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 اخرت اإلجابة الصحيحة:اآلتية قراءة جيدة ثم  آليةاقرأ اأوالً: استعن باهلل و      
ُسوا َوََل يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعًضا ۖ  ِإْثٌم يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ تعاىل: "قال     "َوََل َتَجسَّ

 فً اٌَح انساتقح:( انزٌٍ )كهًح  -1     .

 أ، ج -د  اسى يىصىل -ج  اسى يعزب -ب  اسى يثُي -أ 

 

 َٕع األسهٕب: ( اجرُثٕا كثًٍشا يٍ انظٍ)   -2

 جًيع يا سثق -د  َهي -ج  أيز -ب  اسرفهاو -أ 

 

 قٕنّ: " يٍ انظٍ" كهًح )انظٍ( ذؼشب: -3

 اسى يجزور  - د يفعىال ته - ج يثردأ - ب فاعال - أ

 

 :قٕنّ: " ٔال ذجسسٕا" َٕع ال  -4

 حزف جىاب -د  عاطفح -ج  َاهيح -ب  َافيح -أ 

 

  قٕنّ: " آيُٕا" ذسًى انٕأ فً انكهًح انساتقح:  -5

 حزف جًع -د  ضًيزا يرصال -ج  حزف عطف -ب  ضًيزاً يُفصاًل  -أ 

 

 :كهًح ) كثٍشاً ( -6

 فعم يضارع -د   فعم ياضي -ج  اسى يعزب  -ب  اسى يثُى -أ 

 

 : ًْ ٌأذًانكهًح انًثٍُح فًٍا  -7

 انهذاٌ -د  انفرى -ج  يحًد -ب  آلٌآ -أ 

 

 :سهًد ػهى أتٍك كهًح ) أتٍك ( اسى يجشٔس ٔػاليح جشِ -8

 سثق جًيع يا -د  انياء -ج  انكسزج -ب  فرححان -أ 

 

 :) ال ٌسٕد حقٕد ( َٕع األسهٕب  -9

 طهة -د  َفى -ج  َهى -ب  اسرفهاو -أ 
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 إرا اسرثذخ تّ األحزاٌ ٔانُحَشق    *تسًح ذحًٍ سفاخ ديى   أياِ ٌا  :قال انشاػش -11

 :قائم انثٍد ْٕ

 حسٍ خطاب -د  حسٍ انزهزاَي -ج  حسٍ عثد هللا انقزشي -ب  أحًد شىقي -أ 

 

 :يؼُى ) اسرثذخ (  -11

 ذًيزخ -د  اَفزدخ  -ج  ظهًد  -ب  ذفزقد  -أ 

 

 )تّ(: انٓاء فً قٕنّ -11

ضًٍش يرصم فً يحم  -ج  ضًٍش يُفصم فً يحم جش -ب  ضًٍش يرصم فً يحم جش -أ 

 َصة

 ضًٍش يُفصم فً يحم َصة -د 

 

 ( أمبم العببرة اخلبطئت:×( أمبم العببرة الصحيحت، وعببرة )√ ثبنيًب: ضع عالمت )            

 

  .انضًائش كهٓا يؼشتح يا ػذا انضًائش انًُفصهح -1

  ٌجش انًثًُ ٔػاليح جشِ انٍاء. -1

  ػاليح جش جًغ انًزكش انسانى انكسشج. -3

  .نهًُٓ أداج ٔاحذج ًْ )ال( -4

  ٔاحذج  يًٓا ذغٍش يٕقؼّ. االسى انًثُى ٌهزو  حشكح -5

  االسى انًؼشب ْٕ انزي ذرغٍش حشكح آخشِ. -6

  أسًاء اإلشاسج كهٓا يثٍُح. -7

  ػُاصش انشسانح: يقذيح، ٔػشض، ٔيُاقشح. -8

 
 
 
 
 
 
 


