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 : ظغ انًفهىو انًُبعت فٍ انفشاؽ: انغؤال األول 

  .................................. انحُىاَبد انًكتًهخ انًُى انتٍ تغتطُغ أٌ تتكبحش

 . وتُتذ أفشاد رذد

  ...................................انتغُشاد انتٍ تحذث نهحُىاٌ يغ تقذيه فٍ انؼًش . 

 يٍ انتغُشاد انتٍ تحذث فٍ  ًَى األسرم وظهىس انشَؼ وصَبدح انطىل وانكتهخ

 . .................................أحُبء 

   ..................................ح حُبتهبيشحهخ تجذأ فُهب انطُىس دوس . 

      _____________________________________________ 

 : أكًم انفشاؽ فًُب َهٍ: انغؤال انخبٍَ

  ػُبَخ ثؼط انحُىاَبد ثصغبسهب تىفُش يٍ يظبهش............................. 

 ................................ و ......... .................... و..........................و 

  ٍتعغ انضواحف ثُىظهب ف ......................................... 

  يٍ انحُىاَبد انتٍ تتكبحش ثبنىالدح ...................... 

  يٍ انحُىاَبد انتٍ تتكبحش ثبنجُط ...................... 

 وَهشو وًَىد فإٌ رغًه  ػُذيب َكتًم ًَى انحُىاٌ وَتكبحش ........................... 

  يٍ انحُىاَبد انتٍ تُتذ صغبًسا ال تشجههب................................. 

  يٍ انحُىاَبد انتٍ تُتذ صغبًسا تشجههب.................................... 

  و ......... ....يٍ انتغُشاد انتٍ تطشأ ػهً انحُىاٌ فٍ دوسح حُبته تغُش............. 

 __________________________________________ 

أيبو انؼجبسح ( خطأ ) و انؼجبسح انصحُحخ وػجبسح أيب( صح) ظغ ػجبسح: انغؤال انخبنج

 : انخبغئخ

 .ال تؼتٍُ انطُىس ثصغبسهب (    )       -1

 .َحذث تغُشاد كخُشح نصغبس انحُىاَبد أحُبء ًَىهب يخم تغُش انغهىك(       )    -2

 . تتكبحش رًُغ انحُىاَبد ثبنجُط(      )     -3

 .َزت ػذو انؼجج ثأػشبػ انطُىس وثُىظهب(          ) -4

 .رًُغ صغبس انحُىاَبد تشجه أثىَهب(       )    -5

 
 

  

 يذاسط تقبسة انتؼهًُُخ

 2 وسقخ ػًم 

 انشاثغ نهصف  انؼهىو  :..............فٍ يبدح
 

 \    \:  انتبسَخ

 ......................................................: االسم 
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 : وظح يشاحم دوسح حُبح انغهحفبح فٍ انشكم انتبنٍ: انغؤال انشاثغ

 

 

 

 

 

               
 

 

 

  

  _________________________________________________ 
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 وظغ انجُط                        عهحفبح ثبنغخ            فقظ انجُط     صغُشح            عهحفبح
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 : اإلربثخ انًُىررُخ 

 :انغؤال األول

  انحُىاَبد انجبنغخ 

  ٌدوسح حُبح انحُىا 

 انًُى 

 ض ٌوظغ انت 

   __________________ 

 : انغؤال انخبٍَ  

  انغزاء و  انًأوي  و انذفء  و  انحًبَخ 

  انشيبل 

 انًبػض 

 انذربد 

 َتحهم 

 انعفذع 

  انقطخ 

  انحزى و انكتهخ 

  ___________________ 

 : انغؤال انخبنج

 خطأ -1

 صح -2

 خطأ -3

 صح -4

 خطأ  -5

  ________________________ 

 : انغؤال انشاثغ

  وظغ انجُط  -1

 فقظ انجُط  -2

 عهحفبح صغُشح  -3

  عهحفبح ثبنغخ -4


