


 .: يتأی امیف ةحیحصلا ةباجإلا رتخا : )أ( لوألا لاؤسلا
           :يھ دجسملا و ةسردملا نیب ةفاسملا سایقل ةبسانملا ةدحولا )١
 رتم ولیكلا )ج رتملا ) ب رتمتنسلا ) أ

 ؟ هاندأ مسجملا مجحام )٢
 
 ةبعكم تادحو ١٠ )ج ةبعكم تادحو ٧ ) ب ةبعكم تادحو ٨  ) أ

 اھیلا ریشی يتلا قئاقدلا ددع امف ، ٤ مقرلا ىلا ریشی قئاقدلا برقع ناك اذإ )٣
 ١٠ )ج ٢٠ ) ب ١٥ ) أ

 :وھ ایاوز ٧و عالضأ ٧ ھل يذلا يوتسملا لكشلا )٤
 يعابر )ج يعابس ) ب يسامخ ) أ

 :وھ دحاو يرئاد ھجو ھل يذلا مسجملا )٥
 طورخم )ج بعكم ) ب ةرك ) أ

  :يھ ةلمنلا لوط سایقل ةبسانملا ةدحولا )٦
 رتمیلملا )ج رتمولیكلا ) ب رتمتنسلا ) أ

  لیطتسملا يف لثامتلا رواحم ددع )٧
 ١ )ج ٠)ب ٢)أ

 ؟ًاعلضم ةیلاتلا لاكشألا يأ )٨
  ) أ
 

  )ج  ) ب

  ٤ ھضرعو ٦ ھلوط يذلا لیطتسملا ةحاسم )٩
 ٢٤ )ج ١٢ ) ب  ١٦ )أ

 … ىلا ةعاسلا ریشت )١٠
 
 ةقیقد رشع ةسمخو ةسماخلا )ج ةعباسلا)ب امامت ةسماخلا)أ

  مسجملا مسا )١١
 
 عبرم )ج ةناوطسا )ب ةرك )أ

  لسع ةقعلم ةعس سایقل ةبسانملا ةدحولا )١٢
  رتللم ) ب رتل ) أ

 ةیلاتلا ةلئسألا نع يبیجأ :)ب
 ؟ رواجملا ثلثملا طیحم يدجوأ
 
 
 
 

………………………………………… 
 

   
 ..……… لكشلا مسا ام
 .……= عالضالا ددع
 .……=ایاوزلا ددع
 

 
  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

 

 :ةبلاطلا مسا
 ميلعتلا ةرازو :سولجلا مقر

  تايضEر:: ةداــملا ٤٠  ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
  ناتعاس: نمزلا  ةيئادتبالا

 ه١٤٤٣ ماعل  ] لوألا رودلا [ ثلاثلا يساردلا لصفلا تایضایرلا ةدامل يئاھنلا رابتخالا                              

 

 

—— 
 ١٨ 



 ةحیحصلا ریغ ةرابعلا مامأ ) ×  ( ةمالعو ةحیحصلا ةرابعلا مامأ ) √  ( ةمالع عض : )أ( يناثلا لاؤسلا
  نیعم لكشل يجراخلا راطإلا لوح ةفاسملا لوط يھ طیحملا)١

  مجحلا سایقل ةبعكملا تادحولا لمعتست)٢

   ) لم ( زمرلاب رتمتنسلل زمرن )٣

 دعس نإف ، رتم ٣ نسح ىشمو ، رتمولیك ٣ دعس ىشم اذإ )٤
 .اھسفن ةفاسملا ایشم نسحو

 

  . رسكلا يف يولعلا ددعلا وھ طسبلا )٥

   امئاد قلغم نوكی علضملا لكشلا )٦
 

  :يلی ام ىلع بجأ مسرلا نم )ب
 ........... دھف اھیلع لصح يتلا تایلادیملا ددع ام )أ
 ……............... دمح نع دعس تایلادیم دیزت مك )ب
 تایلادیملا ددع سفن ىلع الصح ناذللا نابعللا نم )ج

 …………… و..................
 
 
 
 
 ،راودلا رشؤملا يذ صرقلا يف ددع لك ىلع رشؤملا فوقو لامتحا يفص  )أ:ثلاثلا لاؤسلا
 :)  لیحتسم   ، لامتحا لقأ  ، لامتحا رثكأ  ، دیكأ ( يبتكأو
 .....................  ٢ ددعلا )أ

 .....................١ ددعلا)ب
 .......................  ٤ وأ ٣ وأ ٢ وأ١ دادعالا )ج
 ......................  ٧ ددعلا )د

 : اھزمرب سایق ةدحو لك يلص  )ب
 مجك رتلـلا
 مس مارج ولیكلا
 مج رتمتنسلا
 ل مارجلا
 

    : نولملا ءزجلا لثمی يذلا رسكلا يبتكا ) ج
 
                                         = ——  
 
                                         
                                    = —— 
  

 
 

