
ةعجارم

ؤسلا لكل ةباجا لضفا ي طوح :

1 ميشايخلا هيفب سفنتي هتايح ةرود نم روطب رمي يذلا ناويحلا -ام

عدفضلا د- ةافحلسلا ج- دهفلا ب- ةقوسعدلا أ-

2 ىمست لحارمب يحلا نئاكلا رمي -:

لوحتلا د-- ةثارولا ج-- حيقلتلا ب- ةايحلا ةرود أ-

3 يه لوحتلا ب رمت يتلا ةيحلا تانئاكلا -

رويطلا د-- ةافحلسلا ج-- دهفلا ب-- ةشارفلا أ--

.................... ربتعي ، هعرذأ و ليفلا لجرأ ددع -4

ةثارولا د– ةبستكم ةفص ج– . ةئيبلا ب ةرثأتم ةفص ب– . ةيثارو ةفص أ-

....................... ىلع ثملا ،اذه ةفصاعلا ءانثأ ًاعرفأ تابنلا -5

ةثارولا د– . ةبستكم ةفص ج– ةئيبلا ب ةرثأتم ةفص ب– . ةيثارو ةفص أ-

نم6 ةقاطلا ىلع لصحت تاجتنملا مظعم -:

روخصلا د- تاكلهتسملا ج- سمشلا ءوض ب- تاسرتفملا أ–

يه7 ةتيملا تاناويحلا و تاتابنلا للحت يتلا ةيحلا تانئاكلا -:

تاتانبلا د- تاكلهتسملا ج- تاجتنملا ب- الت لحملا أ-

8 مساب هسفنب هءاذغ عنصي يذلا يحلا نئاكلا فرعي -:

تاسرتفملا د تاناويحلا ج- جتنملا ب- الت لحملا أ-

9 يئيبلا ماظنلا يف رضخ األ تابنلا رود نع لضفأ لكشب ربعت ةباجا :-يا

ةتيملا تاناويحلا للحت ب- نيجسك واال ءاذغلا عنص أ-

ةبرتلا ريودت ةداعا د- ىرخ األ تاناويحلا لكا ج–

10 ىمست رخأ ىلا يح نئاك نم ةقاطلا لا قتنا ةيفيك -:

ب ةثارولا --أ- كلهتسملا د- ةيئاذغلا ةكبشلا ج– ةيئاذغلا ةلسلسلا



. ةيئاذغلا ةلسلسلا يف دجوي نم لك ىمسم دادع اال ةلسلس تحت يبتكا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقرلا نم ةباتكلا ًاءدتبم ةيلا تلا تانئاكلا ومن لحارم يبّتر 1 يف

جتنم كلهتسم

للحم

……………………….



. بسانملا موهفملا دنع ةدرفملا بتكا

و تاتابنلا ةدام للحي يح نئاك وه .....................................-1

. هتيملا تاناويحلا

. ىرخأ ةيح تانئاك ىلع ىذغتي يح نئاك وه ....................................-2

. هسفنب هءاذغ عنصي يذلا يحلا نئاكلا وه ................................-3

تادامجلا و ةيحلا تانئاكلا اهيف لكشي ناكم .................................-4

. ضعبلا اهضعب عم لعافتت يتلا

رخأ ىلإ يح نئاك نم ةقاطلا لا قتنا ............................................-5

. يئيبلا ماظنلا لخاد

. اهضعب عم ةيئاذغلا اللس سلا طبارت ...............................-6

ةبستكم ةيثارو ةفصلا

نينيعلا نول

ةجاردلا بوكر

رعشلا نول

ةغللا

لجر ددعاال

كلهتسملا – جتنملا – ةيئاذغلا ةكبشلا – يئيبلا ماظنلا – ةيئاذغلا ةلسلسلا

للحملا –

ما ةيثارو ةفصلا تناك اماذا ددحتل () ةراشا عضوب يلا تلا لودجلا يلمكأ



يبيجأ مث لكشلا اذه ىلا يرظنا :

؟-1 ةوصلا هذه هلثمت يذلا ..........................ام

2 ةيئاذغلا ةكبشلا نم ءزج ةيئاذغلا ةلسلسلا ربتعت -:

قفاوم ريغ --- قفا وم

؟3 نابعثلل ةقاطلا ردصم .........................-ام

وه-4 روصلا نم جتنملا يحلا نئاكلا ةدحتملا.................................................. ةيبرعلا تارام اإل ةلود

ميلعتلا و ةيبرتلا ةرازو

ح يساس األ ميلعتلل رحبلا ةسردم 1

يملا ع يداير يفرعم عمتجمل .. يراكتبا ميلعت

ناويحلا ةرود سرد ىلع ةعونتم تابيردت –

االءانب ىلا –نماالءاب تاكبشلا و اللس سلا

مولعلا ةدام يف ةيئاذغلا

ص نم يسردملا باتك 151-108لا

يساس األ ثلا ثلا فصلل

:أ دادعإ / يعافرلا نملا

ةركتبُملا مسا :

.........................................................

ةبعش ثلا ثلا فصلا نم (........).


