
 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : الثالث الصف : التىحيد ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 
 

 
  

  التاليةأجب عن جميع األسئلة 
  : ئةأمام العبارة الخاط) ×(الصحيحة وعالمة أمام العبارة ) √( ضع عالمة  :السؤال األول

  
 )       (                                                                 ثالثة :مراتب الدين عدُد -١
 )      (                                          اإلسالم  أركانالصالة هي الركن األول من  -٢
 )      (                                       الصالة  :يحاسب عليه العبد يوم القيامة أول ما -٣
 )      (     الشهادتان أعظم أركان اإلسالم                                                     -٤
 )      (                                الزكاة مفتاح الدخول إلى اإلسالم                        -٥
 )      (                                       عدد الصلوات في اليوم الواحد خمس صلوات  -٦
 )      (                   أمرنا الرسول صلى اهللا وعليه وسلم بالتوحيد ونهانا عن الشرك  -٧
 )      (                                                      الزكاة من أسباب منع المطر ُعْنَم -٨
 )      (                                          يجب اإلخالص فيها للناس    الصيام عبادة  -٩

 )      (أصلي التراويح في شهر ذي القعدة                                                   -١٠
  
  
  

  :بوضع خط تحتها اختر اإلجابة الصحيحة: السؤال الثاني
  

:                                                                                       نراه فإن لم نكن نراه فإنه يراناأن نعبد اهللا كأننا  - ١
  اإليمان -اإلحسان                             ج -اإلسالم                         ب -أ

                                                      :                                                                 عدد أركان اإلسالم - ٢
  أربعة -خمسة                                ج -ستة                             ب -أ

   :                                                                                               حكم الصالة على المسلمين - ٣
 مستحبة -كفر                                  ج -واجبة                           ب -أ

 : الركن الرابع من أركان اإلسالم - ٤
 صوم رمضان  -ج                                 الحج  -ب                      الشهادتان -أ

:                                                                                           لمن استطاع إليه سبيال ...................يجب الحج في العمر - ٥
 مراتثالث  -مرتين                               ج -مرة واحدة                      ب -أ

                                                                          :                   بود يستحق العبادة إال اهللا معنىال مع - ٦
 حج ال -ال إله إال اهللا                         ج -الصوم                          ب -أ

                              :                                             إخراج جزء من المال وإعطاؤه للفقراء والمساكين معنى  - ٧
 رسول اهللا اشهادة أن محمًد -الهدية                                 ج -الزكاة                          ب -أ

             :                                                                                            العبادة المرتبطة بشهر رمضان - ٨
 الصوم  -النوم                                  ج -األكل                           ب -أ

:                                                                                                        في شهر رمضان ُتفتح أبواب - ٩
 البيت -النار                                  ج -ب         الجنة                    -أ

  :                                                             لينا من ول صل اهللا وعليه وسلم أحب إالرس -١٠  
 جميع ما سبق -ج     الناس أجمعين                    - ب     آبائنا وأمهاتنا               -أ        

  
  
  
  

 تابع باقي األسئلة بالصفحة التالية

 ونصفساعة : زمن اإلجابة               االبتدائيالثالث  :الصف                          توحيد       : لمادةا

 التعليموزارة 
 بالمنطقة الشرقيةللتعليم اإلدارة العامة 
  بالظهران التعليممكتب 

 

 

 



 
 

  

  
  

  : أكمل الفراغات التالية : السؤال الثالث 
  

 وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب  الشرابو ................ ترك : الصوم -١
  .ا إلى اهللا الشمس تقرًب

  
 .......................يقع بيت اهللا الحرام في  -٢
 
 .........................الحج المبرور جزاؤه  -٣
 
 ......................يحج المسلمون في شهر  -٤
 
 .بشيرا ونذيرا .... ...............نس و اهللا ورسوله أرسله اهللا لإل عبد محمًدااإلقرار بأن  -٥

  
  

  : ذكر ما يليا: السؤال الرابع
  

:                                                                                                                     مراتب الدين -١
  -أ

 
  -ب
  
   -ج

 
 
 : من أركان اإلسالم اثنين - ٢

  -أ
  
  -ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 التوفيق انتهت األسئلة وأرجو للجميع 

