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 . مادة نيرتوغليسرين تطويرِ نوبُل منُذ صغرِه باهتمَّ  (1

  .الطُُرقإنشاء اّدة الديناميت أعمال اإلنسان يف شّق القنوات و  مسّهلت  قد ( 2 
1 

اجملاالت  ..............  الصبّ  2
.............

 
.              األنفاق:.............  التّل: ............
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 . البشريّة يف اإلعمار والبناء  كان غرُض نوبل من اخرتاع الديناميت مساعدةُ .1

 .نإلنساا تنفجُر إاّل بإرادة واصَل نوبُل عمَله دؤوباً ليخرتَع الديناميت اليت ال. 2

 .امل لعاقاَم ألفرد بإنشاء املصانع واملعامِل و من ذلَك أصبَح من  أغىن أغنياء . 3

 .هعزمُ  اهندَم خمترُب ألفرد نوبل على رأس أخيه األصغِر وقتَله، ولكن  ما َضُعفَ  .4

 .وبل نألفرد  وهم مشتاقوَن الستخدامِ أقبَل رؤساُء شركات البناء على شراء الديناميِت، . 5
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 حٍث علمٍي يف االنرتنت.هاتاِن البنتان املبتسمتاِن قامتا بب. 1
 اين دو دخرت خوشحال به يک حتقيق علمی در اينرتنت پرداختند! الف(

 اين دو دخرت با خوشحالی به يک حتقيق علمی در اينرتنت پرداختند! ب( 
 شاهدُت قامساً وهَو يطالُع بني الشجرتني. 2

  کند قاسم را مشاهده منودم که بني دو درخت مطالعه میالف( 
  کرد. قاسم را مشاهده منودم که بني دو درخت مطالعه میب(   
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. نستعيُ «الَزَلل و به  قُ ْبح وعقِل ما لعليٍّّ و لنعيمٍّ يفىن و لّذةٍّ ال تَبقى؟! نعوذ ابهلل ِمن ُسبات ال» 5
 د......؟!مانعلی با نعمتی که...... ولذتی که باقی منی

. و از او ياری میبه خداوند ........ از   جوييم........ ِخرد و زشتی .....
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. و ركبوا -1  املتأخريَن             متأخرينَ الطائرَة.                   وصل املسافرون إىل املطاِر .....

... ف -2 يشّجع...
َ و هم فرحون يف هذا

 اليوم.         املتفّرجون              متفّرجون ريَقهم الفائز

 الالعبون....... رجعوا من املسابقِة يف اليوم املاضي.            املبتسموَن              مبتسمنيَ  -3

  أُمَّها               تساعُد أُمَّها           جتتهُد الطالبُة يف أداء واجباهتا.........              وهي تساعدُ  -4
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 2  .فرحونوهم  املصنعِ يشتغلونَ  يف اجملتهدوَن العّماُل  -1 7
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 ى الصني بسبب جداٍر عظيٍم حوهلا   املغوُل مل يستطيعوا اهلجوم عل -1

 صحيح                    خطأ
 طيسفون الواقعُة قُرَب بغداد كانت عاصمة الساسانيني -2

 صحيح                    خطأ
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 املَصنع: 
 

 النكرة املعَرب إسم الفاعل
 املعرفة املبين إسم املكان

 املُجتِهدوَن:
 

 املبينمجع مذّكر سامل  إسم املفعول
 املعرب مجع التكسري إسم الفاعل
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  أتمنّى لكم العافية والنجاح            

 


