُ دا٤ ف٢ رعا٥ِ بٓا٤ ايزٚي١ االعال١َٝ َٔ (     16) 

 إْؾا٤ عٛم املز١ٜٓ  ② بٓا٤ ايك٠ٛ ايعغهض١ٜ   ①  

 اسٝا٤ األصض املٛات  ④ َؾاصن١ ايٓب٢ ف٢ ْبا٤ املغذز  ③  

 َٔ آيٝات محا١ٜ اجملتُع َٔ االْكغاّ ايزاخ٢ً..............(     17) 

 ايعٌُ اؾار   ② ايبعز عٔ ايفهض اؾا٢ًٖ  ①  

 تهافؤ ايفضل  ④ باالْتازاالٖتُاّ   ③  

 اعتُزت ايظصاع١ ف٢ مشاٍ ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ع٢ً ...................(   18)

 ايبشريات     ④ اآلباص ٚايعٕٝٛ   ③ األَطاص     ② األْٗاص     ①  

فشٝف١ املز١ٜٓ ايت٢ أفزصٖا ايٓب٢ )ل(  أ٣ َٔ َبار٤٣))اجملٗٛر اؿضب٢((.. تًذأ ايزٍٚ ٚقت اؿضٚب يفضض مضا٥ب تغ٢ُ (   19)

 ٜؾب٘ ٖشا .............

 ع٢ً ايٝٗٛر ْفكتِٗ ٚع٢ً املغًُني ْفكتِٗ  ② بِٝٓٗ ايٓقض ع٢ً َٔ رِٖ ٜجضب  ①  

 إٔ بِٝٓٗ ايٓقح ٚاإلصؽار  ④ ايٝٗٛر ٜٓفكٕٛ َع املؤَٓني َا راَٛا قاصبني  ③  

 اَتٓع املضتزٜٔ عٔ رفع ايظنا٠ بعز ٚفا٠ ايٓب٢ ) ل( اصتبط بـ............(     21)

 ايتُغو بايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ② ايتٓافػ ع٢ً ايظعا١َ  ①  

 نٝز ايك٣ٛ اـاصد١ٝ  ④ ايضغب١ ف٢ اهلضٚب َٔ تهايٝف   ③  
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 ايطبٝع١ٝ رٕٚ متهني املغًُني َٔ فتح عزر.........سايت ايعضٚف  ( 1)

 أصبع َٓاطل   ④ ثالخ َٓاطل   ③ َٓطكتإ   ② َٓطك١ ٚاسز٠   ①  

 يغٛاسٌ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ق١ُٝ اقتقار١ٜ ٚػاص١ٜ نبري٠خاف١ ف٢ ............. (  2) 

 احملٝط اهلٓز٣  ② ايبشض األمحض  ①  

 ايعضب عض  ④  اـًٝر ايعضب٢  ③  

 ايتشايفات بني ممايو ايؾُاٍ ف٢ بالر ايعضب ٚبني ايضّٚ ٚايفضؼ ٜأت٢ ف٢ إطاص ................ (   3)

 ع٤ٛ ايغٝاع١ اـاصد١ٝ  ② سافعِٗ ع٢ً املقاحل  ①  

 ايشنا٤ ايغٝاع٢ ملُايو ايؾُاٍ  ④ ايبشح عٔ ايزعِ اـاصد٢  ③  

 َقض اؾٓٛب١ٝ َٔ خالٍ فتشِٗ ............ أنز املغًُٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ تأَني سزٚر(     4)

   عبٝط١ً ④ ايٓٛب١   ③   بٝت املكزؼ ② بضق١   ①  

 تؾابٗت ايفتٛسات اإلعال١َٝ ف٢ نٌ َٔ عبٝط١ً ٚاألْزيػ ف٢ .............(    5)

 قاصب١ عزٚ ٚاسز  ② امتاّ ايفتح ع٢ً َضاسٌ  ①  

 عٗز اـًفا٤ ايضاؽزٜٔمتت ف٢   ④ اعت٦شإ اـًفا٤ قبٌ ايفتح  ③  

 تضادع األْقاص ف٢ ادتُاع عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠ ٚباٜعٛا أب٢ بهض ايقزٜل مما ٜزٍ ع٢ً ............(     6)

 اؿضل ع٢ً َقًش١ املغًُني  ② اْعزاّ خربتِٗ ايغٝاع١ٝ  ①  

 اـنٛع يضأ٣ األغًب١ٝ  ④ تٛامع األْقاص  ③  

 ايعضام ع٢ً ٜز ايكا٥ز .................اْت٢ٗ سهِ آٍ عاعإ ع٢ً (     7)

 ايٓعُإ بٔ َكضٕ  ② ععز ب٢ٓ أب٢ ٚقال  ①  

 قُز بٔ ايكاعِ  ④  عبزاهلل بٔ ععز بٔ أب٢ ايغضح  ③  

 تضنظت فتٛسات ايزٚي١ ايعباع١ٝ حنٛ .........(  8) 

 املػضب اإلعال٢َ  ② دظص ايبشض املتٛعط  ①  

 املؾضم اإلعال٢َ  ④ أصام٢ ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ  ③  

 ظٗضت َٗاص٠ املغًُني ف٢ ايتدطٝط ايعغهض٣ ٚاعتدزاَِٗ االعرتاػٝات ف٢ .......................(     9)

 غظ٠ٚ َؤت١  ② فتح َه١   ①  

 فتح ايطا٥ف  ④ غظ٠ٚ ب٢ٓ قٝٓكاع  ③  

 ......................خضز ايضعٍٛ )ل( يٓؾض ايزع٠ٛ اإلعال١َٝ خاصز َه١ ٚناْت ايبزا١ٜ ف٢ (    11)

 ايؾاّ   ④ ايطا٥ف   ③ ٜجضب   ② اؿبؾ١   ①  

 اصتبط عًِ ايفًو ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ قبٌ االعالّ بايٓؾاط.......................(     11)

   ايز٢ٜٓ ④ ايتذاص٣   ③ ايقٓاع٢   ② ايظصاع٢   ①  

 

 منوذج
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 .. ايٓك ٜزٍ ع٢ً)إٕ دٝؿ قتٝب٘ أٚي٘ ف٢ بالرى ٚأخضٙ ف٢ َظاصع ايظٜتٕٛ( قاٍ صعٍٛ قتٝب١ بٔ َغًِ ملًو ايقني(     12)

 ثك١ املغًُني ف٢ ؼكٝل ايٓقض  ② اظٗض َٗاص٠ املغًُني ايعغهض١ٜ  ①  

 نجض٠ دٝؿ املغًُني ٚقٛتِٗ  ④ طٍٛ املغاف١ بني اؾٝؿ ٚعاف١ُ املغًُني  ③  

 ...................تؾاب٘ َٛقف املٓافكني َع َٛقف ايٝٗٛر ف٢ (    13)

 قاٚي١ قتٌ ايضعٍٛ )ل(  ② ايتعضض يٓغا٤ املغًُني  ①  

 ؽاسهلِ يف غظ٠ٚ أسز  ④ ؼاسهلِ ف٢ فتح َه١  ③  

 .. ف٢ م٤ٛ ايٓك ايغابل )سضل عبزاملًو بٔ َضٚإ ف٢ اعتهُاٍ ايفتٛسات ايت٢ بزأٙ عًف٘( (     14)

 أصعٌ عبزاملًو بٔ َضٚإ ابٓ٘ َغًُ٘ يكتاٍ.................                  

 ايكٛط   ④ ايرببض   ③ ايبٝظْطٝني   ② ايفضؼ   ①  

 تٛقفت سضن١ ايفتٛسات االعال١َٝ ف٢ عٗز ع٢ً بٔ أب٢ طايب ألعباب تتعًل بـ.............(     15)

 األطَات ايغٝاع١ٝ  ② ايك٣ٛ اـاصد١ٝ  ①  

 األطَات االقتقار١ٜ  ④ األطَات االدتُاع١ٝ  ③  

 اصتبط إْؾا٤ ق٠ٛ تزافع عٔ ايزٚي١ االعال١َٝ ايٛيز١ٜ بعًِ ..............(     16) 

   اإلسقا٤ ④ ايطب   ③ ايفًو   ② اهلٓزع١   ①  

 ....................قٝاّ ٖاصٕٚ ايضؽٝز بإعار٠ أعض٣ قرب إىل بالرِٖ َض٠ أخض٣ ٜزٍ ع٢ً (     17) 

 سضفِٗ ع٢ً ْؾض االعالّ  ② رخٛهلِ االعالّ  ①  

 تأنٝز َبزأ ايعزاي١  ④ تأنٝز قِٝ ايتغاَح  ③  

 قٝاّ سضب بني يفضؼ ٚايضّٚ قبٌ اإلعالّ ٜتعب٘ باينضٚص٠ قٝاّ سضب بني............(   18)

 اؿري٠ ٚمحري  ② عبأ ٚمحري  ①  

 ايػغاع١ٓ َٚعني  ④ ايػغاع١ٓ ٚاؿري٠  ③  

 ٖشا املجٌ طبك٘ ............. )) صب أٍخ يو مل تًزٙ أَو (( ٜكٍٛ املجٌ(   19)

 أٌٖ اؿبؾ١  ② أٌٖ َه١  ①  

 أٌٖ ايطا٥ف  ④ أٌٖ املز١ٜٓ  ③  

 .. طبل ايفضؼ ٖشا املبزأ بؾهٌ ٚامح ف٢ اعتعزاِٖ ملعضن١ ...... )) ٜعترب َبزأ اؿؾز  أسز أِٖ املبار٤٣ ايعغهض١ٜ (((  21)

  سات ايغالعٌ   ④ اؿري٠  ③ ْٗاْٚز    ② ايكارع١ٝ    ①  
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 إىل  َه١ َفادأ٠ قضٜؿ ٚ...........أصار ايضعٍٛ )ل( َٔ إخفا٤  خرب خضٚد٘  ( 1)

 إدباصِٖ ع٢ً رخٍٛ اإلعالّ  ② رخٍٛ َه١ رٕٚ قتاٍ  ①  

 إؿام ٖظمي١ َضٜض٠ بِٗ  ④  االْتكاّ َٔ قب١ًٝ خظاع١  ③  

 ثا٢ْ ايكار٠ املغًُني ايش٣ طضقت دٝٛؽِٗ أبٛاب ايكاص٠ األٚصٚب١ٝ نإ ايكا٥ز ........... (  2) 

 عبزايضمحٔ ايػافك٢  ② طاصم بٔ طٜار  ①  

 َٛع٢ بٔ ْقري  ④  عبزايعظٜظ بٔ َٛع٢ بٔ ْقري  ③  

 طبكت ٖشٙ املكٛي١ أثٓا٤.............) نٌ إْغإ َؤٌٖ ألرا٤ ١َُٗ قز ال ٜغتطٝع غريٙ أرا٥ٗا(..  (   3)

 رٚي١ األغايب١  ② ايزٚي١ ايقفاص١ٜ  ①  

 رٚي١ األراصع١  ④ ايزٚي١ ايفاصع١ٝ  ③  

 اعتفار ايعضب قبٌ االعالّ َٔ عًِ األْٛا٤ ف٢ سضفت٢ ..................(     4)

 ايقٓاع١ ٚايتذاص٠   ② ايقٝز ٚايضع٢  ①  

 ايتذاص٠ ٚايظصاع١  ④ ايظصاع١ ٚايقٓاع١  ③  

 أٜكٔ ٖضقٌ  فكزإ ًَه٘ ع٢ً بالر ايؾاّ بعز َعضن١ ..................(    5)

 بٝت املكزؼ   ④ ايكارع١ٝ   ③ أدٓارٜٔ   ② ايريَٛى   ①  

 اصتفعت َها١ْ املضأ٠ قبٌ االعالّ ف٢ اؿنض عٔ ايبار١ٜ ف٢ اجملاٍ ....................(     6)

 ايعغهض٣   ④ ايغٝاع٢   ③ ايز٢ٜٓ   ② االقتقار٣   ①  

 ٚادٗت املغًُني بعز ٚفا٠ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .................. أٍٚ ايتشزٜات ايت٢(     7)

 ْؾض االعالّ خاصز ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ② اؽتعاٍ سضٚب ايضر٠  ①  

 اختٝاص خًٝف١ يًُغًُني  ④  َٛاد١ٗ املؾهالت االقتقار١ٜ  ③  

 ......................اختًفت ممًه١ اؿري٠ عٔ ممايو بالر ايؾاّ ف٢ (  8) 

 ايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ  ② األفٌ ايعضق٢  ①  

 ايغٝاع١ اـاصد١ٝ  ④ ْعاّ اؿهِ  ③  

 عٝطض املغًُٕٛ ع٢ً بالر فاصؼ بأنًُٗا بعز فتح ...............(     9)

 ايض٣   ④ ْٗاْٚز   ③ املزا٥ٔ   ② خضاعإ   ①  

 اآلثض ف٢ إدنار َٓاخ سناص٣ بؾب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ قبٌ االعالّ.........أ٣ َٔ املزٕ اآلت١ٝ نإ هلا أنرب (    11)

 صٜزإ   ④ اؾاب١ٝ   ③ َأصب   ② قضْاٚ   ①  

 سككت ايقشٝف١ ايت٢ أقضٖا ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بعز ٖذضت٘ يًُز١ٜٓ َبزأ املٛاط١ٓ َٔ خالٍ............(     11)

 ايٓقح ٚايرب بني املغًُني ٚأٌٖ ايهتاب  ② إٔ املغًُٕٛ أ١َ ٚاسز٠  ①  

 ايزفاع  املؾرتى مز أ٣ عزٚإ  ④ اسرتاّ أَإ املغًِ  ③  

 

 منوذج
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 تكزَت فٓاع١ ايغفٔ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ املٓطك١ ...............(     12)

 ايؾُاي١ٝ   ④ اؾٓٛب١ٝ   ③ ايػضب١ٝ   ② ايؾضق١ٝ   ①  

 ظٗضت ايغًط١ احمل١ًٝ ف٢ ايٓعاّ ؽب٘ املًه٢ عٓز ايعضب قبٌ االعالّ َٔ خالٍ َٓقب..............(    13)

 نباص املٛظفني  ② ايهأٖ  ①  

 نباص اآلثضٜا٤  ④ ايهبري  ③  

 تضنظت ايفتٛسات االعال١َٝ ف٢ مشاٍ ؽضم اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ عٗز ................    (     14)

 َعا١ٜٚ بٔ أب٢ عفٝإ  ② ايقزٜلأبٛبهض   ①  

 عجُإ بٔ عفإ  ④ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ③  

 أنز سًف ايفنٍٛ ايت٢ أقاَت٘ َه١ قبٌ اإلعالّ ع٢ً ع٢ً إظٗاص ق١ُٝ ....................(     15)

 ايتغاَح ايز٢ٜٓ   ④ ايتعإٚ   ③ املغاٚا٠   ② األَا١ْ   ①  

 ب٢ٓ ايٓنري اغتٝاٍ ايضعٍٛ ناْت يـ..................قاٚي١ ٜٗٛر (     16) 

 عزّ ايتظاَِٗ مبا دا٤ يف ايقشٝف١  ② اعرترار َهاْتِٗ  ①  

 اختباص فزم ايٓب٢ ْٚب٤ٛت٘  ④ االْتكاّ يكتٌ ٜٗٛر ب٢ٓ قضٜع١  ③  

 متٝظت املضأ٠ ف٢ اجملتُع اؿنض٣  عٔ ايعضب قبٌ االعالّ يغبب .........(     17) 

 اقتقار٣   ④ ر٢ٜٓ   ③ عغهض٣   ②   عٝاع٢ ①  

ًُا ((   18)  )فًُا صأٚٙ قايٛا : ٖشا األَني قز صمٝٓا بٝ٘ سه

 خايفت قضٜؿ َكايتٗا عٔ قُز )ل( بعز ايبعج١ ايٓب١ٜٛ عٔ طضٜل........................             

 اإلٜشا٤ ٚايتعشٜب   ② ْؾض ايؾا٥عات ٚاألناسٜب ①  

 املكاطع١ االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  ④ ٚاملغا١َٚايتفاٚض   ③  

سنض ٖؤال٤ ايقشاب١ فتُعني ٜضتبط بتٛفري أ٣ ْٛع َٔ أْٛاع األَٔ ع٢ً بٔ أب٢ طايب (  –بالٍ بٔ اؿاصخ  –) ايظبري بٔ ايعٛاّ (   19)

 يًذٛي١ اإلعال١َٝ ف٢ املز١ٜٓ...........؟

 ايعغهض٣     ④ ايػشا٢٥   ③ االدتُاع٢     ② ايٓفغ٢     ①  

 .. ْغتدًك َٔ ايعباص٠...... )) عففت فعفت صعٝتو ٚيٛ ٚتعت يضتعٛا ((قاٍ ع٢ً بٔ أب٢ طايب يعُض بٔ اـطاب : (     21)

 تك٣ٛ اهلل  ② سظّ اـًٝف١  ①  

 ايضمح١ بايضع١ٝ  ④ ايهفا٠٤ ٚايرباع١  ③  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األخطاء ىه الىت َربَّت اإلنسان



 

  

 
 

 

36 
    

محدى أمحدأ/   01210622700 

املسرتسلسةل   
 
 

 

 

                    

 مت ايتعاٖز ع٢ً ايٛقٛف مز ايعامل ٚاْقاف املعًّٛ ف٢ .................. ( 1)

 ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ② مشاٍ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ①  

 غضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ④  دٓٛب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ③  

 االقتقار١ٜ يًُٝٔ إىل .............تضدع األ١ُٖٝ  (  2) 

 ايظصاع١  ② األعطٍٛ ايتذاص٣  ①  

 ايضع٢  ④  ايقٓاع١  ③  

 ظٗضت ايعقب١ٝ بؾهٌ إدناب٢ أثٓا٤ قٝا قضٜؿ بـ ............ (   3)

 غظ٠ٚ بزص  ② ْؾض األناسٜب  ①  

 إٜشا٤  ٚتعشٜب ايضعٍٛ  ④ املكاطع١ االقتقار١ٜ  ③  

 ف٢ اؿفاظ ع٢ً سزٚر ايزٚي١ اإلعال١َٝ ايؾُاي١ٝ  ايجا٢ْْـذح ايعباعٕٝٛ خالٍ ايعقض ايعباع٢ (     4)

 َٔ خالٍ بعض ايزٍٚ املغتك١ً َجٌ .........................                  

 ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ  ② رٚي١ األغايب١  ①  

 ايزٚي١ ايغاَا١ْٝ  ④ ايزٚي١ ايطٛي١ْٝٛ  ③  

 تٛقفت تٛععات املغًُني عٓز ايقني ايػضب١ٝ بغبب..................(    5)

 ايطبٝع١ اؾػضاف١ٝ  ② ٌَٝ ايقني يًُغامل١  ①  

 معف ايزٚي١ األ١َٜٛ  ④ ايتشايفات ايغٝاع١ٝ  ③  

 أنجض ايكِٝ ايت٢ اعتٓز عًٝٗا عٗز اـًٝف١ عُض بٔ اـطاب ألٌٖ إًٜٝا٤ ................(     6)

 ايٛفا٤ بايعٗز   ④ ايتغاَح   ③ ايعزاي١   ② ايتغاَح   ①  

 ظٗض تأثري ايعًّٛ عٓز ايعضب قبٌ اإلعالّ ع٢ً ايظصاع١ َٔ خالٍ عًِ ...................(     7)

 األْٛا٤   ④ ايطبٝع١   ③ ايفًو   ② ايهُٝٝا٤   ①  

  إال بايتك٣ٛ( .. )غضؼ ايضعٍٛ ف٢ ْفٛؼ املغًُني أْ٘ ال فنٌ ألعضاب٢ ع٢ً أعذ٢ُ(  8) 

 ف٢ م٤ٛ ايٓك ايغابل سكل املغًُٕٛ َٔ خالٍ ايفتٛسات اإلعال١َٝ َبزأ                               

 ايرتاسِ   ④ ايتهافٌ   ③ ايهضا١َ   ② املٛاط١ٓ   ①  

 ظٗض ايزٚص ايغٝاع٢ يًُضأ٠ قبٌ االعالّ ف٢ .......................(     9)

 غضب ٚدٓٛب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ②  اؾظٜض٠ ايعضب١ٝٚعط ؽب٘  ①  

 مشاٍ ٚدٓٛب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ④ مشاٍ ٚغضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ③  

 إ٢ْ أعاجل سضبا نؤرا فزَٚا ..  أصعٌ عُضٚ بٔ ايعال إىل اـًٝف١ صعاي١ رنربٙ فٝٗا : (   11)

 ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ ايغابك١ ايبالر املضار فتشٗا ٢ٖ .............                       

 عبٝط١ً   ④   َقض ③ ايٓٛب١   ②   بٝت املكزؼ ①  

 

 منوذج
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 يعبت رٚصا ٖاَا ف٢ فتح املغًُني ؾظٜض٠ فك١ًٝ...................... ايزٚي١ ايت٢(     11)

 ايقفاص١ٜ   ④ األغايب١   ③ ايطاٖض١ٜ   ② ايغاَا١ْٝ   ①  

 َٔ ْتا٥ر سضٚب ايضر٠.................(     12)

 اتغاع را٥ض٠ املضتزٜٔ  ② صداس١ صأ٣ األْقاص ف٢ ادتُاع ايقشٝف١  ①  

 عكز ٖز١ْ َع املضتزٜٔ  ④ ايعضب١ٝٚسز٠ ايكبا٥ٌ   ③  

 نإ ملعضف١ ايعضب عًِ ايفًو أثضا ٚامشا ع٢ً تكزّ(    13)

 ايتذاص٠   ④   ايضع٢ ③ ايقٓاع١   ②   ايظصاع١ ①  

 أٍٚ ايكار٠ املغًُني ايشٜٔ طضٜكت دٝٛؽِٗ ايكاص٠ اإلفضٜك١ٝ ٖٛ.................    (     14)

 ايعال عُضٚ بٔ  ② طاصم بٔ طٜار  ①  

 سغإ بٔ ايٓعُإ  ④ عبزاهلل بٔ ععز  ③  

 اْت٢ٗ سهِ آٍ عاعإ ع٢ً ايعضام ع٢ً ٜز ايكا٥ز................(     15)

 عُضٚ بٔ ايعال  ② خايز بٔ ايٛيٝز  ①  

 ععز بٔ أب٢ ٚقال  ④ ايٓعُإ بٔ َكضٕ  ③  

 ........................تأثضت َٓطك١ ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ رٜٓٝا بزٚي١ (     16) 

   ايػغاع١ٓ ④   ايُٝٔ ③ ايضّٚ   ② ايفضؼ   ①  

 تؾابٗت ايفتٛسات االعال١َٝ ف٢ نال َٔ عبٝط١ً ٚاألْزيػ َٔ سٝك ..............(     17) 

 قاصب١ عزٚ ٚاسز  ② اعت٦شإ اـًٝف١ قبٌ ايفتح  ①  

 ايضاؽزٜٔ متت ف٢ عٗز اـًفا٤  ④ امتاّ ايفتح ع٢ً َضاسٌ  ③  

 أثضت صسالت ايٓب٢ )ل( ايتذاص١ٜ يبالر ايؾاّ ف٢ عًٛن٘.................(   18)

 ايغٝاع٢     ④ االدتُاع٢   ③ االقتقار٣     ② ايز٢ٜٓ     ①  

 ايضعٍٛ ) ل( ٚنإ ايكاعِ املؾرتى فٝٗا................ غظٚات خاٖا املغًُٕٛ بٝكار٠تبٛى ( –األسظاب  –) أسز (   19)

 اْتقض فٝٗا املغًُٕٛ مجٝعا  ② ناْت مز املؾضنني َٔ قضٜؿ  ①  

 َٛقف املٓافكني فٝٗا َٔ املغًُني  ④ َٛقف ايٝٗٛر فٝٗا َٔ املغًُني  ③  

 ع٢ً..............صفض اـًٝف١ عُض بٔ اـطاب ايقال٠ ف٢ نٓٝغ١ ايكٝا١َ نإ تأنٝزًا (     21)

 ايتٛافٌ اؿناص٣  ② ايتٛافٌ ايز٢ٜٓ  ①  

 ايتظاَ٘ بقشٝف١ املز١ٜٓ  ④ ايتظاَ٘ بؾضٚط عٗز األَإ  ③  
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 ايكا٥ز.........ْـذح املغًُٕٛ ف٢ ؼطِٝ ْفٛس ايضّٚ ف٢ بالر ايؾاّ ع٢ً ٜز  ( 1)

 أعا١َ بٔ طٜز  ② خايز بٔ ايٛيٝز  ①  

 ايٓعُإ بٔ َكضٕ  ④  ععز بٔ أب٢ ٚقال  ③  

 قاّ َغذز ايضعٍٛ )ل( بزٚص ؽب٘ ايزٚص ايش٣ قاَت ب٘ ................. (  2) 

 راص ايٓز٠ٚ  ② راص األصقِ بٔ أب٢ األصقِ  ①  

 عاعز٠عكٝف١ ب٢ٓ   ④  راص أب٢ بهض ايقزٜل  ③  

 ار٣ اْٗٝاص عز َأصب إىل (   3)

 اْتكاٍ ٚاْتؾاص اؿناص٠ اي١ُٓٝٝ  ② تػري ايٓؾاط االقتقار٣ يًُٝٔ  ①  

 ايػظٚ اـاصد٢ يًُٝٔ  ④  تػري ْعاّ سهِ ايُٝٔ  ③  

 محٌ ايضعٍٛ )ل( اؿذاص٠ ع٢ً نتفٝ٘ ٚؽاصى ف٢ بٓا٤ َغذزٙ ف٢ املز١ٜٓ (     4)

 ف٢ م٤ٛ  ٖشٙ ايعباص٠ : عٓز بٓا٤ املغذز تأنزت ق١ُٝ ................                     

 ايعزاي١   ④ ايرتاسِ   ③ املٛاط١ٓ   ② املغاٚا٠   ①  

 َجًت ٖذض٠ املغًُني َٔ َه١ إىل ٜجضب يًزٚي١ ايٛيٝز٠ ؼزٜا(    5)

 اقتقارٜا ٚادتُاعٝا  ② رٜٓٝا اقتقارٜا  ①  

 ادتُاعٝا ٚعٝاعٝا  ④ رٜٓٝا ٚعٝاعٝا  ③  

 تٛقفت سضن١ ايفتٛسات االعال١َٝ ف٢ عٗز ع٢ً بٔ أب٢ طايب ألعباب تتعًل ب...............(     6)

 األطَات ايغٝاع١ٝ  ② ايك٣ٛ اـاصد١ٝ  ①  

 األطَات ايغٝاع١ٝ  ④ األطَات االدتُاع١ٝ  ③  

 االعال١َٝ ايٛيٝز٠ بعًِ..............اصتبط اْؾا٤ ق٠ٛ تزافع عٔ ايزٚي١ (     7)

   ايطب ④ ايفًو   ③ االسقا٤   ② اهلٓزع١   ①  

 دعٌ ايضعٍٛ )ل( يٛا٤ قٝار٠ دٝؿ املغًُني ف٢ غظ٠ٚ ب٢ٓ قٝٓكاع ف٢ ٜز .................(  8) 

 محظ٠ بٔ عبزاملطًب  ② خايز بٔ ايٛيٝز  ①  

 عُضٚ بٔ ايعال  ④ أعا١َ بٔ طٜز  ③  

 بٓا٤ املٓافكني ملغذز مضاص ٜزٍ ع٢ً ...............(     9)

 اخفا٤ ْٛاٜاِٖ  ② إعالٕ  تٛبتِٗ  ①  

 إظٗاص إمياِْٗ  ④ اْزَادِٗ ف٢ اجملتُع االعال٢َ  ③  

 تأَض ايٝٗٛر ٚتؾاٚصٚا ف٢ قتٌ ايضعٍٛ )ل( عٓزَا خضز ف٢ ْفض َٔ أفشاب٘ إىل ...............(    11)

 بٓٛ عٛف   ④ بٓٛ قٝٓكاع   ③ بٓٛ قضٜع١   ② ايٓنريبٓٛ   ①  

 

 

 منوذج
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 ظٗضت ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ بؾهٌ إدناب٢ عٓزَا .................(     11)

 عضمت قضٜؿ ع٢ً ايضعٍٛ املاٍ ٚايغًط١  ② تفاٚمت قضٜؿ َع أب٢ طايب  ①  

 ْكض ايبعض فشٝف١ َكاطع١ ب٢ٓ ٖاؽِ  ④ أصعًت قضٜؿ ٚفزا يًٓذاؽ٢  ③  

 َٔ األعباب ايغٝاع١ٝ ايت٢ أرت إىل اْتؾاص سضن١ ايضر٠ ......................(     12)

 اؿٓني يًذا١ًٖٝ  ② االصتباط بضعٍٛ اهلل )ل(  ①  

 ايتٓافػ ع٢ً ايظعا١َ  ④ معف إميإ بعنِٗ  ③  

 اْتكًت اؿزٚر ايغٝاع١ٝ بني ايزٚي١ اإلعال١َٝ  ٚايفضؼ َٔ ايعضام إىل دباٍ طادضٚؼ بعز َٛقع١ .........(    13)

 ايريَٛى   ④ َؤت١   ③ ايكارع١ٝ   ② ْٗاْٚز   ①  

 فؾٌ األَٜٛني ف٢ فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ يعز٠ عٛاٌَ َٓٗا ايعاٌَ ..............    (     14)

 االقتقارٟ   ④ ايغٝاعٞ   ③ املٓاخ٢   ② ايزٜين   ①  

 محٌ يٛا٤ ايفتح االعال٢َ ف٢ بالر اهلٓز ٚايغٓز ف٢ ايكضٕ ايضابع اهلذض٣ ايزٚي١ ..............(     15)

 ايطاٖض١ٜ   ④ ايغاَا١ْٝ   ③   ايػظ١ْٜٛ ② ايطاٖض١ٜ   ①  

 تزٍ ع٢ً  .......... ) ال تكتًٛا صٖباْا تفضغٛا يًعبار٠(َٔ ٚفاٜا ايٓب٢ )ل( يًفاؼني (     16) 

 صفع ايعًِ عٔ ايٓاؼ  ② ْؾض األَٔ بني ايٓاؼ  ①  

 سض١ٜ ايعكٝز٠  ④ ايتعاٜؿ ايغ٢ًُ  ③  

 هلا رٚص ............. ال تػريٚا عًِٝٗ يٝال ن٢ ال تضٚعٛا ايٓغا٤ ٚاألطفأٍَ ٚفاٜا ايضعٍٛ )ل(:  (     17) 

 ر٢ٜٓ   ④ دٝٛيٛد٢   ③ ْفغ٢   ② عٝاع٢   ①  

 تأثضت ففات ايٓب٢ )ل( ف٢ طفٛيت٘ باؾٛاْب.............(   18)

 ايجكاف١ٝ     ④ االدتُاع١ٝ   ③ ايطبٝع١ٝ     ② ايغٝاع١ٝ     ①  

 أسز ؽضٚط فًح اؿزٜب١ٝ  )) َٔ أت٢  إىل قضٜؿ َٔ املغًُني ال تضرٙ، َٚٔ أت٢ إىل قُز َٔ قضٜؿ صرٙ  إيِٝٗ (((   19)

 ٖـ ميهٔ إٔ ْغتٓتر َٓ٘................. 6املغًُني ٚقضٜؿ عاّ بني              

 معف سذ١ املغًُني َٚهاْتِٗ  ② قزص٠ قضٜؿ ع٢ً ايتفاٚض ٚاملٓاٚص٠  ①  

 سضل ايضعٍٛ ) ل( ع٢ً إبضاّ ايقًح  ④ ثك١ ايضعٍٛ ) ل( ف٢ املغًُني   ③  

 استنٓتٗا ايزٚي١ اإلعال١َٝ خالٍ ايفتٛسات طَٔ اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ......... َٔ اؿناصات ايؾضق١ٝ ايكزمي١ ايت٢(     21)

 َقض ٚايعضام  ② ايفضؼ ٚايضّٚ  ①  

 ايضَٚإ ٚاإلغضٜل  ④  ايؾاّ ٚاإلغضٜل  ③  
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 قاهلا .. عباص٠) عففت فعفت صعٝتو ٚيٛ صتعت يضتعٛا ( ( 1)

 ع٢ً بٔ أب٢ طايب  ② ععز بٔ أب٢ ٚقال  ①  

 عجُإ بٔ عفإ  ④  عُض بٔ اـطاب  ③  

 قا٥ز َعضن١ ؽش١ْٚ ايت٢ اْتقض فٝٗا املغًُني ع٢ً ًَو ايكٛط ٖٛ ........... (  2) 

 عبزايعظٜظ بٔ َٛع٢ بٔ ْقري  ② َٛع٢ بٔ ْقري  ①  

 عبزاصمحٔ ايػافك٢  ④  طاصم بٔ طٜار  ③  

 نإ خضٚز اـًفا٤ ايعباعٝني بأْفغِٗ ؿضب ايضّٚ  بغبب ........ (   3)

 اؿفاظ ع٢ً َهتغبات املغًُني ف٢ آعٝا ايقػض٣  ② صغبتِٗ يف تٛعٝع سزٚر رٚيتِٗ  ①  

 عزّ ايجك١ ف٢ ايزٍٚ املغتك١ً  ④ األ١ُٖٝ االقتقار١ٜ ملٓاطل اؿزٚر  ③  

  ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠ الختٝاص َٔ ٜتٛىل أَض املغًُني(..)ادتُع األْقاص بعز ٚفا٠ (     4)

 ف٢ م٤ٛ ايعباص٠ ايغابك١ : ايتف األْقاص سٍٛ ععز بٔ عبار٠ دا٤ ألعباب ..............                    