 االبتدائي الثالث: الصف                                                                         توحيدال: مادةتابع 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : الثالث الصف : الفقه والسلىك ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية







 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : الثالث الصف : لغتي ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم الورقةراجع  (6  اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ملحوظة: ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (  المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



  وزارة التعليم
  اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

  مكتب التعليم بالظهران
 
  

  أجب عن جميع األسئلة التالية

  :الَوصِل َوَسالَمَة، ِلي بالضَّْبِط ُمَراِعًيا ِصَحَة اْلَوْقِفَأْقَرُأ َما َي  :السؤال األول

 ُصوَرةً َوالبُدَّ أَْن نُِريَُهْم ، ُمْختَِلفَةٍ ُركَّابًا ِمْن أَْجَناٍس ُمتَنَِوَعٍة َوأَْدَياٍن  فَِهَي تَْحِملُ ، ِللسَّفَرِ  لَةفَالَطائَِرةُ َوِسي، أَْحَسْنَت يَا َعاِدلُ ( 

فَةً ِلْلُمْسِلِم    )قِ الَخلُوُمَشّرِ

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

  :َأْقَرُأ ُثمَّ ُأِجيُب) ُفَناَمَصاِي( ِمْن َدْرِس : السؤال الثاني

ًال َيْنَعُم ًفا َجِمييَمِص اْلَجوِّ اْلُمْعَتِدِل َواْلِمَياِه اْلَوِفيَرِة َواْلَمَعاِلِم اْلأَثِريَِّة اْلُمَتَنوَِّعِة ِفي َأْن ُتْصِبَح َأْبَهاَساَعَدْت َطِبيَعُة َعِسيٍر َذاُت (

  .)ِالسَّاِئُحوَن ِفيَها ِبالنَِّسيِم اْلَعِليل

  .ًالالَِّتي َساَعَدْت ِفي َأْن ُتْصِبَح َأْبَها َمِصيًفا َجِمي اْلَعَواِمَل اْذُكْر -أ

................................................................................................................................  

  :ْخِرْج ِمْن اْلفقَرِة َما َيِلياْسَت -ب

  :..............................كلمة بها تنوين فتح -٢.......       ........................:باأللفكلمة بها مد  - ١

  .....................:......شمسية) أل( بهاكلمة  -٤  ...........      ............................. فعًال ماضًيا -٣

  ) ...........................القديمة( كلمة معناها  - ٦)...........................         َساِئحال( كلمة مفردها  -٥

  .................) ..........المعتدلة(مؤنثها كلمة -٨ ......        :.................................حرف جر -٧

    :......................................كلمة نكرة -٩

 ساعة ونصف: زمن اإلجابة                              االبتدائي الثالث :لغتي                             الصف: المادة

  

١٠ 

  

٥ 

 ١/٢ تابع األسئلة في الورقة التالية



  

  :اِإلَجاَبة الصَِّحيَحة ّأْخَتاُر: السؤال الثالث

  )ِنداء –اْستثَناء  -َتَعُجب   (                         .           َعاِدًالإال َجَلَس اْلُمَساِفُروَن َعلى اْلَمَقاِعِد  )١(

  )ِنداء –استفهام  -َتَعُجب   (                           .                           َأْخَلاَق الُمْسِلِم َما َأْحَسَن )٢(

  )تفضيل –اْستثَناء  -َتَعُجب   (                     .                          ِمْن السََّياَرة َأْسَرُعالطَّاِئَرُة  )٣(

  )اسم إشارة –ل اسم مفعو –اسم فاعل (           .     ِفي اْلُمْسَتْشَفىاْلَمْحُموِل  اْلَهاِتِفُيْمَنُع اْسِتْخداُم  )٤(

       )حرف جر  –ظرف زمان  –ظرف مكان (                     .َصَباًحاَتْخُرُج الطُُّيوُر ِمْن َأْعَشاِشَها  )٥(

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

  :ِلُأَكوَِّن ِمْنَها ُجَمًلا ُمِفيَدًة اْلَكِلَماِت اْلآِتَيةُأَرِتُب : السؤال الرابع

  .َنْفِسِه –َغْيَرُه  –ُيؤِثُر  –َعَلى  –اْلُمْسِلُم  –اْلَحقُّ  - ١

..............................................................................................................................  

