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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

        المقروء :السؤال األول : فهم 

سيج  
ّ
خارف عىل الورق، أو الن

ّ
الطباعة منذ القدم هي إعادة نسخ الكلمات، والّرسومات، والز

ي الّرسائل الملكية أو  
 
ي توضع ف

ي األختام، الت 
 
 ف

ً
بطريقٍة ميكانيكية، كانت الطباعة لدى الحضارات القديمة ُمتمثلة

 الخاصة  

 للطب
ً
ي القرن األول الميالدي طباعة  كان الصينيون هم أّول من ابتكر وسيلة

 
اعِة عىل الورق، ، وقد بدأوا ف

لب عىل  
ّ
ي الميالدي وزيادة الط

ي القرن الثان 
 
خارف عىل األقمشة، ومع انتشار الديانة البوذية ف

ّ
الّرسومات والز

عاليم البوذية قام الصينيون بحفِر الكتابة عىل قوالَب خشبية. وقاموا بعمل تقنية تجميع الحر 
ّ
وف  كتب الت

 لعدم وجود أبجديٍة للصينية القديمة، واعتماد اللغة عىل  
ً
ها لم تكن عملّية

ّ
ي استخدمت فيما بعد، ولكن

الت 

ي تقارب أربعي   ألِف رمز، فكان من الُمستحيل تجميع األحرف تلك لطباعة كتاب،  
 الّرموز الت 

ي ألمانيا، عىل يد يوهانز غوتنب  
 
كل الحديث ف

ّ
،  ظهرت أول آلٍة للطباعة بالش ي منتصف القرن الخامس عشر

 
غ ف

جميع 
َ
ي تلك القارة، واستخدمت الحروف البارزة وتقنيات ت

 
 الطباعة عىل مر السنوات ف

ُ
 تقنيات

ْ
 تطّورت

ْ
بعد أن

  . ي
 الحروف ِلعمل قوالب َمكتوبة بشكٍل بدان 

 طباعٍة تعم
ُ
غ؛ حيث ظهرت آالت ُل بالبخار  وقد مّرت آالت الطباعة بالعديد من مراحل التطوير بعد غوتنب 

ي الوقت  
 
هد عىل العامل الذي يضغط الِمكبس ِلينقل الحروف من القالب إىل الورق، وتزيد ف

ُ
وفر الج

ُ
بحيث ت

سخ المطبوعة. 
ُّ
 نفسه من كميِة الن

 تمثلت الطباعة لدى الحضارات القديمة في شكل .....  –  1
           النحت  -جـ          األختام -ب       النقوش –أ 

 أول من اخترع وسيلة للطباعة على الورق هم  -2
 الهنود   - جـ         األلمان  -ب      الصينيون –أ 

 الصينية القديمة لطباعة كتاب.  ةصعوبة تجميع الحروف في اللغبم تفسر  -3
       اللغة الصينيةلكثرة الرموز في ـ جـ           لصعوبة اللغة الصينية  -ب        لكثرة الحروف في اللغة الصينية  –أ 

    أكثر الكتب التي طبعت في العصور القديمة.  -4

 كتاب تعاليم التوراة   -جـ  كتب تعاليم المسيح -ب كتب تعاليم بوذا   –أ 

 من مميزات آلة الطباعة التي تعمل البخار.......    -5
   وفرت الوقت ولجهد ـ جـ    وفرت الوقت  -ب   وفرت الجهد   –أ 

 مضاد " ابتكر "     -6
   قلد ـ جـ  بدع أ -ب   اخترع   –أ 

 ظهرت أول آلة للطباعة في .......     -7
   الهند ـ جـ  ألمانيا  -ب   الصين   –أ 

 معنى "البارزة " .....     -8
   البعيدة ـ جـ  العالية  -ب   الظاهرة    –أ 

 بدأت طباعة الرسومات والزخارف في القرن ......     -9
   الثالث ـ جـ  الثاني  -ب   األول      –أ 

 مفرد "الرموز"     -10
   الزمرة ـ جـ  الرمز  -ب   الرامز     –أ 

 

 المملكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 ................. إدارة التعليم 
  ...................... مدرسة : 

 المادة : لغتي الخالدة 
 المتوسط   الثانيالصف : 

 الزمن : ساعتان 
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    : الصنف اللغوي :   الثاني السؤال  