 ثكاف١ٝ   ④ اقتقار١ٜ   ③ ادتُاع١ٝ   ② ر١ٜٝٓ   ①  

 املكزؼ إٔ ٜتِ ايقًح َع اـًٝف١ عُض بٔ اـطاب بغبب...............اؽرتى بطضٜضى بٝت (    5)

 اـٛف َٔ عٛر٠ األصطبٕٛ  ② قزع١ٝ املز١ٜٓ املٓٛص٠ ٚأُٖٝتٗا ايز١ٜٝٓ  ①  

 ؽز٠ سقاص املغًُني يًُز١ٜٓ  ④ إصما٤ اـًٝف١ عُض بٔ اـطاب  ③  

 بعز َؾاٚصات بني عبزاهلل بٔ ععز بٔ أب٢ ايغضح ٚاـًٝف١................. مت فتح عبٝط١ً(     6)

 أب٢ بهض ايقزٜل  ② عُض بٔ اـطاب  ①  

 ع٢ً بٔ أب٢ طايب  ④ عجُإ بٔ عفإ  ③  

 يعبت رٚي١ األغايب١ رٚصا ٖاَا ف٢ فتح دظٜض٠ فك١ًٝ ع٢ً ٜز ايكا٥ز................(     7)

 َٛع٢ بٔ ْقري  ② طاصم بٔ طٜار  ①  

 عبزايعظٜظ بٔ َٛع٢ بٔ ْقري  ④  أعز بٔ ايفضات  ③  

فتح عبزايضمحٔ ايػافك٢ ايٓقف اؾٓٛب٢ َٔ فضْغا نً٘ َٔ ايؾضم إىل ايػضب ٚتضى ساَٝات عغهض١ٜ ع٢ً املزٕ ايت٢ فتشٗا (  8) 

 ٖٚشا إر٣ إىل

 امعاف دٝؿ املغًُني  ② اصتفاع َها١ْ دٝؿ املغًُني  ①  

 ٖظمي١ دٝؿ ؽاصٍ َاصتٌ  ④ االعالّ ف٢ أٚصٚباْؾض   ③  

 ًُني َٓش ٚقت َبهض يفهض٠ .............يعكب١ ايجا١ْٝ ٜؤنز يٓا تعًِ املغَا سزخ ف٢ بٝع١ ا(     9)

 املغاٚا٠   ④ اؿض١ٜ   ③ ايزميٛقضاط١ٝ   ② املٛاط١ٓ   ①  

 .................اؽرتاى ايػغاع١ٓ َع ايضّٚ ف٢ غظ٠ٚ َؤت١ نإ بغبب (    11) 

 االْتُا٤ ايعضق٢  ② اتفام املقاحل  ①  

 اطُاعِٗ يف اؿذاط  ④ ايتشايف َع قضٜؿ  ③  

 منوذج
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 ظٗض تأثري ايعًّٛ عٓز ايعضب قبٌ االعالّ ع٢ً ايظصاع١ َٔ خالٍ عًِ ..................(     11) 

 اهلٓزع١   ④ ايفًو   ③ األْٛا٤   ② ايهُٝٝا٤   ①  

 اطرٜار إٜشا٤ قضٜؿ يًضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ ايعاّ ايعاؽض َٔ ايبعج١ العتػالهلِ أسزاخ ........(     12)

 ر١ٜٝٓ   ④ ادتُاع١ٝ   ③ عٝاع١ٝ   ② اقتقار١ٜ   ①  

 سككت فشٝف١ املز١ٜٓ ايت٢ أقضٖا ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َبزأ املٛاط١ٓ َٔ خالٍ ................(    13)

 ايزفاع املؾرتى مز أ٣ عزٚإ  ② املغًُٕٛ أ١َ ٚاسز٠  ①  

 ايٓقح ٚايرب بني املغًُني  ④ اسرتاّ أَإ املغًِ  ③  

 ْكض ٜٗٛر ب٢ٓ قضٜع١ ايعٗٛر َع ايٓب٢ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚؼايفٛا َع املؾضنني ف٢ غظ٠ٚ............  (     14)

 األسظاب   ④ أسز   ③   سٓني ② بزص ايهرب٣   ①  

 عبار٠ اْتؾضت ف٢ ايضق١ ٚسضإ ببالر ايؾاّ قبٌ االعالّ ٢ٖ ................(     15)

 ايقاب١٦   ④ اؿٓٝف١ٝ   ③ اجملٛع١ٝ   ② ايٛث١ٝٓ   ①  

 يًبشح عٔ َهإ دزٜز يٓؾض االعالّ صسٌ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ إىل .............(     16) 

 َه١   ④ ايطا٥ف   ③ ٜجضب   ② اؿبؾ١   ①  

 نٌ ٖشٙ اجملاالت َٔ أٖزاف تؾٝٝز ايضعٍٛ )ل( يًُغذز ايٓب٣ٛ ايؾضٜف َا عزا اجملاٍ............(     17) 

 االدتُاع٢   ④ ايز٢ٜٓ   ③ االقتقار٣   ② ايغٝاع٢   ①  

 اعتُزت قضٜؿ ف٢ أٚىل َضاسٌ املٛاد١ٗ يًزع٠ٛ اإلعال١َٝ ع٢ً........(   18)

 االدتُاع١َٝهاْتٗا   ② االقتقار١ٜايك٠ٛ   ①  

 االعتٗظا٤ ٚايغدض١ٜ  ④ ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ③  

 اختًف األعزا٤ ٚيهٔ اتفل األعًٛب ، ميهٔ تطبٝل ٖشٙ املكٛي١ َٔ خالٍ اتباعِٗ..... ايٝٗٛر ( –املٓافكٕٛ  –) قضٜؿ (   19)

 قاٚي١ ؽل ايقف اإلعال٢َ  ② سضب ايؾا٥عات ٚاألناسٜب  ①  

 قاٚي١ اغتٝاٍ ايٓب٢ )ل(  ④ املكاطع١ االقتقار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ  ③  

 تتؾاب٘ طضٜك١ فتح بٝت املكزؼ َع فتح............(     21)

 عبٝط١ً    ④ ايٓٛب١    ③ ْٗاْٚز    ② ايكارع١ٝ    ①  
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 بالر ايؾاّ ع٢ً ٜز ايكا٥ز ............ْـذح املغًُٕٛ ف٢ ؼطِٝ ْفٛس ايضّٚ ف٢  ( 1)

 أعا١َ بٔ طٜز  ② خايز بٔ ايٛيٝز  ①  

 ايٓعُإ بٔ َكضٕ  ④ ععز بٔ أب٢ ٚقال  ③  

 ادتُاع قار٠ اؾٝؿ بض٥اع١ طٜز بٔ ساصث١ ملٓاقؾ١ ايٛمع ايعغهض٣ قبٌ  غظ٠ٚ َؤت١ بغبب............ (  2) 

 بعز املغاف١ عٔ املز١ٜٓ  ② إقا١َ ؼقٝٓات مبٝزإ املعضن١  ①  

 ق١ً عزر دٝؿ املغًُني  ④  عزّ اعتعزار املغًُٕٛ يًكتاٍ  ③  

 رخٌ ايرببض ف٢ االعالّ بعز ْـذاح فتٛسات .............. (   3)

 َٛع٢ بٔ ْقري  ② عكب١ بٔ ْافع  ①  

 طاصم بٔ طٜار  ④ سغإ بٔ ايٓعُإ  ③  

 عٗز ع٢ً بٔ أب٢ طايب ألعباب تتعًل بـ ...............تٛقفت ايفتٛسات اإلعال١َٝ ف٢ (     4)

 األطَات ايغٝاع١ٝ  ② ايك٣ٛ اـاصد١ٝ  ①  

 األطَات االقتقار١ٜ  ④ األطَات االدتُاع١ٝ  ③  

 نإ أٍٚ ايتشزٜات ايت٢ ٚادٗت املغًُني ف٢ عٗز اـًٝف١ أبٛبهض ايقزٜل...........(    5)

 ايفتٛساتإمتاّ   ② ْؾض االعالّ  ①  

 اَتٓاع ايبعض عٔ رفع ايظنا٠  ④ إصعاٍ دٝؿ أعا١َ  ③  

 نإ َععِ ايغضاٜا ٚايػظٚات ايت٢ خامٗا ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بٗزف.............(     6)

 تأَني ايزٚي١  ② فز خطض املؾضنني  ①  

 تٛعٝع صقع١ ايزٚي١  ④ ْؾض االعالّ  ③  

 عز ايغٝف ٚإمنا اْتؾض عٔ طضٜل...................مل ٜتٓؾض اإلعالّ (     7)

 اإلقٓاع  ② ايقزم ٚاألَا١ْ  ①  

 اإلٜجاص ٚاؿب  ④  ايزعا٠ ٚايتذاص  ③  

     ، ف٢ أ٣ عٗز َٔ اـًفا٤ اْتٗت اػ٘ املغًُٕٛ يفتح اإلَرباطٛص١ٜ ايفاصع١ٝ بأنًُٗا ٚؼكٝكا يشيو ٚقعت ايعزٜز َٔ املعاصى(  8) 

 ايزٚي١ ايفاصع١ٝ       

 عجُإ بٔ عفإ  ② أبٛبهض ايقزٜل   ①  

 ع٢ً بٔ أب٢ طايب  ④ عُض بٔ اـطاب  ③  

 َٔ ايعٛاٌَ ايت٢ عاعزت املغًُني ع٢ً ايٓقض ع٢ً أعزا٥ِٗ ..................(     9)

 اإلقزاّ   ④ ايقزم   ③ ايؾذاع١   ② ايقرب   ①  

 املهاعب  ف٢ غظٚ َؤت١ أُٖٗا ...............سكل ايضعٍٛ  ايعزٜز َٔ (    11)

 اقتقار١ٜ عغهض١ٜ  ② ر١ٜٝٓ عٝاع١ٝ  ①  

 ر١ٜٝٓ ادتُاع١ٝ  ④ عٝاع١ٝ عغهض١ٜ  ③  

 منوذج
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 بزأ ؼضى ايضعٍٛ )ل( مز ايٝٗٛر بغبب ..............(     11)

 كايفتِٗ ايقشٝف١  ② قاٚي١ قتً٘  ①  

 يًؾا٥عاتبجِٗ   ④ ؼضٜض املؾضنني مزٙ  ③  

 سكل املغًُٕٛ َهاعب نجري٠ َٔ فتح بالر ايٓٛب١ ٢ٖ ..................(     12)

 عٝاع١ٝ عغهض١ٜ  ② ر١ٜٝٓ ادتُاع١ٝ  ①  

 ادتُاع١ٝ اقتقار١ٜ  ④ عٝاع١ٝ اقتقار١ٜ  ③  

 أنزت َعضن١ ايريَٛى ع٢ً أسز َبار٤٣ اإلعالّ ٖٚٛ .......(    13)

 ايقزم   ④ ايتٛامع   ③ ايعفٛ   ② املؾٛص٠   ①  

 اَتاط ايعقض األ٣َٛ بهجض٠ ايفتٛسات ؽضقا ٚغضبا ٚعًت ن١ًُ االعالّ ف٢ َؾاصم األصض َٚػاصبٗا (     14)

 ٚيهٓٗا مل تغتطع رخٍٛ بالر .........                        

 اؾباٍ   ④ طربعتإ   ③ ايقني   ② ايرتنغتإ   ①  

 اـاصد١ٝ ف٢ فتح بالر األْزيػ َٓٗا ............عاعزت بعض ايك٣ٛ (     15)

 ايرببض   ④ ايبٝظْطٝني   ③ ايفضؼ   ② اإلفضْر   ①  

 ٜضدع فؾٌ املغًُٕٛ ف٢ فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ إىل ايعضٚف.................(     16) 

 ايطبٝع١ٝ   ④ ايغٝاع١ٝ   ③ ايعغهض١ٜ   ② االقتقار١ٜ   ①  

 اإلعال١َٝ ف٢ عٗز ايعباعٝني إىل دٓٛب أٚصٚبا ع٢ً ٜز ..............ٚفًت ايفتٛسات (     17) 

 ايزٚي١ ايغاَا١ْٝ  ② رٚي١ األغايب١  ①  

 ايزٚي١ اؿُزا١ْٝ  ④ ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ  ③  

 .. طبكت ٖشٙ املكٛي١ أثٓا٤................)ايضدٌ املٓاعب ف٢ املهإ املٓاعب( (   18)

 اهلذض٠ إىل اؿبؾ١  ② ايزع٠ٛ ايغض١ٜ  ①  

 اـضٚز إىل ايطا٥ف  ④ اهلذض٠ إىل ٜجضب  ③  

 اؿضب ايٓفغ١ٝ ايت٢ اتبعٗا املٓافكٕٛ ف٢ املز١ٜٓ متجًت ف٢ .........(   19)

 سارخ اإلفو  ② بٓا٤ َغذز مضاص  ①  

 ايتشايف َع َؾضن٢  قضٜؿ  ④ قاٚي١ قتٌ ايضعٍٛ ) ل(  ③  

 تؾاب٘ فتح األْزيػ َع فتح عبٝط١ً ف٢.........(     21)

 ايتؾاٚص بني اـًٝف١ ٚايكا٥ز  ② اعتؾٗار اـًٝف١  ①  

 االَتزار اؾػضاف٢  ④ ٖظمي١  املغًُني  ③  
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 اطرٖضت ف٢ بالر ايعضب قبٌ االعالّ ف٢ َزٕ ......... أنجض ايعًّٛ ايت٢ ( 1)

 ايػضب   ④ ايؾضم   ③ اؾٓٛب   ② ايؾُاٍ   ①  

.. أ٣ َٔ ٖشٙ ايعًّٛ اعتدزَٗا ايعضب ف٢ ايعًِ ٜضفع َٔ قزص ٚق١ُٝ فاسب٘ ٚرنضد٘ َٔ ايعًُات إىل ايٓٛص ف٢ م٤ٛ ايعباص٠  ( 2) 

 ايتذاص٠

 ايفًو   ④ ايطب   ③ اهلٓزع١   ② األْٛا٤   ①  

 اصتفعت َها١ْ املضأ٠ ف٢ َه١ فؾاصنت ف٢ اجملاٍ ............... (   3)

 ايعغهض٣   ④ ايغٝاعٞ   ③ ايزٜين   ② االقتقار٣   ①  

 اؽتز إٜشا٤ قضٜؿ ع٢ً ايضعٍٛ )ل( ٚأفشاب٘ عٓزَا ..............(     4)

 املغًُني يًشبؾ١ٖذض٠   ② عضض ايضعٍٛ )ل( ْفغ٘ ع٢ً ايكبا٥ٌ  ①  

 خضٚد٘ يًطا٥ف  ④ نجض٠ عزر املغًُني راخٌ َه١  ③  

 نإ اهلزف األعاع٢ َٔ ْؾض ايؾا٥عات ٚاألناسٜب سٍٛ ايضعٍٛ )ل( ف٢ َٛعِ اؿر ٖٛ(    5)

 إقا١َ ؼايف مز ايضعٍٛ )ل(  ② فضض خقاص ع٢ً ايضعٍٛ )ل(  ①  

 بني ايكبا٥ٌخٛفٗا ع٢ً َهاْتٗا   ④ تٓفري ايٓاؼ َٔ ايزع٠ٛ  ③  

 إىل ايبٝت اؿضاّ ٚطاف عبعا ثِ فاح ٚقاٍ ٚاهلل أل أقعز ست٢ تؾل ٖشٙ ايقشٝف١ ، عالّ ٜزٍ سيوطٖري بٔ أ١َٝ سٖب (     6)

 عزي٘   ④ صمحت٘   ③ َهاْت٘   ② مساست٘   ①  

 اصتبط تطٛص ايؾعض اؾا٢ًٖ عٓز ايعضب بايٓؾاط..................(     7)

   ايتذاص٣ ④ ايظصاع٢   ③ ايقٓاع٢   ② ايضع٣ٛ   ①  

 تٓٛعت فٕٓٛ ايعُاص٠ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ قبٌ االعالّ ٚتضنظت َععُٗا ف٢ األدظا٤................(  8) 

 ايػضب١ٝ   ④ ايؾضق١ٝ   ③ اؾٓٛب١ٝ   ② ايؾُاي١ٝ   ①  

 خضدت ايزع٠ٛ االعال١َٝ خاصز قضٜؿ َٓش.................(     9)

 املضس١ً اؾٗض١ٜ  ② املضس١ً ايغض١ٜ  ①  

 اهلذض٠ إىل ٜجضب  ④ اهلذض٠ إىل اؿبؾ١  ③  

 ٚصثت ايزٚي١ ايعباع١ٝ َرياثا مدُا ٚيشيو فهض خًفاؤٖا ف٢ تأعٝػ بعض ايزٚي١ املغتك١ً بٗزف...........(    11)

 َٛاد١ٗ األخطاص اـاصد١ٝ  ② اعتهُاٍ ايفتٛسات االعال١َٝ  ①  

 مُإ ايٛال٤ ايتاّ يًدالف١ ايعباع١ٝ  ④ ايفنت ٚايجٛصات ايزاخ١ًَٝٛاد١ٗ   ③  

 أقاَت ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ ف٢ اؿذاط سًف ايفنٍٛ يتشكٝل ..................(     11)

 املغاٚا٠   ④ ايزميٛقضاط١ٝ   ③ ايعزاي١   ② اؿض١ٜ   ①  

 

 

 

 منوذج
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 اؿزٚر املقض١ٜ َٔ د١ٗ ...................متهٔ عبزاهلل بٔ ععز بٔ أب٢ ايغضح َٔ  تأَني  (     12)

 اؾٓٛب ٚايػضب  ② ايؾُاٍ ايؾضق٢   ①  

 ايؾضم ٚ ايػضب  ④ اؾٓٛب ٚايؾُاٍ  ③  

 عع٢ اـًفا٤ ايعباعٝني ف٢ عٗز اـًٝف١ ................ اىل اعتعار٠ عٝار٠ ايبشض١ٜ االعال١َٝ ف٢ ايبشض املتٛعط(    13) 

 املإَٔٛ                       ②          ابٛ دعفض املٓقٛص        ①  

 غري سيو فشٝح  ④ املعتقِ              ③  

 اعتطاع ........... إ ٜجبت أقزاّ ايزٚي١ ايعباع١ٝ ع٢ً سغاب ايزٚي١ األ١َٜٛ  (     14)

            أبٛ َغًِ ايفاصع٢  ② أبٛ َغًِ اـضاعا٢ْ                ①  

 أبٛ َغًِ ايرتنُا٢ْ  ④ أبٛ َغًِ اؾٝال٢ْ           ③  

 ْكض ٜٗٛر ب٢ٓ قضٜع١ ايعٗٛر َع ايٓب٢ )ل( ٚؼايفٛا َع املؾضنني ف٢ غظ٠ٚ االسظاب ، (     15)

 ف٢ م٤ٛ ٖشٙ ايعباص٠ ايغابك١ ٜهٕٛ ايٝٗٛر خايفٛا فشٝف١ املز١ٜٓ ف٢ .............               

 ايزفاع املؾرتى مز ا٣ عزٚإ                        ② ايزعِ املاىل ف٢ ايزفاع عٔ املز١ٜٓ                     ①  

 ايتهافٌ االدتُاع٢ بني فقا٥ٌ ايؾعب  ④ ْقض٠ املعًّٛ ٚمحا١ٜ اَإ املٛاطٔ      ③  

 أرت يتٛتض ايعالق١ بني ايعضب ٚايٝٗٛر ف٢ املز١ٜٓ أعباب ............ أِٖ االعباب ايت٢(     16) 

   اقتقار١ٜ ④ ر١ٜٝٓ                                 ③ ثكاف١ٝ                                 ② ادتُاع١ٝ                             ①  

                                      ) صأت قضٜؿ إ خري ٚع١ًٝ حملاصب١ ايزع٠ٛ االعال١َٝ ْؾض ايؾا٥عات ٚاالناسٜب (  (    17) 

 ف٢ م٤ٛ ٖشٙ ايعباص٠ .. تأنز ايعباص٠ اعتدزاّ قضٜؿ اؿضب .............              

