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 أضئمٛ : املٕضٕع األٔه 

 حدد الصٕاب أٔ اخلطأ فٗىا ٖأت٘ : وع التعمٗن " -1
 اْزى فَٕذ ثبنزشكٛض ػهٗ اإلدغبط ٔاإلدساك فٙ إجشاء رجبسثّ. -1

 انشؼٕس أٔ انٕػٙ.يٕضٕع ػهى انُفظ فٙ انًشدهخ االعزقالنٛخ ْٕ دساعخ  -2

 رٓزى انًذسعخ انجُبئٛخ ثذساعخ انغهٕك انظبْش. -3

 ٚزشبثّ يٕضٕع ػهى انُفظ ػُذ انًذسعخ انجُبئٛخ ٔانًذسعخ انغهٕكٛخ. -4

 ػهى انُفظ ػهى دذٚش. -5

 اػزًذد انًذسعخ انغهٕكٛخ ػهٗ يُٓج االعزجطبٌ فٙ دساعخ انغهٕك اإلَغبَٙ. -6

 انذٔافغ انالشؼٕسٚخ نٓب رأصٛش فٙ عهٕك انفشد.رشٖ يذسعخ انزذهٛم انُفغٙ أٌ  -7

 انغهٕك اإلَغبَٙ يجشد اعزجبثخ ثغٛطخ نًُجٓبد ثٛئٛخ. -8

 -اخرت اإلدابٛ الصحٗحٛ مما بني الكٕضني ، وع التعمٗن : -2

 أجش٘ ......... رجبسة َفظ فغٕٛنٕجٛخ ػٍ اإلدغبط ٔاإلداسك. -1

 اثٍ عُٛب ( –دٚكبسد  –انغضانٙ  –) فَٕذ     

 أكذد انًذسعخ انغهٕكٛخ ػهٗ اعزخذاو .............. كًُٓج نهذساعخ. -2

 االعزُجبط( –االعزقشاء  –انًالدظخ انًٕضٕػٛخ انخبسجٛخ  –) االعزجطبٌ   

 -حدد املكصٕد بكن وَ: -3

 صيٍ انشجغ ػُذ فَٕذ. -1

 -وٗص بني كن وَ: -4

 .انًشدهخ انفغٕٛنٕجٛخ ٔانًشدهخ االعزقالنٛخ نؼهى انُفظ -1

 انًذسعخ انجُبئٛخ ٔانًذسعخ انغهٕكٛخ. -2

  يذسعخ انزذهٛم انُفغٙ ٔيذسعخ انجشهطذ. -3

 انًذسعخ انجُبئٛخ ٔانًذسعخ انًؼشفٛخ. -4
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 عمي الٍفظ عمي حدٖح ٌطبًٗا ... ٌاقؼ. -5

 الٍفظ.اغسح املسحمٛ الفمطفٗٛ كأحد وساحن تطٕز عمي  -6

 اذكس وا تعسفْ عَ املسحمٛ الفطٕٗلٕدٗٛ لعمي الٍفظ. -7

 حمن دّد فٌٕت يف تطٕٖس عمي الٍفظ. -8

 ٔضخ أثشص إعٓبيبد فَٕذ فٙ يجبل انذساعبد انُفغٛخ. -

 اركش اعٓبيبد فَٕذ فٙ رطٕس ػهى انُفظ. -

 ٔضح حمأز البحٕخ التذسٖبٗٛ يف وعىن فٌٕت. -9

 يؼًم فَٕذ ػهٗ صالصخ يذبٔس .. اركش اصٍُٛ يًُٓب.رشكضد انجذٕس انزجشٚجٛخ فٙ  -

 اغسح املسحمٛ االضتكاللٗٛ كأحد وساحن تطٕز عمي الٍفظ. -11

 ػبسض ثؼض انؼهًبء اسرجبط ػهى انُفظ ثؼهى انفغٕٛنٕجٙ ٔػهى انجٕٛنٕجٙ.. ٔضخ. -

 تكمي بإجياش عَ أبسش ودزاع عمي الٍفظ. -11

 -* حدد إضّاوات ٔاجتاِات:

