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 بارم  ردیف

 : َحسجن بالفازظيت  1
ٌُ اّلّلُ َفالّؽسُك  (الف  .َاّها الُظمل اّلري اَلَيْغّفس
  . َالّبالد ااّلظالهيت مجمّػِت ّهى الؽؼّب الكثرية (ب
 .  ُاْيُظس ّايل الؽمط الخي جرِهتا ُهعخؼسة (ج
ا الريَى آهًّا ِّلَ َتضّلَّو ها ال َتْصَؼلَّو  (د  .يا َاُّيه
 .َيْحدُد اػصاِز ؼديِد فيسحُب ااَلمساَك ّبضٍّة   (َـ 

5 

 : َحسّجن الكلماث الخي تحخُا خط  2
ٍن اكُدزز املًخؽسة   (الف  .ِشاَيٍ ّبَانجُ
 . جاَء ّبٍ هّیس (ب
 .ُيالِّحُ الًاُض غيمت ظّداَء ػظيمت   (ج
ْل ّػًدُُك ّبطاقاث الّدخّّل  (د ََ . 

1 

 : َاكمل الفساؽ بالرتمجت الصحيحت  3
 ...................پط هسا ................... خدا يا قطؼًا هى بٍ خّدم . َزِب َظلمُج نصعي َفاْغّفْس يل  (الف
 ..........................ػقيهد .............................. قسآو بٍ . ُيؤِكد القسآو يلع ُحّسيت الؼقيةّد  (ب
َمُغ خصلخاّو يف هؤهٍى الُبخل ِ الّكرب  (ج دز هؤهى مجغ مني ؼّد ، خعاظج ِ . ............................ ال َتجْ

 .................. 
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 ايتخب الرتمجت الصحيحت  4
 .اكو َصديضي ََيْخّظُس ِالدحٍ  (الف
 دِظمت ايخظاز هادزغ زا هي كؽيد - 2 دِظمت بٍ هادزغ يگاٌ هي ركد- 1

 . َاخي َلٍ تسِغ ِ ّتسْؼَّو يعجت  (ب
 .بسادز هى َفخاد ِ َفج گّظفًد دازد - 2  بسادزم وند ِ ُيٍ گّظفًد دازد - 1
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 10/97/ 19:                تاریخ امتحان  ریاضی فيسیك:                 رشته       1عربی: دنباله سؤال امتحان درس 

 بارم  ردیف

ظخاذ  (ج   . يضّم الطالُب احرتاهًا ّلاْلُ
 .دايشجّياو بٍ احرتام بٍ اظخاد پسداخخًد - 2 .                دايشجّياو بساي احرتام بٍ اظخاد بس هي خيصيد- 1

 

 : َػِِّي الخطا ِ  الَصحيح حعب الّاقغ  5
ِّ  (الف  ال َفْضَل ِّلررك يلع اُلًثي  (ب   الَؼمل َيْؼَمُل مّلَصلحت الَؼد
 ػؽسة يف ثالثت ُيساِي َازبؼِّي  ( د .بؼَد فصل الخسيف يأحي َفصل الَسبيغ  (ج

1 

 : ُاْكُخب املرتادف ِ املخضاد يف الفساؽ  6
 .........................ُيصِل  ( ب .........................  رهمَ جاو  ( الف
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ب الكلمت املًاظبت ِلفساؽ  7   :(كلمخاو شائدحاو  )َايتخّ
 ( املدزظت – القمس – النجّم –املسجد  )

 . كّكِب َيدِز حَّل الؽمّط  ........................ (الف
داء الَصالّة ػًَد املُعلمَِّي   .......................  (ب  . يبِج هقَدض ِّلَ

5/0 

 : َحسّجن ااَلفؼال الخاليت مث اُكُخب هؼًاَا  8
 . ّاذا اكَو ََيخًاَجياّو ال َحْدُخْل يَبًُما 

  ( ............................ )ونع فؼل  (............................. ) حسمجٍ  اكَو َيخًاَجياّو 
 ( ............................ )ونع فؼل  (............................. ) حسمجٍ  ال َحْدُخْل 

2 

 : َػِِّي الجّاب الَصحيح  9
  َحؼاَهْل   َحخؼاَهُل   ػاهل  : «  َ ؼاَهُل » أهس  (الف
  حؼلمي   ّاػالم  َحَؼمله  : «   َاْػمَلَ » هصدز  (ب

5/0 

َ َاّجب َػّى ااَلظئلّت  10
ُ

ًّص مث  : ّاقسأ ال
َل الُؼَلماء هؼسفت ّظِس حلل  َِ يحدد هطس العمل ظًّيًا يف مجُّزيت اهلًدِزاض يف االهسيكا الّظطي ، حا

َجدِا ظبب تشكيل َرٌ الظاَسة َيْحَخّفُل الًاُض يف اهلًدِزاض ّبٍ َرا اليّم ظًّيًا ِ ُيسّمّيٍ  َِ  َِ الظاَسة العجيبت 
 . رهمجاو هطس العمل 

 َايَى َيحدُد هطس العمل ؟   (الف
َجَد الُؼلماء ظبب تشكيل الظاَسة ؟ (ب َِ ل  ََ 
 هاذا ُيّسمَّو الًاض َرا اليّم ؟  (ج
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 بارم  ردیف

 َُكْ َهَسة َيْحَخّفُل الًاض هبرٌ املًاظبت ؟  (د 
َل ) ُاكخب هصدز  (َـ  َِ  ؟ ( َيْحَخّفُل ) ِ ( حا

 

  (كلمِت ِاحةِد شائةِد  ): ّاْجَؼل يف الدائسة الَؼدد املًاّظب  11
 .فاكُِت يأُكلُا الًاُض ُمجَففًت َاضيًا    َالُفسؼاة (الف
 .  خاِز هرتاُِك يف العماء َيًصُل ّهًٍ املََطُس    اُمُليط  (ب
  . َاداِة ّلَخًظيّف ااَل ساّو    َاملؽمػ (ج
يُؼن  (د  . َاكُك ّهى الَبحّس كثريًا    َااْلَ
 َالَغمُي  (َـ 

1 

 :  ُاكخب ِشو الكلمت ِ حسِفُا ااَلصليت 12
  ( .........................) حسِف اصليٍ    (...........................) ِشو  َهالّبط 
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 : ُاكخب يف الفساؽ ػددًا حسيتبًا هًاظبًا  13
سيّف ................... الفصل الـــــ  (الف  .  يف العًت ااّليساييت فصُل الخَ
َِ الفائُصالــــ (ب ل جاّئصًة ذَبّيًت  ِّ  . جائصًة ًفّضيًت .................. يأُخر الفائص ااَل

5/0 

عابيت  14  :ُاْكُخب الؼملياث الحّ
 .  َػَؽسِة يف ّتْسَؼٍت ُيساِي ّتسؼَِّي  (الف
 َظْبَؼِت يف َاَحَد َػَؽس ُيساِي َظْبَؼًت ِ َظْبؼَِّي  (ب

1 

 َاّي كلمٍت  هًاظبِت ّلـالخّضيحاث الخاليت ؟ 15
 .ُجصِء ِاّحِد ّهى َازَبؼٍت  (الف
داّء ِاجباهِّت  (ب ن ِّلَ ُُ َصح ًْ  .َزئيط الّبالد اّلري يأُهس املعؤِلَِّي ِ َي

1 

 ِ ّهى اّلّلّ الخّفيق 
 
 
 
  

 

 