 "أبو بكر " ...  لكلمة  رافق أبو بكر النبي في الهجرة.  المحل اإلعرابي – 1

 الجرـ  جـ  النصب -ب الرفع  –أ 

 الخيل في أوربا قبل أربعة قرون.   قبل ظرف .... شاع استعمال عربة  -2

 غير ذلك   ـ جـ    مكان  – ب      للزمان -أ

 .......يتضمن ظرف الزمان والمكان معنى حرف الجر  -3

  فيـ جـ  عنـ  ب من -أ

 سلمت على .......  – 4

 أخيك ـ  جـ أخاك  -ب أخوك  –أ 

 ... مكانالجملة التي تشتمل على ظرف  -5

 ينام الناس بعد العشاء  ـ جـ   تسير السيارة فوق الرصيف  – ب     يستيقظ الناس قبل الفجر  -أ

 منصوب وعالمة نصبه ..... رأيت حماك في العمرة.  حماك مفعول به  -6

  الياءـ جـ  األلف ـ  ب الواو -أ

 

  :الوظيفة النحوية  الثالث السؤال

 

 كوفئ المجتهدون على اجتهادهم . إعراب المجتهدون  –  1

 نائب فاعل  ـ  جـ خبر -ب فاعل –أ 

 أكمل بفاعل مناسب     يسهم ......في التنمية. -2

 أبيك - جـ أباك - ب أبوك -أ

 عاقب المدير المهملين.    ابن الفعل للمجهول  وغير ما يلزم  -3
 عوقب المهملينـ جـ   عوقب المهملونـ  ب   عاقب المهملين –أ 

 اسم مرفوع يأتي بعد الفعل .....للداللة على من قام بالفعل  الفاعل  -4

 الناسخ  -جـ للمجهول  المبني  – ب   المبني للمعلوم -أ

 إعراب ما تحته خط  " المجرمون " نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه ....  . بسيماهم  المجرمونيعرف  -5
 األلف ـ جـ  الواوـ  ب الضمة  –أ 

    يلزم.وغير ما   مثنى .          اجعل الفاعل  يسأل المؤمن ربه  -6

  ربهما  المؤمنينيسأل  -جـ    اربهم المؤمنانيسأل  – ب  ربهما  يسأالن المؤمنان -أ

 

  :األسلوب اللغوي    الرابع السؤال  

 

 أداة النفي المناسبة للجملة السابقة                  .الطالب حاضر....... –  1

 ال ـ  جـ ليس -ب ليت –أ 

 وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البر والبحر"  . نوع ما في في اآلية الكريمة ..  "  -2
 نافية   -  جـ موصولة    – ب استفهامية -أ

  الجملة التي بها ما نافية  -3

 ما طعامك المفضل ؟  ـ  جـ   ما كذب الطالب .  -ب   ما أحسن الربيع !  –أ 

   قال رسول هللا " ال يدخل الجنة نمام" نوع الجملة  -4

 خبرية مثبتة   - جـ طلبية منفية   – ب  خبرية منفية  -أ

    ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد . نوع ال .....  -5

  زائدة - جـ نافية  – ب    ناهية -أ

    ما النافية تدخل على ..... -6

  الجملة االسمية والفعلية  - جـ االسمية   – ب   الجملة الفعلية  -أ
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  الصحيحة اإلجابة اختر**     :  الرسم اإلمالئي:  الخامس السؤال 

                                                                                    

 ة   -ء –ي   –ش -م اكتب الهمزة بالشكل الصحيح في كلمة   - 1

 ء       ـ جـ ئـ  - ب أ         -أ 

 تكتب الهمزة المتوسطة على الياء إذا كانت .......أقوى الحركتين    -2

 الفتحة  - جـ الكسرة  – ب الضمة  -أ

 " على هذه الصورة؟    براءة كتبت كلمة "  لماذا -3

 ألنها مفتوحة وسبقت بحرف مد   - جـ ألنها مفتوحة بعد ضم   – ب ألنها مضمومة بعد ضم   -أ

 عند تنوين كلمة سماء تنوين فتح تكتب ... –  4

 سمأً        ـ جـ سماءً  - ب سماًءا        -أ 

 المجموعة التي كتبت بشكل صحيح    -5

 حقيبتًا -جزًءا  –ملجأً   - جـ حقيبةً   -جزًء   –ملجأً  – ب حقيبةً  -جزًءا  -ملجأً  -أ

