
لمع ةقرو

: هيلت يتلا ةلئس نعاأل بجأ مث اآليت صنلا أرقا

ُثْيَح ْنِم ِدارَْف األ َرَبْكَأ رَغْنَكْلا ُتاناوَيَح ُرَبَتْعُت . ِنْيَتَيِفْلَخْلا ِهْيَمَدَق ىلَع ُزِفْقَي وْرَف، وذ ٌناوَيَح رَغْنَكْلا
ْوَأ سيك تاناوَيَحْلا ِهِذه ِثاِن .إل ةَيِبارِجْلا تاييِدَّثلا اهْيَلَع ُقَلْطُي يتَّلا تايِيِدَّثلا ِةَعومْجَم يف ِمْجَحْلا

. ِبارجلا اذه يف ُهُّومن ُلمتكيو اًّدِج اًريغَص هُمْجَح نوكَي يذَّلا ديلَوْلا ِهيف ُعَضَت ِنْطَبْلا ىلَع بارِج

ةَليصَف دارفَأ رهشَأ امُه ُّيدامَّرلا و ُرمح األ ُرغنَكلا . اهنِم ِةبيرقلا رزُجلا يفَو طقف ايلا رتْسُأ يف ُرغنكْلا ُشيعَي
رَكَذ نكلو مغك، 45 ىلِإ نْزَوْلا لِصي امَنْيَب رْتِم 1.8 وحَن ىلِإ يدامَّرلا رغْنَكلا مظعُم ُلوط ُلصيَو . رغنكلا

مغك. 70 نَع ُهنزَو ديزَيَو ، ِنْيَرْتِم نِم رَثْكَأ ىلِإ هلوط لصي ىَّتَح ومنَي ْدَق رَمْح األ رَغْنَكلا

ُنِكْمُي ىلع األ ىلإ اِن َتَبِصَتْنُم اِن َتَريبَك َنُذُأاِن هلو ِلَْي، األ سْأَر ُهِبْشُي يذلا هلاصَّريغ سْأَر ب رَغْنَكْلا ُفَرْعُي
. عْوَّنلا َبَسَح ُفِلَتْخَت ناوْلَأ وذ ٌريصَق ٌءارِف ِرَغْنَكْلا َمْسِج يِّطَغُيَو ِماَم. األ ىلِإ ِفْلَخْلا َنِم امُهَريدُي ْنَأ

اهنْوَل نِإَف ثاِن اإل اَّمَأ ، اًّيِدامَر ْوَأ رَمْحَأ نوكَي ْنَأ اَّمِإ ِهِئارِف نْوَل َّنِإَف رَمَْح، األ رَغْنَكْلا رَكَذ َكِلذ لا ثِمَو
. اًيدامَر قَرْزَأ نوكَي

ا ُلْيَذ ومْنَيَو ، ًةَريغَص ُةَيِماَم األ ُلجَْر األ نوكَت امَنْيَب ًةَريبَكَو ًةَّيِوَق ًةَّيِفْلَخ الً ُجْرَأ ُهَل َّنَأِب ُرَغْنَكْلا ُزاتْمَي
ءانْثَأ ِهِنِزاوَت ىلَع ظِفاحُيِل ُهَلْيَذ ُرَغْنَكْلا ُمَدْخَتْسَيَو .ً وطال 90مس نِم رثْكَأ ىلِإ ِمْجَحْلا ةَريبَكْلا عاوَْن أل
امَدْنِعَو عَبَْر. األ هِلُجْرَأ ىلع يشْمَي امَدْنِع ،ْوَأ ىلَْع أل فوقُوْلا ءانْثَأ ُهَسْفَن َمَعْدَي ْيَكِل َكِلذكو ، ِزْفَقْلا
ِرَغْنَكْلل ُنِكْمُيَو ٍدِحاو ٍتْقَو يف اًعَم ِناكَّرَحَتَت ِنْيَتَّللا طَقَف نْيَتيِفْلَخْلا ِهْيَلْجِر مدْخَتْسَي ُهَّنِإَف ُرَغْنَكْلا ُزِفْقَي

. ٍةَعْرُسِب َيرْجَي ْنَأ ِمْجَحْلا ِريبَك

اذِإَو . ِةَّيِعيبَّطلا ِهِتَئيب يف ٍتاوَنَس 6َو8 َنْيَب ُحَوارَتَت ًةَّدُم ًةَداع عْوَّنلا اذه ُشيعَي رَمَْح: األ ُرَغْنَكْلا
ا ِرَغْنَكْلا َنِم ٍتائِم َةَدِع نِكلو . اًديحَو هتْقَو بَلْغَأ شيعَي عْوَّنلا اذه َّنِإَف اهِراغِص َعَم ثاِن اإل َةايَح انْيَنْثَتْسا

