
 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                

       I -(ّقط7):ٍجاه اىقساءة .
  ( 0.5ٌ):                                                                        انجٕاة انظذٍخ يٍ ثٍٍ اإلجبثبد- 1

 Oثٍئً - :                          يجبل انُض

 (0.5ٌ)                                     .ٌقجم كم ػُٕاٌ نّ ػالقخ ثًٕضٕع  انُض:  ػُٕاٌ يُبست نهُض-2

  (1ٌ)                                ... رُجٓذ: فطُذ- سبسػذ ؛  : ثبدسد: - اششح ثبنًشادف دست انسٍبق- 3

     (1ٌ).                                      انُضرقجم كم فكشح شبيهخ نًضًٌٕ:   اسزخشج انفكشح انؼبيخ نهُض4 -

 (1ٌ)        اىنىمب-ٍْاطق - اىهىاء  -تيىث: اجشد أسثؼخ أنفبظ دانخ ػهى اَزًبء انُض إنى انًجبل انجٍئً- 5

 (1ٌ) ................    .................انقٍبو ثذًالد رذسٍسٍخ، انزٕػٍخ: اقزشح دال نهذذ يٍ ظبْشح انزهٕس- 6

 (1ٌ).   انزضبيٍ يٍ أجم انذذ يٍ ظبْشح انزهٕس. قًٍخ اجزًبػٍخ:أثشص قًٍخ يٍ انقٍى انزً ٌزضًُٓب انُض- 7

 (1ٌ).       سأي ٔاضخ ٔغٍش خبسج ػٍ يضًٌٕ انُض:يب سأٌك فً انقضٍخ انزً ٌؼبنجٓب طبدت انُض- 8

  

( 6ُ ): ٍجاه اىدزس اىيغىٌ-  II 

  (1ٌ)                         َّْفَسَل  -ٍَْاِطَق  -ىِصَْاَعاُثٱ  -َعَصَب:  اشكم يب رذزّ خط فً انُض- 1-

  (0.5ٌ)                                        هو تعيٌ أّل تدٍس ّفسل بْفسل؟:أسهٕثب نالسزفٓبو يٍ انُض- 2

 (1.5ُ)                        : أتٌَ ٍوء اىجدوه اىتاىٍ -3

طسَقت اىصُاغت فعيه اسٌ اىتفضُو اىجَيت 

طسَقت ٍباشسة عيً وشُ أفعو  (0.50ٌ)َمُبَس (0.50ٌ)أمبس  ََتد إىً ٍحُط أمبس ٍِ ذىل 

(0.50ٌ) 

 (1.5ُ)                              :بُِ ّىع اىَْادي و حنَه - 4

حنَه ّىعه اىَْادي اىجَيت 

ٍىاطِ َا ٍىاطِ حافظ عيً ّظافت بيدك 

(0.50ٌ) 

ّنسةٍقصىدة 

(0.50ٌ) 

ٍبٍْ  عيً اىضٌ فٍ ٍحو 

 (0.50ٌ)ّصب

 

(0.5ٌ)رقجم كم جًهخ رُبست انًطهٕة    : أَشئ جًهخ رٕظف فٍٓب أسهٕثب نهزو نٓب ػالقخ ثًجبل انُض- 5  

      (1ٌ)                           .ّعٌ اىسيىك اىتضاٍِ:    أػشة انجًهخ اَطالقب يٍ يٕقؼٓب داخم انُض-6

(0.5ٌ).                                        فؼم يبع جبيذ إلَشبء انًذح يجًُ ػهى انفزخ انظبْش         :ّعٌ  

(َؼى ٔفبػهٓب )فبػم يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ انظبْشح ػهى آخشِ ،ٔانجًهخ انفؼهٍخ يٍ    :اىسيىك  

   (0.25ٌ).                                                                                      فً    يذم سفغ خجش يقذو

    (0.25ٌ).    يخظٕص ثبنًذح يجزذأ يؤخش يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ انظبْشح ػهى آخشِ  : اىتضاٍِ

                                                                                                                                     

   

 االٍتحاُ اىجهىٌ
  ىُْو شهادة اىسيل اىثاّىٌ االعدادٌ

  -2011دوزة َىُّى - 

 اىَادة اىيغت اىعسبُت

 

 اىَعاٍو 3

 

ّجاشإلٍدة ا ساعتاُ  

 

2/1  اىصفحت 

 

ُ ــاألمادََُت اىجهـىَت ىيتسبـُت واىتنىٌ
 ة وادٌ اىــرهــــب ىـــــنــىَـــسةــــجـهـ

 اىــداخــيــت                  

 

زبُتـغـاىٌ ٍينتـًـاه  

 عْاصس اإلجابت



 

 

 

 

 

 

 

اىتدخُِ َقتو: اىىضعُت   

 اىَالءٍت اىتعيَُاث
االستعَاه اىسيٌُ ألدواث 

 اىَادة
 االّسجاً

1اىتعيَُت   

ٌذظم انًزؼهى ػهى َقطخ 

ٔادذح إرا أثشص نضيٍهّ 

ضشسٌٍ نهزذخٍٍ ػهى 

األقم، ٔفً يب ال ٌقم ػٍ 

 .ثالثخ أسطش

 

 

 

 

 

 

رخظى َقطخ يٍ ثالس 

َقط ػٍ كم خًسخ 

انزشكٍجٍخ )أخطبء 

ٔانهغٌٕخ ٔانظشفٍخ 

(ٔانُذٌٕخ ٔاإليالئٍخ  

 

 

 

رًُخ َقطخ ٔادذح إرا 

دظم االَسجبو فً 

 رؼهًٍخ ٔادذح ػهى األقم

ٌذظم االَسجبو إرا )

اسزؼًهذ أدٔاد انشثط 

ٔكبَذ األفكبس يزسهسهخ 

يُطقٍب ٔاإلَزبج خبل يٍ 

  (انزكشاس ٔانذشٕ

2اىتعيَُت   

ٌذظم انًزؼهى ػهى َقطخ 

ٔادذح إرا دزس صيٍهّ يٍ 

يشافقخ أطذقبء انسٕء، 

ٔفً يب ال ٌقم ػٍ ثالثخ 

 .أسطش

3اىتعيَُت   

ٌذظم انًزؼهى ػهى َقطخ 

ٔادذح إرا قذو َظٍذزٍٍ 

ػهى األقم، ٔفً يب ال 

 .ٌقم ػٍ ثالثخ أسطش

 َقطخ ٔادذح  َقط3  َقط3 

 

 

 
 

 
 

 

 

 اىَادة اىيغت اىعسبُت

 

 اىَعاٍو 3

 

ّجاشإلٍدة ا ساعتاُ  

 

 اىصفحت 2/2

 

ٌ ــاألكبدًٌٍخ انجٓـٌٕخ نهزشثـٍخ ٔانزكٕي
 جـٓــخ ٔادي انــزْــــت نـــــكــٌٕـــشح

 انــذاخــهــخ                  
 

 شبنـــت اىتصحُــح
 