    ال يكتب ألف بعد تنوين النصب في االسم المنتهي بـ......    -6

همزة قبلها ألف  أو تاء  -أ
 مربوطة   

بهمزة فوق األلف أو ألف  – ب
 مقصورة    

 جميع ما سبق  - جـ

 

 

 اكتب ما يلي بخط الرقعة       : الرسم الكتابي : السادس السؤال  

  

 علوا ويعانق طموحه عنان السماء.تنافس همة المواطن السعودي جبل طويق 
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 انتهت األسئلة 

 
 

 0والـنـجـــاح  بالـتــوفـيــق  كم مــــع تمنياتي ل

 منهجي التعليمي  موقعإعداد 
https://www.mnhaji.com 

 

   التليجرام قناة رابط

https://t.me/mnhajicom 
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ةدلاخلا يتغل ررقم يف )لوألا رودلا / لوألا ( يساردلا لصفلا ةیاھن رابتخا  

ـھ ١٤٤٣-١٤٤٢ يساردلا ماعلا نم طسوتم يناثلا فصلل   

 
	

	

 

 

	

ةباتك ةیلكلا ةجردلا 	  ةیلكلا ةجردلا
اًمقر 	

	 	
٤٠	

 
عیقوتلاو ةعجارملا مسا  

 
عیقوتلاو ةححصملا مسا  

ةقحتسملا ةجردلا   
ةیافكلا  

 
لاؤسلا ةباتك  اًمقر   

 ھقوذتو ھباعیتساو ءورقملا مھف    
تاجرد )١٠(  

 
لوألا  

 
يئالمإلا مسرلا      

تاجرد )٦(  
 

يناثلا  
يباتكلا مسرلا  

تاجرد )٦(  
يوغللا فنصلا      

تاجرد )٦(  
 

ثلاثلا  
يوغللا بولسألا  

تاجرد )٦(  
ةیوحنلا ةفیظولا      

تاجرد )٦(  
 

عبارلا  

ةجرد )٤٠(       
عومجملا  

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 میلعتلا ةرازو

 شمجلاب میلعتلا بتكم – يمداودلاب میلعتلا ةرادإ

 عردملا ةطسوتمو ةیئادتبا

	

 ناتعاس :نـــــــــمزلا

 ٤ :قاروألا ددع

	٤ :ةلئسألا ددــع

   ...........................................:ةبلاــــطلا مسا

  ...........................................:سولــجلا مقر

	..........................................:خیراتلاو مویلا

...................................... :ھـتــققد     ..................................... :ھتعجار       ........................................ :ھتعمج  

...................................... :عـیقوتلا    ..................................... :عـیقوتلا       .........................................:عیقوتلا 	
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میحرلا نمحرلا هللا مسب  

 

 

