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ٌ / لصف العادطا /اإلاحخىي العلمي إلاادة العلىم و الحياة  /                    ئعذاد أ. محمذ البرهيتالفصل الذساس ي ألاو

 
ُ
ولى الِىحذة

ُ
 .الّذكيلت الحّيت اليائىاث: ألا

سُط ألا 
ٌُ الذَّ ب ( و أحضاؤه :وَّ

َّ
َشه

ُ
ىئي ) اإلا  .اإلِاْجَهُش الظَّ

ين ٖلى الًىئي ) اإلاغ٦ب ( اإلاجهغ ًدخىي  -1  الكُئُت. الُٗيُت  و  الٗضؾاث الٗضؾاث هما الٗضؾاث مً هٖى

 .ال٩ائىاث الض٣ُ٢تألاقُاء و  ٖلى ج٨بير   ) اإلاغ٦ب ( ٌٗمل اإلاجهغ الًىئي -2

 .مً زال٫ الٗضؾت الُٗيُتالٟاخو  ٓغ ًى(  اإلاغ٦ب)  الًىئي ٖىض ج٨بير ألاقُاء باإلاجهغ -3

 .مً ٖضص الٗضؾاث الُٗيُت في اإلاجاهغ الًىئُت ثر ٖضص الٗضؾاث الكُئُت ؤ٦ -4

 ٖلى ٖضؾاث قُئُت طاث صعحاث ج٨بير مسخلٟت. الًىئي اإلاجهغ ًدخىي  -5

 .( x4  -   x10 -  x40  -   x100)  الخ٨بير مغاث ٖضص ٖلى جض٫ الكُئُت الٗضؾاث ٖلى اإلاىحىصة ألاع٢ام -6

7-  
 
دت ٞدو بضاًت في الهٛغي  الكُئُت الٗضؾت ؿخسضمح  .الكٍغ

8-  
 
اح دُت لٟدو الب٨خيًر ٨ّبر  ألاقُاء (  x100  )و ٢ىة ج٨بيرها ؿخسضم الٗضؾت الٍؼ

 
 مّغة. 011ؤي ج

دت. ،الض٣ُ٢ت ال٩ائىاث عئٍت في الًىء ٖلى ٌٗخمض الًىئي اإلاجهغ -9  مً مهباح ٦هغبائي ؤو مغآة ح٨ٗـ يىء الكمـ ٖلى الكٍغ

ُّ  لغئٍت بالٗين زاللها مً هىٓغ اإلاجهغ ؤٖلى في ج٣٘ ٖضؾت/العيييت العذظت -11  .ىتالٗ

ً كشص -11  .الكُئُت الٗضؾاث ٖلُه ذثبّ م   مخدغ٥ صائغي  ٢غم /العذظاث جحٍش

ىي٘ جدتها ٖضؾاث /الشيئيت العذظاث -12 ه. هج٨بير   اإلاغاص الش يء ً   و ٞده 

  مؿخى ؾُذ /اإلاىظذة -13
 
دت ٖلُه ىي٘ج   الكٍغ

 
 .الًىء إلاغوع ٞخدت وؾُه في ىحضج

حت ) الالكط ( ذثبّ ُم  -14 دت خثبِذب ج٣ىم مٗضهُت ٢ُٗت /الشٍش  .اإلاىًضة ٖلى الكٍغ

٪ ٖلى ٌٗمالن ٦بيران عجالن /الىبيران الظابطان -15 لى و ألؾٟل  اإلاىًضة جدٍغ  .٦بيرة ؿاٞاثم أٖل

ُّ  لخىيُذ ؿخسضمانٌ   نٛيران عجالن /الصغيران الظابطان -16 ً الًابُين باؾخسضام  يبُها بٗض بض٢ت ىتالٗ  .ال٨بيًر

17-  
ُ
 اإلا

ّ
ىء جغ٦يز ٖلى ٌٗمل اإلاىًضة ؤؾٟل ذثبّ م   ٢غم /فىث  ً ىّحه ال

 
دت اإلا ٍغ

ّ
 .للك

م /الحجاب الحذقي -18
ّ
ت في ًخد٨ ُّ ىء ٦م  ً ىّحه ال

 
دت اإلا ٍغ

ّ
 .للك

دت.، بالًىءه ًمض اإلاجهغ ٢اٖضة في ثبذم   ٦هغبائي هباحم   الظىء/ مصذس -19  ؤو مغآة ح٨ٗـ يىء الكمـ هدى الكٍغ

