
 
 االترذائي انخايظ: انصف     انرؼهيًيح                                             .......إداسج 

  نغح ػشتيح ٔخظ : نًادجا                                       االترذائيح  .............. يذسعح 

                                                             دسظح (66انذسظح انكهيح )   تحًَٕرض االظا                                             

  نغح ػشتيح و نهصف انخايظ7602-7602ايرحاٌ انفصم انذساعٗ انصاَٗ )آخش انؼاو  ( 

 ( دسظاخ2)                                      ذخيش االظاتح انصحيحح يًا تيٍ األلٕاط :( ا

 دسظح ٔاحذج   (  - انحشب –)  انغهى ( يضادِ  ...........  ) -0

 دسظح ٔاحذج       (   خطٕج.........  ) ) خطٕاخ ( يفشدْا  -7

      يش يا أيٓا انزيٍ آيُٕا ادخهٕا فٗ انغهى ٔانُٓٗ ال ذرثؼٕا خطٕاخ انييطاٌ األب( فٗ اآليح أيش َٔٓٗ . ٔضحًٓا .

      ) دسظراٌ (

  ذؼثيش ظًيم يذل ػهٗ سأفح هللا تؼثادِ ٔسحًرّ انٕاعؼح    )دسظراٌ ض 

 -----------------------------------------------------   دسظراٌ    د(  عٕسج انثمشج    

                                     دسظاخ ( 2)*:      يٍ َص ) َحة يصش ( -4 

       انخياَح-انغذس ٔيضاد ) انٕفاء(  انغًٕاخ"  انغًاء ٔظًغ "   َؼرشفْاخ يشادف " َذيٍ " (   دسظاخ3)   ا( 

 ) كم كهًح دسظح  ( 

   دسظراٌب( ذؼثيش ظًيم يذل ػهٗ لذعيح أسض يصش        ب

  )دسظراٌانؼهٕو ٔانفٌُٕ عاد تُْٕا األٔنٌٕ       ض(   أو

-------------------------------------------------------------------- 
                      درجة(  61): اقرأ ثم أجب            رابعا النحو

كفاحا  انًصشيٌٕ ػشيمح يُز آالف انغُيٍ . يكافح حضاسج, ألاو  ػظيىانيؼة انًصشٖ ) 

  انٕطٍ انٗ ٔاالعرمشاس  األيٍػٕدج  فيأيال  . يرٕاصال  
 االػشاب   كم كهًح دسظراٌ  

 حضاسج /       يفؼٕل تّ يُصٕب ٔػاليح َصثّ انفرحح    -7ػظيى /      خثش يشفٕع ٔػاليح سفؼّ انضًح         -0

األيٍ  /  يضاف انيّ  يعشٔس ٔػاليح    -انًصشيٌٕ /فاػم  يشفٕع ٔػاليح سفؼّ انٕأ آلَّ ظًغ يزكش عانى   -3

  ظشِ انكغشج

 دسظاخ (  كم كهًح دسظح ٔاحذج 3)   ب( االعرخشاض 

 دسظح  0:  كفاحا     َٕٔػّ  يثيٍ نهُٕع           يغؼٕل يطهك   -0

 دسظح0يفؼٕل آلظهّ :  أيال      -7

  طأ   آلَٓا فؼمدسظح       يهحٕظح    يكافحٌٕ خ0ظًغ يزكش عانى    / انًصشيٌٕ   -3

أٖ  ظًغ يؤَس عانى يغ ٔضغ كغشج  أٔدسظح0خ   ) يفؼٕل تّ ٔاضثطّ (   .انًعرٓذا لمعلماتاذمذس يصش ض(  

 ذحد انراء 

  دسظح0نهحضاسج        ) أكًم تخثش يُاعة (    صانعون أٔ     محبون انًصشيٌٕ   -7

 ٔ أٖ يصُٗ يؤَس يُاعةظح أدس0يٓزتراٌ            ) أكًم تًثرذأ يُاعة (   لفتاتانا-3

 دسظح0انًرفٕليٍ.   الطالبينكشيد انًذسعح  -0د( صحح انخطأ انٕاسد فٗ انعًهح : 