  .اْلَمْمَلَكِة –السَُّعوِديَِّة –اْلَعَرِبيَِّة  –الرَِّياُض –َعاِصَمُة  - ٢

...........................................................................................................................  

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

  :َما َيلي َأْنَسُخ: السؤال الخامس

  ُهْم ُخُلًقاْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا َأْحَسُنَأْكَمُل ا

.....................................................................................................................................  

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

  :َما ُيَمَلى َعليَّ أْكُتُب: السؤال السادس

.....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

    
 انتهت األسئلة وأرجو للجميع النجاح والتوفيق

  

٥ 

  

٤ 

  

٣ 

  

٣ 

 الثالث االبتدائي : الصف                      لغتي                                                                                                                         : المادة

٢/٢ 



 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : الثالث الصف : ياضياتر ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم  (6  الورقةراجع اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (ملحوظة:   المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 2 من 1الصفحة

 

 
 

 
 
 

 أخت عه خمٍع األسئهخ انزبنٍخ:

 ضع دائرح حىل رمس اإلخبثخ انصحٍحخ.انسؤال األول :

 ....... رسبوي 4665فً انعدد  4انقٍمخ انمىسنٍخ نهرقم ( 1

 4444د(                      444ج(                  44ة(                        4أ(           

 ............حبد عهى انصىرح انقٍبسٍخ آ 3عشراد و  5مئبد و  6و أنىف  2 (2

        3562د(                   2653ج(               5632ة(                  2563أ(          

3 )3  ,6  ,9  , ....... ,15 

 13د(                       12ج(                    11ة(                      14أ(          
 اثىبن وثالثىن أنفب وأرثع مئخ وخمسخ ورسعىن ثبنصىرح انقٍبسٍخ .........( 4

  32495د(                 33945ج(               33594ة(                33459أ(         

 نف ٌسبوي....أألقرة  4566انعدد ( 5

 4644د(                   4544ج(                  4444ة(                  5444أ(        

  ,فأٌهمب حصم عهى سجع مئخ  62وقطخ, وحصم سهطبن عهى  642وىاف عهى وحصم  ,وقطخ 624( حصم خبند عهى 6

 وعشرون ؟ ..........

 د( حمد                 ج( وىاف                       ة( خبند               أ( سهطبن         

 ركىن .........  65654فً انعدد  6( مىسنخ انرقم 6

 د( عشراد األنىف                  ج( األنىف                 ة( انمئبد              أ( انعشراد       

 رسمى خبصٍخ .......  5431+  4444=  4444+  5431( 5

 د( انزدمٍع              ج( اإلثدال         انضرثًة( انمحبٌد  أ( انمحبٌد اندمعً          

 سبوي ..........ٌألقرة مئخ  446 – 569رقدٌر وبرح طرذ ( 9

 444د(                  344ج(                      244ة(                    144أ(      

 ..........ألقرة أنف ٌسبوي  3164+  1234( رقدٌر وبرح خمع 14

 4444د(                  3444ج(                  2444ة(                 1444أ(       

   

 أكمم ثىضع اإلخبثخ انصحٍحخ: نسؤال انثبوً :ا

1) 3 ×4  =4 ×............... 

2) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =5 ×.......... 

3) 94  ,54  ,64  ,64  ,.......... 

 ..........هى  ًانمحبٌد انضرث (4

 ..........انمحبٌد اندمعً هى  (5

6) 6456  = 6 + 54 + 444 +.......... 

6) 4 × 6  =............... 

5) 3 × 5 =................ 

9) 14 × 3 =.............. 

14)..2  = .............. ×15  

 

 

14

4 
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 سبعخ ووصفزمه اإلخبثخ :              االثزدائًانصف : انثبنث                انرٌبضٍبد        : نمبدحا

 

 انزعهٍموزارح 

 ثبنمىطقخ انشرقٍخنهزعهٍم اإلدارح انعبمخ 

 ثبنظهران انزعهٍممكزت 

 انصفحخ انزبنٍخ ًبثع ثبقً األسئهخ فر



 2 من 2الصفحة

 

 

 
 

 

 :السؤال الثالث 
 :أوجد ناتج ما ٌلً  ( أ

 
 

7654                                                         7475 
+ +   1231                                                       +3276  

        

         ....................                                                                                  ................... 

