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 أواًل: الىحى :

 ػشف اٌىالَ ػٕذ إٌسٛييٓ. ٚ ُِ يزشوت ؟ ِٚب اٌفشق ثيٓ اٌىالَ ٚ اٌىٍّخ؟ :1س

 اروش ػالِبد االسُ ِغ اٌزّثيً ٌىً ِب رزوش ثّثبي. :2س

 ِب رٕٛيٓ اٌؼٛض ؟ ٚ ِب ألسبِٗ ؟ ِغ اٌزّثيً. :3س

 ِب اٌفشق ثيٓ رٕٛيٓ اٌزٕىيش ٚ رٕٛيٓ اٌّمبثٍخ ؟ ِغ اٌزّثيً. :4س

 ِب اٌّمصٛد ثمٛي اثٓ ِبٌه : " ٚوٍّخ ثٙب والَ لذ يؤَ " :5س

 إٌٝ وُ لسُ يٕمسُ اٌسشف ؟ ٚظر إخبثزه ثبألِثٍخ. :6س

 ٚظر ثبٌّثبي اٌفشق ثيٓ فؼً األِش ٚاسّٗ. :7س

 اروش ػالِبد اٌفؼً. ِغ اٌزّثيً . :8س

 ػشف اٌعّيش . ٚاروش ألسبَ اٌعّيش. :9س

 مب الشبهذ فيمب يلي: :11س

 ٚلٌٛٝ إْ أصجذ ٌمذ أصبثب      ألٍٝ اٌٍَٛ ػبري ٚاٌؼزبثب 

 تخير اإلجبثخ الصحيحخ: :11س

 والّ٘ب ( –وٍُ  –) والَ     إْ لبَ ِسّذ  ( أ

 والّ٘ب ( –وٍُ  –) والَ     لذ لبَ ِسّذ  ( ة

 والّ٘ب ( –وٍُ  –) والَ     صيذ لبئُ  ج(

 اروش اٌمبػذح إٌسٛيخ اٌزٝ يشيش إٌيٙب لٛي اثٓ ِبٌه  :12س

 ثبٌْٕٛ فؼً األِش إْ أِش ُفُٙ.    ِٚبظي األفؼبي ثبٌزب ِض ٚسُ
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  ثيه وىع التىىيه فً الكلمبد التً تحتهب خط: :13س

ًٌلبي رؼبٌٝ )  - أ  يسجسْٛ ( فٍٍهفٝ  ٚو

 ّٔذ ٘ؤالء ٚ٘ؤالء ِٓ ػؽبء سثه ( ُواًل ٌٝ  )فبي رؼب - ة

ُّثؼعُٙ ٌجؼٍط  يِٛئٍزلبي رؼبٌٝ ) األخالء  -ج  إال اٌّزميٓ( ػذ

 مث َّل لمب يأتً فً جمل مفيذح مغ الضجط ثبلشكل: :14س

 فؼً ِبض ِؼزً اآلخش ثبألٌف. (1

 فؼً ِبض أسٕذ إٌٝ أٌف األثٕيٓ. (2

 فؼً ِعبسع ِجٕٝ ػٍٝ اٌفزر. (3

 اٌسىْٛ.فؼً ِعبسع ِجٕٝ ػٍٝ  (4

 فؼً أِش ِجٕٝ ػٍٝ ززف إٌْٛ. (5

 فؼً أِش ِجٕٝ ػٍٝ ززف زشف اٌؼٍخ. (6
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 ثبوًيب : األدة: 

 : وٍّخ األدة ِٓ اٌىٍّبد اٌزٝ رؽٛس ِؼٕب٘ب ثزؽٛس زيبح األِخ اٌؼشثيخ . اششذ رٌه.1ط

، ٚزذد : يّزذ ربسيخ األدة اٌؼشثٝ  إٌٝ األوثش ِٓ أٌف ٚسزّبئٗ ػبَ ، ٚ ِش ثؼذٖ ػصٛس أدثيخ اروش٘ب 2ط

 ربسيخ ثذايخ ٚ ٔٙبيخ وً ٚازذ ِٕٙب.