 : كهًح انمٕاَيٍ يُصٕتح :  انمٕاَيٍ ِ( ذخيش انصٕاب : يحرشو انُاط

 ًغ ذكغيش ح    انفرحح ألَّ ظدسظ0(             تانفرحح -تانكغشج       -) تانياء                        

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 دسظح ٔستغ نكم ًَٕرض   دسظح( 7,5)  ا   :  خايغا انخظ

---------------------------------------------------------------------------- 

 انخطأ ستغ دسظح   دسظح ( 7,5):     عادعا االيالء

-------------------------------------------------------------------          

  60004645040يغ ذحياخ يغرش ػضاصٖ ػثذِ يحًٕد و 

يٍ يحراض االيرحاٌ ٔسد + ًَٕرض االظاتح انكايم ترٕصيغ انذسظاخ يكهًُٗ 

7 

 

5 

 دسظاخ (3//  انالفرح   )   -0      ( دسظاخ06)          أٔال انرؼثيش

 دسظاخ ( يمغًح نهؼُاصش ٔاالعهٕب ٔانًمذيح ٔانخاذًح . 2ٍ االو     ) انرؼثيش االتذاػٗ ػ   -7

 .دسظاخ (  2)       يٍ يٕضٕع)  انشياضح ٔانرغايح  -0 : شاَيا انمشاءج\

 (دسظح َٔصف)   انالػةس . ٔيفشد انالػثيٍ.احرماشاو "ٔيضاد " احر   ييذ( ْاخ يشادف ) يعزب( ا

 دسظح ()   احرشاو انمٕاػذ ٔانمٕاَيٍنفمشج انشياضح كًا فًٓد يٍ اذؼهًُا  -0ب( 

 ح (دسظ)   احرفاظ أحذ انالػثيٍ تانكشج  نٕلد طٕيمزب اَرثاِ انعًيغ أشُاء انًياْذج  ظ -7     

  دسظحَصف )  ( -انغثاححلد فيٓا ْٗ..)انشياضح انرٗ ياسعرٓا أيم ٔذفٕ -0ض(  ذخيش انصٕاب : 

 -------------------------فٗ أػًاق انثحاس يٍ لصح يغايشاخ  -7  -----------------  

 ( دسظح ٔاحذج )    انًطاط صياد االعفُط يشذذٖ يالتظ كايهح يٍ  -0أكًم انُالص :  -0

  دسظح ٔاحذج)           .  فٗ اكرياف أػًاق انثحاس (  )عفيُح األػًاقرخذو ذغ -7

ٔانؼهى ٔانرفكيش ْٕٔ انزٖ  أفضم يٍ االَغاٌ االنٗ ألٌ هللا أػطاِ انؼمم  نثيشٖ االَغاٌ ا ب( 

                          دسظراٌ ()         صُغ االَغاٌ اآلنٗ  ٔأػطاِ انرؼهيًاخ ٔاالٔايش

------------------------------------------------------------- 

 .( دسظاخ  6: الش أ شى أظة ..  )لشاءج يرحشسج انًحرٕٖ  -7

   دسظح ٔاحذج  االسْاب االعٕد (صشييٍ فٗ يٕاظٓح )ذؼأٌ انًيعة  -0ا( أكًم انُالص : 

 عيُاء انحثيثح ( دسظح ٔاحذجصشٖ  ػهٗ أسض ..)ذعشٖ أحذاز انؼًهيح انؼغكشيح نهعيش انً  -7

صشٖ تانؼًهيح انؼغكشيح انيايهح انمضاء ػهٗ االسْاب ٔاالسْاتييٍ ب( انٓذف يٍ لياو انعيش انً 

 )دسظراٌ (

                   ( دسظراٌ)       انعيش انًصشٖ أٔ االسْاب  عثا نهفمشج . )ض(  ضغ ػُٕاَا يُا

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 درجات ( 8)      من نص طريق السالم -3: ثالثا المحفوظات

 06000464504يغرش  /  ػضاصٖ ػثذِ و 

 


