
 لُّمَأّتلاو ِريكفّتلل ٌةَلِئسَأ

 ّيِساسَأ ٌلاؤُس

 "اًعَم ُريِسَت" َيِهَف ،َ◌ليجنإلا ُةَّيِعَم6ا ُةَسينَكلا ُنِلْعُـت امدنع

 ؟ةَّصاخلا َكِتَسينَك يف َموَيلا "اًعَم ُلاحّرتلا" اذه ُّمُتَـي َفيَك

 ؟"اًعَم انِتَريِسَم" يف َوُمْنَـن يَكِل اهِذاّختا ىلإ ُحوُّرلا Zوعدَي يتَّلا تاوُطُخلا َيِه ام

 
 

 ةلحّرلا ُقافِر .01

 ؟ةّيناميإلا يتايَح يف يِقافِر مُه نَم .أ

 ؟انِتَسينَك يف ُهُِربَتَخن يذّلا )طارخنالا( ةّيصخشلا ةكراشملا ىَوَـتسُم َوُه ام .ب

ــــشَي َنيِذَّلا ُصاخــــشألا ُمُه نَم .ج ــــسُم مّ{َِ| َنوُرُعْ ــــشَّمَهُم وَأ َنوُدَعْـبَـتْ  َنوُراتَخي َنيِذَّلا َكِئَلوُأ وَأ ،نوُ
 ؟اهِتَلاسِر وَأ ِةسينكلا ِطاشَن نَع َداعِتبالا

 ؟مِهِشيِمَْ� ُبابسَأ َنوكَت نأ ُنِكُمي اذام .د
 

 ءاغصإلا .02

 ؟ةسينكلا يف يِيْأَر نَع َريبعّتلا اِهلالِخ نِم ينُنِكُمي يتَّلا ُلِئاسَولاو ُقُرُّطلا َيِه ام .أ

 ؟ييْأَر وَأ يتوَص ىلإ َنوُعِمَتْسَي ِةسينكلا يف َنيِرَخآلا َّنَِ| ُرُعْشَأ لَه .ب

 ؟ةعامجلا يف اهيلإ عامِتسالا ُّمُتَـي ال / اهيلإ عامِتسالا ُّمُتَـي ُهّنَأ ُرُعْشَن يتَّلا ِءارآلا ُعوَن ام .ج

 ؟ىَرْخُأ ٍتافاقَثو ٍتاّيِسْنِج ىلإ َنوُمَتنَي َنيِذَّلا َكِئَلوُأ َعَم يلُعافَت ىَدَم ام .د



 مُّلَكتلا .03

 ؟يئارآ نَعو ينُقِلْقُـي اّمَع ٍةَّيِّرُِحب َمَّلَكَتَأ نَأ ينُنِكُمي لَه .أ

 ؟مامِتهالا َنِم َديزملا اهَيِلْوُـن نأ ُبَِجي انَّنَأ ُدِقَتْعَـت يتّلا نوُؤُّشلا ُعوَن ام .ب
 

 لافِتحالا .04

 ؟َكِتايَحو َكِناميِِإل ًىنْعَم ُفيِضُتو ًةَديِفُم اهُدَِجت يتّلا ُةّيِحوُّرلا ُةَطِشنَألا َيِه ام .أ

 ؟ةَكِرَّشلا ِةايَح ِشيَع يفو ِةّيِموَيلا َكِتايَح يف )سيدادَقلا( اّيجروتيّللا ُتالافِتحا َكُدِعاسُت َفيَك .ب
 

 ةَكََرتشُمـلا انِتَّمَهَم نَع ةّيِلوُؤسملا مُساقَت .05

 ؟َكِلْوَح نِم َنيِرَخآلا َعَم َكَناميِإ ُكِراشُت لَه .أ

 ؟ةّيناميإلا َكِتَبِرَْجت ِةَكَراشُم نِم َكُعَـنَمي يذّلا ام .ب

 ؟ةسينكلا ِةَلاسِر يف اًكيِرَش َنوُكَتِل َكَل ُةَحاتُمـلا ُصَرُفلا َيِه ام .ج
 

 عَمَت`او ِةسينكلا يف ُراوِحلا .06

ــــــسُم َيِه ام .أ ــــــسْنِجلا ِفلَتُخم َنيَب ةَنِكمُمـــــــــــــــــــــلا ةفِلَتخملا راوِحلا ت¤َوَـتْ  ِتاّيِعْمَجلاو ِتاعامَجلاو ِتاّيِ
 ؟تافاقّثلاو

ـــــسُي َفيَك .ب ـــــضُع َكُنْوَك ُمِهْ  مارتحالا ِزيِزْعَـت يف ،ِجيلَخلا يف ايَحت ٍةَفِلَتُخم ٍلَوُد نِم ٍناميِإ ِةَعاَمج يف اًوْ
 ؟ىَرْخُأ ٍتاّيِفْلَخو ٍتافاقَث ىلإ ُنوُمَتنَي نَم َهاُجت ِهِب ُرُعْشَت يذّلا

 ؟هنيِسَحت ُنِكُمي يذّلا ام .ج



 ةّينوكسملا .07

 ِفِئاوّطلا َنِم )كيلوثاكلا ِريَغ( نيّيِحيــــسملا َعَم ِتاقالَعلا ِزيِزْعَـتِل َكَل ْتَحيِتُأ يتّلا ُصَرُفلا َيِه ام .أ
 ؟ىَرْخُألا

ــهلالِخ نِم ُنِكُمي يتّلا ُقُرُّطلا َيِه اــم ،َكِــيْأَر يف .ب  َنيَب( نيَلَداــبَتُمـــــــــــــــــــــــــــــلا معَّدــلاو لُــعاــفّتلا زيزعَت اِ
 ؟)نيِرَخآلا نيّيحيسملاو كيلوثاكلا
 

 ةكراشملاو ةطلُّسلا .08

 ؟ةسينكلا يف ٍةَفِلَتُخم ٍتاّيِلوؤسمب ِمايِقل²ِ ّيناملع ٍصْخَشَك ُةسينكلا َكُضِّوَفُـت له .أ

 ؟ةسينكلا ِةَمدِخ يف َنيّيِناملعلا ةكراشُم ىَوَـتْسُم َوُه ام .ب

 ؟نيّيِناملعلاو ِةطلُّسلا َنيَب نواعّتلا ِنيِسْحَتِل اهُحَِرتْقَـت يتّلا ُتاوُطُخلا َيِه ام .ج
 

 رارَقلاو زييمّتلا .09

 ؟ةسينكلا ِجِمارَب يف ٌةّيِراشِتسا ٌةّيِلَمَع َكانُه له .أ

 ؟ةّيِلَمَعلا ِهِذَه ِنيِسْحَتِل ُحَِرتْقَـت اذام .ب
 

10. hَّْيِعَم`ا ِلَمَعلا يف انِسُفنَأ ُليِه  

 ؟َكُتاحارتقا َيِه ام ؟لَبقَتسملا َةَسينَك ىَرَـت َفيَك .أ
 

 يِشوّبَكلا - ازوسد لوب كيراد بألا
 ةّيِسُدوُنيّسلا ِةَريِسَملِل ةّيِلوُسّرلا ِةَبايّنلا ُقِّسَنُم