ساع/ -21 ِ
ّ
دمل الظي ؼءالج   الز  .اإلاجهغ مىه ً 

حت -21 ٍش
ّ

  ػحاحُت لىخت/ الش
ّ
٩ل نٛيرة ٞتقٟا

ّ
ُّ  وي٘ ًخم مؿخُُلت الك   ىتالٗ

 
 .ٖليها هاٞده   غاصاإلا

 .مؿخى ؾُذ ؤي ٖلى اإلاجهغ بخثبِذ ج٣ىم /اللاعذة -22

 .الكُئُت الٗضؾت ج٨بير ىة٢ ×   الُٗيُت الٗضؾت ج٨بير ىة٢ = اإلاجهش جىبير ملذاس -23

سُط ال
 اليائىاِث الحّيت  الّذكيلت :ثاويالذَّ

ُ
 .جصييف

  نٛيرة ٧ائىاث /الذكيلت الحيت اليائىاث -1
 
غي باإلاجهغ. اإلاجغصة بالٗين عئٍتها ًم٨ً ال حضا

 
 و ج

 لىمى  و ج٩ازغ  ال٩ائىاث الض٣ُ٢ت ٖىض / طبم بتري  -2
 
ىاؾبا  م 

 
 ٚظائُا

 
ذ مً الؼحاج ؤو البالؾدُ٪ ًدىي وؾُا

ّ
ؿُ اء م   .هاػعاٖت  ٖو

دٟٔ ُٞه ؤَبا١ بتري / الحاطىت -3
 
ير ٖلى ٌٗمل حهاػ  ج  .الض٣ُ٢ت ال٩ائىاث لىمى مىاؾبت خغاعة صعحت جٞى

غ  -4
ّ
ىبتو  صعحت الخغاعة اإلاىاؾبتو  الٛظاءمً الكغوٍ الالػمت لىمى ال٩ائىاث الخُت الض٣ُ٢ت جٞى  .الَغ

ت ال ص٢ائ٤ /الفيروظاث -5   ال زلٍى
 
  بضيج

 
  وكاَا

 
ا ت. صازل بال خٍُى ُّ  زالًا ال٩ائىاث الخ

 .الخُت ٚير اإلاىاص و الخُت ال٩ائىاث بين ونل خل٣ت الفيروط ٗخبرٌ   -6

 ال ًم٨ً عئٍخه بال باإلاجهغ الفيروط -7
 
 .ؤلال٨ترووي  ٧ائً ص٤ُ٢ حضا

ُتمً  لفيروطًخ٩ّىن ا -8
ّ
داَت  ماصة وعاز  .بٛالٝ بغوجُجيم 

  و ال٨غويصة منها لها ؤق٩ا٫ مخّٗض  الفيروظاث -9
 
 اإلا

ّ
 .الخلؼووي و  بظه

Jehad
Typewriter
زورونا عبر الفيس بوك: ملتقى معلمي العلوم والتكنولوجيا
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ت وهي حماص ٖىضما ج٩ىن زاعحها.عخبت الحياة"بإنها  الفيروظاثًه٠ الٗلماء  -11 ُّ بضي ؤي وكاٍ خُىي بال صازل الخالًا الخ
 
 " ألنها ال ج

 ٧ائى ٞيروؽ ل٩ل/ ألن  ُمخخّصصت الفيروظاث -11
 
ُّ م   وزالًا ا هاحم الىباث  هاحمهاي   ىتٗ هاحم ؤلاوؿان ال ي   + الٟيروؽ الظي ي 

ٟا٫+                                   ب مغى قلل ألَا ؿّب 
 ٌ ؿّبب إلاغى الّغشح ال 

 
 .الٟيروؽ اإلا

م ال٣اجل  Virus ) الفيروط -12 ؿ٩ي، ا٦دكٟه الٗالم ( ٧لمت الجُيُت حٗجي الؿ   م.0781 في ٖام صًمتري بًٟاهٞى

 .٦غويحضعي اإلااء و  ٞيروؽ بهٟلىهؼا الُُىع  فيروطق٩ل  -13

 .خلؼوويجبر٢ل الخبٜ  فيروطق٩ل  -14

ا  فيروطق٩ل  -15 بآ٧ل الب٨خيًر
ّ
ظه  .م 

ؿّبب  -16
 
 مثل حضعي اإلااء و ؤلاهٟلىهؼا.  لإلوؿانؤمغاى  الفيروظاثح

ؿّبب  -17
 
 مثل جبر٢ل الّخبٜ.ىباث للؤمغاى  الفيروظاثح

ؿّبب  -18
 
غ. خُىانللؤمغاى  الفيروظاثح  مثل بهٟلىهؼا الُُىع و بهٟلىهؼا الخىاٍػ

اث بلى ألاقُاء ج٣ؿُمالخهي٠ُ/ ٖملُت  -19 ت ٧ل مجمٖى  .مُٗىت بهٟاث حكتر٥ مجمٖى

 . الترجِب و الخىُٓم2. حؿهُل البدث      1. حؿهُل الضعاؾت    0 فىائذ الخصييف/ -21

اث هي:  نّىٟهااليائىاث الحيت الذكيلت لدؿهُل صعاؾت  -21 ُاث 0الٗلماء بلى زالزت مجمٖى
ّ
اث  . 1. البضائ ُّ الئٗ

