
  

 األض١ً٦ االضرتغاد١ٜ ملكسز ايفصٌ ايدزاضٞ ايجاْٞ  

 ّ 9191-9109املاد٠ :ايًػ١ ايعسب١ٝ ........ ايصف ايطابع ....... ايعاّ ايدزاضٞ 

 

 أٚال ايٓخٛ:

 ( 0ع

 ٖا.يًفعٌ عالَات عدد -أ

 .ٝٓا يف تٓظٝف ح ضاُُٖت -0

 تربعت شٜٓب مبدخساتٗا. -9

ّٔ ايبط١ُ ع٢ً ٚدٛٙ األطفاٍ. -3  ألزمس

 فاط١ُ. زتيب غسفتو ٜا -4

 تٗا.َٔ األَج١ً ايطابك١ اضتدسج األفعاٍ ٚبني عالَ -ب 

ًِّ(. -ج   أدخٌ ع٢ً ايفعًني اآلتٝني إحد٣ عالَات ايفعٌ ) شزع / تع

 َا ٖٞ أحسف ايع١ً؟ٚ ؟  عسف ايفعٌ ايصخٝح - 9ع

 -يًفعٌ ايصخٝح أْٛاع حددٖا َٔ خالٍ األَج١ً اآلت١ٝ: (3ع

ّٓأ  – ضأٍ –زفسف  –عّد  –أشٖس                      زدع. –ٖ

 .ايفعٌ املعتٌ ع اْٛاذنس أ :(4ع       

 بين ٚاملعسب ؟َا ايفسم  بني امل -:5ع    

 -:أعسب اجلٌُ اآلت١ٝ (6ع    

 زمست خدجي١ صٛز٠ ملطتكبًٗا .  -0

 اضع يف اخلري. -9



  

 -:(7ع

 َٚا عال١َ ْصب٘؟ ؟َت٢ ٜٓصب ايفعٌ املطازع ايصخٝح األخس  -0

 مب تط٢ُ ٖرٙ احلسٚف : -9

 ؟) إٔ / ئ / نٞ / الّ ايتعًٌٝ / حت٢ (            

 -:(8ع    

 َٚا فا٥دتٗا َٔ حٝح املع٢ٓ؟ ؟َا أدٚات دصّ ايفعٌ املطازع -0

حيتُٞ( ادخٌ ع٢ً ايفعًني ايطابكني َا ٜٓاضبُٗا َٔ أدٚات  –)جيًظ  -9

 َا ًٜصّ. دصّ ايفعٌ املطازع يف مج١ً ٚغري

 : (9ع      

 نأِْٗ بٓٝإ َسصٛص( .) إٕ اهلل حيب ايرٜٔ ٜكاتًٕٛ يف ضبًٝ٘ صفا   -0

 سا يف أدا٤ ايٛادب.كصأْتُا مل ت  -9

 ٜطسْٞ إٔ تفٝا بايٛعد.  -3

  .عني َا باجلٌُ َٔ األفعاٍ اخلُط١ َبٝٓا عال١َ إعسابٗا ٚايطبب -

 : (01ع

 .ادعٌ ايفاعٌ َبتدأ ٚغري َا ًٜصّ   

 ٜتطابل ايٓبال٤ يتطُٝد دساح ايٛطٔ. -0

 ا.ُعٔ إصداز زٚاٜتٝٗ ٕمل ٜتأخس ايهاتبا -9

 ثاْٝا ايٓصٛص:    

  (0ع      

 ٜأٜٗا ايػادٟ املػسد ٖا ٖٓا    .....   متال بػٝط١ قًب٘ املطسٚز.      



  

 َٚٔ أٟ عصس ٖٛ؟ ؟ملٔ ٖرٙ ايكصٝد٠ -0

 َٚت٢ تٛيف؟ ؟َت٢ ٚيد -9

 حتت أٟ عٓٛإ دزضتٗا؟ -3

 َٔ خياطب ايػاعس يف ٖرا ايبٝت؟ -4

 (9ع    

 ح خبري فؤادى املطذٛز.الزتٌ ع٢ً مسع ايسبٝع ْػٝدٙ          ٚاص     

ٟ ٜدعٛ ايػاعس ايطا٥س إىل ايتخسز َٔ ايكٝٛد ٚايتعبري عُا ٜهدز صفٛٙ, فبأ -0

 ٚض١ًٝ ميهٓ٘ فعٌ ذيو؟

 املطذٛز(. –ح بأص –ٖات َسادف األتٞ : ) مثال  -9

   -أنتب بك١ٝ األبٝات بعد ٖرا ايبٝت:  -3

 زتٌ ع٢ً مسع ايسبٝع ْػٝدٙ     ٚاصح خبري فؤادى املطذٛز.

 : (3ع

 عٔ ايسٜاض١ , َا عٓٛاْٗا؟ ملعسٚف ايسصايف قصٝد٠ دزضتٗا حتدخ فٝٗا     

 :(4ع

  .يًسٜاض١ فٛا٥د مّج١ عددٖا ٚفل َا دزضت           

 :(5ع

 ضسبا بأزدًِٗ تطام ٚضسبٗا     بايهف عٓد ايالعبني حساّ.    