َءانْثَأ ٍةَحار حِةَلا يف ُرَمَْح األ ُرَغْنَكْلا ىقْبَيَو . َناٍةَرِد حٍةَلا يف َكِلذو ، ٍةَعومْجَم يف ُشيعَت ِرَمَْح أل
ءانْثَأ ىَّذَغَتَي ةَدِرابْلا ِرُهَْش يفاأل نِكلو . ِفْيَّصلا ِلْصَف يف َكِلذو ِلْيَّللا َءانْثَأ ِماعَّطلا ِنَع ُثَحْبَيَو ، ِراهَّنلا

. راهَّنلا

ٌريغَص بارِجْلا يف ْمَلينُك اذِإ - يِنْطَبلا اهِبارِج يف اًدِحاو اًريغَص ِجُوازَّتلا َنِم ٍرْهَش َدْعَب ىثُْن األ ُعَضَت
رْيَغ ةَّيِفْلَخْلا ُلُجَْر َواأل ِنانُُذ واأل ِنانْيَعْلا نوكَتَو مس 2.5 َوْحَن ديلَوْلا لوط ُغُلْبَي .- ٍمِّدَقَتُم ٍرْمُع يف
َلِمْحَت ْنَأ ُِّم لأل ُنِكْمُيَو ِّمُ. لأل َّينْطَبلا َبارِجْلا َلُخْدَيِل ديلَوْلا ُفَحْزَي ةَرَشابُم ِوْلاالِةَد بْقَعَو . ٍةَرِّوَطَتُم
ةَقِباَّسلا ُراغِّصلا َكُرْتَت ْنَأ دْعَب ِإالَّ ٍريغَص ّيَأ ُعَضَت ال ِوْلاالِةَد.ويه َدْعَب ٍةَليلَق ٍماَّيَأ ِخالل ٍديدَج ْنِم

ةَتَس ِرورُم َدْعَب اذه نوكَي ام اًبِلا غَو . َّينْطَبلا َبارِجْلا

ِبال َبارِجْلا ُكُرْتَي ُهَّنِكلو . ِرَطَخْلا ِب ِهِساسْحِإ حِةَلا يف ِبارِجْلا ىلِإ ىرْخُأ ًةَّرَم ُدوعَي ِوْلاالِةَد،َّمُث َنِم ٍرُهْشَأ
. ٍرُهْشَأ ِةَيِنامَث ِوْحَن َدْعَب ٍةَدْوَع

. ركذلا نع رغنكلا ىثنأ اهب زيمتت نيتفص بتكأ :1 لا ؤُّسلا

ـةد حتملا ـــــة يبرعلا تارا ـــةاإلمــــ لود

ــع ـبـيـلتل ظو سبأـــــ ــــــ ــل جم

ــيلــــم

ـــــة صاخلا ة ــــــ يؤر ـــــةلاــ سرد مــ

االـس
م:...............................

/ عبارلا : فصلا
............... ةبعشلا

2017\3\14: خيراتلا



. ___________________________________ ىلو: األ ةفصلا

. _________________________________ __: ةيناثلا ةفصلا

. ةَحيحّصلا ةباج اإل عّبرم لِخاد × ةراشإ ْعَض :2 لا ؤُّسلا
؟ اهنطب ىلع دوجوملا سيكلا ب رغنكلا ىثنأ لعفت اذام