 ايغٝاع١ٝ   ④ االدتُاع١ٝ                       ③ ايٓفغ١ٝ                               ② االقتقار١ٜ                       ①  

 .. تعٗض تًو ايقف١ عٓز ايٓب٢ )ل( َٔ خالٍ............)تعني ع٢ً ْٛا٥ب اؿل( (   18)

 االْتقاص يألعضاب٢  ② ٚمع اؿذض األعٛر  ①  

 ايػاصايتأٌَ ف٢   ④ املؾاصن١ ف٢ سًف ايفنٍٛ  ③  

 اتفكٛا َع املٓافكني ف٢ إظٗاص خالف َا ٜبطٕٓٛ :.............(   19)

 ٜٗٛر خٝرب  ② ٜٗٛر ب٢ٓ قضٜع١  ①  

 ٜٗٛر ب٢ٓ ايٓنري  ④ ٜٗٛر ب٢ٓ قٝٓكاع  ③  

 نإ أقق٢ اتغاع دػضاف٢ ٚفًت ي٘ دٝٛـ املغًُني راخٌ أٚصٚبا ناْت ع٢ً ٜز ايكا٥ز...........(     21)

 َٛع٢ بٔ ْقري  ② بٔ طٜارطاصم   ①  

 عبزايضمحٔ ايػافك٢  ④ عبزايعظٜظ بٔ َٛع٢ بٔ ْقري  ③  
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 أٍٚ اؾٗات اـاصد١ٝ ايت٢ خضز إيٝٗا املغًُني ناْت ف٢ ايعاّ  ................   ( 1)

 ايبعج١ايغابع َٔ   ② ايضابع َٔ ايبعج١  ①  

 اـاَػ َٔ ايبعج١  ④ ايغارؼ َٔ ايبعج١  ③  

 ميهٔ االعتفار٠ َٔ اعتعزارات ايضعٍٛ )ل( ملٛاد١ٗ األخطاص اـاصد١ٝ ........... (  2) 

 ايضر ع٢ً ايتٗزٜزات  ② مجع املعًَٛات عٔ األعزا٤ إلمعافِٗ  ①  

 عكز ايقًح  ④  عكز ؼايفات  ③  

 " ْؾض ايؾا٥عات ٚاالفرتا٤ات " َٔ ايتشزٜات ايت٢ ٚادٗت ايزٚي١ االعال١َٝ ،  (   3)

 ٚ ميهٔ َٛاد١ٗ ايؾا٥عات ف٢ ايٛقت اؿامض َٔ خالٍ ...........                          

 تزاٍٚ ايؾا٥عات  ② ؼكٝل ايعزاي١ االدتُاع١ٝ  ①  

 ايتعاٜؿ ايغ٢ًُْؾض ثكاف١   ④ ايتذاٌٖ ٚعزّ تضرٜز ايؾا٥عات  ③  

 اْطًكت ايزع٠ٛ االعال١َٝ يٓؾض االعالّ خاصز ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ بعز .............(     4)

 فًح اؿزٜب١ٝ  ② فتح َه١  ①  

 ٚفا٠ ايضعٍٛ )ل(  ④ سضٚب ايضر٠  ③  

 تؾابٗت  ايفتٛسات ف٢ نٌ َٔ عبٝط١ً ٚبالر األْزيػ ف٢ ...............(    5)

 امتاّ ايفتح ع٢ً َضاسٌ  ② االعتعا١ْ ببعض ايعٓافض غري ايعضب١ٝ  ①  

 متت ف٢ عٗز اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ  ④ ايتٓغٝل بني ايكار٠ ٚاـًفا٤  ③  

 أنجض ايفتٛسات ايعغهض١ٜ اإلعال١َٝ إتغاعا ف٢ عٗز أب٢ بهض ايقزٜل ناْت ف٢ د١ٗ ..........(     6)

 ايؾاّبالر   ② ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ①  

 مشاٍ إفضٜكٝا  ④ ايعضام  ③  

 اختٝاص ايضعٍٛ )ل( اؿبؾ١ هلذض٠ املغًُني ألٕ ًَهٗا َعضٚفا عٓ٘ ايعزٍ ٚقز ظٗض عزي٘ فعًٝا َٔ خالٍ .....(     7)

 سغٔ اعتكباي٘  ② عزّ ايتغضع ف٢ إفزاص اؿهِ  ①  

 إٜٛا٤ يًُغًُني ٚمحاٜتِٗ  ④  االعتُاع ؾُٝع األطضاف  ③  

 َٛقف ايغٝز٠ خزدن١ َٔ ْظٍٚ ايٛس٢ ٚسٖابٗا إىل  إبٔ عُٗا ٚصق١ بٔ ْٛفٌ ريٌٝ ع٢ً َها١ْ ٚأ١ُٖٝ....(  8) 

 اؿه١ُ   ④ ايتزٜٔ   ③ ف١ً ايضسِ   ② ايعًِ   ①  

 نإ إْٗٝاصٖا ميجٌ ْكط١ ف٢ تػٝري ايرتنٝب ايزميٛغضاف٢ يًعزٜز َٔ َٓاطل ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ٢ٖ رٚي١..(     9)

 عبأ   ④ اؿري٠   ③ ايػغاع١ٓ   ② ٜجضب   ①  

 تؾابٗت ممًه١ اؿري٠ ٚايػغاع١ٓ ف٢ ايعزٜز َٔ اـقا٥ك ٚنإ أبضطٖا .................(    11)

 ايفٔ املعُاص٣  ② ايٓؾاط االقتقار٣  ①  

 ايغٝاع١ اـاصد١ٝ  ④ ٚسز٠ األفٌ  ③  

 

 منوذج

 
(16اًتخان  )  
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 املٛدٛر٠ ف٢ .................اعتفارت املضأ٠ ايعضب١ٝ َٔ ايقٓاعات (     11)

 َه١  ② بالر ايؾاّ  ①  

 ٜجضب  ④ اـًٝر ايعضب٢  ③  

 أٍٚ َٔ أعًِ َٔ أٌٖ ٜجضب ع٢ً ٜز ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ .....................(     12)

 قبٌ بٝع١ ايعكب١ األٚىل  ② بعز بٝع١ ايعكب١ األٚىل  ①  

 قبٌ بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ  ④ ايجا١ْٝ ايعكب١ بٝع١ بعز  ③  

 ٖضب األصطبٕٛ إىل َقض بعز َعضن١ .......................(    13)

 بٝت املكزؼ   ④ ايريَٛى   ③ ْٗاْٚز   ② أدٓارٜٔ   ①  

 بعض ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ ايت٢ أطًل عًِٝٗ املضتزٜٔ ناْٛا ْٛعني ......................(     14)

 ادتُاع١ٝ ٚاقتقار١ٜ  ② اقتقار١ٜ ٚر١ٜٝٓ  ①  

 اقتقار١ٜ ٚعٝاع١ٝ  ④ ادتُاع١ٝ ٚعٝاع١ٝ  ③  

 َٔ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ اْٗٝاص عز َأصب..................(     15)

 غٝاب اؿه١َٛ املضنظ١ٜ  ② اْؾا٤ َضانظ ػاص١ٜ  ①  

 اقا١َ َؾضٚعات طصاع١ٝ  ④ ايقٝا١ْ ايزٚص١ٜ ملؾاصٜع ايض٣  ③  

 اعتفار ايعضب قبٌ االعالّ َٔ عًِ األْٛا٤ ف٢ سضفت٢ .................(     16) 

 ايتذاص٠ ٚايظصاع١  ② ايقٝز ٚايضع٢  ①  

 ايظصاع١ ٚايضع٢  ④ ايقٓاع١ ٚايتذاص٠  ③  

 ْظٍ ايٛس٢ ع٢ً صٚعٌ اهلل ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ف٢ ...............(     17) 

 َه١دٓٛب غضب   ② مشاٍ ؽضم َه١  ①  

 مشاٍ غضب َه١  ④ دٓٛب ؽضم َه١  ③  

 تػًب االْتُا٤ ايعضق٢ ع٢ً االْتُا٤ ايز٢ٜٓ ف٢ َه١ َٔ خالٍ..................(   18)

 عضض قضٜؿ ع٢ً ايضعٍٛ )ل( املاٍ ٚايغًط١  ② إْٗا٤ املكاطع١ ٚفو اؿقاص  ①  

 ٖذض٠ املغًُني إىل اؿبؾ١  ④ إْكاس املغتنعفني  ③  

 َٔ ايٓاس١ٝ ايغٝاع١ٝ، عاعز َٛقف ايٓب٢ ) ل(  َع أٌٖ َه١ بعز ايفتح ع٢ً............(   19)

 ْكٌ ايعاف١ُ مله١  ② رخٍٛ أٌٖ َه١ اإلعالّ  ①  

 طٜار٠ َٛاصر ايزٚي١  ④ تجبٝت أصنإ ايزٚي١   ③  

 ؼكٝل أٖزاف.......... أصار اـًٝف١ َعا١ٜٚ بٔ أب٢ عفٝإ َٔ إْؾا٤ ْعاّ ايقٛا٥ف ٚايؾٛات٢(     21)

 أ١َٝٓ    ④ فش١ٝ    ③ أرب١ٝ    ② ع١ًُٝ    ①  
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 َعضن١ ايكارع١ٝ دعًت اؿزٚر بني املغًُني ٚايفضؼ سزٚر ............. ( 1)

 ؽّٛ   ④ بؾض١ٜ   ③ ٖٓزع١ٝ   ② طبٝع١ٝ   ①  

 ايعٓقض ايش٣ يعب ايزٚص األبضط ف٢ ايفتٛسات االعال١َٝ ف٢ عٗز ب٢ٓ أ١َٝ.............. (  2) 

 األتضاى   ④ املٛاىل   ③ ايفضؼ   ② ايعضب   ①  

 َٔ املُايو ايت٢ ظٗضت ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ بعز ظٗٛص املغٝش١ٝ ............. (   3)

 اؿري٠   ④ ظفاص   ③ عبا   ② َعني   ①  

 ناْت أقٌ ف١٦ رخٛال ف٢ االعالّ ف٢ املضس١ً  ايغض١ٜ.............(     4)

 ايٓغا٤  ② املٛاىل ٚايعبٝز  ①  

 َٔ خاصز قضٜؿ  ④ ايٛدٗا٤ ٚايغار٠  ③  

 أٚقفت طسف اؾٝٛـ األ١َٜٛ ْاس١ٝ ايؾضم ف٢ آعٝا...............(    5)

 ف٢ رَؾل ايبعز عٔ َضنظ األسزاخ  ② ايطبٝع١ اؾػضاف١ٝ  ①  

 املعاٖزات ٚاالتفاقات  ④ َعاْا٠ ايزٚي١ َٔ ايٓظاعات ايزاخ١ًٝ  ③  

 متجًت ايطبك١ ايٛعط٢ ف٢ اهلضّ االدتُاع٢ يؾب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ قبٌ االعالّ ف٢ ...........(     6)

  أفشاب اؿضف ② أفشاب األصام٢ ايظصاع١ٝ ايهبري٠  ①  

 اؾٝؿ  ④ املٛاىل  ③  

 بٝع١ ايغكٝف١ نشزخ عٝاع٢ ناْت مبجاب١ مجع١ٝ ٚط١ٝٓ تأعٝغ١ٝ سزخ ؼزر فٝٗا ................(     7)

 أٚيٛي١ٝ ايفتح االعال٢َ  ② َقري األ١َ  ①  

 ايعالق١ بني اؿانِ ٚاحملهّٛ  ④  عًطات اـًٝف١  ③  

 بغبب................تٛقفت ايفتٛسات االعال١َٝ ف٢ أٚاخض عقض اـًفا٤ ايضاؽزٜٔ (  8) 

 ايتٓاطع ع٢ً ايغًط١  ② فت١ٓ َكتٌ عجُإ صم٢ اهلل عٓ٘  ①  

 معف ايك٣ٛ ايعغهض١ٜ  ④ نٝز ايك٣ٛ اـاصد١ٝ  ③  

 ايعٓقض ايش٣ يعب ايزٚص األبضط ف٢ قٝاّ ايزٚي١ ايعباع١ٝ ِٖ .................(     9)

 ايرتى   ④ ايعبٝز   ③ ايعضب   ② املٛاىل   ①  

 تضدع ٖذض٠ قبا٥ٌ األٚؼ ٚاـظصز إىل ٜجضب ألعباب..............(    11)

 اقتقار١ٜ   ④ عغهض١ٜ   ③ طبٝع١ٝ   ② عٝاع١ٝ   ①  

 َؾاصن١ ايٓب٢ )ل(  يًُغًُني ف٢ بٓا٤ املغذز أصع٢ رعا٥ِ  .................(     11)

 املغاٚا٠   ④ ايؾٛص٣   ③ أ١ُٖٝ ايعٌُ   ② ايزميٛقضاط١ٝ   ①  

 ٖشٙ ايعباص٠ تع٢ٓ................) مل ٜٓكٌ املغًُٕٛ ايفاؼٕٛ االعالّ  إىل األَِ بٌ ْكًٛا األَِ إىل االعالّ (.. (     12) 

 فزم اميإ املغًُٕٛ ايفاؼني ٚاخالفِٗ  ② ؽذاع١ املغًُٕٛ ايفاؼٕٛ  ①  

 ٚاألَِ يًزع٠ٛ االعال١َٝ تكبٌ ايؾعٛٚب  ④ عًٛ ق١ُٝ َٚها١ْ االعالّ  ③  

 منوذج

 
(17اًتخان  )  
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 ٚقفت ايطبٝع١ َٛقفا عًبٝا ف٢ سضٚب املغًُني ف٢ بالر .................(    13)

 َا ٚصا٤ ايٓٗض  ② ايغٓز  ①  

 املػضب ايعضب٢  ④ بالر ايضّٚ  ③  

 اخرتا ايضعٍٛ )ل( ثالث١ قار٠ ؾٝؿ املغًُني ف٢ غظ٠ٚ َؤت١ ٜزٍ ع٢ً ...............(     14)

 معف دٝؿ املغًُني  ② ق٠ٛ دٝؿ ايضّٚ  ①  

 ايتدطٝط اؾٝز  ④ بعز املغاف١ بني املز١ٜٓ ٚايؾاّ  ③  

 ٜضدع خضٚز اـًٝف١ ايعباع٢ املعتقِ باهلل بٓفغ٘ ؿضب ايضّٚ اىل االقتزا٤ مبٛقف ايضعٍٛ ف٢ .........(     15)

 غظ٠ٚ بزص  ② غظ٠ٚ ب٢ٓ قٝٓكاع  ①  

 األسظاب غظ٠ٚ  ④ غظ٠ٚ تبٛى  ③  

 .. َبزأ ٜؤنز ع٢ً ...................)إٕ ايٝٗٛر ٜٓفكٕٛ َع املؤَٓني َا راَٛا قاصبني ( (     16) 

 ايزعِ املاىل يًزفاع عٔ املز١ٜٓ َغؤي١ٝ اؾُٝع  ② املغًُٕٛ أ١َ ٚاسز٠   ①  

 االعتكالٍ املاىل يهٌ طا٥ف١  ④ ْقض٠ املعًّٛ  ③  

 اعتدباصات ف٢ االعالّ ٖٛ ............أٍٚ َغ٦ٍٛ (     17) 

 عبزاهلل بٔ أصٜكط  ② عبزاهلل بٔ أب٢ بهض  ①  

 طٜز بٔ ساصث١  ④ أمسا٤ بٓت أب٢ بهض  ③  

 َٔ ايعٛاٌَ االدتُاع١ٝ إلقباٍ أٌٖ ٜجضب ع٢ً اإلعالّ..................(   18)

 املضعضف١ بأَض ايضعاالت  ② اؿضٚب بني األٚؼ ٚاـظصز  ①  

 ايتطٛص ايغٝاع٢  ④ متٝظ أٌٖ ٜجضب بايضق١ ٚايًني  ③  

 ٖٚشا َا طبك٘ ايٓب٢ )ل( ف٢ املٛاقف اآلت١ٝ ع٢ً ايرتتٝب) تٛامع عٓز ايٓقض ٚابتغِ عٓز اهلظمي١ ( ٖٓاى سه١ُ تكٍٛ  ( 19)

 فتح َه١ ٚغظ٠ٚ أسز  ② غظ٠ٚ أسز ٚغظ٠ٚ َؤت١  ①  

 ٚغظ٠ٚ أسزغظ٠ٚ األسظاب   ④ غظ٠ٚ بزص ٚفتح َه١  ③  

 أظٗض سهاّ ايزٍٚ املغتك١ً ايٛال٤ يًزٚي١ ايعباع١ٝ ف٢ ايعقض ايعباع٢ األٍٚ بغبب...........(     21)

 املها١ْ ايز١ٜٝٓ يًدًفا٤  ② ق٠ٛ ٚعٝطض٠ اـًفا٤  ①  

 ف١ً ايكضاب١ َع ايعباعٝني  ④ معف سهاّ ٖشٙ ايزٍٚ  ③  
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 اؽضاى ايرببض ف٢ ايفتٛسات االعال١َٝ ٜزٍ ع٢ً............. ( 1)

 ايـتأنٝز ع٢ً أِْٗ َٛاطٓني ف٢ ايزٚي١ االعال١َٝ  ② ساد١ ايزٚي١ االعال١َٝ إىل َٗاصتِٗ ايعغهض١ٜ  ①  

 تكبٌ ايعضب يآلخض  ④ صغب١ ايرببض ف٢ اؿقٍٛ ع٢ً ايػٓا٥ِ  ③  

 املغًُٕٛ بٗذضتِٗ إىل ٜجضب ؼزٜات ....................ٚاد٘  (  2) 

 ر١ٜٝٓ ٚعٝاع١ٝ  ② اقتقار١ٜ ٚادتُاع١ٝ  ①  

 اقتقار١ٜ ٚر١ٜٝٓ  ④  عٝاع١ٝ ٚادتُاع١ٝ  ③  

 َا قاّ ب٘ األْقاص ف٢ املز١ٜٓ حنٛ املٗادضٜٔ َٔ َه١ ذنكل .................. (   3)

 ايتهافٌ   ④ املغاٚا٠   ③ املٛاط١ٓ   ② ايتغاَح   ①  

 املز١ٜٓ اؿذاط١ٜ األقضب يبالر ايؾاّ ....................(     4)

 َعني   ④ َه١   ③ ايطا٥ف   ② ٜجضب   ①  

 املعضن١ ايت٢ خضز فٝٗا ٖضقٌ عغض٠ َٔ عٛصٜا ناْت ..................(    5)

 ْٗاْٚز   ④ ادٓارٜٔ   ③ ايريَٛى   ② ايكارع١ٝ   ①  

 تؾابٗت نٌ َٔ َه١ ٜٚجضب ف٢ أُٖٝتُٗا ....................(     6)