 تطُٔ ٖرا ايبٝت قاْْٛا َٔ قٛاْني ايًعب١ , فُاٖٛ؟         

 : (6ع

 ٚأٜٗا أحب إيٝو؟ ؟َاذا تعسف َٔ أْٛاع ايسٜاض١ 



  

 : (7ع

 ؟َا عٓٛاْٗا ؟َٚهاْت٘ يف حٝا٠ أبٓا٥٘ دزضت قصٝد٠ يف بٝإ ق١ُٝ األب  -0

 َٚٔ قا٥ًٗا؟

 َٚا بًدٙ؟ ؟إىل أٟ عصس ٜٓتُٞ -9

 َاذا تطًل ع٢ً االبٔ ايرٟ ال ٜٓهس فطٌ ٚايدٜ٘ عًٝ٘؟ -3

 :(8ع

     ُِ  أز٣ األٜاّ تبتطِ يٞ      بكسبو حني تبتط

    ُِ  ٚتعرب عٓدٟ ايب٣ًٛ     ٚحيًٛ املُّس ٚايطك

     ُّٕٜٛٗ  اخلطب ٚاإلَالم    يف يكٝآى ٚايعد

 اقسأ األبٝات ثِ أدب:

 مب غب٘ ايػاعس األٜاّ يف ايبٝت األٍٚ؟ -0

 بني أثس األب يف حٝا٠ أبٓا٥٘ نُا أٚزدٙ ايػاعس؟ -9

 اإلَالم(   -اخلطب  –ايطكِ  –) ايب٣ًٛ     -ٖات َسادف ايهًُات اآلت١ٝ: -3

  -:(9ع

 قاٍ ايػاعس: ادعًٛا ايعًِ زٜاد٠       ٚضبٝال يًطعاد٠ 

 إْٗا ايدْٝا غباب         ٚنتاب ٚ إزاد٠               

 َٔ ايكا٥ٌ ؟ -0

 ؟َا عٓٛإ ايكصٝد٠ -9

  ؟عالّ حيح ايػاعس -3

 َا أضباب تكدّ أٟ أ١َ حبطب زأٟ ايػاعس؟ -4

 اآلخس٠؟ َت٢ ٜهٕٛ ايعًِ زقٝا يف ايدْٝا ٚفٛشا يف -5



  

 :(01ع

 ٖسعٛا(. –َا َسادف  )ايبػس  -0

 ؟َٚا مجع غط –َا َفسد  َصا٥ف  -9

 ثايجا ايكسا٠٤:

 :0ع

ص٢ً  –زضٍٛ اهلل  خًفزضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: نٓت  –عٔ عبد اهلل بٔ ايعباع  

 َٜٛا  -اهلل عًٝ٘ ٚضًِ

 فكاٍ: ) ٜا غالّ إْٞ أعًُو نًُات....(.   

 َا ايهًُات اييت عًُٗا املصطف٢ هلرا ايصخابٞ؟ -

 :  9ع

 نٝف حيفظ اهلل عبدٙ؟ ٚنٝف حيفظ ايعبد زب٘؟      

 :3ع

َا ٖٞ؟ ٚ أٟ املٛاقف حدثت َع  ثالخ خصاٍ َٔ صفات أٚيٝا٤ اهلل ايصاحلني,   

 املصطف٢ ٜطتػٗد بٗا يف ٖرا املكاّ؟

 :4ع

 ٌٖ ٖٞ َطًك١ أّ َكٝد٠ بػسٚط؟ ؟ٌٖ يإلْطإ زخص١ االضتعا١ْ بايٓاع           

 : 5ع

إلفسٜكٝا خصا٥ص ٚممٝصات دعًتٗا حمط أطُاع املطتعُس َا ٖرٙ املُٝصات 

 ٚاخلصا٥ص؟



  

 :6ع

 َاذا متجٌ بًدْا ) يٝبٝا( بايٓطب١ يًكاز٠؟

 : 7ع

 .عٔ أٟ دص٤ َٔ ايكاز٠ نإ ٜطًل اضِ أفسٜكٝا قدميا  

 8ع

 ٢ْٗ عٓ٘؟ ِيِٚ ؟٢ْٗ عُس عٔ َرم ايًدي , فُاذا ٜكصد باملرم     

 9ع

 ) دعاْٞ َٔ ٖٛ خري َٓو (

 أزضٌ احلذاج بٔ ٜٛضف ايجكفٞ حادب٘ ؟ ِيِ -0

 َٚت٢ ؟؟ ٚملٔ قًٝت ؟)إْ٘ دعاْٞ َٔ ٖٛ خري َٓو( َٔ ايكا٥ٌ  -9

 إ ٜكصدٙ املتخدخ ؟)إْٞ ضُٓت يٞ ايبكا٤ إىل ايػد( َا ايرٟ ن -3

 َا َسادف مشً٘ / ايعاف١ٝ ؟ -4

 ٌٖ يو  إٔ تعسف احلػسات اييت مت ذنسٖا يف ايكسإٓ ايهسِٜ؟ -أ   :01ع

 ٖرٙ احلػسات بايرات؟ّ ذنست             -ب

  

 

 انتهت األسئلة  


