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  :ا��ص 
�ن )� ز�ن ���ن �'داث أ%ر ��دي ــــا���ل ز��! ا��رء و��ج ا����ن وھو ا����ود ا���ري أو ا����� ا�ذي �
وم �� ا���

�.را ��س و�رى  ،أو ���وي )� ا�����* أو )� ا�ط���! �� � ،ون ���را 2�ر ظ�ھر ـو0د �� ،و0د ��ون ھذا ا/%ر وا�'
�ج وا����* ا�ر7��� ��ل �
دم ا�����6  ،3 ���.ف إ3 ��د ا��روي ��8� ���'�ث ����� �زدھر  ،وا���ل ھو ا���9ر ا/�

����ب ا�رد رز	� ( �ن وا�ب و.رف و����� ـوا���ل ������! ���8 ،� ا/�م و��'�ر ــــ�طور و�� �ر�
ا�'��ة و�
���ن ظروف ������ و�� ��ون ��رد ا��زة وا��را�� ��( .  

إ���ن  ة �ر��< ـــإن ا���ل 2��! إ�����! ووا�ب ا�����6 )� ا�'��ة ا�د��� �9ل إ�= ���وى ا����دة /ن ا���ل ا�9           
  .�ن و�ود ا����ن  ا�����و/�� �'
ق 

  
  ا#�"ــــــــــــــــــــــــــــــ��

  
  : ا���&ء ا��ري

  
� ���ص  -1����� � .أ6ط �6وا�
� دور ا���ل )� ا�������ت ؟ -2� 
 .�ر�
�   -ا����*  : ا.رح ا������ن اH����ن %م ادGل �ل وا'دة )� ���! ���دة  -3
�  : ا��Gرج �ن ا���د أ�داد ا�����ت  -4���
د   -2�� . 

  
  : ا���&ء ا��'وي

  
 .أ6رب �� �'�� Gط )� ا��ص  -1
���ص  -2� ������� ��� :أ��ل ا��دول ا��

  ا�م �و9ـــــــــــــول  ��* ����ـــــــــــــــــــر  )ــــــ�ل ���ــــــــــل
      
 .'ول �� ��ن 0و��ن إ�= ا���*  -3
 .�* ا�����ل  “ا��رء  “��ف ���ت ا���زة )� ���!  -4

  
  : ا�و*��� ا(د�&)��

  
  .ا���ل وا�ب و.رف وھو أ��س �
دم ا�.�وب 

  ) .)�ل �ز�د  –�9! ( �طرا ��'دث )��� 6ن دور ا���ل )� �
دم وازدھ�ر ا�.�وب �وظ��  12إ�=  08أ��ب )
رة �ن  -
  
  

  
  بالتوفيق  1/1الصفحة   انتھى



    التصحيـــــــح وشبكة التنقيطالتصحيـــــــح وشبكة التنقيطالتصحيـــــــح وشبكة التنقيطالتصحيـــــــح وشبكة التنقيط

 ا���&ء ا��ري :


�ل ا0�را'�ت أGرى ( ا���ل : �6وان ا��ص ھو  - 1�) (0.5(  

2 -  �6�'�ث ����� �زدھر ا�'��ة و�ر�
�  ،ا���ل ھو ا���9ر ا/���� وا����* ا�ر7��� ��ل �
دم ا���
)0.5. (ا/�م و��'�ر   

)0.25(ا��وظ�ف )            0.25(ا��9در  =ا����* :   ا�.رح  - 3  

                 �
)0.25(ا��وظ�ف )              0.25(��طور =�ر�  

� :  ا/�داد ���2≠  �)0.5(وا�'  

)0.5(���ـب ≠��
ــــد                   

 ا���&ء ا��'وي :

)0.25(رة �6= آGره و�V6! ر)�! ا���! ا�ظ�ھ) 0.25(�Gر أن �ر)وع : %�رة  -: ا�6راب  - 1  

)0.25(و�V6! ���9 ا���'! ا�ظ�ھرة �6= آGره ) 0.25(���ول �� ��9وب : ا�'��!  -                   

2 -  

  )0.25( ا�م �و9ـــــــــــــول  )0.25( ��* ����ـــــــــــــــــــر  )0.25( )ــــــ�ل ���ــــــــــل
  ا�ذي  ا/�م  �9ل -�رى   -�
وم  

: ا��'و�ل - 3  

) 0.25(و�� ��ون �Y)راد ) 0.25(��'��ن ظروف ���.��م ) 0.25(رز�0م ) 0.25(����ب ا/)راد  
.ا��زة وا��را�!   

� ��ون  - 4�
)0.25.(���ت ا���زة ��طر)! �6= ا��طر /�� ��  

 ا�و*��� ا(د�&)�� :

)01(6دد ا/�طر  -  

)01(ا��وظ�ف  -  

)01(ا��را�ط )� ا/)��ر  -  

)01(ا/��وب  -  

 

 