 ءورقملا مھف :لوألا لاؤسلا

 ةكلمملا نیكمت ىلع ةینبلا هذھ تلمعو .اھیف يمقرلا لوحتلا ةیلمع عیرست يف تمھاس ةیوق ةیمقر ةیتحت ةینبب ةكلمملا عتمتت
 تایلمعلاو لامعألا ةیرارمتسا يف تمھاس امك ،صاخلاو ماعلا نیعاطقلا يف تامدخلا ّةفاكل ةلطعُملا تامزألا ةھجاومل
  .)١٩-دیفوك( انوروك ةحئاج لظ يف میقملاو نطاوملل ةیمویلا ةایحلا تابلطتم ّةفاكو ةیمیلعتلا
 .ةیمقرلا ةیتحتلا ةینبلا يف ةناتم نم ھكلتمت امل ملاعلا يف ةمدقتم لود ١٠ لضفأ نمض ةكلمملا تِفنُص دقو
 ةكبش ةیطغت ریفوتل صاخلا عاطقلا عم ةكارشلا لالخ نم نیدیفتسملل ةمدقملا ةیمقرلا تامدخلا ةدوج نیسحتب ةكلمملا تماق
 ،٪٣٠ ةبسنب ةحئاجلا لالخ تنرتنإلا ةكرح تدازو ،ةكلمملا ءاحنأ عیمج يف لزنم نویلم ٣٫٥ نم رثكأل ةیئوضلا فایلألا
 يف ةیناثلا/تباجیم ةعست نم تنرتنإلا ةعرس تداز كلذكو ،ينطولا تنرتنالا مسقم ربع لالخ نم تنرتنإلا ةكرح تفعاضو
 يف ةیلخادلا ةیطغتلا ماظن ةعسوت لامكتساو ،نورشعو نافلأ ماع يف ةیناثلا/تباجیم ةعستو ةئام ىلإ رشع ةعبسو نافلأ ماع
 .يكملا مرحلا يف ةثلاثلا ةیدوعسلا ةعسوتلا
 لوحتلل لماشلا يموكحلا معدلا ببسب ةیمقرلا ةیسفانتلا يف نیرشعلا لود نیب نم "اًمدقت رثكألا ةلودلا" بقل ةكلمملا قیقحت
 .٢٠٣٠ ةیؤر نم ءزجك ةكلمملا يف يمقرلا
 لزنم فلأ نوعبسو ٌتسو ةئامسمخ نم رثكأ تطغ ثیح ،رسألل ٪١٠٠ ةبسنب ةیساسألا تالاصتالا تامدخ ةكلمملا ترفو
 .ةیئانلا قطانملا يف يكلساللا ضیرعلا قاطنلاب
 :لمع ططخ ثالث نمض ةیسمخ ةیجیتارتسا عضو ىلع ةكلمملا تلمع دقو
 ٢٠١٠ - ٢٠٠٦ :ىلوألا لمعلا ةطخ
 ىوتسمب ةیموكحلا تامدخلا ىلع لوصحلا نم ،تقو يأ يفو ناكم يأ نم ،م٢٠١٠ ماع ةیاھنب عیمجلا نكمتی نأ ىلإ تعس
 .ةنمآلا ةینورتكلإلا لئاسولا نم ریثكلا لالخ نم ةلھسو ةلماكتم ةقیرطبو زیمتم
  ٢٠١٦ - ٢٠١٢ :ةیناثلا لمعلا ةطخ
 .ةددعتم ةینورتكلإ تاونق لالخ نم ةلھسو ةلماكتمو ةنمآ ةقیرطب ةلاعف ةیموكح تامدخ مادختسا نم عیمجلا نیكمت ىلإ تعس
  ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠ :ةثلاثلا لمعلا ةطخ
  ."ةیكذلا ةموكحلا" موھفم ىلإ لوصولل ىعست يتلاو ةیلاحلا لمعلا ةطخ يھ
 
 .ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب يتأی امیف ةحیحصلا ةباجإلا يراتخا /أ

 راوح .د لاقم .ج ةریس .ب ةصق .أ قباسلا صنلا عون .١ ١

 نمض نم ةكلمملا تفنص  ٢
 لضفأ

 لود رشع .د لود عست .ج لود نامث .ب      لود عبس .أ

 ةدوج نیسحتب ةكلمملا تماق ٣
 ةمدقملا ةیمقرلا تامدخلا
 لالخ نم نیدیفتسملل

 عم ةكارشلا .أ
 صاخلا عاطقلا

 عم ةكارشلا .ب
 ماعلا عاطقلا

 عم ةكارشلا .ج
 ةیجراخلا لودلا

 لود عم ةكارشلا .د
 ابوروأ

 لالخ تنرتنالا ةكرح تدادزا ٤
 ةبسنب انوروك ةحئاج

      ٪٥٠ .د ٪٤٠ .ج ٪٣٠ .ب ٪٢٠ .أ

 ةطخ يھ ةثلاثلا لمعلا ةطخ ٥
 ىعست يتلاو ةیلاحلا لمعلا
 موھفم ىلإ لوصولل

 ةموكحلا .ب ةیكذلا ةموكحلا .أ
 ةردانلا

 ةموكحلا .ج
 ةروطتملا

 ةحجانلا ةموكحلا .د

١٠	

ًالھس تئش اذإ نَزَحلا لعجت تنأو ًالھس ھتلعج ام الإ لھس ال مھللا 	

ةیلاتلا ةلئسألا ىلع يبیجأ مث �اب ينیعتسا ةبیجنلا يتبلاط 	
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 .ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب )أطخ( وأ )حص( ـب يبیجأ /ب

