
سداسلا فصلا ةمزلم

ةدحولا 11 ةيعيبطلا دراوملا :

1 ةددجتملا ةقاطلا دراوم نم دراوملا هذه ىدحإ (:

يرجحلا محفلا ج- طفنلا أ-

حايرلا د- يعيبطلا زاغلا ب-

2 يروفح األ دوقولا عون ددحت يتلا لماوعلا نم تسيل ةيلا تلا داوملا نم )يأ

؟ نوكتي يذلا

طغضلا ج- ةيوضعلا ةداملا عون أ-

ناسن اال ريثأت د- ةرارحلا ةجرد ب-

3 ىمست يرذلا لعافتلا نع ةرداصلا ةقاطلا (:

ةيفوجلا ةيرارحلا ةقاطلا ج- ةيوونلا ةقاطلا أ-

ةيكرحلا ةقاطلا د- ةيسمشلا ةقاطلا ب-

ب4 اهتعارز و بارتلا ب ةبقنملا يضار األ ةيطغت ةداعإ اهيف بجت ةيلمع (

تاتابنلا :

نيدعتلا ج- حئاوللا أ-

ةعارزلا د- الح صتس ب-اال

5 ةدحتملا ةيبرعلا تارام اإل ةلود يف ةمدختسملا ةقاطلا مظعم (:

يعيبطلا زاغلا ج- محفلا أ-

ةيوونلا ةقاطلا د- طفنلا ب-
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6 يف ةدوجوملا تانيبروتلا ةعومجم ىلع قلطي اذام (

؟ ةلباقملا ةروصلا

حاير ةعرزم ج- ةيسمش حاولأ أ-

ةيئابرهك تادلوم د- تانيبروت ب-

؟7 ةيزلف ةيندعم دراوم ربتعت دراوملا هذه نم )يأ

تيربك , تيلا ج-ه تيتاميهلا , تيسكوبلا أ-

تيرولف , تيتاميهلا د- تيسكوبلا , تيلا ب-هلا

8 دراوم اهنأ ةيزلفلا ةيندعملا دراوملا مادختسا بويع نم (:

ةصيخر ج- ةددجتم ريغ أ-

مادختس اال ةلهس د- ةددجتم ب-

9 ماخ هردصم ريبانصلا و ريماسملا ةعانص يف مدختسملا ديدحلا (:

تيربكلا ج- تيسكوبلا أ-

تلا بوكلا د- تيتاميهلا ب-

لأل10 يجراخلا حطسلا ىلع قفدتتف , ضر األ اهبرشتت ال يتلا راطم األ هايم (

ضر :

يحطسلا بايسن ج-اال تاباغلا أ-زإةلا

راطم د-األ ةيفوجلا هايملا ب-

11 عنصل ةرذلا يف دوجوملا ركسلا ءاملعلا مدختسي (

نيزنبلا عم هجزم متي يذلا لوحكلا نم عون :

تيزلا ج- لوناثيإ أ-

نوبركلا ديسكأ لوأ د- لوناثيم ب-
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12 يذلا ام ةيوونلا ةقاطلا ديلوت تاطحم يف (

؟ تانيبروتلا ليغشت ىلع دعاسي

ءاوهلا ج- ءاملا أ-

طفنلا د- راخبلا ب-

13 ةيوونلا ةقاطلا مادختسا بويع نم (:

ددجتم ريغ دروم مادختسا ج- ةقاطلا نم ةريبك ةيمك جتنت أ-

ةديج ةرادإب تاطحملا هذه عتمتت د- ءاملا وأ ةبرتلا ثولت ببست ب-ال
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