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السنت الخبمست ابتذائي   : القسم

 دقيقت  30 سب و1 : المذة
 

 

ٍو أٍِٞ ٍِ مضشح رضٞٞع اى٘قذ ٍع األصذقبء ٍٝ٘ٞب فــٜ اىيعت ٗاىيٖ٘ اىزٛ ال طبه رحزخ، فع٘د ّفسٔ 

. عيــٚ االّصشاف إىٚ ٍسنْٔ مو ٍغشة شَس 

ىَبرا رفبسقْب ثبمشا ٝب أٍِٞ ؟  - 

:  فأجبة 

  !أّْٜ فٜ سحيخ- 

:  فجبدسٓ أحَذ قبئال 

سحيخ ؟ أٛ سحيخ رقصذ ٝب ٕزا ؟ إّْب ّشاك ثْْٞب ٗفٜ ٍجيسْب ٍٝ٘ٞب  - 

:  قبه أٍِٞ 

.... رعبه ٝب أصذقبء أّجئنٌ ثشحيزٜ - 

:  اىزف٘ ح٘ىٔ ٗاخز ٝحنٜ ىٌٖ عِ سحيزٔ ٗىٌ ْٝزٔ ٍْٖب إال فٜ ٍ٘عذ اىعشبء، ٗحْٞئز ّطق أحَذ 

حقب إّٖب سحيخ ٍَزعخ، ٕو ىل أُ رعٞذٕب عيْٞب صبّٞخ ؟  - 

:  قبه أٍِٞ 

 . ثبسزطبعزنٌ أُ رسزعٞذٗا قشائزٖب اُ أسدرٌ ٝب أصذقبئٜ، فَب عيٞنٌ إال أُ رقزْ٘ا اىنزبة اىزٛ ٝزضَْٖب- 

                           

 

 

األسئـلـــت                                                        
 

  (1): البنبء الفكري - 1

(  0.75): اثحش فٜ اىسْذ عِ ٍشادفبد - 1

.  ال فبئذح ٍْٔ– اىزٕبة –أخجشمٌ 

( 0.25)أٍبً ٍب ْٝبسجٔ  (×)صف أٍِٞ ث٘ضع عالٍخ - 2

 

 

 



 

        

               شقٜ ٝشن٘ ٍْٔ  

أٍِٞ           ٍحت ىيقشاءح  

               ٍطٞع ٝحت اىجَٞع   

 

(  5)البنبء اللغوي - 2

(  0.5)عِٞ اىخجش فَٞب ٝأرٜ صٌ ثِٞ ّ٘عٔ - 1

 إّٖب سحيخ ٍَزعخ  

 

 

(  0.5): أمَو اىْبقص ثَب ْٝبست - 2

أٛ سحيخ رقصذ ٝب ٕزا ؟  - 

؟  .........أٛ سحيخ رقصذاُ - 

؟  ..........أٛ سحيخ رقصذُٗ ٝب - 

:  ضع اإلسٌ اىَ٘ص٘ه اىَْبست ىنو خبّخ ٍِ اىجذٗه اٟرٜ - 3

اىجَع اىَزمش اىَضْٚ اىَزمش اىَفشد اىَزمش 

  اىزٛ  

 

(  0.75)إسْذ اىجَيخ اٟرٞخ إىٚ اىَضْٚ - 4

  (ثبسزطبعزنٌ أُ رسزعٞذٗا قشاءرٖب إُ أسدرٌ  )

(  0.5)اسزخشط ٍِ اىسْذ ٍفشدرِٞ إحذإَب رحز٘ٛ عيٚ َٕضح ٗصو ٗأخشٙ عيٚ َٕضح قطع - 5

( 2.25)أعشة ٍب رحزٔ خط ٍِ اىسْذ - 6

 

 

(  4): الوضعيت اإلدمبجيت 

.  سشد أٍِٞ سحيزٔ عيٚ أصذقبئٔ فنبّذ ٍش٘قخ، أّصز٘ا إىٞٔ ثبٕزَبً 

:   أسطش رحنٜ فٞٔ أحذاس قصخ قشأرٖب ٍ٘ظفب 08أمزت ّصب سشدٝب فٜ - 

 .                                                األسَبء اىَ٘ص٘ىخ، اىَفع٘ه فٞٔ ، ظشف ٍنبُ صظشف صٍبُ - 

ّ٘عٔ اىخجش 

  


