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انخبيسخ إثتذائي  

 

ًَٕرج إختجــــــبس 

في يــــبدح انهغــــخ انعــــشثيخ 

 

انٕطٍ ٔانتضحيخ 

 

 تاىفطشج ٍشذثطا ت٘طْٔ، ٗفٜ األصشج ٗاىَجرَغ ػيٚ حثٔ فٞحش ٗٝذسك أّٔ جزء الٝرجزء ٍْٔ، اإلَسبٌٝ٘ىذ 

. ٗٝحَو ىٔ فٜ قيثٔ أػَق اىَشاػش ٗأّثيٖا 

ٍٗغ رىل فئُ اى٘طْٞح ٍرفاٗذح ػْذ اىْاس، فٌَْٖ ٍِ ٝخيص ىي٘طِ فٜ مو  ىحظح ٍِ حٞاذٔ، ٗفٜ مو ػَو ٝقً٘ 

 انٕطٍتٔ، ٌٍْٖٗ ٍِ ٝخطئ فٜ فٌٖ حقٞقح ٍشاػشٓ ٗذقذٝش قَٞح تْــٜ قٍ٘ٔ، فْٞخذع ٗ ْٝحشف  ّح٘ خٞاّح 

. ٗاألٕو، ٕٗؤالء اىْاس قيٞيُ٘ 

 ٍْذفؼِٞ إىٚ حَاٝرٔ تنو اى٘صائو تو إُ غٞشج اإلّضاُ ػيٚ حشٝرٔ انُبس اى٘طِ ألٛ خطش ذشٙ َعشضفئرا 

. ٗأسضٔ ٗمشاٍرٔ ذذفغ تٔ إىٚ اىجٖاد ٗاىرضحٞح تأػز ٍاَٝيل، تَاىٔ ٗجٖذٓ ٗحٞاذٔ إر إقرضٚ اىحاه 

ٍٗا ث٘سج ّ٘فَثش ٗق٘افو شٖذائْا إال دىٞو ػيٚ ٍذٙ ذضحٞح اىشؼ٘ب فٜ صثٞو حشٝرٖا  فٖٜ ٍثاه حٜ ػيٚ ٗج٘ب 

. إصرؼذاد اإلّضاُ فٜ مو ٗقد ىيذفاع ػِ ٗطْٔ ضذ أٛ خطش ٖٝذدٓ

األسئهــــــخ                                                                 

 

:  انجُبء انفكشي 

ضع صحيح أٔ خبطئ أيبو كم عجبسح يٍ خالل يب ٔسد في انُص  - 1

..................  ٝحش اإلّضاُ أُ اى٘طِ جزء ٍْٔ - 

.................... ٝذافغ اىَ٘اطِ ػِ ٗطْٔ غٞشج ػيٚ أسضٔ ٗحشٝرٔ- 

................... ٝخاف اىَ٘اطِ ٍِ اىَ٘خ حِٞ دفاػٔ ػِ ٗطْٔ- 

 



 

 ثًب يضحي اإلَسبٌ يٍ أجم حشيتّ ٔأسضّ ٔكشايتّ؟ - 2

 

 إختش انضذ انًُبست نكم كهًخ - 3

 (ٍْفصال ، حاٍال ، ٍٖرَا)..........................≠ٍشذثطا - 

َّو )............................≠ٝرجزأ -   (ْٝقضٌ ، ٝجرَغ ، ٝن

 (أسخص ، إُٔ٘ ، أػيٚ)..............................≠أػز - 

 

:  انجُبء انهغٕي 

ّٕض - 1 :  ٔغيش يبيجت تغييشِ " انُبس"ثكهًخ " اإلَسبٌ " ع

.        ٝ٘ىذ اإلّضاُ تاىفطشج ٍشذثطا ت٘طْٔ 

...........................................      ٝ٘ىذ اىْاس 

. أعشة يبتحتّ خط في انُص - 2

نًبرا كتجت انًٓزح ثٓزا انشكم ؟  - 3

. ٕؤالء -  شٖذائْا  -      األػذاء  

ٍّ – ْى – ًْب –ْي : في انًبضي يع ضًبئش انغبئت " ثبس"أكًم تصشيف انفعم - 4 ْ 

 

:  انٕضعيخ اإلديبجيخ 

.  ّاضو اىجزائشُٝ٘ ٍْز أُ دخو اإلصرؼَاس تالدٌٕ ٗىٌ ٝٞأص٘ا ٗذ٘اسث٘ا حة اى٘طِ جٞال ػِ جٞو

 أصطش ذثِٞ فٖٞا ذضحٞح اىَجإذِٝ اىجزائشِٝٞ فٜ صثٞو إصرشجاع اىحشٝح ٍضرؼَال 10 إىٚ 8أمرة فقشج ٍِ تِٞ - 

  :

أٗصافا ذذه ػيٚ اىشجاػح ٗاىق٘ج     - 

اىّْذاء      - 

 

 

 

 

 

  