 : ِب اٌّمصٛد ثبٌدبٍ٘يخ؟3ط

 : اروش إسٙبِبد األسٛاق اٌدبٍ٘يخ فٝ األدة ثبٌزفبصيً.4ط

 : أثشد ؼجيؼخ اٌؼشة اٌدغشافيخ ػٍٝ أدثُٙ. ٚظر رٌه.5ط
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 ثبلًثب: الىصىص :

ٍٓ ٘شًثب ٚال ِسزسٍُ   ِٚذخح وشٖ اٌىّبح ٔضاٌٗ   ال ِّؼ

 ثّثمف صذق اٌىؼٛة ِمَٛ   خبدد يذاٜ ٌٗ ثؼبخً ؼؼٕخ 

 اختر األجبثخ الصحيحخ مه ثيه القىسيه: ( أ

 اٌمجير ( –اٌّضيٓ  –) اٌغبسق فٝ اٌسالذ      اٌّذخح ٘ٛ  -

 ساِسْٛ ( –اآلسِسخ  –) اٌشِبذ      خّغ اٌشِر  -

 اٌىٍيخ ( – خاٌسججي – سبٌيخ) اٌ   ػاللزٗ  ثيبثٗ ِدبص ِشسً  -

ّٝ  د٘ب ِفش   اٌىّبح  -  اٌىّخ (  –اٌىّب  – ) اٌىّ

 اٌّّضق ( –اٌعؼيف  –) األصُ اٌصٍت    ِؼٕب٘ب   صذق  -

 ِب ٔٛع اٌصٛسح فٝ ) خبدد يذاٜ ( ِٚب ليّزٙب اٌفٕيخ ؟ ( ة

 ٚ ثيٓ أثشٖ فٝ أداء اٌّؼٕٝ ؟ –اسزخشج ِسسًٕب ثذيؼيب  ج(

 ٚثيٓ أثش٘ب فٝ أداء اٌّؼٕٝ ؟ –أثش األثيبد ٔثًشا أدثًيب د( 

 اٌسّبد اٌفٕيخ ٌمصيذح ػٕزشح؟ِب هـ( 

 ِب ِذٜ رٛفيك اٌشبػش فٝ اٌزؼجيش ػٓ سغجزٗ؟و( 

  : أكمل 

 وبْ ػٕزشح ِٓ اٌشؼشاء ............ فٝ اٌؼصش ............. ٚزجيجزٗ اسّٙب ............ -
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 راثًؼب: مطبلؼخ :

 ٌُ سّي اٌؼجذ اٌصبٌر ثبٌخعش؟ -

 أٔجيبء ثٕٝ إسشائيً؟اروش ِىبٔخ ٔجي اهلل ِٛسٝ "ػٍيٗ اٌسالَ" ثيٓ  -

 ِب سجت اٌزمبء سيذٔب ِٛسٝ "ػٍيٗ اٌسالَ" ثبٌخعش؟ -

 " اٌؼٍُ أػظُ ِٓ أْ يسٛيٗ سخً " اششذ ٘زٖ اٌؼجبسح فٝ ظٛء ِب فّٙذ ِٓ اٌذسط. -

 صسف " –دالئً  –٘عجخ ". ِفشد " شئْٛ  –دالئً  –ِسٕخ  –أ٘ذاة  –ِب ِشادف " أفٍك 

 ِٕضٌخ "  –آيخ  –خّغ " ٚظئ 

 اٌزي يدت أْ رسٛد ثيٓ اٌّسٍُ ٚأخيٗ اٌّسٍُ ؟ِب اٌؼاللخ  (1

 اإلسالَ ثشئ ِٓ صشاع اٌؽجمبد .. ويف رذًٌ ػٍٝ رٌه؟ (2

 ِب ػاللخ اٌّسٍُ ثّٓ خبٌفٗ في اٌذيٓ؟ (3

 ِب ِفشد وٍّخ ) إٌؼٛد ( ، ِٚب خّغ وٍّخ ) صشاع (؟ (4

 خبمًسب: الصرف :