 
 
 
 
 يباتكلا مسرلا - يئالمإلا مسرلا :يناثلا لاؤسلا
 

v يئالمإلا مسرلا 
 
 .ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب يتأی امیف ةحیحصلا ةباجإلا يراتخا /أ
 
 ةمضلا .د ةحتفلا .ج     ةرسكلا .ب نوكسلا .أ تاكرحلا ىوقأ دُعت ١

 ةلئسأ .د       ةلاؤس .ج ةلء سأ .ب ةلأسأ .أ اھبتكن اننإف لاؤس ةملك عمج دنع ٢

 ءامــسألا رــخآ قــحلت ةنكاــس نوــن ٣
 بتكت الو قطنت ةبرعملا

 نیونتلا .د   ةدشلا .ج                    دملا .ب              ةزمھلا .أ

 )ـھ ،ن ،ل( .د )ج ،ح ،ب( .ج )ف ،غ ،ع( .ب )ذ ،د ،أ( .أ لاصفنالا فورح نم ٤

 
 
 

 :يتأی امیف بولطملا بسح يبیجأ /ب

	ةزمھلا ةكرح نإف )ةءافك( ةملكل يئالمإلا لیلحتلا دنع -١
................................... 

	بصن نیونت )ءزج( ةملك نونأ -٢
................................... 

 
 
 

 ةیلمع عیرست يف تمھاس ةیوق ةیمقر ةیتحت ةینبب ةكلمملا عتمتت ١
 اھیف يمقرلا لوحتلا

حص .أ  أطخ .ب 

حص .أ ٪٣٠ ةبسنب ةحئاجلا لالخ تنرتنالا ةكرح تداز ٢  أطخ .ب 

 نیرـشعلا لودـلا نیـب نـم "اًمدقت رثكألا لودلا" بقل ةكلمملا قیقحت ٣
 بعشلا معد ببسب ةیسفانتلا يف

حص .أ  أطخ .ب 

حص .أ رسألل ٪٥٠ ةبسنب ةیساسألا تالاصتالا تامدخ ةكلمملا ترفو ٤  أطخ .ب 

 طـطخ ثالـث نمـض ةیـسمخ ةیجیتارتـسا عـضو ىلع ةكلمملا تلمع ٥
 لمع

حص .أ  أطخ .ب 

٦	
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v يباتكلا مسرلا 
 
 .ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب يتأی امیف ةحیحصلا ةباجإلا يراتخا /أ
 
 نامسری امدنع )ي ،ن( افرح ١

 امھنإف ةعقرلا طخ يف نیدرفنم
 نامسری

 امھنم ءزج .ب رطسلا تحت .أ
       رطسلا ىلعأ

 اھنم ءزج .د      رطسلا ىلع .ج
 رطسلا لفسأ

 يف )فاقلاو ءافلا( اسأر مسرت ٢
 خسنلا طخ

 ءافلا .ج     ةغرفم .ب     ةسومطم .أ
 فاقلاو ةسومطم
     ةغرفم

 فاقلا .د
 ءافلا ةسومطم
     ةغرفم

 نوكی خسنلا طخب فاقلا فرح ٣
 ةباتكب

 رطسلا قوف ھسأر .أ
 تحت ھمسج لزنیو
 رطسلا

 ھمسجو ھسأر .ب
 رطسلا قوف

 ھمسجو ھسأر .ج
 رطسلا تحت

 ةلصتم ھیتطقن .د

 

 .ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب )أطخ( وأ )حص( ـب يبیجأ /ب

 
 
 يوغللا بولسألا – يوغللا فنصلا :ثلاثلا لاؤسلا
 

v يوغللا فنصلا 
 

 .ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب يتأی امیف ةحیحصلا ةباجإلا يراتخا
 

 ةـــیبرعلا ةـــكلمملا بوـــنج اـــھبأ عـــقت( ١
 يھ ًافرظ تعقو يتلا ةملكلا )ةیدوعسلا

 ةكلمملا .د عقت .ج اھبأ .ب بونج .أ

 مامأ .د      فلخ .ج ًالیل .ب طسو .أ نامزلا ىلع ةلاد ةملك ٢

 ھیف لوعفم .د قلطم لوعفم .ج                                           ھل لوعفم .ب                                 ھب لوعفم .أ ىمسی ناكملاو نامزلا يفرظ نم ًُالك ٣