 ايقٓاع١ٝ   ④ ايز١ٜٝٓ   ③ ايتذاص١ٜ   ② ايظصاع١ٝ   ①  

 اعتدزاّ ايعضب قبٌ االعالّ ف٢ َعاَالتِٗ ايتذاص١ٜ ايزْاْري ايضَٚا١ْٝ ٚايزصاِٖ ايفاصع١ٝ ٜزٍ ع٢ً ................(     7)

 عزّ اَتالنِٗ َعارٕ ْفغ١ٝ  ② ايغٝاع١ٝ يًفضؼ ٚايضّٚتبعٝتِٗ   ①  

 ثك١ ايعضب يف ق١ُٝ عًُت٢ ايفضؼ ٚايضّٚ  ④  عزّ ٚدٛر رٚي١ عضب١ٝ َٛسز٠  ③  

 تٛيت بعض ايزٍٚ املغتك١ً مبقض ٚايؾاّ  ف٢ ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ محا١ٜ اؿزٚر .................(  8) 

   اؾٓٛب١ٝ ④ ايبشض١ٜ   ③ ايؾُاي١ٝ   ② ايؾضق١ٝ   ①  

 ٖـ 191فتشت ........... ف٢ عٗز اـًٝف١ ٖاصٕٚ ايضؽٝز عاّ (     9)

 طٓذ١   ④ قربل   ③ فك١ًٝ   ② األْزيػ   ①  

 َٔ أٖزاف ايفتٛسات اإلعال١َٝ ....................(    11)

 اعتػالٍ ايطاقات ٚايٓفٛس  ② بٓا٤ اَرباطٛص١ٜ الخناع ايؾعٛب  ①  

 ؼكٝل ايغٝار٠ ع٢ً ايعامل ايعضب٢  ④ ؼكٝل َبار٤٣  سكٛم اإلْغإ  ③  

 بٛاتٝٝ٘ ((.. خط١ اْغشاب املغًُني ................ –))ف٢ ْٗا١ٜ غظ٠ٚ َؤت١ ْٚٗا١ٜ َعضن١ تٛص (     11)

 أبزعت   ④ متاٜظت   ③ تؾابٗت   ② تٓاقنت   ①  

 ....................... تؾاب٘ َٛقف املٓافكني َع َٛقف ايٝٗٛر ف٢(     12)

 ايتعضض يٓغا٤ املغًُني  ② ؽاسهلِ ف٢ فتح َه١  ①  

 ؽاسهلِ ف٢ غظ٠ٚ أسز  ④ قاٚي١ قتٌ ايضعٍٛ )ل(  ③  

 منوذج
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 أٍٚ املؾهالت ايت٢ ٚادٗت املغًُني بعز ٚفا٠ ايضعٍٛ )ل((    13)

 ْؾض االعالّ خاصز ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ② اؽتعاٍ سضن١ ايضر٠  ①  

 َٛاد١ٗ املؾهالت االقتقار١ٜ  ④ اختٝاص سانِ ايزٚي١  ③  

 اؽش ايعباعٕٝٛ عزٜزا َٔ االدضا٤ات يًغٝطض٠ ع٢ً َٓاطل ايجػٛص ٚايعٛافِ ٚآعٝا ايقػض٣ ........(     14)

 اؿضل ع٢ً اعتُضاص ْعاّ ايقٛا٥ف ٚايؾٛات٢  ② تك١ٜٛ اقًِٝ ايجػٛص ٚايعٛافِ                                       ①  

 نٌ سيو فشٝح  ④ خضٚز اـًفا٤ ايعباعٝني ؿضٚب ايضّٚ بأْفغِٗ               ③  

 اختًفت ممايو ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ عٔ ٚعط اؾظٜض٠ ف٢ ايٓٛاس٢ ............(     15)

 ايغٝاع١ٝ   ④   ايعضق١ٝ                             ③ ايجكاف١ٝ                         ② االقتقار١ٜ                          ①  

 ٖادض عهإ ايُٝٔ اىل بًزإ َتفضق١ العباب ..............(     16) 

 ر١ٜٝٓ   ④ ادتُاع١ٝ              ③ عٝاع١ٝ                       ② اقتقار١ٜ                           ①  

 عكٛط ايزٚي١ ................. 132ؽٗز عاّ  ٖـ (     17) 

 األٜٛب١ٝ   ④ ايفاط١ُٝ                          ③ األ١َٜٛ                      ② ايعباع١ٝ                       ①  

 ايٓب٢ ً)ل( طبكٗا عًُٝا بعز....سه١ُ قاهلا ايظعِٝ َقطف٢ ناٌَ، يهٔ ..(ٚال سٝا٠ َع ايٝأؼ  ) ال ٜأؼ َع اؿٝا٠ (18)

 ايعٛر٠ إىل ايطا٥ف  ② اهلذض٠ إىل ٜجضب  ①  

 َٛت عُ٘ أب٢ طايب  ④ ع١ًُ بايتذاص٠  ③  

 ؽدقٝات رصعتٗا ٖشا ايعاّ ٚدنُع بِٝٓٗ..............عبزاهلل بٔ أب٢ عًٍٛ (  –أبٛدٌٗ  –) ٖضقٌ   ( 19)

 َهإ ٚاسز  ② رٜا١ْ ٚاسز٠  ①  

 خربات ٚاسز٠  ④ ٚاسز٠عٝاع١   ③  

 متٝظ ايعقض ايعباع٢ ايجا٢ْ باينعف ملز٠ تظٜز ع٢ً أصبع١ قضٕٚ .. ٚبايضغِ َٔ سيو عكطت ايزٚي١ ايعباع١ٝ بغبب....(     21)

 ظٗٛص ايزٍٚ املغتك١ً  ② عالقتٗا ايطٝب١ َع ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ  ①  

 ايبٝظْط١ٝعكٛط ٚاْٗٝاص ايزٚي١   ④ ٚقف اؿضن١ ايعغهض١ٜ  ③  
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 سزثت َعضن١ فتح املزا٥ٔ ف٢ عٗز اـًٝف١ ( 1)

 ع٢ً بٔ اب٢ طايب                 ② عُض بٔ اـطاب           ①  

 عجُإ بٔ عفإ  ④  ابٛ بهض ايقزٜل                 ③  

 اؿذض ريٌٝ ع٢ً تكزّ ايعضب ف٢ فٔ ...........تعز َز١ٜٓ  (  2) 

 ايضعِ   ④ ايتقٜٛض                          ③ ايٓشت                             ② ايفداص                                 ①  

 يٛا٤ بغبب ..................... 11قغِ ابٛ بهض ايقزٜل اؾٝؿ اىل  (   3)

 امتاّ دٝؿ اعا١َ        ② َٓع اْتؾاص سضن١ ايضر٠                ①  

 اْتؾاص سضن١ ايضر٠  ④ َٛاد١ٗ َغ١ًُٝ ايهشاب         ③  

 ايتف األْقاص سٍٛ ععز بٔ عبار٠ ف٢ عكٝف١ ب٢ٓ عاعز٠ دا٤ العباب ..............(     4)

   عٝاع١ٝ ر١ٜٝٓ               ④ اقتقار١ٜ   ③ ثكاف١ٝ                                       ② ادتُاع١ٝ           ①  

 نإ ٖزف ايٝٗٛر َٔ االعتزا٤ ع٢ً املضأ٠ املغ١ًُ ف٢ ايغٛم ................(    5)

 تٓفري ايٓاؼ َٔ االعالّ           ② قاٚي١ ايؾل االعال٢َ                        ①  

 قاٚي١ قتٌ ايضعٍٛ )ل(  ④ يتشايف َع املؾضنني مز ايضعٍٛا  ③  

 متٝظت املضأ٠ ف٢ مشاٍ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ مبها١ْ ...............(     6)

 ادتُاع١ٝ   ④ عٝاع١ٝ                        ③ ر١ٜٝٓ                               ② اقتقار١ٜ                                ①  

 تعضض املغًُني ف٢ بزا١ٜ االعالّ اىل االٜشا٤ ٚايتعشٜب ٚسيو بغبب ..........(     7)

 ٖذض٠ املغًُني اىل اؿبؾ١                                  ② ْؾض ايزع٠ٛ خاصز َه١                                       ①  

 قضٜؿ اقتقارٜاتأثض   ④  طٜار٠ عزر املغًُني ٚاْتؾاص ايزع٠ٛ  ③  

 ٜٛمح " ققض اـٛاصْل " َٗاص٠ عهإ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ فٔ ايعُاص٠ املٛدٛر ف٢ ..........  (  8) 

 دٓٛب غضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ                              ② مشاٍ غضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ                               ①  

 دٓٛب ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ④ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝمشاٍ ؽضم ؽب٘   ③  

 تضدع ؽٗض٠ َه١ املهض١َ اسز٣ َزٕ اؿذاط اىل ...........(     9)

 ٚدٛر األعٛام ايتذاص١ٜ          ② َٛقعٗا اؾػضاف٢          ①  

 مجٝع َاعبل فشٝح  ④ ٚدٛر ايهعب١ املؾضف١              ③  

 ٜجضب اعتفار ايضعٍٛ )ل( َٔ ............ ملعضف١ رصٚب ايطضم أثٓا٤ اهلذض٠ اىل(    11)

 ع٢ً بٔ  اب٢ طايب           ② عبز اهلل بٔ اصٜكط                     ①  

 بالٍ بٔ صباح  ④ عبز اهلل بٔ اب٢ بهض               ③  

 ٖزف٘ ٚيهِٓٗ فؾًٛاقاَت قضٜؿ بايتفاٚض َع ............ عِ ايضعٍٛ )ل( يٝجٓٝ٘ عٔ (     11)

 ابٛ عفٝإ بٔ سضب                 ④ ابٛ دٌٗ                       ③ ايعباؼ   ② ابٛ طايب                           ①  

 

 منوذج
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 أسز اؽٗض ْغا٤ ايعضب قبٌ االعالّ ٚهلا قق١ َع اسز االْبٝا٤ ٚصر سنضٖا ف٢ ايكضإٓ ايهضِٜ .........(     12)

 ايغٝز٠ طٜٓب                 ④ بًكٝػ   ③ طْٛبٝا                            ② ايغٝز٠ خزدن١                      ①  

 أعًٔ............... ساي١ االعتٓفاص ايهرب٣ ف٢ بالرٙ بعزَا عًِ باْتقاصات املغًُني ع٢ً ايضّٚ(    13)

 دضدري   ④ املكٛقػ                        ③ ٖضقٌ                               ② صعتِ                         ①  

 نإ اتفام ايبكط بني عبز اهلل بٔ ععز بٔ اب٢ ايغضح أٌٖ ...........(     14)

 بٝت املكزؼ   ④ ايعضام                           ③ عبٝط١ً                              ② ايٓٛب١                         ①  

 ّ 634أفبشت ايػغاع١ٓ دظ٤ َٔ رٚي١ االعالّ بعز ............. عاّ (     15)

 َٛقع١ ايريَٛى                        ② سضب ايبغٛؼ                ①  

 سًف ايفنٍٛ  ④ سضب ايفذاص                         ③  

 ْؾأت اؿري٠ ف٢ ايكضٕ ............ املٝالر٣ ْتٝذ١ ٖذض٠ ايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ ايٝٗا(     16) 

 ايضابع   ④ ايجايح                              ③ ايجا٢ْ                               ② األٍٚ                         ①  

 أنز ادتُاع ايجكٝف١ ع٢ً َبزأ ...............(     17) 

 ٚسز٠ اال١َ                 ② ايتعاٜؿ ايغ٢ًُ َع االخض            ①  

 ْؾض االعالّ  ④ ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ                ③  

 ع٢ً أ٣ َٔ ايؾدقٝات اآلت١ٝ تٓطبل ٖشٙ ايعباص٠..............؟)نإ فالٕ عٓز سغٔ ظٔ عبز٣ ب٢(.. (   18)

 ايٓذاؽ٢  ② عبزاهلل ب٢ٓ أب٢ عًٍٛ    ①  

 دعضف بٔ أب٢ طايب  ④ أب٢ طايب     ③  

 عٌُ ايعضب مب١ٓٗ ايتذاص٠ ٜتطًب َعضفتِٗ بعًّٛ.....................(   19)

 اؿغاب ٚايطب  ② ايطب ٚاهلٓزع١  ①  

 ايفًو ٚاؿغاب  ④ ايفًو ٚاهلٓزع١  ③  

 تضنظت فتٛسات ايعباعٝني ايرب١ٜ ف٢ د١ٗ.............(     21)

 اؾٓٛب    ④ ايؾُاٍ    ③ ايػضب    ② ايؾضم    ①  
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 َٔ ايزصٚؼ املغتفار٠ َٔ االعتعا١ْ بأقباط َقض ف٢ فتح أفضٜك١ٝ ........... ( 1)

 تكزٜض رٚص االخضٜٔ ف٢ بٓا٤ اجملتُعات  ② ؼكٝل ْؾض االعالّ  ①  

 اعتػالٍ اـربات املتاس١    ④  االعتُار ع٢ً االقباط    ③  

 أثٓا٤ سقاص املغًُني ايكغطٓط١ٝٓٝ ظٗض ايتٛافٌ اؿناص٣ بني ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ ٚايْٝٛإ ف٢ .. (  2) 

 ايهُٝٝا٤   ④ اهلٓزع١                                    ③ ايفٝظٜا٤             ② اؾػضافٝا   ①  

 بعز إ اَتزت فتٛسات املغًُني سيت اصَٝٓٝا ٚاعٝا ايقػض٣ صأٟ َعا١ٜٚ بٔ ابٞ عفٝإ إ اـطض االنرب  (   3)

 عًٞ ايزٚي١ االعال١َٝ يف سزٚرٖا ...............               

 ايؾُاي١ٝ ايػضب١ٝ   ④   ايؾُاي١ٝ                    ③ ايػضب١ٝ                       ② ايؾضق١ٝ                                  ①  

 بزأت ايفتٛسات االعال١َٝ يف عٗز اـًٝف١ ابٛ بهض ايقزٜل ٚاعتُضت يف عٗز عُض ٚعجُإ ٜزٍ سيو ع٢ً ..........(     4)

 ايغٝطض٠ ع٢ً ايؾعٛب االخض٣  ② تٛعٝع صقع١ ايزٚي١ االعال١َٝ  ①  

 تٛسز ايفهض ايغٝاعٞ يًدًفا٤ ايضاؽزٜٔ  ④ االعال١َٝطٜار٠ اٜضارات ايزٚي١   ③  

 َكٛي١ ٖضقٌ ايغالّ عًٝو ٜا عٛصٜا عالّ املٛرع ْٚعِ ٖشا ايبًز يًعزٚ ؼٌُ َعاْٞ ...............(    5)

 تٓاطٍ ايضّٚ عٔ عٛصٜا يف َعاٖز٠ عالّ                             ② االعتعزار يًغٝطض٠ عًٞ عٛصٜا                                      ①  

 االْغشاب املؤقت ؿني اعرتداعٗا  ④ اعرتاف مُين بنٝاع عٛصٜا  ③  

 نإ عضاق١ بٔ َايو ايشٟ ٚعزٙ  ايضعٍٛ بتاز نغضٟ ٜٓغب يكب١ًٝ ...............(     6)

 آٍ ٜاعض   ④ بين َزجل                            ③ عبػ                                ② متِٝ                               ①  

 َٔ ٚفاٜا ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ يف ايفتٛسات يٓؾض سكٛم االْغإ ٖٞ ...............(     7)

 ال تكضبٛا صٖباْا تفضغٛا يًعبار٠  ② ال تكتًٛا ؽٝدا اٚ طفٌ    ①  

 ال ؼضقٛا طصاعا  ④  ال تػريٚا عًِٝٗ يٝال    ③  

 ............... اٍٚ االسزاخ ايغٝاع١ٝ ملٝالر ْعاّ اـالف١ االعال١َٝ نإ يف (  8) 

 املغذز     ② بٝت ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ     ①  

 بٝت عٝزْا ابٞ بهض  ④ ثكٝف١ بين عاعز٠  ③  

 بعز ٚفاٙ ايٓيب أدتُع األْقاص ٚاملٗادضٜٔ ف٢ ثكٝف٘ ب٢ٓ عاعز٠ ٚقز أنز ادتُاع ايجكٝف١ ع٢ً َبزأ ...............(     9)

 ٚسز٠ اال١َ  ② ايتعاٜؿ ايغًُٞ َع االخض  ①  

 ْؾض االعالّ  ④ ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ③  

 بايتكٟٛ ٚؼٌُ ايعباص٠ قِٝ ........ غضؼ ايضعٍٛ يف ْفٛؼ املغًُني اْ٘ ال فنٌ  يعضبٞ عًٞ اعذُٞ اال(    11)

 ؼكٝل املغاٚا٠          ② اسرتاّ االخض            ①  

 ايتعاٜؿ ايغًُٞ  ④ اؿل ٚايعزٍ              ③  

 

 

 منوذج

 
(20اًتخان  )  

 



 

  

 
 

 

55 
    

محدى أمحدأ/   01210622700 

املسرتسلسةل   
 

 

 ٖٓاى قّٛ اصتزٚا عٔ االعالّ ٚارعٛا ايٓب٠ٛ بٗزف...............(     11)

 صفض خالف١ ابٞ بهض ايقزٜل                                         ② اقا١َ رٚي١ اعال١َٝ                                                            ①  

 اعتدزاّ ايزٜٔ يًغٝطض٠ ايغٝاع١ٝ  ④ صفض قٝار٠ املز١ٜٓ يًُغًُني          ③  

 َٔ اهلذض٠ عكزت باملز١ٜٓ نإ...............11اإلعال١َٝ عاّ اٍٚ مجعٝ٘ تأعٝغ١ٝ يًزٚي١ (     12)

 ادتُاع عكٝف٘ بين عأعزٙ  ② ٚمع رعتٛص املز١ٜٓ                                                   ①  

 يًُغًُني اختٝاص ععز بٔ عبارٙ خًٝف٘  ④ ايبٝع٘ ايعا١َ َٔ عاَ٘ املغًُني                                   ③  