 
 

4777                                                          7353       
        1327                                                          1327 

.......................                                                                              ..................... 
 

ما عدد الشجٌرات  ،شجٌرات  4سبع صفوف ووضع فً كل صف حدٌقته ، فنظمها فً  ًب( زرع ماجد شجٌرات ف  
 ٌزرعها ؟ً الت.

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 

 علب من نفس النوع؟ 17عدد األقالم التً تحتوٌها  ماف ،أقالم  5ج( تحتوي علبه أقالم التلوٌن على 
..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 
 :السؤال الرابع

 علبة ،  576إذ ٌحوي الصندوق األول  ،بقالة صندوقان من علب الفراولة  ًٌوجد ف أ ( 
 الصندوقان معا ؟  ًفكم علبة فراولة ٌوجد ف ، علبة 677وٌحوي الثانً       

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 
 أكٌاس األرز؟  ىكٌسا من األرز فكم تزٌد أكٌاس السكر عل 145كٌسا من السكر و  736تحمل شاحنة  ( أ

.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
 تٌة من األصغر لألكبر:رتب األعداد اآل ( ج

              5763    ،736   ،477   
 الترتٌب هو    ............، .............، ........... 

 
 تٌة من األكبر لألصغر :( رتب األعداد اآلد

                       7472   ،747   ،6777  
 الترتٌب هو    ............، .............، ........... 

 
 

 ًانصف انثبنث اإلثزدائ                                                                                      رٌبضٍبد     -انمبدح:

- - 

1) 2) 

3) 4) 

 وزهذ األسئهخ وأرخى نهدمٍع انزىفٍق وانىدبذا

 

6 

 

4 



 

 

 

 

 

                                                                       

     
  

 هـ1441 /1444للعام الدراسي     -   الفصل الدراسي/ األول –............ .... اختبار 
 

  الفصل : الثالث الصف : علىم ـــادةالوــــــ

 ساعة وًصف زهي اإلجابة هـ0441/      /        التاريخ  ــىمــــــــالي

  رقن الجلىس  اسن الطالب
 

 تعلاميت هامة للطالب: 

جابة كاملة مسؤولٌة الطالب حتى ًنتهي من الختبار وًسلمها (1  ورقة الإ
جابة غلٌه (2  السؤال كامال وحاول فهمه جٌدا قبل الإ

 
 اقرا

 حافظ غلى هدوء اللجنة واتبع تػلٌمات المالحظٌن (3
زرق فقط (4

 
 اك تب بالقلم الجاف ال

 اهتم بنظافة الورقة ول تستخدم المًزل (5
جاباتك جٌدا قبل تسلٌم  (6  الورقةراجع اإ
و تػدًل بػد تسلٌمها  (7

 
جابة ا ضافة اإ  ل ًحق للطالب استالم الورقة لإ

 اســم املراجع اســم املصحح الدرجة كتابــــة   الدرجة رقمــا   السـؤال
     األول

     الثـاني

     الثـالث

     الرابع

     الخامس

     السادس

     بعالسا

     الثامن

 ُيكتب اسم املصحح واملراجع خبط يُقرأ )ليس توقيعا (ملحوظة:   المجموع
 

وِع الدرجات جمووع الدرجات كتابة جمووع الدرجات رقوا
َ
ج

ُ
 اسن هراجع جتويع الدرجات اسن ه

   
   

 01  
 
 
 
 

 الوولكة العربية السعىدية

 اإلدارة العاهة للتعلين بالوٌطقة الشرقية

 هكتب التعلين بالظهراى

 المرحلة / االبتدائية



 

 

                                                                                                    
             

 
                                                                                              

 أعت عٓ عٍّع األسئٍخ اٌزبٌٍخ:

   

