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 میحرلا نمحرلا هللا مسب
 
 
 
 
 ٢٠ امقر ةجردلا ةباتك ةجردلا : عجارملا  : ححصملا
          : عیقوتلا : عیقوتلا

 ـھ١٤٤٣ يساردلا ماعلل – ) لوألا رودلا ( – ثلاثلا يساردلا لصفلا  ةیناثلا ةرتفلا رابتخا
 ........................................................................................................ : بلاطلا مسا 
 

 )      ( طسوتملا  ثلاثلا : فصلا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                                              : ءورقملا مھف : لوألا لاؤسلا

 يف ریكفتلا درجم ركفن وأ ردقن ال انتبو ـ ریبكلا يجولونكتلا مدقتلا ةیحان نم تارتفلا ىھزأ نم ةرتف مویلا شیعن
 ھیف بغرن ءيش لك ىلإ لوصولا ىلع نیرداق انحبصأ ىتح تالاجملا لك يف تلخد دقف ،ایجولونكتلا نع ءانغتسالا
 .رسیو ةلوھسب

 نم اھریغو ةعارزلاو میلعتلاو مالعإلاو ةیلزنملا تامادختسالاو تالاصتالا يف ةدیدع تالامعتسا ایجولونكتلل نإ
 .انتایح يف امھم ارود بعلت يتلا تالاجملا

 ةصاخبو نیرخآلا عم لصاوتلا تلھسو دھجلاو تقولا ریفوت ىلع تلمع دقف ؟دئاوف ةدع ایجولونكتلل نأ ملعت لھ
 ىتش يف تامولعملا نم دیدعلا ترفو ثیح ؛ةیتامولعملا ةورثلا ةدایز ىلع تدعاسو ،انع ایفارغج نودیعبلا
 .ةنسلا مایأ ةلیط لیصاحملا رفوت نأ تعاطتسا ذإ ؛ةعارزلا لاجم يف ارود اھل نأ امك ،عیمجلل اھتحاتاو تالاجملا

 يرسألا طبارتلا فعض اھمھأ نم ،ایجولونكتلل ةدیدع تالكشم ترھظ دقف ،دئاوفلا هذھ نم مغرلا ىلع
 بجی ایجولونكتلا رطاخم بنجتن يكلو ، ةیئرملا ضورعلاو باعلألا ةدھاشم يف تقولا عیضت اھنأ امك ،يعمتجملاو
  . فارسإ الب لادتعاب اھمدختسن نأ

 

١ 
  ؟ ھیف شیعن يذلا رصعلا ةعیبط ام

       يجولونكتلا مدقتلا ـج         يداصتقالا لازعنالا ب    راشتنالاو ةعرسلا أ

 ...... لاجملا يف ایجولونكتلا دئاوف نم ماعلا لاوط لیصاحملا ریفوت

      يفاقثلا ـج       يعارزلا ب      يتامولعملا أ

 ...... ىلإ ىدأ اذھ ،ةیلئاعلا تاعمجتلا لحم فتاوھلا تلح

 أ
 طبارتلا فعض

      يرسألا
 ب

 طبارتلا ةدایز
      يرسألا

       نیرخآلا عم لصاوتلا ةعرس ـج

 : ةیلاتلا تارابعلا مامأ ) × ( وأ ) ü ( ةمالع عض

    . اھمادختسا يف لادتعالاو طسوتلاب ایجولونكتلا رطاخم ىلع بلغتلا نكمی

 . تالاجملا ىتش يف تامولعملا ایجولونكتلا ترفو

 
 
 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 میلعتلا ةرازو

 ................. میلعتلا ةرادإ
  ...................... : ةسردم

 ةدلاخلا يتغل : ةداملا
 طسوتملا  ثلاثلا : فصلا

 ناتعاس : نمزلا
 

  ٥  



 

 
                                       : ةحیحصلا ةباجإلا رتخا **   :  عومسملا مھف : يناثلا لاؤسلا
  صنلا ىلإ عامتسالل دوكرابلا لمعتسا
 ....... تنرتنالا ةكبش زیمی ام مھأ -١   

       داعبألا ةیثالث – د             تامولعملا ةرازغ ـج      لعافتلا ةیئانث -ب     هاجتالا ةیداحأ  - أ
  باتك.......... سرجنوكلا ةبتكم عقوم رفوی ب

   نویلم ٣٥   ـ د     نویلم ٢٥ - ـج         فلأ ٣٥-ب          فلأ٢٥  - أ

  : امھ نمف صنلا يف ناخیشلا ركذ درو -ج
    يعفاشلاو كلام ـ د   ةجام نباو يئاسنلا ـ ـج           دواد وبأو يذمرتلا -ب    ملسمو يراخبلا – أ