 تضادع ايهجري َٔ املٓافكني ٚاعتشصٚا يًضعٍٛ ٚافشاب٘ بعز(    13)

 ٚفا٠ طعُِٝٗ عبزاهلل بٔ آب٢ بٔ عًٍٛ  ② فتح ايضعٍٛ مله١  ①  

 ٖـ 6عكز فًح اؿزٜب١ٝ عاّ   ④ نؾف اهلل عبشاْ٘ ٚتعاىل يهٝزِٖ  ③  

 .....................بزأ ؼضى املغًُٕٛ مز ايٝٗٛر عٓزَا (     14)

 ساٚيٛا قتٌ ايضعٍٛ  ② بجٛا ايؾا٥عات مز ايضعٍٛ  ①  

 ؼضٜض َؾضنٞ َه١ يكتاٍ ايضعٍٛ  ④ خايفٛا بٓٛر ايقشٝف١  ③  

 ................نإ َٛقف ايضعٍٛ )ل( َع املٓافكني عٓزَا صفض قتًِٗ ٜزٍ ع٢ً سضف٘ ع٢ً (     15)

 سفاظا ع٢ً َهاْت٘ يف طعا١َ املز١ٜٓ  ② عزّ تؾٜٛ٘ فٛص٠ االعالّ                                  ①  

 عزّ تفهو اجملتُع      ④ خٛف٘ َٔ االْقاص                                     ③  

 .................َٓش ايعاّ ايغارؼ َٔ اهلذض٠ ؽٗزت ايزع٠ٛ االعال١َٝ اْطالق١ ق١ٜٛ بغبب (     16) 

 ايكنا٤ عًٞ خطض ايٝٗٛر  ② ْـذاح املغًُني يف فتح َه١                                   ①  

 اصعاٍ ايضعٍٛ يًًُٛى ٚاالَضا٤ ٜزعِٖٛ يالعالّ  ④ ايكنا٤ عًٞ خطض املٓافكني                                  ③  

 ف٢ ..........) َع سًف ايفنٍٛ  ( تتفل فشٝف١ املز١ٜٓ (     17) 

 ايزفاع عٔ ايزٚي١ َُٗ٘ اؾُٝع    ② املغًُٕٛ اَ٘ ٚاسزٙ  ①  

 االعتكالٍ املاىل يهٌ طا٥ف١  ④ ْقض٠ املعًّٛ  ③  

 اصتبط ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ بٝجضب  قبٌ اهلذض٠ َٓش إٔ نإ فػريا بضٚابط.........(   18)

 ثكاف١ٝ     ④ ادتُاع١ٝ   ③ ر١ٜٝٓ     ② عٝاع١ٝ     ①  

 ايغا١َٝ ايت٢ ٜٓت٢ُ هلا نٌ ايعضب قبٌ اإلعالّ تعترب.................(   19)

 تٓعُٝا     ④ فهض٠  ③ عالي١     ② رٜا١ْ     ①  

 ٜز.........متت املضس١ً ايجا١ْٝ َٔ فضض اعتعار٠ ايعباعٝني يًغٝار٠ ايبشض١ٜ ف٢ ايبشض املتٛعط ع٢ً (     21)

 طاصم بٔ طٜار  ② َٛع٢ بٔ ْقري  ①  

 سغإ بٔ ايٓعُإ  ④ أعز بٔ ايفضات  ③  
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 اختٝاص أبٛبهض ايقزٜل ـايز بٔ ايٛيٝز ف٢ ايريَٛى تأنٝزا ع٢ً ............. ( 1)

 صغب١ خايز ف٢ االْتكاّ َٔ ايضّٚ  ② االْتٗا٤ َٔ فتح ايعضام  ①  

 اعتُارٙ ع٢ً األقاصب  ④  االعتُار ع٢ً أٌٖ اـرب٠  ③  

 ْغتٓتر َٔ اـطب١ ق١ُٝ ...........)أ٢ْ قز ٚيٝت عًٝهِ ٚيغت غرينِ (.. َٔ خطب١ أبٛبهض ايقزٜل :  (  2) 

   ايتٛامع ④ ايتغاَح   ③ املؾٛص٠   ② ايعزٍ   ①  

 مت ؼٝٝز أعزا٤ ايزٚي١ ٚايتفضغ ملٗاّ أخض٣ َٔ خالٍ ...............   (   3)

 فتح َه١  ② اهلذض٠ ايٓب١ٜٛ  ①  

 فًح اؿزٜب١ٝ  ④ بٝع١ ايعكب١  ③  

 أقاّ ايضعٍٛ ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف٢ املز١ٜٓ رٕٚ متٝٝظ بني ايٓاؼ ٚسيو ريٌٝ ع٢ً ...............(     4)

 املغاٚا٠ ٚايعزٍ  ② ؽعب١ٝٚدٛر عٓقض١ٜ   ①  

 ٚدٛر احنٝاط قب٢ً  ④ االْتُا٤ يًعٓقض ايعضب٢  ③  

 ..عٓزَا سكل املغًُٕٛ اْتقاص ف٢)عًٝو ٜا عٛصٜا ايغالّ، عالّ َٛرع ْٚعِ ايبًز ٖشا يًعزٚ (  :قاٍ ٖضقٌ ايضّٚ  ( 5)

 ايفتٛح   ④ ايريَٛى   ③ املزا٥ٔ   ② فاصؼ   ①  

 َٔ خالٍ رصاعتو التفام ايبكط املبزأ ايش٣ ميهٔ اعتٓتاد٘ ٖٛ ..................(     6)

 تؾذٝع ايعقبٝات ايكب١ًٝ ايهضّ  ② قاصب١ نٌ َٔ رنايف األٚاَض  ①  

 سض١ٜ ايعكٝز٠  ④ املؤاخا٠ بني املٗادضٜٔ ٚاألْقاص  ③  

 (َا ايكِٝ اإلدناب١ٝ َٔ ايعباص٠ع٢ً أعذ٢ُ إال بايتك٣ٛ  أْ٘ ال فنٌ ألعضاب٢غضؼ ايضعٍٛ )ل( ف٢ ْفٛؼ املغًُني (     7)

 ايرتاسِ   ④ ايٛفا٤   ③ ايؾذاع١   ② ايهضّ   ①  

 املهٝز٠ ٚاـزع َٔ اعرتاتٝذٝات اؿضٚب ٚايت٢ تعز را٥ُا َٔ أعباب ايٓقض ٖٚشا َا طبك١ َٛع٢ بٔ ْقري (  8) 

 األعايٝب اتبعٗا .................. بعز فتح األْزيػ فأ٣                   

 سفض اـٓارم  ② ايػاصات املغتُض٠ ع٢ً األْزيػ  ①  

 عًو طضم َػاٜض٠  ④ ٚمع ساَٝات عغهض١ٜ  ③  

 إْؾا٤ سغإ بٔ ايٓعُإ َٝٓا٤ تْٛػ يتشكٝل غضض .................(     9)

 اقتقار٣   ④ رٜين   ③ عغهض٣   ② عٝاع٢   ①  

 أبٛبهض ايقزٜل َٓش تٛيٝت٘ اـالف١ ع٢ً َٓٗر ايضعٍٛ )ل( ف٢ ....................عاص (    11)

 إصعاٍ دٝؿ يبالر فاصؼ  ② ايتقز٣ ؿضن١ ايضر٠ عغهضٜا  ①  

 إصعاٍ دٝؿ يبالر ايؾاّ  ④ فتح بالر ايعضام  ③  

 

 

 منوذج
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 ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  قبٌ االعالّ ٚامشا ف٢ ..................... ظٗض ايتُٝٝظ ايعٓقض٣(     11)

 األخش بايجأص  ② اإلغاص٠ ع٢ً طضٜل ايكٛافٌ  ①  

 ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ④ ٚأر ايبٓات  ③  

 ٖٓاى اختالف ٚامح بني ٚثٝك١ املكاطع١ ٚفشٝف١ املز١ٜٓ ف٢ .................(     12)

 ايؾكام ٚاالْكغاّ  ② ٚاملعتكزاتٚسز٠ املقاحل   ①  

 ايزفاع املؾرتى مز ايعزٚإ  ④ تٓعِٝ ايعالقات  ③  

 تأثض ايتكغِٝ ايطبك٢ يًُذتُع ايعضب٢ قبٌ االعالّ بـ ......................(    13)

 ايكب١ًٝ ايت٢ تٓت٢ُ إيٝٗا  ② املعتكزات ايز١ٜٝٓ  ①  

 اجملتُعرٚص املضأ٠ يف   ④ ايغشض ٚايتٓذِٝ  ③  

 يعبت ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ رٚصا  نبريا ف٢ ..................(     14)

 ْعاّ اؿهِ  ② ايتُٝظ ايز٢ٜٓ  ①  

 ايعارات  اإلدناب١ٝ  ④ ايغالّ ٚاألخالم  ③  

 باغت٘ دٝؿ ايفضْـذ١ : َا ايزصٚؼ املغتفار٠َزٜٓٝت٢ تٛص بٛاتٝٝ٘ بعز إٔ ٚفٌ دٝؿ املغًُني إىل (     15)

 اهلذّٛ املباؽض رٕٚ َضاعا٠ املٓاخ  ② ايٛثٛم يف ايك٠ٛ ٚايعزر يز٣ اؾٝؿ  ①  

عزّ إرخاٍ اؾٓٛر يف َعاصى قتاي١ٝ قبٌ املعضن١   ④ االعتٗتاص بك٠ٛ ايعزٚ  ③  

 ايهرب٣

 تزٚص عًٝٗا ايعباص٠ ٢ٖ تأثض ايعضب ف٢ فٔ ايٓشت باؿناصات اجملاٚص٠ ٚأؽٗضٖا اؿذض، ايفهض٠ ايض٥ٝغ١ٝ ايت٢(     16) 

 عًِ بٓا٤ ايغزٚر  ② فٔ اعتػالٍ ايطبٝع١  ①  

 عًِ ؼزٜز َٛاقع ايٓذّٛ  ④ بٓا٤ ايكالع ٚاؿقٕٛ  ③  

 قاَت أٍٚ سه١َٝٛ ْعا١َٝ إعال١َٝ ف٢ ..................(     17) 

 َه١  ② ٜجضب  ①  

 ايطا٥ف  ④ عغري  ③  

 ظٗضت تًو املكٛي١ ف٢ بٓز َٔ بٓٛر فشٝف١ املز١ٜٓ ٖٚٛ......)إٕ املؤَٓني  بعنِٗ َٛاىل بعز رٕٚ ايٓاؼ(. (   18)

 اسرتاّ أَإ املغًِ  ② املغًُٕٛ أ١َ ٚاسز٠  ①  

 ايتهافٌ االدتُاع٢  ④ محا١ٜ أٌٖ ايش١َ  ③  

 ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ قبٌ اإلعالّ ٚامشا ف٢........... ظٗض ايتُٝٝظ ايعٓقض٣(   19)

 ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ② األخش بايجأص  ①  

 اإلغاص٠ ع٢ً ايكٛافٌ  ④ ٚأر ايبٓات  ③  

 سضل ايعباعٝني ع٢ً اعتُضاص ْعاّ ايقٛا٥ف ٚايؾٛات٢ ٜع٢ٓ أِْٗ عٝٗتُٕٛ بقٓاع١.......(     21)

 ايضَاح    ④  ايزصٚع   ③ ايغٝٛف    ② ايغفٔ    ①  
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 أَاَو صر يًدًٝف١ ايٛيٝز بٔ عبزاملًو ع٢ً صعاي١ َٛع٢ بٔ ْقري قبٌ فتح األْزيػ، َٔ ايٓك ٜتنح ؼ٢ً اـًٝف١ بقف١.... ( 1)

              ايؾذاع١    ①  

 ايتٗٛص    ② 

 ايتأ٢ْ  ③   

 ايقرب  ④  

 ايعزٚ ايش٣ ساصب٘ املغًُٕٛ  َٓش عٗز ايضعٛ )ل( ٚفٛال إىل عٗز ايعباعٝني........ (  2) 

 ايقٕٝٓٝٛ   ④ ايضّٚ   ③ ايكٛط   ② ايفضْـذ١   ①  

 ٖزف ايضعٍٛ )ل( َٔ إصعاٍ دٝؿ أعا١َ بٔ طٜز إىل ؼكٝل أٖزاف (   3)

 أ١َٝٓ   ④ ع١ًُٝ   ③ ثكاف١ٝ   ② ػاص١ٜ   ①  

 َٛقف ًَو ايقني ٜؾب٘ أ٣ َٔ َٛاقف ايكار٠ اآلت١ٝ أمساؤِٖ؟........(     4)

 سانِ عبت١  ② دضدنٛصٜٛؼ  ①  

 ًَو ايكٛط  ④ ٖضقٌ  ③  

 ) اْطًل ظٝؾ٘  ف٢ ايٓقف ايجا٢ْ َٔ ايكضٕ األٍٚ اهلذض٣ َتذٗا غضبا، يهٓ٘ اعتؾٗز غزصا ف٢ أثٓا٤ عٛرت٘ َض٠ أخض٣ (( (   5)

 ايعباص٠ ايغابك١ تؾري أل٣ َٔ قار٠ املغًُني ؟.........            

 عكب١ بٔ ْافع  ② عُضٚ بٔ ايعال  ①  

 َٛع٢ بٔ ْقري  ④ سغإ بٔ ايٓعُإ  ③  

 تضادع اجملتُعٕٛ يف عكٝف١ بين عاعز٠ عٔ اختٝاص ععز بٔ عبار٠ ٚاختاصٚا ابٞ بهض ايقزٜل بغبب .......(     6)

 اختاصٙ ايضعٍٛ يٝقاسب٘ يف اهلذض٠             ② طعا١َ ابٞ بهض يًُٗادضٜٔ                                                    ①  

 صفض َغًُٞ االٚؼ ععز بٔ عبار٠  ④ سغب٘ ْٚغب٘                                                                         ③  

 تعاصمت ايزٚي١ اإلعال١َٝ يف بزا١ٜ ايعكز ايجاْٞ هلا ألخطاص ٚؼزٜات متجًت يف ...............(     7)

 ايضرٙ عٔ االعالّ                ② املٓافكٕٛ                ①  

 خطض ايضّٚ  ④  ؼايف املؾضنني                    ③  

 بٓا٤ املٓافكني ملغذز مضاص ٜزٍ ع٢ً ...............(  8) 

 إظٗاص إمياِْٗ بايضعاي١ احملُز١ٜ  ② اْزَادِٗ ف٢ اجملتُع اإلعالَٞ  ①  

 تٛبتِٗإعالٕ   ④ إخفا٤ ْٛاٜاِٖ ايعزا١ٝ٥ يًضعٍٛ  ③  

 ٚادٗت ايزٚي١ ايعباع١ٝ يٓفػ ايقعاب اييت ٚادٗت االَٜٛٔ يف ...............(     9)

 بالر ايغٓز                        ② بالر َا ٚصا٤ ايٓٗض       ①  

 مشاٍ افضٜكٝا  ④ اعٝا ايقػضٟ                     ③  

 

 منوذج

 
(22اًتخان  )  

 
 ))خنٗا بايغضاٜا ست٢ تض٣ ٚؽترب ؽأْٗا ، ٚال
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 قضطب١ متجًت ف٢ ...........َٔ اعباب ْكٌ املغًُني َٔ طًًٝ٘ اىل (    11)

 اعتكضاص اؿهِ اإلعالَٞ      ② قضبٗا َٔ َٓاطل تضنظ املغًُني      ①  

 رخٍٛ املغًُني يفضْغا  ④ االعتعزار يفتح َٓاطل دزٜزٙ     ③  

 اظٗضت االثاص اييت عجض عًٝٗا يف اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ بضاع١ ايعضب يف اجملاٍ...........(     11)

 ايغٝاعٞ   ④ املعُاصٟ                                                                 ③ االقتقارٟ   ② ايعًُٞ                                                                  ①  

 ............... اٍٚ االسزاخ ايغٝاع١ٝ ملٝالر ْعاّ اـالف١ االعال١َٝ نإ يف (     12)

 املغذز     ② بٝت ايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ     ①  

 بٝت عٝزْا ابٞ بهض  ④ ثكٝف١ بين عاعز٠  ③  

 عاِٖ ايتذاص املغًُني يف ْؾض االعالّ يف ؽيت بكاع االصض بفنٌ ...............(    13)

 سفعِٗ يهتاب اهلل  ② اخالقِٗ ٚعًٛنِٗ                                                                 ①  

 فقاستِٗ َٚٓطكِٗ  ④ محا١ٜ ايزٚي١ االعال١َٝ هلِ                                                     ③  

 َٔ االعباب ايٓفغ١ٝ يًضر٠...............(     14)

 معف االميإ ٚعزّ فِٗ ْقٛل ايكضإ  ② االصتباط بايضعٍٛ فًٞ اهلل عًٝ٘ ٚعًِ    ①  

 نٝز ايكٟٛ اـاصد١ٝ  ④ ايتٓافػ عًٞ ايظعا١َ  ③  

 ميهٔ ٚفف ايطابع املُٝظ ؿناصات َزٕ غضب اؾظٜض٠ ايعضب١٣ٝ...............(     15)

 اْٗا سناص٠ ػاص١ٜ  ② ْعاَٗا ايغٝاعٞ ايشٟ تٛسزٙ صابط١ ايزّ ٚايٓغب                           ①  

 َٛقعٗا اؾػضايف ٚؽٗضتٗا ايز١ٜٝٓ  ④ تتٓاقض ايعالقات بني ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ                                            ③  

اؽرتنت االدتُاعات ايغابك١ يف ادتُاع ايكار٠ فب ايريَٛى(  -ادتُاع ايكار٠ يف غظ٠ٚ َؤت١  -)ادتُاع عكٝف١ بين عاعز٠ ( 16) 

 االعتُار عًٞ ..........