                         : اخزش اإلعبثخ اٌظؾٍؾخ: اٌسؤاي األٚي

ْؽذح ثٕبء أعسبَ عٍّع اٌّخٍٛلبد اٌؾٍَّخ ً٘ ............... ِٚ   ا( 

 اٌخالٌب -د                      اٌّبء  -ط                 اٌغزاء -ة               اٌٙٛاء -أ

ٌُِغزٚس إٌجبربد ًٕ٘  ................. ( اٌٛظٍفخ اٌشئٍسٍخ 

 اٌزٍمٍؼ -د      ٔزبط اٌجزٚسإ -ط    ٚاألِالػ  اِزظبص اٌّبء -ة       طٕع اٌغزاء -أ

 ( اٌؾٍٛاْ اٌزي ٌُشجِٗ اٌسؾٍٍّخ فً َدٚسح اٌؾٍبح ٘ٛ .................ٖ

 ىخاٌسّ -د                     اٌزثبة -ط                 اٌّبعض -ة             اٌسٍؾفبح -أ

ٗ................... ٓ ِِ ٕزَِغبد عٍى اٌّطبلخ  ُّ عظُ اٌ ُِ  ( رَؾُظً 

فزَِشسبد -ة            اٌُظخٛس -أ ُّ َؾٍِّالد -د                    اٌشّس -ط            اٌ ُّ  اٌ

 ( ٌسزطٍع اٌغًّ أْ ٌأوً إٌجبربد اٌشٛوٍخ عٓ طشٌك ...................٘

فَخ اٌّشمُٛلخ -ط            َٕبَ اٌغًّسِ  -ة         ْف اٌغًّخُ  -أ ٍْذ اٌغًّ -د          اٌّشِ  ِع

 ٙب عٓ طشٌك ..................س اٌجٍئخ اٌزً ٔعٍش فٍ( ٌُّىٓ أْ رَزَضشّ ٙ

ً إٌِفبٌبد -د      إعبدح االسزخذاَ -ط       ِصساعخ األشغبس -ة             اٌزذٌٚش -أ ِْ  س

 ثسجت .................( ٌُّىٓ أْ ٌؾُذس اٌَغفبف 7

 لٍخ ٔضٚي األِطبس -د               اٌضالصي -ط            األِشاع -ة         اٌؾشائِك -أ

 ( رزَسجَّت اٌجشاِوٍٓ فً .................8

 سمٛط األِطبس -د          لزً اٌّخٍٛلبد اٌؾٍخ -ط        اٌزعشٌخ -ة           اٌغفبف -أ

ٕظٙشح اٌزً رٛعذ فً ثبطٓ األسع ..................( رُسّى اٌُظخٛس 9 ُّ  اٌ

 اٌظٙبسح -د                    اٌشِبد -ط              اٌظخٛس -ة              اٌالثخ -أ

 ( رُىسَّش اٌُظخٛس فزٙزض ٌٕٚزُظ عٓ ا٘زِضاص٘ب ..................ٓٔ

 اٌغفبف -د                  شوبْاٌج -ط               اٌفٍضبْ -ة           اٌضٌضاي -أ
 
 

 

 

 

 

 ٔٓ 

 بثع ثبلً األسئٍخ ثبٌظفؾخ اٌزبٌٍخر
ٔ/ٖ 

 اٌّبدح: اٌعٍَٛ                               اٌظف : اٌضبٌش اإلثزذائً               صِٓ اإلعبثخ : سبعخ ٚٔظف      

 

 ٚصاسح اٌزعٍٍُ

 اإلداسح اٌعبِخ ٌٍزعٍٍُ ثبٌّٕطمخ اٌششلٍخ

 ِىزت اٌزعٍٍُ ثبٌظٙشاْ



 

 

 

 

 

فً  اٌعجبسح اٌخبطئخ( أِبَ )×أِبَ اٌعجبسح اٌظؾٍؾخ ٚعالِخ  (√: ضع عالِخ )اٌسؤاي اٌضبًٔ

  :وً ِّب ًٌٍ
 

 (      )                                          .ذٌذحىبصش ٌزُٕزِظ أفشاًدا عاٌّخٍٛلبد اٌؾٍّخ رز (ٔ

 (       )                                           ٔجبرًب عذًٌذا.  ٚرظجؼٓ ٌٍجزسح أْ رٕجذ ّىِ ٌُ  (ٕ

