
ُتي ُب ُعُ تُانشُ اطي ُرُ قُ يمُ تُانذُ ري ُائ ُسُ تُانجُ ي ُىرُ هُ مُ انجُ 

ُتني ُطُ تُانىُ ي ُب ُرُ ةُانت ُارُ زُ وُ 
 

ُ

 2015/2016ت:ُي ُاسُ رُ تُانذُ ن ُانسُ ُُُُُُُُُُُُُ                      ُُُُُُُُ   ُُُُُُُُُتت ُاءُانسُ ذ ُهُ انشُ :تُي ُائ ُتذ ُابُ 
ُيف ُُثانُ مُانث ُصُ انف ُُارتب ُاخُ 

ُُ

ُتي ُمُ هُ انعُ يتُب ُرُ انت ُُُ

 نقطة ( 5.2: ) األول التمرين

ُ

ُاهُ نُ مُ ُعُ ن صُ ي ُُيةُانت ُاد ُاةُبانمُ مُأد ُطُكُ ب ُارُ   نقطة ( 5.2) : نيالتمرين الثا

ُُُُُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُابهُ اسُ ين  ابمُ  ةىرُ انصُ  طب ُأرُ   نقطة ( 5.1) التمرين الثالث:   

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُُُُُُُُُُ 

 تاسب ُانتُانمن المتُفيُانخُ ضعُعُ    نقطة ( 3) : رابعالتمرين ال

ُ

ُ

ُ

 

ُ

ُ

ُ

ُيُ انع ُطُ مُ ن ُرُ اث ُانتكُ ُطُ مُ ن ُانُ ىُ انحي ُ ُش 

ُائيُ مُ ُبريُ ُىضُ ي ُب ُُىد ُن ُوُ 

ُ ُُُُُُت ُكُ مُ سُ       
ُُُُ

ُُُُُُُُُُُُُة ُرُ ق ُب ُُُُُُُ
ُُُُ

ُُُُُُُُانُ ب ُعُ ث ُُُُُُُ
ُُُُ
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ُلالوُ ي:ُىُ ت ُسُ انمُ  تُاعُ ة:ُسُ ذ ُانمُ 

ُ ُ

 ة ُرُ جُ شُ  ة ُرُ جيُ شُ  بُ شُ عُ 



ُتبي ُعُ تُانشُ راطي ُقُ يمُ تُانذُ ري ُائ ُسُ تُانجُ ىري ُهُ مُ انجُ 

ُتني ُطُ تُانىُ بي ُرُ ةُانت ُارُ زُ وُ 
 

ُ

 2015/2016ت:ُي ُاسُ رُ تُانذُ ن ُانسُ ُُُُُُُُُُُُُ                      ُُُُُُُُ   ُُُُُُُُُتت ُاءُانسُ ذ ُهُ انشُ :تُي ُائ ُتذ ُابُ 

يحُُ ح  ُيف ُُثانُ مُانث ُصُ انف ُُارتب ُاخُ ت ص 
ُُ

ُتي ُمُ هُ انعُ يتُب ُرُ نت ُاُُ

 .×.55     نقطة ( 5.2: ) األول التمرين

ُ

5ُ×0.5ُُُُاهُ نُ مُ ُعُ ن صُ ي ُُيةُانت ُاد ُاةُبانمُ مُأد ُطُكُ ب ُارُ   نقطة ( 5.2) : نيالتمرين الثا

ُُُُُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

3ُ×0.5ُُُُبهااسُ ين  ابمُ  ةىرُ انصُ  طب ُأرُ   نقطة ( 5.1) التمرين الثالث:   

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُُُُُُُُُُ 

 6×0.5ُُُُتاسب ُانتُانمن المتُفيُانخُ ضعُعُ    نقطة ( 3) : رابعالتمرين ال

ُ

ُ

ُ

 

ُ

ُ

ُ

ُشيُ انع ُطُ مُ ن ُراث ُانتكُ ُطُ مُ ن ُانىُ انحي ُ

ُائيمُ ُبريُىضي ُب ُُىدن ُوُ 

ُ ُُُُُُتكُ مُ سُ       
ُ×ُُ×ُ

ُُُُُُُُُُُُُةرُ ق ُب ُُُُُُُ
×ُُ×ُُ

ُُُُُُُُانب ُعُ ث ُُُُُُُ
ُ×ُ×ُُ
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ُلالوُ ي:ُىُ ت ُسُ انمُ  تُاعُ ة:ُسُ ذ ُانمُ 

ُ ُ

 ةرُ جُ شُ  ةرُ جيُ شُ  بشُ عُ 
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