 ةمضلا .ج ءایلا .ج واولا .ب فلألا .أ ـب عفرت ةسمخلا ءامسألا ٤

 وذ .ج هذھ .ج                 وخأ .ب                       وبأ .أ ةسمخلا ءامسألا نم سیل ٥

 ءامـــــــــــسا .أ  نم دُعی )وف( ٦
                     ةراشإلا

 ءامــــــسألا .ب
                     ةلوصوملا

 ءامــــــــــسألا .ج
 ةسمخلا

 ركذــــم عــــمج .ج
 ملاس

حص .أ ءافلا وھ )نقتا( )قفن( )تنب( تاملكلا يف كرتشملا فرحلا ١  أطخ .ب 

حص .أ ةلصتم طقنب ةعقرلا طخ يف ءایلا مسری ٢  أطخ .ب 

حص .أ رطسلا ىلع نارقتسی ةعقرلا طخب فاقلاو ءافلا فرح ةباتك دنع ٣  أطخ .ب 

٦	

٦	
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v يوغللا بولسألا 
 
 .ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب يتأی امیف ةحیحصلا ةباجإلا يراتخا

 
  
 ةیوحنلا ةفیظولا :عبارلا لاؤسلا
 
 )ب( دومعلا نم اھبسانی امب  )أ( دومعلا يف تارابعلا يلص /أ
 

 ب  أ 
 قلطملا لوعفملا  رتتسم ریمض ،لصتم ریمض ،رھاظ مسا :ھعاونأ ١
 ملاس ركذم عمج  وحنلا بلاطلا نقتأ ٢
 رھاظ مسا اھلعاف ةلمج  لوھجملل ينبملا لعفلا ھیلإ دنُسأ عوفرم مسا ٣

 لعافلا بئان  نوعرتخملا ٤
 لعافلا   
 

 ةحیحصلا ةباجإلا لثمی يذلا فرحلا لوح ةرئاد عضوب يتأی امیف ةحیحصلا ةباجإلا يراتخا /ب

 
 

 قبس ام عیمج .د ام .ج ال .ب سیل .أ  ةیمسألا ةلمجلا يفن تاودأ نم ١

 مــــظعأ اــــم !يــــبر كناحبــــس" ٢
 ةلمجلا يف ) ام ( ىنعم "!كتردق

 ةیفان .د ةیماھفتسا .ج ةیبجعت .ب ةیردصم .أ

 ؟راـبجلا زاـھجلا اھُّیأ كیف رس ُّيأ ٣
 ةلمجلا هذھ يف بولسألا عون

 رمألا .د ينمتلا .ج ءادنلا .ب ماھفتسالا .أ

 بولسألا )هاخأ ملسملا زملی ال( ٤
 بولسأ ةلمجلا هذھ يف

 ءانثتسا .د رمأ .ج يھن .ب يفن .أ

 يف مدختست يتلا تاودألا نم ٥
 ةیلعفلا ةلمجلا يفن

 دق .د نإ .ج                   ال .ب  سیل .أ

 )ماّمن ةنجلا لخدی ال( :r لاق ٦
 ةلمجلا عون

 ةیربخ ةیلعف .أ
             ةتبثم

 ةیربخ ةیلعف .ب
  ةیفنم

 ةیربخ ةیمسا .ج
     ةتبثم

 ةیربخ ةیمسا .د
 ةیفنم

 موزجم .د        رورجم .ج        بوصنم .ب عوفرم .أ لعافلا بئان مكح ١
 ةملك بارعإ .لفحلا ىلإ لجرلا يُعد ٢

 "لجرلا"
 لعاف  .أ
 عوفرم
 ھعفر ةمالعو
    ةمضلا

 لعاف بئان  .ب
 ةمالعو عوفرم
 ةمضلا ھعفر

 ھب لوعفم  .ج
 ةمالعو بوصنم
 ةحتفلا ھبصن

 عوفرم ربخ .د
 ھعفر ةمالعو
 ةمضلا

٦	

٦	

حاجنلاو قیفوتلاب نكل يئاعد صلاخ 	

يمزاـعلا دوشرم ةیمسو :ةداــملا ةملعم 	