   اجملاري١ ④ اؿؾز   ③ ايؾٛص٣   ② إطاع١ أٚاَض ايكا٥ز            ①  

 تٓطبف ٖشٙ املكٛي١ عًٞ سضب املغًُني يفتح .....)اَتالى اؾٝٛـ ٚايعتار ٚسز٠ ال ٜهفٞ يتشكٝل ايٓقض( (     17) 

 بالر ايؾاّ   ④ ايكغطٓط١ٝٓٝ   ③ بالر ايعضام   ② بالر ايغٓز   ①  

 ْغتٓتر َٔ طًب ًَو ايقني ايقًح َع املغًُني مما ٜزٍ عًٞ صغبت١ يف .........(   18)

 رفع اؾظ١ٜ  ② اإلعالّرخٍٛ   ①  

 االعتعزار يًكتاٍ  ④ اؿفاظ عًٞ أصام١ٝ  ③  

 تٛقفت ايفتٛسات اإلعال١َٝ عٓز سزٚر فضْغا غضًبا َٔ عباب تٛقف ايفتٛسات اإلعال١َٝ غضًبا إيٞ .........(   19)

 ؽًٞ املغًُني عٔ اؾٗار  ② ايتشايف ايعغهضٟ  ①  

 تزٖٛص اقتقار املغًُني  ④ ٌَٝ ايزٍٚ األخض٣ يًُغامل١  ③  

ايٛف١ٝ ايغابك١ تزٍ عًٞ إٔ :)ال تػريٚا عًِٝٗ يًًٝا نٞ ال تضٚعٛا ايٓغا٤ ٚ األطفاٍ( يًفاؼني  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ ٚفاٜا ايضعٍٛ (     21)

 اإلعالّ ٜٗزف إيٞ ...........

 صفع ايعًِ عٔ ايٓاؼ  ② املغاٚا٠ بني ف٦ات اجملتُع  ①  

 ايتعاٜؿ ايغًُٞ  ④ اسرتاّ سكٛم اإلْغإ  ③  
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 )ْك سًف ايفنٍٛ عًٞ ْقض٠ املعًّٛ ٚاال ؽشٍ ايكبا٥ٌ بعنٗا ايبعض  ( تزٍ ايعباص٠ عًٞ رصٚؼ َغتفار٠ َٓٗا............... ( 1)

 مضٚص٠ ايتشايف ملغاعز٠ َٚٓافض٠ اينعفا٤  ② ايتُغو باملبارٟ ايز١ٜٝٓ                                    ①  

 ايتهاٌَ ٚايتهافٌ  ④  ايتانٝز عًٞ االخا٤ يف اجملتُع                              ③  

 ظٗضت ايعقٝب١ ايكب١ًٝ يف َه١ بؾهٌ إدنابٞ عٓزَا ........... (  2) 

 ْكض ايبعض فشٝف١ َكاطع١ بين ٖاؽِ    ② املاٍ ٚايغًط١ ملسو هيلع هللا ىلصعضمت قضٜؿ عًٞ ايضعٍٛ   ①  

 أصعًت قضٜؿ فًزا يًٓذاْٞ  ④  تفاٚمت قضٜؿ َع أبٞ طايب  ③  

 َٓح ايعباعٕٝٛ االعتكالٍ ايشاتٞ يبعض ايزٍٚ ألعباب .......... (   3)

 ادتُاع١ٝ   ④ ر١ٜٝٓ   ③ عٝاع١ٝ   ② اقتقار١ٜ   ①  

 ايفتٛسات اإلعال١َٝ إىل ..........تضدع اْتقاصات ايعضب عًٞ ايفضؼ أثٓا٤ (     4)

 معف دٝٛـ ايفضؼ  ② نجض٠ دٝٛـ ايعضب  ①  

 اؿضل عًٞ ْؾض اإلعالّ  ④ تفٛم أعًش١ املغًُني  ③  

 صفض عُض بٔ اـطاب يٛدٛر ايضّٚ يف بٝت املكزؼ نإ بغبب ..........(    5)

 قٛتِٗ ايعغهض١ٜ     ② غزصِٖ ٚخٝاْتِٗ     ①  

 سبِٗ يًُاٍ     ④ صفنِٗ يإلعالّ     ③  

 إيٞ ٜجضب ........... ملسو هيلع هللا ىلصناْت َُٗت أمسا٤ بٓت أبٞ بهض ايقزٜل أثٓا٤ ٖذض٠ ايٓيب (     6)

 إيٞ َهنت االختبا٤ ملسو هيلع هللا ىلص إصؽار ايٓيب  ② تنًٌٝ قضٜؿ  ①  

 ٚفاسب١ ملسو هيلع هللا ىلصصعا١ٜ ايٓيب   ④ اعتقالح ايطضم  ③  

 ايفتٛسات ايعباع١ٝ يف ..........اختًفت ايفتٛسات األ١َٜٛ عٔ (     7)

 َٛاد١ٗ ايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ  ② تٛد٘ ايفتح حنٛ ايؾضم  ①  

 ايغٝطض٠ عًٞ بالر األْزيػ  ④  ايعٌُ بٓعاّ ايقٛا٥ف ٚايؾٛات٢  ③  

 اصتزت بعض ايكبا٥ٌ عٔ اإلعالّ َِٚٓٗ َٔ اَتٓع عٔ أرا٤ ايظنا٠ َٔ أدٌ ...........(  8) 

 ذاح خايز يف ايفتٛساتـْ  ② تهايٝف اإلعالّاهلضٚب َٔ   ①  

 رٚص خايز يف غظ٠ٚ َؤت١  ④ ايتٓافػ عًٞ ايظعا١َ  ③  

 ْغتٓتر َٔ قبٍٛ املغًُني عضض ًَو ايقني..........(     9)

 صغبتِٗ يف نغب ٚر ًَو ايقني  ② إ ايكتاٍ ال ميجٌ األٚي١ٜٛ يف اإلعالّ  ①  

 سفاظِٗ عًٞ ايتذاص٠ َٔ بالر ايقني  ④ سضفِٗ عًٞ ايتٛقف يًٗز١ْ  ③  

 

 

 

 منوذج
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 ..........  ملسو هيلع هللا ىلصٜعرب َٛقف عُض بٔ اـطاب عٓزَا نإ يف نٓٝغ١ ايكٝا١َ عٔ ٚفاٜا ايٓيب (    11)

 ال تتػريٚا عًِٝٗ يًًٝا  ② ال تٗزَٛا بًٝتا أٚ َعبًزا  ①  

 ال تكتًٛا ؽًٝدا أٚ اَضأ٠  ④ ال تكضبٛا صٖباًْا تفضغٛا يًعبار٠  ③  

 اعتزعا٤ خايز بٔ ايٛيٝز العتهُاٍ فتٛسات ايؾاّ ٜزٍ عًٞ ..........(     11)

 اْتٗا٤ خايز َٔ فتٛسات١ يف ايعضام  ② متغو اـًٝف٘ بكٝار٠ خايز يًذٝٛـ  ①  

 ْتقاص ايضّٚ عًٞ دٝٛـ املغًُنيا  ④ أ١ُٖٝ ٚمع اؿطط ايبز١ًٜ  ③  

 َع ايزٚي١ ايظٜز١ٜ يف ...........ايغاَا١ْٝ(  -ايقفاص١ٜ  - )ايطاٖض١ٜؽتًف ايزٍٚ (     12)

 ايتبع١ٝ يًزٚي١ ايعباع١ٝ  ② طٜار٠ ايك٠ٛ ايعغهض١ٜ  ①  

 عالقتِٗ بايزٚي١ ايبٝظْط١ٝ  ④ تجبٝت رعا٥ِ ايزٚي١  ③  

 ايعباص٠ ايغابك١ تعٗض ...........يف م٤ٛ )أتاح اتفام ايبكط إلأٌٖ ايٓٛب١ فتح أبٛاب ايٓٛب١ أَاّ ايتذاص املغًُني(. (    13)

 تغٜٛل بنا٥ع ايزٚي١ اإلعال١َٝ  ② أ١ُٖٝ َٓتذات ايٓٛب١ يًُغًُني  ①  

 تأَني سزٚر ايزٚي١ اإلعال١َٝ دًٓٛبا  ④ أ١ُٖٝ ايٓٛب١ يًكاص٠ األفضٜك١ٝ  ③  

 املز١ٜٓ عًٞ إظٗاص ق١ُٝ املؾاصن١ ٚظٗض سيو يف .......... يف فشٝفت١ ملسو هيلع هللا ىلصسضل ايضعٍٛ (     14)

 ايزفاع عٔ املز١ٜٓ  ② االعتكالٍ املايٞ يهٌ طا٥ف١  ①  

 محا١ٜ أٌٖ ايش١َ  ④ ايٓقح ٚايرببني املغًُني ٚاٌٖ ايهتاب  ③  

 .................َكٛي١  ايكؾ١ اييت قغُت ظٗض ايبعري اْطبكت عًٞ املغًُني يف غظ٠ٚ (     15)

 َؤت١   ④   بين قٝٓكاع                                                      ③ اسز   ② بزص                                                                 ①  

 ناْت يـ........... ملسو هيلع هللا ىلصقاٚي١ ٜٗٛر بين ايٓنض اغتٝاٍ ايضعٍٛ (     16) 

 عزّ ايتظاّ املغًُني مبا دا٤ يف ايقشٝف١  ② اعرترار َهاْتِٗ ايغابك١ يف املز١ٜٓ  ①  

 ت١ْٚبؤ ملسو هيلع هللا ىلصفزم ايضعٍٛ  اختباص  ④ االْتكاّ يكتٌ ٜٗٛر بين قضٜع١  ③  

 أٍٚ فزاّ بني املغًُني ٚايٝٗٛر نإ بغبب ...........(     17) 

 ايٝٗٛر أَإ املغًُني عزّ اسرتاّ  ② ملسو هيلع هللا ىلص قاٚي١ اغتٝاٍ ب٢ٓ ايٓنري يًٓب٢  ①  

 تعإٚ ايٝٗٛر َع املٓافكني مز املغًُني  ④ ؼضٜض ايٝٗٛر يكضٜؿ عًٞ قتاٍ املغًُني  ③  

 اْكغِ اهلضّ االدتُاعٞ يزٟ ايعضب يعز٠ طبكات تأثضا بـ.............(   18)

 اؿاي١ ايز١ٜٝٓ  ② اؿاي١ االقتقار١ٜ                                                  ①  

 االٚماع ايع١ًُٝ  ④ املها١ْ ايغٝاع١ٝ                                                 ③  

 ايتعإٚ بني األْقاص ٚاملٗادضٜٔ يف املز١ٜٓ ٚتكغِٝ املُتًهات بِٝٓٗ ٜع٢ٓ ..........(   19)

 ايتهافٌ االدتُاع٢  ② ؼكٝل ايزميكضاط١ٝ  ①  

 اسرتاّ سكٛم املٛاط١ٓ  ④ املايٞ يهٌ طا٥ف١االعتكالٍ   ③  

 َٔ اِٖ اٚد٘ ايتؾاب٘ بني ًَٛى اؿري٠ ايػغاع١ٓ ...............(     21)

 ٚسز٠ ايعضم ٚاالفٌ  ② مماصع١ ايتُٝٝظ ايعٓقضٟ َع ايعضب                          ①  

 ؼايفِٗ َع رٚي١ ايفضؼ ٚايضّٚ  ④ قاٚي١ ايغٝطض٠ عًٞ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ                       ③  
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 يتعشٜب املغًُني بغبب .................  َٔ خالٍ ايقٛص٠ املعرب٠ ٚمعت قضٜؿ عٝاع١ َؾزرٙ ( 1)

              نجض٠ عزر املغًُني ف٢ َه١    ①  

 ٚاألناسٜب مز املغًُني ذاح عٝاع١ٝ ايؾا٥عاتـْ    ② 

                             ٖذض٠ املغًُٕٛ يًشبؾ١  ③   

                                         ٖذض٠ ايضعٍٛ يًطا٥ف  ④  

 مز سقاص قضٜؿ نإ بغبب .......... ملسو هيلع هللا ىلص ٚقٛف بين ٖاؽِ َع ايٓيب (  2) 

 ايكب١ًٝايعقب١ٝ   ② رخٛهلِ مجًٝعا اإلعالّ  ①  

 االْتُا٤ ايغٝاعٞ  ④  عزا٥ِٗ يكضٜؿ  ③  

 أثبتت بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ إراصى املغًُني َٓش ٚقت َبهض يتفهض٠ ........... (   3)

   املغاٚا٠   ④ اؿض١ٜ   ③      املٛاط١ٓ   ②           ايزميكضاط١ٝ   ①  

 عض ايزٍٚ املغتك١ً َجٌ اؿفاظ عًٞ سزٚر ايزٚي١ اإلعال١َٝ ايؾُاي١ٝ َٔ خالٍ بذح ايعباعٕٝٛ خالٍ ايعقض ايعباعٞ ايجاْٞ يف ـْ( 4)

 ايزٚي١ ايطٛي١ْٝٛ  ② رٚي١ األراصع١  ①  

 ايزٚي١ ايغاَا١ْٝ  ④ ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ  ③  

 تتؾاب١ غظ٠ٚ َؤت١ َع َعضن١ بالط ايؾٗزا٤ يف ...........(    5)

 اعتؾٗار عزر نبري َٔ ايكٝارات  ② تأَني سزٚر ايزٚي١ اإلعال١َٝ  ①  

 ايتدطٝط اؾٝز يًُغًُني  ④ اْتقاص ايضّٚ اْتقاًصا سامًسا  ③  

 ايعضب١ٝ اؾظٜض٠ ؽب٘...........  اىل املز١ٜٓ َٔ قٝٓكاع ب٢ٓ ٜٗٛر( ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ف) ايٓب٢ أخضز(     6)

   غضب   ④   ؽضم   ③ دٓٛب   ②   مشاٍ   ①  

)) أْت تادض اهلل يعبارٙ فهٔ ناملناصب ايهٝػ ايش٣ إٕ ٚدز صعا تادض قاٍ اـًٝف١ عبز املًو بٔ َضٚإ ف٢ ٚفٝت٘ يكا٥زٙ : (     7)

 . ايٛف١ٝ ايغابك١ تزعٛ إىل ............... ٚإال استفغ بضأؼ املاٍ((

 املغًُني ظٓز املػاَض٠ عزّ  ②        اإلعالّ يٓؾض ايفتٛسات ف٢ ايتٛعع  ①  

                املكاتًني عزر ؼزٜز  ④                     يًُغًُني دزٜز٠ أعٛام فتح  ③  

 عٔ ايعضب قبٌ اإلعالّ َجٌ : .. تنُٓت ايقشٝف١ ايت٢ أقضٖا ايضعٍٛ بعز ٖذضت٘ إىل املز١ٜٓ ع٢ً بعض ايكِٝ اإلدناب١ٝ املٛصٚث١(  8) 

 ايتهافٌ اإلقتقار٣  ② محا١ٜ أٌٖ ايش١َ  ①  

 ْقض٠ املعًّٛ  ④ سض١ٜ ايعكٝز٠  ③  

 ايتعإٚ بني األْقاص ٚ املٗادضٜٔ ف٢ املز١ٜٓ ٚ تكغِٝ املُتًهات بِٝٓٗ ٜع٢ٓ ................(     9)

 اإلعتكالٍ املاىل يهٌ طا٥ف١  ② ؼكٝل ايزميكضاط١ٝ  ①  

 إسرتاّ سكٛم املٛاطٓ٘  ④ ايتهافٌ اإلدتُاع٢  ③  

 

 منوذج
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 ُطبكت ٖشٙ املكٛي١ أثٓا٤ ................)) نٌ إْغإ َؤٌٖ آلرا٤ ١َُٗ قز ال ٜغتطٝع غريٙ آرا٥ٗا ((  (    11)

 1اهلذض٠ إىل املز١ٜٓ  ② اهلذض٠ إىل اؿبؾ١  ①  

 1بٝع١ ايعكب١ ايجا١ْٝ  ④ إختٝاص راص األصقِ بٔ أب٢ األصقِ  ③  

 عٓزَا  ................ ظٗضت ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ ف٢ َه١ بؾهٌ إدناب٢(     11)

 أصعًت قضٜؿ ٚفزًا يًٓذاؽ٢  ② املاٍ ٚايغًط١ عضمت قضٜؿ ع٢ً ايضعٍٛ  ①  

 ْكض ايبعض فشٝف١ َكاطع١ ب٢ٓ ٖاؽِ                  ④ تفاٚمت قضٜؿ َع أب٢ طايب  ③  

 اْتٗت ممًه١ ايػغاع١ٓ ٚعكطت بغبب .............(     12)

 فضاعاتٗا ايزاخ١ًٝ       ② سضٚبٗا مز ايفضؼ        ①  

 ؼايفاتٗا ايغٝاع١ٝ  ④ سضٚبٗا مز اؿري٠      ③  

 .َٔ خالٍ رصاعتو ٜٓطبل ٖشا املجٌ عًٞ ...........)اؾاٌٖ َٔ تعجض باؿذض َضتني((    13)

      ًَو ايقني   ④   سانِ عٝت١      ③ دضدنٛصٜٛؼ   ② ٜظٜز دضر ايجايح  ①  

 ناْت رع٠ٛ ايضعٍٛ يًُغًُني باـضٚز َٔ َه١ ألٍٚ َض٠ بٗزف   ................(     14)

 فتح فاالت ايعٌُ أَاّ املغًُني  ② ْؾض اإلعالّ خاصز َه١  ①  

 ايتعضف ع٢ً أٌٖ اؿبؾ١                 ④ ايفضاص َٔ إمطٗار قضٜؿ  ③  

 اعتفارت َٔ املكٛي١ ايغابك١ قب١ًٝ ..........٦ض اؾٝز ٜعطٝو املا٤ عٓز ايكشط، ٚايقزٜل ايقٝز تعضف١ عٓز اؿاد١( )ايب(     15)

 ثكٝف   ④    بهض   ③   خظاع١   ② قضٜؿ   ①  

 تضدع اْتقاصات ايعضب عًٞ ايفضؼ أثٓا٤ ايفتٛسات اإلعال١َٝ إىل .......(     16) 

 معف دٝٛـ ايفضؼ  ② نجض٠ دٝٛـ ايعضب  ①  

 اؿضل عًٞ ْؾض اإلعالّ  ④ تفٛم أعًش١ املغًُني  ③  

 إختًفت ممًه١ ايػغاع١ٓ َع رٚي١ ايضّٚ ف٢ ...................................(     17) 

 ايغٝاع١ اـاصد١ٝ    ② ايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ    ①  