 : اروش اٌّٛظٛػبد اٌزٝ يخزص ثٙب ػٍُ اٌصشف؟ ٚاٌزٝ ال يذخٍٙب؟1ط

 : ثيٓ ِب يذخً ِٚب ال يذخً فٝ ثبة اٌزصشيف ِٓ اٌىٍّبد اٌزٝ رسزٙب خػ ثبٌدًّ اٌزبٌيخ ِغ اٌزؼٍيً:2ط

 اهلل فٛق أيذيُٙ ( يذ)  (1

 ِٓ سثُٙ ( هذيػٍٝ  أولئك)  (2

 ( لحبفظىنٔضٌٕب اٌزوش ٚإٔب ٌٗ  وحه )إوَّب (3

 ٌصشف؟: ٌُ ال رؼذ اٌسشٚف ٚ األفؼبي اٌدبِذح ٚ األسّبء اٌّجٕيخ ِٓ أثٛاة ػٍُ ا3ط

 : ٌالسُ اٌثالثٝ اٌّدشد إرا وبْ ِىسٛس اٌفبء ثالثخ أٚصاْ ِسزؼٍّخ اروش٘ب ِغ اٌزّثيً.4ط

 ضغ اسًمب رثبػًيب مجرًدا فً جمل مفيذح ػلً األوزان التبليخ:: 5ط

َّ  ............... ( أ  َفْؼًٍَ ................. ة(   ِفؼ

 .........ُفْؼًٍُ  ........ د(   ُفْؼًٍَ ............... ج(

 ِفْؼًٍَ  ................. و(   ِفْؼًٍِ .............. هـ(

 

 

 



 

  

6 

 : زن الكلمبد التً تحتهب خط.6س 

 ِٓ االسزغفبس. أكثرأثبن اززشَ اٌىجيش ٚاسزمُ فٝ زيبره ٚ أطغ ( أ

 اهلل.  اتك  ٔفسه ٚ أٍ٘ه ِٓ إٌبس ق  ( ة

 ِٓ ائزّٕه. تخهاألِبٔخ ٚال  صهج( 

 فٛق اٌصغبئش. اسم د( 

 ِب يشيجه إٌٝ ِب ال يشيجه. دعهـ( 

 : زن الكلمبد اآلتيخ مغ الظجط ثبلشكل:7س

 ِدػِجً  –َِ٘ضثش  –فٕؼًّ  –فسزك  –صخشف 

 
 

 سبدًسب : الجالغخ :
 ويف وبْ يزسذس اٌؼشة فٝ اٌؼصش اٌدبٍ٘ٝ؟ (1

 ِب اٌّشازً اٌزٝ ِشَّد ثٙب ػٍَٛ اٌؼشثيخ؟ (2

 ِب ششٚغ فصبزخ اٌىٍّخ ؟  (3

 ِب ششٚغ فصبزخ اٌىالَ ؟ (4

  -اكتت مب تؼرفه ػه : (5

 اٌمضٚيٕي . -1

 اٌسىبوي . -2

 د/ ِسّذ ِسّذ أثٛ ِٛسٝ . -3

 

 سبثًؼب : إوشبء :
  ٌىً فٓ ِجبدئ اروش ِجبدئ ػٍُ اإلٔشبء 

 ٚاظؼٗ " –ثّشرٗ  –فعٍٗ  –اسزّذادٖ  –ِٛظٛػٗ  –" رؼشيفٗ 

 ِب اٌّشازً اٌّزجؼخ ػٕذ ػًّ ِٛظٛع اإلٔشبء؟ 

 يزىْٛ ِٛظٛع اإلٔشبء ؟ ُِ 

 ٘ٝ اٌّصذس اٌثبٔٝ ٌٍذيٓ.اٌسٕخ إٌجٛيخ  (1

 اٌشٛسٜ ِجذأ ِٓ ِجبدئ اإلسالَ. (2

 اٌمشاءح اٌٙبدفخ ٚ أثش٘ب فٝ رىٛيٓ اٌشخصيخ. (3

 اخزش ِٛظٛػب ِّب سجك ٚ اوزت فيٗ وزبثخ إٔشبئيخ سٍيّخ رزجغ فيٙب لٛاػذ ٘زا اٌؼٍُ ثصٛسح صسيسخ 
 