والهتد. دعب ديلولا هيف عضت 1

. اهيمدق ىلع خالهل نم زفقت 2

. نيسرتفملا ءادع نماأل هب يمتحت 3

ئاه. فديل ءاتشلا لصف يف هيف ئبتخت 4

ر. غنكلا ةليصف نم نيعون ركذا :3 لا ؤُّسلا

. __________________ األلو: عونلا

. __________________ : يناثلا عونلا

. رغنكلا نع تدرو تامولعم ثالث بتكا :4 لا ؤُّسلا

. __________________________________________________ ىلو: األ ةمولعملا

. __________________________________________________ : ةيناثلا ةمولعملا

. __________________________________________________ : لاثةثلا ةمولعملا

. هليذ رغنكلا امهيف مدختسي نيتقيرط بتكا :5 لا ؤُّسلا

. ___________________________________________________ ىلو: األ ةقيرطلا

. ___________________________________________________ : ةيناثلا ةقيرطلا

. ةَحيحّصلا ةباج اإل عّبرم لِخاد × ةراشإ ْعَض :6 لا ؤُّسلا

وه: ّصنلا ةباتك نم فدهلا وه ام

. رغنكلا نع تامولعم ميدقت 1

رغنكلا ءارش لوح تا داشرإ 2

. رغنكلا يبري لنم تاهيجوت 3

. رغنكلا بحب ءىراقلا عانقإ 4

. ةَحيحّصلا ةباج اإل عّبرم لِخاد × ةراشإ ْعَض :7 لا ؤُّسلا

. يأر نع ربعي اهُّيأ و ةقيقح نع رّبعت ةيلا تلا لمجلا ُّيأ

2يأر ةقيقح 1 خوالةب. ةليمج ةروصب رغنكلا زفقي .1



2يأر ةقيقح 1 . ِنانذأ هيفو ريغص رغنكلا سأر .2

2 ةقيقح 1 ًا. نيمسو ًا ليمج ديلولا نوكي رغنكلا ىثنأ دلت امدنع .3
يأر

2 ةقيقح 1 . تاييدثلا ةعومجم يف اًمجح دارف وهأربكاأل رغنكلا .4
يأر

. ةَحيحّصلا ةباج اإل عّبرم لِخاد × ةراشإ ْعَض :8 لا ؤُّسلا

. صّنلا يف درو ام ىلع ءانب أطخ اهّيأو ةحيحص ةيلا ّتلا تامولعملا ُّيأ

أطخ 2 حيحص 1 ملا علا ءاحنأ عيمج يف رغنكلا شيعي

أطخ 2 حيحص 1 ةريبك ولا ةيوق لا ةيمام األ هلجر أب رغنكلا زاتمي

أطخ 2 حيحص 1 . رهشأ ةينامث دعب ايئاهن بارجلا ديلولا كرت ي

أطخ 2 حيحص 1 ادحاو اريغص رهش لك رغنكلا ىثنأ عضت

أطخ 2 حيحص 1 . ليللا يف هماعط نع رغنكلا ثحبي فيصلا يف

: ةيلا تلا ةلمجلا لوح نيلا ؤس ِّن 9:وك لا ؤُّسلا

. ينطبل ا اهبارج يف ًا دحاو ًا ريغص جوازتلا نم رهش دعب ىثن األ عضت

؟ ____________________________________________________ لااأللو: ؤسلا

؟ ____________________________________________________ : يناثلا لا ؤسلا

. ةَحيحّصلا ةباج اإل عّبرم لِخاد × ةراشإ ْعَض :10 لا ؤُّسلا

. ببسلا حرشا مث اذه كنم فقوم بتكا ، تاناويحلا لمجأو عورأ رغنكلا البنأ طلا دحأ لوقي

ضراعم 2 ديؤم 1 : يفقوم

أل
____ ___ ____________________________________________________________________ ن:

___________________________________________________ ________ _

. ةَحيحّصلا ةباج اإل عّبرم لِخاد × ةراشإ ْعَض :11 لا ؤُّسلا

ايلا" رتْسُأ يف ُرغنكْلا ُشيعَي " ةلمج يف " ُرغنكْلا " ةملكل ةيوحنلا ةفيظولا يه ام

. لعاف 3 . أدتبم 1

هب. لوعفم 4 . أدتبملا ربخ 2



".... ٌناويح ُرغنكلا " ةلمج يف " ٌناويح " ةملكل ةيوحنلا ةفيظولا يه 11:ام لا ؤُّسلا

. لعاف 3 . أدتبم 1

هب. لوعفم 4 . أدتبملا ربخ 2

ةريخ األ ةرقفلا نم جرختسا :12 لا ؤُّسلا

..................... بصن نيونت اهيف ةملك ................ بتكي وال ظفلي اًفرح اهيف ةملك

.............................. اًعراضم اًلعف .............................. اًلصفنم اًريمض

ـري بعتلا :13 لا ؤسلا

تملعت و اًريثك تعتمتسا و ةلحرلا ىلإ تبهذ .. ناويحلا ةقيدح ىلإ ةيملع ةلحر نع ةسردملا تنلعأ -
. تاناويحلا نع تامولعملا ضعب

نع اللقي ،امب كيدل لضفملا ناويحلا نع تامولعملا ضعبو ناويحلا ةقيدح ىلإ ةلحر نع اًريرقت بتكأ
. رطسأ ةرشع

_ ____________________________________________________________________

_ ___ __________________________________________________ ________ _____ __

_ ____________________________________________________________________

___ ___________________________________________________ ________ _____ __

_ ____________________________________________________________________

___ ___________________________________________________ ________ _____ __

_ ____________________________________________________________________

_ ____________________________________________________________________

___ ___________________________________________________ ________ _____ __



________ ___________________________________________________ ________ __

ــةحــمـد ناد :ـغ فار شإـ