 حاجنلاو قیفوتلاب ةلئسألا تھتنا

—— 
 ١٢  

—— 
 ١٠ 
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 حاجنلاو قیفوتلاب ةلئسألا تھتنا
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	 تایضایر  : ةداملا                                                                                                                         ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا       
   يئادتبالا ثلاثلا  : فصلا                                                                                                                          میلعتلا  ةرازو                
          ناتعاس :  نمزلا                                                                                                                                    میلعتلا  ةرادإ          
	ـھ ١٤٤٣ /       /         : خیراتلا                                                                                                                               يوبرتلا فارشإلا         
                                                                                                                   / ةسردم        

 
 ثلاثلا فصلل تایضایرلا ةدام رابتخا ةلئسأ

 ـھ ١٤٤٣ / ١٤٤٢ ماعلل لوألا رودلا – ثلاثلا يساردلا لصفلا
 

 

 ------------:سولجلا مقر . ----------------------------------------------------: بلاطلا مسا

 
 ةرابعلا مامأ )✖( ةمالع و ةحیحصلا ةرابعلا مامأ )✔( ةمالع عض : لوألا لاؤسلا
 : يلی امیف ةئطاخلا

 )        (  . ) مس ( زمرلاب رتمتنسلل زمرن  -١
 )        (  . هركلا وھ سوؤر الو فرحأ الو ھجوأ ھل سیل يذلا مسجملا -٢
 )        (  . رسكلا يف يولعلا ددعلا وھ طسبلا -٣
 )        (   . مجحلا سایقل ةبعكملا تادحولا لمعتست -٤
 )        (   . اھسفن ةفاسملا ایشم نسحو دعس نإف ، رتم ٣ نسح ىشمو ، رتمولیك ٣ دعس ىشم اذإ -٥
 
 :يلی امیف ةحیحصلا  ةباجإلا  لوح  ةرئاد عض : يناثلا لاؤسلا
 

 : نیتنیدم نیب ةفاسملا سایقل بسنألا ةدحولا راتخأ -١
	رتمولیكلا -ج                                   رتمتنسلا -ب                                   رتململا  -أ
 

 :  ةروبسلا ةفاح لوطل بسنألا ریدقتلا ام -٢
	  رتمولیك ٣ -ج                                      رتم ٣ -ب                                 رتمتنس ٣ -أ
 
 مس٥                                            

 : مس٢                   مس٢ يلاتلا لكشلا طیحم دجأ -٣
			مس٥                                            
         مس١٥ -ج                                     مس٢٠ -ب                                     مس١٤ -أ
 

  : كامسا ضوح ةعس سایقل بسنألا ةدحولا راتخأ -٤
  رتمولیكلا -ج                                      رتللملا -ب                                       رتللا -أ

  عجارملا مسا  ححصملا مسا عومجملا 6 5 4 3 2 1 لاؤسلا

  عیقوتلا  عیقوتلا        امقر ةجردلا

         ةباتك ةجردلا

 
 

١٠	

 
 

٢٠	



 
 

 : ةقعلم ةعسل بسنألا ریدقتلا راتخأ -٥
       رتمتنس ٢ -ج                                    رتللم ٢ -ب                                      رتل ٢ -أ
 

  : اھیلإ ریشی يتلا قئاقدلا ددع امف ، ٦ مقرلا ىلإ ریشی قئاقدلا برقع ناك اذإ -٦
     ةقیقد ٣٠ -ج                                  ةقیقد ٢٠ -ب                                  قئاقد ١٠-أ
 

 :  وھ نایرئاد ناھجو ھل مسجم -٧
  مرھ -ج                                    ةناوطسأ -ب                                      بعكم -أ
 

 :  وھ ایاوز ٦ و عالضأ ٦ ھل علضم -٨
  يعابر -ج                                     يسامخ -ب                                    يسادس -أ
 

 : ءاقرز هرك رایتخا لامتحا فص ، ءاقرز طقف اھنم ةدحاو ؛ تارك ١٠ ھیف قودنص  -٩
  لیحتسم -ج                                ً الامتحا لقأ -ب                              ً الامتحا رثكأ -أ
 

 : ةرایس ةلتكل بسنألا ریدقتلا راتخأ -١٠
  رتل ٩٠٠ -ج                            مارجولیك ٩٠٠ -ب                                مارج ٩٠٠ -أ
 
	: نَّولملا ءزجلا لثمی يذلا رسكلا بتكأ : ثلاثلا لاؤسلا

١/ 	
	
	
	 : رسك لك لثُمأل ةروص مسرأ : عبارلا لاؤسلا 
	
	
	 -ب                                                      -أ
	
	
	: ) = وأ < وأ > (ً المعتسم نراُقأ : سماخلا لاؤسلا
	

	 -أ
	

  -ب

 
 
١٠	


