
 انثاَوٍح انتآهَهَح سَذً عًشو 

 .ََاتح صاكوسج

 ........03سقى  يحشوسفشض 

 ......األسذس انثاٌَ                      

 13/05/2011.     نحسٍ انعسَاٌ.ر

 .02انثانثح ثاَوً إعذادً

 انتًشٍٍ األول: 
 :دانتٍَ يعشفتٍَ تًاٍهٌ  و   نتكٍ 

              و                             

 .        و        و        : احسة-(1

 .1هٌ   ياهو انعذد انحقَقٌ انزً صوسته تانذانح -(2

 ؟    تُتًٌ إني         هم انُقطح -(أ-(3

 .و.و.فٌ و  اَشئ انتًثَم انًثَاٌَ نهذانح -(ب   

                 : دانح تحَث  نتكٍ -(4

 .دانح تآنفَح   تٍَ اٌ           

          : حم يثَاََا انًعادنح-(5

 ٌَانتًشٍٍ انثا: 
 :ًُسوب إني يعهى يتعايذ يًُظى َعتثش انُقطتٍَ انفٌ انًستوى 

            : و انًستقَى        و           

 

 .    حذد انًعادنح انًختصشج نهًستقَى -(1

 .        : تٍَ أٌ-(2

 ؟   تُتًٌ إني انًستقَى         هم انُقطح -(3

 .   و انًواصً ل   انًاس يٍ انُقطح     حذد يعادنح نهًستقَى -(4

 .    دائشج أحذ أقطاسها     نتكٍ -(5

 . فٌ انُقطح      انًًاس نهذائشج     حذد يعادنح انًستقَى         
www.laassianilahcen.jimdo.com 

  

 انثاَوٍح انتآهَهَح سَذً عًشو 

 .ََاتح صاكوسج

 ........03سقى  يحشوس فشض

 ......األسذس انثاٌَ                      

 13/05/2011.     نحسٍ انعسَاٌ.ر

 .02انثانثح ثاَوً إعذادً

 انتًشٍٍ األول: 
 :دانتٍَ يعشفتٍَ تًاٍهٌ  و   نتكٍ 

              و                             

 .        و        و        : احسة-(1

 .1هٌ   ياهو انعذد انحقَقٌ انزً صوسته تانذانح -(2

 ؟    تُتًٌ إني         هم انُقطح -(أ-(3

 .و.و.فٌ و  اَشئ انتًثَم انًثَاٌَ نهذانح -(ب   

                 : دانح تحَث  نتكٍ -(4

 .دانح تآنفَح   تٍَ اٌ           

          : حم يثَاََا انًعادنح-(5

 ٌَانتًشٍٍ انثا: 
 :ًُسوب إني يعهى يتعايذ يًُظى َعتثش انُقطتٍَ انفٌ انًستوى 

            :و انًستقَى        و           

 

 .    حذد انًعادنح انًختصشج نهًستقَى -(1

 .        : تٍَ أٌ-(2

 ؟   تُتًٌ إني انًستقَى         هم انُقطح -(3

 .   و انًواصً ل   انًاس يٍ انُقطح     حذد يعادنح نهًستقَى -(4

 .    دائشج أحذ أقطاسها     نتكٍ -(5

 . فٌ انُقطح      انًًاس نهذائشج     حذد يعادنح انًستقَى         
www.laassianilahcen.jimdo.com 

 

 انثاَوٍح انتآهَهَح سَذً عًشو 

 .ََاتح صاكوسج

 ........03سقى  سيحشوفشض 

 ......األسذس انثاٌَ                      

 13/05/2011.     نحسٍ انعسَاٌ.ر

 .02انثانثح ثاَوً إعذادً

 انتًشٍٍ األول: 
 :دانتٍَ يعشفتٍَ تًاٍهٌ  و   نتكٍ 

              و                             

 .        و        و        : احسة-(1

 .1هٌ   ياهو انعذد انحقَقٌ انزً صوسته تانذانح -(2

 ؟    تُتًٌ إني         هم انُقطح -(أ-(3

 .و.و.فٌ و  اَشئ انتًثَم انًثَاٌَ نهذانح -(ب   

                 : دانح تحَث  نتكٍ -(4

 .دانح تآنفَح   تٍَ اٌ           

          : حم يثَاََا انًعادنح-(5

 ٌَانتًشٍٍ انثا: 
 :ًُسوب إني يعهى يتعايذ يًُظى َعتثش انُقطتٍَ انفٌ انًستوى 

            : و انًستقَى        و           

 

 .    حذد انًعادنح انًختصشج نهًستقَى -(1

 .        : تٍَ أٌ-(2

 ؟   تُتًٌ إني انًستقَى         هم انُقطح -(3

 .   و انًواصً ل   انًاس يٍ انُقطح     حذد يعادنح نهًستقَى -(4

 .    دائشج أحذ أقطاسها     نتكٍ -(5

 . فٌ انُقطح      انًًاس نهذائشج     حذد يعادنح انًستقَى         
www.laassianilahcen.jimdo.com 

 

 انثاَوٍح انتآهَهَح سَذً عًشو 

 .ََاتح صاكوسج

 ........03سقى  يحشوسفشض 

 ......األسذس انثاٌَ                      

 13/05/2011.     نحسٍ انعسَاٌ.ر

 .02انثانثح ثاَوً إعذادً

 انتًشٍٍ األول: 
 :دانتٍَ يعشفتٍَ تًاٍهٌ  و   نتكٍ 

              و                             

 .        و        و        : احسة-(1

 .1هٌ   ياهو انعذد انحقَقٌ انزً صوسته تانذانح -(2

 ؟    تُتًٌ إني         هم انُقطح -(أ-(3

 .و.و.فٌ و  اَشئ انتًثَم انًثَاٌَ نهذانح -(ب   

                 : دانح تحَث  نتكٍ -(4

 .دانح تآنفَح   تٍَ اٌ           

          : حم يثَاََا انًعادنح-(5

 ٌَانتًشٍٍ انثا: 
 :ًُسوب إني يعهى يتعايذ يًُظى َعتثش انُقطتٍَ انفٌ انًستوى 

            : و انًستقَى        و           

 

 .    حذد انًعادنح انًختصشج نهًستقَى -(1

 .        : تٍَ أٌ-(2

 ؟   تُتًٌ إني انًستقَى         هم انُقطح -(3

 .   و انًواصً ل   انًاس يٍ انُقطح     حذد يعادنح نهًستقَى -(4

 .    دائشج أحذ أقطاسها     نتكٍ -(5

 . فٌ انُقطح      انًًاس نهذائشج     حذد يعادنح انًستقَى         
www.laassianilahcen.jimdo.com 

 