 انجُبئٛخانًذسعخ  -1

 انًذسعخ انغهٕكٛخ فٙ يجبل انذساعبد انُفغٛخ. -2

 يذسعخ انزذهٛم انُفغٙ فٙ يجبل انذساعبد انُفغٛخ. -3

 يذسعخ انجشهطذ فٙ ػهى انُفظ. -4

 انًذسعخ انًؼشفٛخ. -5
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 املٕضٕع الجاٌ٘أضئمٛ 

 حدد الصٕاب أٔ اخلطأ فٗىا ٖأت٘ : وع التعمٗن " -1

 ركٌٕ فغٕٛنٕجٛخ أٔ َفغٛخ.انًضٛشاد انخبسجٛخ قذ  -1

 ٚغزجٛت اإلَغبٌ نهًضٛشاد انذاخهٛخ فقط. -2

 رزًضم األَشطخ انؼقهٛخ نإلَغبٌ فٙ انفشح أٔ انخٕف. -3

 رُقغى األَشطخ انزٙ ٚزكٌٕ يُٓب انغهٕك إنٗ أسثؼخ إَٔاع. -4

 ٚجت يؼشفخ انذافغ ٔساء انغهٕك دزٗ ًٚكٍ رفغٛشِ. -5

 انغهٕك فقط. ٚؼزًذ ػهى انُفظ ػهٗ انزذكى فٙ -6

 ضجط انغهٕك ٔانزذكى فّٛ ٚذقق ْذف يؼٍٛ. -7

 -بسَِ عمٜ أُ عمي الٍفظ ّٖدف إىل: -2

 فٓى انغهٕك اإلَغبَٙ ٔرفغٛشِ. -1

 رٕقغ انغهٕك ٔانزجُؤ ثّ. -2

 ضجط انغهٕك ٔانزذكى فّٛ ٔرٕجّٛٓ. -3

 -حدد املكصٕد بكن وَ: -3

 ػهى انُفظ -1

 انذساعخ انؼهًٛخ. -2

 انغهٕك -3

 انًُجّ ) انًضٛش( -4

 االعزجبثخ. -5

 -وٗص بني كن وَ: -4

 انًضٛشاد انخبسجٛخ ٔانًضٛشاد انذاخهٛخ. -1

 األَشطخ انؼقهٛخ ٔاألَشطخ االَفؼبنٛخ ٔاألَشطخ االجزًبػٛخ ٔانذشكٛخ. -2
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 -دلن مبجاه أٔ أوجمٛ عمٜ : -5

 اعزجبثخ انكبئٍ انذٙ نهًضٛش أٔ يُجّ يب. -1

 نغهٕك اإلَغبَٙ ٔرفغٛشِ.دٔس ػهى انُفظ فٙ فٓى ا -2

 دٔس ػهى انُفظ فٙ ضجط عهٕك انفشد ٔانزذكى فّٛ. -3

 ٖتضىَ تعسٖف عمي الٍفظ عدٚ عٍاصس .... حمن. -6

 املجري ِٕ أٙ عاون خازد٘ أٔ داخم٘ ٖجري ٌػاط الفسد... اغسح. -7

 تصٍف األٌػطٛ اليت ٖكًٕ بّا اإلٌطاُ إىل ثالخ فئات... ٌاقؼ.. -8

 الٍفظ ضبط الطمٕك ٔالتحكي فْٗ... حمن ِرٓ العبازٚ.وَ أِداف عمي  -9

 حمن أِداف عمي الٍفظ. -11

 * رذقق دساعخ ػهى انُفظ صالصخ أْذاف يشرجطخ ثبنغهٕك... دهم ْزِ انؼجبسح.

 

 

 

 

 

 

 

 
 


