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  ـھ١٤٤٣ :يعماجلا ماعلا بادآلا :ةیلكلا
 لوألا:يساردلا لصفلا  ةیبرعلا ةغللا :مسقلا
  ـھ١٤٤٣ /٤ /١١ :رابتخالا خیرات  ریرحتلا تاررقم :هزمرو ررقملا
 ةدحاو ةعاس :رابتخالا نمز بعشلا عیمج:ةبعشلا
 ادیوھ -يلیورلا دماح -نالجع ریشب(:ررقملا ةذتاسأ

 )نیسح
  )ةجرد ٢٠( :ةیلكلا ةجردلا

 :يعماجلا مقرلا :ة/بلاطلا مسا
 ٢٠ :ةلئسألا ددع نیتحفص نم ةدحاو ةقرو :رابتخالا قاروأ ددع

 )أ( جذومن
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

          
٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ 
          

 ھل صَّصخُملا عضوملا يف ھیعض /ھعضو ةیتآلا ةلئسألل ةحیحصلا ةباجإلا زمر يراتخا/رتخا :لاؤسلا
 )ةجرد ٢٠(  :قباسلا لودجلا يف
	:ــب ْتلصتا اھَّنأل ؛لصو ةزمھ )ةیلكلا( ةملك يف )لا( ةزمھ -١

 .طرش ةادأ ـ د  .مسا ـ ـج  .فرح ـ ب .لعف ـأ
	:اھلبق ام َّنأل ؛ةربن ىلع )ئداھ( ةملك يف ةزمھلا تمسُر -٢

 .نكاس ـ د  .حوتفم ـ ـج  .روسكم ـ ب .مومضم ـأ
	:...ءاج :لاقی -٣

 .ًءرما ـ د  .ئرما ـ ـج  .ٌؤرما ـ ب ً.أرما ـأ

	:فلألا هذھ ىَّمُستو )اوقوفتتل( لثم ،ةعامجلا واوب ةیھتنملا لاعفألا رخآ يف فلألا دازت -٤
 .ةیماھفتسالا ـ د  .ةقرافلا ـ ـج  .ةیبارعإلا ـ ب .ةیلصألا ـأ

	:اھَّنأل ؛ةلیوط )امول( ةملك رخآ يف فلألا تبُتك -٥
 .عراضم لعف ـ د  .مسا ـ ـج  .ىنعم فرح ـ ب .ضام لعف ـأ

	:وھ )طیحملا سوماقلا( مجعم فلؤم -٦
 .يدابآزوریفلا ـ د  .روظنم نبا ـ ـج  .يرھوجلا ـ ب .يرشخمزلا ـأ

 
	:َّنأل ؛واو ىلع )ؤرَْجی( ةملك يف ةزمھلا تبُتك -٧

 .مومضم اھلبق ام ـ د .روسكم اھلبق ام ـ ـج  .حوتفم اھلبق ام ـ ب .نكاس اھلبق ام ـأ
	:اھتقبس ثیح )؟سنأ كُمسأ( :انلوق يف )مسا( ةملك نم لصولا فلأ تفذُح -٨

 .ملكتملا ةزمھ ـ د  .ماھفتسالا ةزمھ ـ ـج  .لصولا ةزمھ ـ ب .ءادنلا ةزمھ ـأ
 
 
  )١/أةلئسألا ةقرو جذومن( ،ةیمیلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ةلاكو

 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 میلعتلا ةرازو
 فوجلا ةعماج

 ةیمیلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ةلاكو



	:ةثیدحلا مجاعملا نم -٩
 .ةغللا نتم ـ د  .رینملا حابصملا ـ ـج  .ةغالبلا ساسأ ـ ب .حاحصلا ـأ

	:اھَّنأل ؛ فلأ ىلع )لأَسی( ةملك يف ةزمھلا تبُتك -١٠
 .نوكس دعب ةمومضم ـ د .حتف دعب ةروسكم ـ ـج  .نوكس دعب ةحوتفم ـ ب .حتف دعب ةنكاس ـأ

	:اھَّنأل ؛ ةروصقم فلأب )َىُدھ( ةملك رخآ يف فلألا تبُتك -١١
 فلألا لصأ يثالث مسا ـأ
 .ءای ھیف

 لصأ يثالث مسا ـ ـج  .يعابر مسا ـ ب
  .واو ھیف فلألا

 .يسامخ مسا ـ د

	:يھ ،ةطوبرم ءات ىلع يوتحت يتلا ةملكلا -١٢
 .تامطاف ـ د  .ةعجارم ـ ـج  .ھیلع ـ ب .ھكاوف ـأ

	:فلألا لبق ناك اذإ ؛ةلیوط فلأب ةیثالثلا ریغ ةملكلا رخآ يف فلألا ُمْسر ُبجی -١٣
 .ةزمھ ـ د  .فلأ ـ ـج  .ءای ـ ب .واو ـأ

	:يھ ،ا�یئالمإ ةحیحصلا ةرابعلا -١٤
 نبا ورمع اذھ ـ ب .رعاش نبا ٌرعاشٌ دلاخ ـأ

  .صاعلا
 دبع نبا رمع كاذ ـ ـج
  .زیزعلا

 نبا رمع كلذ ـ د
 .باطخلا

	:يھ ،لصو ةزمھ ىلع ةلمتشملا ةملكلا -١٥
 .سیردإ ـ د  .میھاربإ ـ ـج  .لحترا ـ ب .ماركإ ـأ

	:بسح ىلع )حاحصلا راتخم( مجعم يف ةملكلا نع ثحبن -١٦
 عم ریخألا فرحلا ـأ
 .يناثلاو لوألا

 عم لوألا فرحلا ـ ب
  .ثلاثلاو يناثلا

 .طقف لوألا فرحلا ـ د  .طقف ریخألا فرحلا ـ ـج

	:)ھبحن ىضق( ىنعم -١٧
 .مقس ـ د  .ضرم ـ ـج  .تام ـ ب .حرف ـأ 

	:َْتِبُتك )تاطاشن( ةملك يف ةریخألا ءاتلا -١٨
 .ةطوسبم ـ د  .ةلامم ـ ـج  .ءاھ ـ ب .ةطوبرم ـأ

	:يھ ،ا�یئالمإ أطخلا ةملكلا -١٩
 .مھُءْوض ـ د  .لَءافت ـ ـج  .ھئیھ ـ ب .ناءام ـأ

	:يف ْتعقو اھَّنأل ؛ عطق ةزمھ )نالعإ( ةزمھ -٢٠
 .يضاملا لعفلا ـ د  .عراضملا لعفلا ـ ـج  .فرحلا ـ ب .ردصملا ـأ

 
 قفوملا هللاو ،ةلئسألا تھتنا

 
 
  )٢/أةلئسألا ةقرو جذومن( ،ةیمیلعتلا نوؤشلل ةعماجلا ةلاكو
	


