
 انثاَيانفصم انذساعي                                                                                                           عهطُح عًاٌ            

 خايظانصف  : ان                                                                                                   ٔصاسج انتشتيح ٔ انتعهيى      

 انعهٕوانًادج   :                                                                                        يذيشيح انتشتيح ٔانتعهيى تًسافظح ظفاس

                                                                                              نإلششاف انتشتٕي  سخيٕخيكتة 

                                       (1) ٔاخة يُضني          (     11 -1نهتعهيى األعاعي )  ْشٔية يذسعح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .....................................................................................اعى انطانة / 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1)                                           أكًم اندًم انتانيح تانكهًاخ انًُاعثح :ـ    1

 

 

 ــ تذٔس األسض زٕل يسٕسْا يٍ خٓح ............... إني خٓح ...................

 نك إني تعالة .................... ٔ انُٓاس رٔيؤدي   

                                                                   

 (1 )                                         .    أياو انعثاسج انصسيسح  ( √)   ظع عاليحـ  1
 خطأ صٕاب انعثاسج

 23.5تذٔس األسض زٕل يسٕسْا انًائم تضأيح لذسْا) 
o

  ).   
   . تذٔس األسض زٕل انمًش

 

 ادسط انشكم انًماتم خيذا ، ثى أخة عًا يهي .ـ  3

 
                                                               غثة :ِ انظاْشج تزتسذث ْأ ـ  

 (1)      ) ظهم انذائشج انًشعٕيح تدٕاس االخاتح انصسيسح (                                  

 

دٔساٌ األسض زٕل انشًظ 
  

 دٔساٌ انشًظ زٕل األسض          

                                               

دٔساٌ األسض زٕل انمًش                       دٔساٌ األسض زٕل يسٕسْا       
 

 

 (1)     ب ـ انًذج انضيُيح انتي تغتغشلٓا األسض نتكًم دٔستيٍ زٕل يسٕسْا تغأي :
 

 ) ظهم االخاتح انصسيسح (               عاعح   24                 عاعح 12             
 

 ... ...........اندضء يٍ األسض انزي يًثم انُٓاس ْٕ ج ـ 

 (1)                                   .......................تيًُا اندضء انزي يًثم انهيم ْٕ      

 

 ـ انششق ــ انغشب ــ انُٓاس ــ انفصٕل األستعحانهيم ـ

   

     5    
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 انفصم انذساعي انثاَي                                                                                                          عهطُح عًاٌ            

 خايظانصف  : ان                                                                                                   ٔصاسج انتشتيح ٔ انتعهيى      

 انعهٕوانًادج   :                                                                                        يذيشيح انتشتيح ٔانتعهيى تًسافظح ظفاس

 دلائك 11انضيٍ   :                                                                                               نإلششاف انتشتٕي  سخيٕخيكتة 

                                    (1)  عؤال لصيش         (     11 -1نهتعهيى األعاعي )  ْشٔية يذسعح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .........................................................................................اعى انطانة / 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 1يا ًْا انششغيٍ انالصييٍ نسذٔث أٔ تكٌٕ لٕط انًطش ؟       ) ـ    1

 ......................................................................أ ـ 

 ....................................................................ب ـ 

 

 ( 1 )                  .ي لاو تّزتيٍ كم عانى ٔاالعتماد أٔ انعًم انـ صم  1

                 

 

 

 

 

  

 

 

  . أخة عًا يأتي ـ  3

 عُذ خهػ األنٕاٌ انغثعح نمٕط انًطش َسصم عهي انهٌٕ : أ ـ

 ( 1)           ) ظهم انذائشج انًشعٕيح تدٕاس االخاتح انصسيسح (                                

األصسق 
  

 انثُي                             

                                               

 األعٕد                                 األتيط 
  

 

 تى تفغش ؟ب ـ 

 ( 1عُذ يشٔس انعٕء يٍ خالل انًُشٕس انضخاخي تظٓش األنٕاٌ انًٕظسح تانشكم .    ) 

 

........................................................................ 

........................................................................ 

......................................................................... 

.........................................................................                                           

 ( 1ج ـ يعتًذ عًم انًُشٕس انضخاخي عهي ظاْشج :                                           ) 

  

 () ظهم االخاتح انصسيسح      االَكغاس االَعكاط     
 

 انعانى

 أسعطٕ

 شٍ كيٕ

 انسغٍ تٍ انٓيثى

 اعساق َيٕتٍ

اعتخذو انًُشٕس نتٕظير أٌ ظٕء انشًظ ْٕ يضيح يٍ 

 .االنٕاٌ انًختهفح 

 الَعكاط في انًشآج .اعتمذ أٌ لٕط انًطش يشثّ ا

التشذ أٌ ظٕء انشًظ يغمػ عهي انمطشاخ نيتشكم لٕط 

 انًطش 
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