 ايعزا٤ يًفضؼ  ④ األفٌ ايعضق٢      ③  

 سانِ عبت١ َٔ فتٛسات املغًُني عًٞ ..........ٜزٍ َٛقف (   18)

 عزا٥٘ َع سهاّ االْزيػ  ② فزاقت١ َع سهاّ األْزيػ  ①  

 عزا٥٘ يًُغًُني  ④ سب١ يإلعالّ  ③  

 اؽرتاى عهإ بالر ايُٝٔ َع عهإ مشاٍ ٚغضب ؽب١ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ يف ..........(   19)

 ايٛال٤ ايغٝاعٞ  ② ٚسز٠ األفٌ  ①  

 ْعاّ اؿهِ  ④ ٚسز٠ ايعكٝز٠  ③  

 ٚفًت املضأ٠ ألع٢ً َها١ْ عٝاع١ٝ ف٢ ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ ف٢ .......(     21)

 بالر ايعضام  ② غضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ①  

 ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ④ بالر ايؾاّ  ③  
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 َٔ خالٍ اـضٜط١ ايت٢ اَاَو : عرب َٛع٢ بٔ ْقري بكٛات١ اىل االْزيػ بٗزف ........... ( 1)

              1ْـذز٠ قٛات طاصم بٔ طٜار     ①  

 ايتعذٌٝ بامتاّ ايفتح    ② 

 َٛاد١ٗ ايتذُعات اؾزٜز٠ يًكٛط  ③   

 تضتٝب اَٛص اؿهِ ف٢ االْزيػ  ④  

 بٔ ايٛيٝز العتهُاٍ فتٛسات بالر ايؾاّ ٜزٍ ع٢ً ................... اعتزعا٤ خايز (  2) 

 اْتٗا٤ خايز َٔ فتٛسات١ ف٢ ايعضام  ② متغو اـًٝف١ بكٝار٠ خايز يًذٝٛـ  ①  

 اْتقاص ايضّٚ ع٢ً دٝٛـ املغًُني  ④  ا١ُٖٝ ٚمع اـطط ايبز١ًٜ  ③  

 ٖشٙ املكٛي١ عًٞ سضب املغًُني يفتح ........... تٓطبل )اَتالى اؾٝٛـ ٚايعتار ٚسز٠ ال ٜهفٞ يتشكٝل ايٓقض(  (   3)

 بالر ايؾاّ   ④ ايكغطٓط١ٝٓٝ   ③ بالر ايعضام   ② بالر ايغٓز   ①  

 سه١ُ تٓكبط عًٞ قاٚالت فتح ..........)يٝػ نٌ َا ٜتُٓاٙ املض٤ ٜزصن٘(. (     4)

 بالر ايعضام   ④ مشاٍ أفضٜكٝا   ③ ذ١ـبالر ايفضْ   ② بٝت املكزؼ   ①  

 ظٗض ْبٛغ ايعضب قبٌ اإلعالّ ف٢ اعتدزاّ اهلٓزع١ ف٢ ايظصاع١ ف٢ ..........(    5)

 ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ                      ② مشاٍ غضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ      ①  

 مشاٍ ؽضم ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ                              ④ دٓٛب غضب ؽب٘ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ     ③  

 طًب ًَو ايقني ايقًح َع املغًُني مما ٜزٍ عًٞ صغبت١ يف .........(     6)

 رفع اؾظ١ٜ  ② رخٍٛ اإلعالّ  ①  

 االعتعزار يًكتاٍ  ④ اؿفاظ عًٞ أصام١ٝ  ③  

 ايعًّٛ اييت استادٗا املغًُني عٓز قٛالتِٗ فتح ايكغطٓط١ٝٓٝ ..........أنجض (     7)

 ايطب ٚاهلٓزع١  ② ايهُٝٝا٤ ٚايفًو  ①  

 اؾػضافٝا ٚايهُٝٝا٤  ④  ايفًو ٚاؾعضافٝا  ③  

 عاعز عًٞ عضع١ رخٍٛ أٌٖ ٜجضب االعالّ ايزافع ايزٜين ظاْب ايزافع ..........(  8) 

 االدتُاعٞ   ④ االقتقارٟ   ③ ايجكايف   ② ايعغهضٟ   ①  

 يًفاؼ١ٝ َٔ خالٍ .......... ملسو هيلع هللا ىلصظٗض اسرتاّ عكٝز٠ اآلخض يف ٚف١ٝ ايٓيب (     9)

ًْا  ② ال تكتًٛا طفًًا أٚ اَضأ٠  ①    ال تكضبٛا صٖبا

 ال ؼضقٛا طصًعا  ④ ال تٗزَٛا بًٝتا  ③  

 

 منوذج

 
(25اًتخان  )  

 

 



 

  

 
 

 

65 
    

محدى أمحدأ/   01210622700 

املسرتسلسةل   
 

 

 

 إٔ ..........ْغتفٝز َٔ رصاع١ تاصٜذ ايزٚي١ ايعباع١ٝ (    11)

 ايؾٛص٣ ؼكل االعتكضاص  ② يهجض٠ عزر اؾٝٛـ أ١ُٖٝ نبري٠  ①  

 اإلفضاص رنكل اهلزف  ④ ق٠ٛ ايزٚي١ َٔ ق٠ٛ سهاَٗا  ③  

 عزّ قزص٠ ايبٝظْطٝني عًٞ إعكاط ايزٚي١ ايعباع١ٝ يف عقضٖا ايجاْٞ صغِ فعفٗاايؾزٜز ٜعٛر إيٞ .........(     11)

 ٚدٛر رٍٚ َغتك١ً عًٞ اؿزٚر  ② َٔ اؿضبخٛف ايبٝظْطٝني   ①  

 اينعف االقتقارٟ يًبٝظْطٝني  ④ عزّ ْٛافض دٝٛـ ناف١ٝ يًبٝظْطٝني  ③  

 غايب١ٝ ايزٚافع ايض٥ٝغ١ٝ ؿضٚب ايضر٠ ناْت رٚافع ..........(     12)

 ثكاف١ٝ   ④ ادتُاع١ٝ   ③ اقتقار١ٜ   ② عٝاع١ٝ   ①  

 عًٞ ..........ملسو هيلع هللا ىلصَكٛي١ ايضعٍٛ) ال فنٌ يعضبٞ عًٞ أعذُٞ إال بايتك٣ٛ(. :ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ ايٓيب (    13)

 ايتٓافػ ايكبًٞ  ② ايتُٝٝظ ايعٓقضٟ  ①  

 ايتفاٚت ايطبكٞ  ④ ايقضاع ايزٜين  ③  

 أرت اؿضٚب بني ايفضؼ ٚ ايضّٚ قبٌ اإلعالّ إيٞ قٝاّ اؿضٚب بني ..........(     14)

 اؿري٠ ٚايػاعاع١ٓ  ② األٚؼ ٚاـظصز  ①  

 ايٝٗٛر ٚايعضب  ④ ثكٝف ٖٚٛاطٕ  ③  

 بغبب .......... ملسو هيلع هللا ىلصظٗض ايشٜٔ ارعٛا ايٓب٠ٛ بعز ٚفا٠ ايٓيب (     15)

 عزّ فِٗ ايكضإٓ  ② نٝز ايك٣ٛ اهلاصد١ٝ  ①  

 ايتٓافػ عًٞ ايظعا١َ  ④ ملسو هيلع هللا ىلصاالصتباط بايٓيب   ③  

 ايعباع١ٝ ألعباب .......... ظٗضت ايزٍٚ املغتك١ً عًٞ أطضاف ايزٚي١(     16) 

   ر١ٜٝٓ   ④   ادتُاع١ٝ   ③   اقتقار١ٜ   ②   عٝاع١ٝ   ①  

 أفبح يًدالف١ ايعباع١ٝ ٚدٛر قٟٛ يف ايبشض املتٛعط بغبب ...........(     17) 

 ايزٚي١ ايػظ١ْٜٛ  ② ايزٚي١ ايطٛي١ْٝٛ    ①  

 ايزٚي١ اؿُزا١ْٝ    ④ رٚي١ األغايب١    ③  

 ظٗض ايزٍٚ املغتك١ً يف ايعقض ايعباعٞ ٜعهػ .......... (   18)

 قٝاّ سهِ ايزٚي١ عًٞ ايؾٛصٟ  ② ٚدٛر عًط١ َضنظ١ٜ يف ايزٚي١  ①  

 قزص٠ ايزٚي١ عًٞ اؿضٚب  ④ ْعاّ ايالَضنظ١ٜ يف ايزٚي١  ③  

 ايفتٛسات اإلعال١َٝ غضًبا إيٞ ..........ٜضدع عبب تٛقف )تٛقفت ايفتٛسات اإلعال١َٝ عٓز سزٚر فضْغا غضًبا(.   (  19)

 عكز َعاٖز٠ فًح  ② ايتشايف ايعغهضٟ  ①  

 تزٖٛص اقتقار املغًُني  ④ ؽًٞ املغًُني عٔ اؾٗار  ③  

 اصتفاع َها١ْ ايغٝز٠ خزدن١ ٚطْٛبٝا ٚبًكٝػ قبٌ اإلعالّ ٜزٍ متتع املضأ٠ ايعضب١ٝ مبها١ْ ..........(     21)

 ر١ٜٝٓ ٚع١ًُٝ    ② اقتقار١ٜ ٚعٝاع١ٝ    ①  

 ع١ًُٝ ٚعغهض١ٜ  ④ اقتقار١ٜ ٚر١ٜٝٓ    ③  
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 َٔ اـضٜط١ ايت٢ اَاَو تغتٓتر  ( 1)

 بغبب....إ اصعاٍ اب٢ بهض ايقزٜل عز٠ دٝٛـ ؿضب املضتزٜٔ ناْت 

              ايضر٠خطٛص٠ سضن١     ①  

 اتغاع سضن١ ايضر٠    ② 

 ايكًل َٔ ٚفٍٛ اؿضن١ اىل املز١ٜٓ  ③   

 اتفام ايضا٣ َٓش ايبزا١ٜ ع٢ً ايكنا٤ عًٝٗا  ④  

 ع٢ً غابك١ يف االعتُار اؽرتنت االدتُاعات ايايريَٛى(  ادتُاع ايكار٠ ف٢ -يكار٠ يف غظ٠ٚ ادتُاع ا -)ادتُاع عكٝف١ بين عاعز٠  2) 

 اجملاري١   ④ اؿؾز   ③ ايؾٛص٣   ② إطاع١ أٚاَض ايكا٥ز   ①  

 فؾٌ ايعضب يف إقا١َ ٚسز٠ عٝاع١ٝ قبٌ اإلعالّ بغببب .......... (   3)

 األخش بايجأص  ② قطع ايطضم  ①  

 ايعقب١ ايكب١ًٝ  ④ ٚأر ايبٓات  ③  

 مز سقاص قضٜؿ نإ بغبب .......... ملسو هيلع هللا ىلصٚقٛف بين ٖاؽِ َع ايٓيب (     4)

 ايعقب١ٝ ايكب١ًٝ  ② رخٛهلِ مجًٝعا اإلعالّ  ①  

 االْتُا٤ ايغٝاعٞ  ④ عزا٥ِٗ يكضٜؿ  ③  

 ؟.......... ملسو هيلع هللا ىلصأٟ َٔ األرٚاص اآلت١ٝ مل ٜكِ ب٘ َغذز ايضعٍٛ (    5)

 ايزٚص االدتُاعٞ  ② ايزٚص ايغٝاعٞ  ①  

 ايعًُٞايزٚص   ④ ايزٚص االقتقارٟ  ③  

 تعزر املعتكزات ايز١ٜٝٓ عٓز ايعضب قبٌ اإلعالّ ٜزٍ عًٞ ..........(     6)

 ايقضاع ايزٜين  ② ايفضاغ ايضٚسٞ  ①  

 ق٠ٛ اإلميإ  ④ نجض٠ االْبٝا٤  ③  

 أٟ َٔ ايعٓافض ايتاي١ٝ عريتفع ْغبتِٗ يف اإلعالّ قبٌ اهلذض٠ يًُز١ٜٓ َباؽض٠ ؟ ..........(     7)

 ايعٓافض َٔ خاصز قضٜؿ  ② ايٛدٗا٤ ٚايغار٠  ①  

 املٛايٞ ٚايعبٝز  ④  ايٓغا٤  ③  

 ٖشا املبزأ ٜؾري إيٞ ..........)إٕ بِٝٓٗ ايٓقض عًٞ َٔ ساصب اٌٖ ٖشٙ ايقشٝف١(.  ( 8) 

 املغًُني مجًٝعا     ② ايٝٗٛر     ①  

 املغًُني ٚايٝٗٛر     ④ األٚؼ ٚاـظصز     ③  

 عُض بٔ اـطاب يٛدٛر ٚدٛر ايٝٗٛر يف بٝت املكزؼ نإ بغبب ..........صفض (     9)

 قٛتِٗ ايعغهض١ٜ     ② غزصِٖ ٚخٝاْتِٗ     ①  

 سبِٗ يًُاٍ     ④ صفنِٗ يإلعالّ     ③  

 منوذج

 
(26اًتخان  )  
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 ..........   ملسو هيلع هللا ىلصٜعرب َٛقف عُض بٔ اـطاب عٓزَا نإ يف نٓٝغ١ ايكٝا١َ عٔ ٚفاٜا ايٓيب (    11)

 ال تتػريٚا عًِٝٗ يًًٝا  ② تٗزَٛا بًٝتا أٚ َعبًزاال   ①  

 ال تكتًٛا ؽًٝدا أٚ اَضأ٠  ④ ال تكضبٛا صٖباًْا تفضغٛا يًعبار٠  ③  

. يف م٤ٛ )تٛقفت سضن١ ايفتٛسات اإلعال١َٝ يف عٗز بٔ أب٢ طايب  ست٢ قاَت ايزٚي١  األ١َٜٛ ٚعارت  ايفتٛسات َٔ دزٜز((     11)

 اعت٦ٓاف سضن١ ايفتٛسات اإلعال١َٝ يف عقض األَٝني ٜزٍ عًٞ ..........ايعباص٠ ايغابك١  

 إدنار َٛاصر اقتقار١ٜ يًزٚي١  ② تأَني سزٚر ايزٚي١ اإلعال١َٝ  ①  

 ؼكٝل االعتكضاص ايزاخًٞ يًزٚي١  ④ ْؾض اإلعالّ يف َٓاطل دزٜز٠  ③  

 األفضٜك١ٝ ٖٛ ايكا٥ز ..........أٍٚ ايكار٠ املغًُني ايشٜٔ طضقت دٝٛؽِٗ ايكاص٠ (     12)

 طاصم بٔ طٜار  ② عبزاهلل بٔ ععز بٔ أب٢ ايغضح  ①  

 سغإ بٔ ايٓعُإ  ④ عُض بٔ ايعال  ③  

يف م٤ٛ ايعباص٠ ايغابك١ : دا٤ اختٝاص َٛعِ اؿر    )اختاصت قب١ًٝ قضٜؿ َٛعِ اؿر يٓؾض ايؾا٥عات ٚاألناسٜب سٍٛ ايضعٍٛ(( 13)

 .........بغبب .

ًٜا  ①    ملسو هيلع هللا ىلصفضض اؿقاص سٍٛ ايضعٍٛ   ② أ١ُٖٝ َٛعِ اؿر ػاص

 ػُٝع ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ يف َه١  ④ ؼايف ايكبا٥ٌ مز اإلعالّ  ③  

 تؾابٗت َه١ املهض١َ ٜٚجضب قبٌ اإلعالّ يف ..........(     14)

 قٝاّ ايٓؾاط ايظصاع٢  ② األ١ُٖٝ ايز١ٜٝٓ يف ؽب١ اؾظٜض٠ ايعضب١ٝ  ①  

 ايٛال٤ ايغٝاع٢ يًفضؼ  ④ أ١ُٖٝ املٛقع اؾػضاف٢  ③  

 تضنظت ايفتٛسات اإلعال١َٝ يف مشاٍ ؽضم ؽب٘ اؾٝظ٠ ايعضب١ٝ يف عٗز ..........(     15)

 َعا١ٜٚ بٔ أب٢ عفٝإ  ② أبٛبهض ايقزٜل  ①  

 عجُإ بٔ عفإ  ④ ملسو هيلع هللا ىلصايضعٍٛ   ③  

 عٓز ٚراع١ يغٛص١ٜ عًٞ ........... تزٍ َكٛي١ ٖضقٌ )عًٝو ٜا عٛص١ٜ ايغالّ((     16) 

 ٘ َٔ عٛص١ٜٖضٚب  دٝؾ  ② رسٍٛ أٌٖ عٛص١ٜ يف اإلعالّ  ①  

 ؽ٢ً سًفاؤٙ ايػغاع١ٓ عٓ٘  ④ اهلظمي١ ايغاسك١ ؾٝؾ٘  ③  

 ْؾأت َععِ اؿضٚب بني ايكبا٥ٌ ايعضب١ٝ قبٌ اإلعالّ بغبب ..........(     17) 

 ايعباراتتعزر   ② ايطبٝع١ اؾػضاف١ٝ  ①  

 ايتبع١ٝ ايغٝاع١ٝ  ④ االختالفات ايعضق١ٝ  ③  

 املٛصٚث١ عٔ ايعضب قبٌ اإلعالّ َجٌُز١ٜٓ عًٞ بعض ايكِٝ اإلدناب١ٝ  بعز ٖذضت١ يً ملسو هيلع هللا ىلصتنُٓت ايقشٝف١ اييت اقضاٖا ايضعٍٛ (18)

 ايتهافٌ االقتقار٣  ② محا١ٜ أٌٖ ايش١َ  ①  

 ْقض املعًّٛ  ④ سض١ٜ ايعكٝز٠  ③  

 ر٠ أعض٣ قربل يبالرِٖ َض٠ أخضٟ ٜزٍ ع٢ً ..........اقٝاّ ٖاصٕٚ ايضؽٝز بإع(   19)

 تأنٝز قِٝ ايتٝاَح  ② طٚاٍ خطض ايضّٚ  ①  

 سضل عًٞ ْؾض اإلعالّ  ④ تأنٝز َبزأ ايعزاي١  ③  
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