ي أصٕبء دٚسح ؽٍبرٗ. اإلٔسبْ ثّشؽٍخ اٌزَ  شّ ُّ ٌَ  (ٖ ُّٛ  (       )                                     ؾ

ٍِىبد ً٘ اٌىبئٕبد اٌزً رظٕع غزاءَ  (ٗ ُّسزٙ  (       )                            ٙب . ٘ب ثٕفسِ اٌ

 (      )                             ٛلبد اٌؾٍّخ أْ رعٍش فً اٌظؾشاء. ً اٌّخٍُ رسزطٍع وُ  (٘

غّطى ثأشٛان ؽبدَّح ٌىً ٌؾًّ ٔفسَ اٌمُٕفسُ عِ  (ٙ ُِ فزشسٍٓ. ِٓ أعذائِ ٗ ُز  ُّ  (      )     ٗ اٌ

ِْ ع عٍى ثٍئزٗ ِٓ خِ ٓ ٌإلٔسبْ أْ ٌؾبفِ ّىِ ٌُ  (7  (      )       ع.عٍى األس فبٌبدً إٌِ الي س

 (      )                     . زشح طٌٍٛخفَ ف اٌّطش عٓ إٌضٚي ٌِ ٕذ رٛلّ بْ عِ س اٌفٍضَ ٌؾذُ  (8

ًّ ظجِ ٌُ  (9 ّٙذداً ثبال ؼ اٌّخٍٛق اٌؾ  (      ) ٔمشاع إرا وبْ عذد ِبرجمّى ِٓ أفشادٖ لٍٍالً.ُِ

ُ اإلٔسبْ فً ؽُ  (ٓٔ ِٙ  (       )               خٛس. ٌٛخ عٓ طشٌك رىسٍش اٌظُّ ذٚس اٌزغْ ٌُس

 

:اٌسؤاي اٌضبٌش ّٛ ً إٌّ ِّ ىز ُِ   : أ( أِبِه سسّخ ٌٕجبد 

  سزخذاَ اٌىٍّبد اٌزبٌٍخ:ثب أوًّ اٌغذٚي اٌزبًٌ

 

 اٌض٘شح ( -اٌسبق  -اٌٛسلخ   -) اٌغزٚس  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             اٌّبدح: اٌعٍَٛ                                                                                    اٌظف : اٌضبٌش اإلثزذائً    

 

ٕ/ٖ 
 ربثع ثبلً األسئٍخ ثبٌظفؾخ اٌزبٌٍخ

 

 ٔٓ 

 

 ٔٓ 



 

 

 
 

 
ًْ وً عجبسح    :فً اٌعّٛد اٌضبًٔ ثّب ٌٕبسجٙبفً اٌعّٛد األٚي ة( ِط

 

 صٌضاي. -أ   رـــجــذأ اٌــجشِبئــٍــبد ؽــٍبرــٙب عٍى شــىــً                  -ٔ

 اٌّظجبس. -ٖ ثٕفسٗ ٘ٛ                   ةظٕع غزاءاٌّخٍٛق اٌؾً اٌزي ٌــــ -ٕ

 ثٍضخ. -عٕذِب رزؾّشن طخٛس اٌمششح األسضٍخ ٌؾذس                    ط -ٖ

ٕزِظ. -رخضٌٓ اٌّبء فً ســبلٗ ٘ٛ                   د إٌجبد اٌزي ٌسزطٍع -ٗ ُّ  اٌ

 

ً اٌزبٌٍخ َّ  : ط( أوًّ اٌُغ

 ..........................................اٌؾٍخ: ....... خظبئض اٌىبئٕبد اوزت خبطٍخ ٚاؽذح ِٓ -ٔ

 ............................................................ :اٌزذٌٚش ٘ٛ ُطٕع ِٛاد عذٌذح ِٓ ِٛاد -ٕ

 

 

 

 

 

 

 

 
 أزٙذ األسئٍخ ٚأسعٛ ٌىُ اٌزٛفٍك

 ٖ/ٖ 

             اٌّبدح: اٌعٍَٛ                                                                                    اٌظف : اٌضبٌش اإلثزذائً    

 