 
 
                                                  : ةیلاتلا تارابعلا مامأ ) × ( وأ ) ü ( ةمالع عض    : يوغللا فنصلا : ثلاثلا لاؤسلا 

     نمزلا نم درجم ثدح ىلع لدی مسا : ردصملا ١
   ةیعامسو ةیسایق ةیعابرلا لاعفألا رداصم ٢
     لاعفتسا نزو ىلع يسادس ردصم " جارختسا " ٣
   ةفرح ىلع لد  يعابر لعفل ردصم " ةعارز " ةملك ٤

 
                                                                                 : ةحیحصلا ةباجإلا رتخا **    : ةیوحنلا ةفیظولا : عبارلا لاؤسلا
 

 ةقباسلا ةرابعلا يف لدبلا .نیدشارلا ءافلخلا لوأ ركب وبأ ةفیلخلا - ١
 .ءافلخلا ـ د           . لوأ ـج           . ركبوبأ -ب . ةفیلخلا – أ

 ..ةقباسلا ةرابعلا يف ھنم لدبملا .ھتمق مرھلا تیأر -٢
   ریمضلا  ـ د        ھتمق - ـج        مرھلا  -ب         تیأر  - أ

 لوقن الدب يراخبلا لعجأ  .دحاو ثیدح لجأ نم يراخبلا لحر -٣
 لجأ نم يراخبلاو مامإلا لحر - أ

 دحاو ثیدح
 نم مامإلا يراخبلا لحر -ب

 دحاو ثیدح لجأ
 نم يراخبلا مامإلا لحر ـ ـج

 دحاو ثیدح لجأ
 نم مامإلاو يراخبلا لحر ـ د

  دحاو ثیدح لجأ

  "ھثلث " ةملك يف لدبلا عون  .ھثلث باتكلا تأرق -٤
  لك نم ضعب   لامتشا  لك نم لك قباطم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                    : ةحیحصلا ةباجإلا رتخا **  : يوغللا بولسألا : سماخلا لاؤسلا

 :لوقن اننإف ،ةدیفم ةلمج يف ظافلأ ىلإ )ةقرو ٨٥( لیوحت دنع -١             
 نینامثو ةسمخ تأرق- ـج .ةقرو نونامث و ةسمخ تأرق-ب .ةقرو نینامث و اًسمخ تأرق – أ

 .ةقرو
 .ةقرو نونامثو اًسمخ تأرق -د

 .ًاثینأتو اًریكذت دودعملا عم ریغتت ال ،فلأو ،ةئمو ،٩٠ ىلإ ٢٠ نم دوقعلا ظافلأ -٢
         أطخ -ب       حص  - أ

 دودعملا ... يناثلاو دودعملا فلاخی لوألا ءزجلا ١٩ ىلإ ١٣ نم دادعألا  -٣
 .ةحیحص ةباجإ كانھ سیل ـ د  ریغتی ال ـ ـج           قفاوی -ب  فلاخی – أ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  
 
 
 
 
 
 

   ٣  

   ٣  

   ٣  

   ٣  



                                       : ةحیحصلا ةباجإلا رتخا **   : يئالمإلا مسرلا : سداسلا لاؤسلا  
 
 . حیحص لكشب تبتك يتلا ةرابعلا -١   
     نیمركألا نبا ای – د    نیملسملا ءاملع نم ةیمیت نب ـ ـج     ملسم لطب دیلولا نب دلاخ-ب  ملسم لطب دیلولا نبا دلاخ  - أ
 : ًایئالمإ ةحیحصلا ةملكلاب غارفلا ألما ؟ كتزاجإ نیضقتس....... -٢

  كلذ ریغ ـ د       ام يف - ـج       َمیف -ب        امیف  - أ
   اھطسو نم فلألا فذح يتلا تاملكلا نم – ٣

 نكل ـ د نّمم  ـ ـج            نّمع -ب   باطخلا نب رمع – أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ةعقرلا طخب يلی ام بتكا      : يباتكلا مسرلا : عباسلا لاؤسلا  
  

  الیمجلا ءازجلا قلت            اعولو مولعلاب نك

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 ةلئسألا تھتنا
  انھ ةباجإلا جذومن

https://youtu.be/pTEZXwHcgEM 
 

 
  مارجیلتلا طبار

https://t.me/tdsgl 
 

  يلعافتلا ملعتلا ةانق دادعإ

   ٢  