ّ
اث2الُ  . الُٟغٍّ

ت   -22 ٣ؿم مجمٖى
 
ابلى  البذائّياثج ا الخًغاء اإلاؼع٢تو   الب٨خيًر  . الب٨خيًر

ت  -23 ٣ؿم مجمٖى
 
الئعّياث  ج

ّ
اثألا بلى  الط ُّ دالبو   ول

ّ
 . الُ

24-   
 
لت  ا٦ضةالغّ  اإلاُاه في ىحضج  جسخل٠ في الك٩ل و الدجم. صةمخّٗض  دكيلت حيت وائىاثلٟترة ٍَى

ا -25  . الخلؼووي و الٗهىي  و ال٨غوي منها صةمخّٗض  اق٩ا٫ لها البىخيًر

٣ؿم   -26
 
اج  . الخٛظًت طاجُت ٚير و الخٛظًت طاجُت بلى الخغزًت خُث مً الب٨خيًر

ا  -27 ٗٓم ؤهىإ الب٨خيًر  .الخ٩اٞلو  الترممو  الخُٟل و جدهل ٖلى الٛظاء بُغ١ مسخلٟت مثل غير راجيت الخغزًتم 

ٗخبر -28
 
ا ح ٤ ٖملُت البىاء الًىئي. الخٛظًت طاجُت اإلاضسكت الخظشاء البىخيًر ها بىٟؿها ًٖ ٍَغ  ؤي حؿخُُ٘ نى٘ ٚظائ 

اجدخىي  -29 ُل الخًغاء التي جمخو يىء الكمـ الالػم لل٣ُام بٗملُت البىاء الًىئي. اإلاضسكت الخظشاء البىخيًر  ٖلى نبٛت ال٩لىعٞو

داٍ  وخُضة خُت ٧ائىاث البذائياث/ -31
 
ىي ال ج ت الى  ُّ  بٛكاء هىوي. اإلااصة الىعازُت ٞيهاالخلُت بضائ

 ألنها نٛيرة الدجم -31
 
با ل م٩ان ج٣ٍغ

 
ا في ٧ ىحض الب٨خيًر

 
غ  ص٣ُ٢ت ، ج

 
ٗت الخ٩از   .و ٢لُلت الاخخُاج للٛظاء ، و ؾَغ

ىحض -32
 
ا ج   م٩ان ٧ل في الب٨خيًر

 
با  .( جغبت – هىاء – ماء)  ج٣ٍغ

 ، حِٗل في ألاوؾاٍ الّؿائلت الٗظبت ؤو اإلاالخت ؤو في الضم  الخٛظًت طاجُت ٚير الىىاة خ٣ُ٣ُت الخلُت وخُضة خُت ٧ائىاث /ألاولياث -33

 جسخل٠ في الك٩ل و الدجم و حؿّبب بًٗها ألامغاى.             

 . الُدالب و ألاولُاث جًم الىىاة خ٣ُ٣ُت خُت ٧ائىاث  الطالئعياث/ -34

ّمُذ  -35 ت واخضةالاؾم ألنها جخ٩ّىن مً  بهظا ألاولياثؾ  ُّ ت الىىاة.  زل ُّ  ٣ِٞ خ٣ُ٣

 .الخغ٦ت وؾُلت و والدجم الك٩ل في ألاولياث جسخل٠ -36

٠ الٗلماء  -37  .الخغ٦تخؿب وؾُلت  ألاولياثنىَّ

 لدؿهُل خغ٦تها و اهخ٣الها مً م٩ان بلى آزغ و جدهل ٖلى ٚظائها و حِٗل و جخ٩ازغ.   بلى وؾِ ؾائل  ألاولياثجدخاج  -38

باهىؾىما ألاولياثمً ألامثلت ٖلى  -39   .البالػمىصًىمو    ألامُبا و   البرامِؿُىم و   التًر
 

 

باهىؾىما ال٩ائً ألاولي  البالػمىصًىم ألامُبا البرامِؿُىم التًر

 الاهؼال١ ألا٢ضام ال٩اطبت ألاهضاب ألاؾىاٍ وؾُلت الخغ٦ت

 
٤  جدخىي ٖلى البالؾدُضاث َبتالغّ  ألاما٦ً في ِٗلح ص٣ُ٢ت خُت ٧ائىاث الطحالب/ -41 ؿاٖضها في نى٘ ٚظائها ًٖ ٍَغ

 
 الخًغاء التي ح

            .الًىئي البىاءٖملُت                 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%8A
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ىحض الُدالب في ألاما٦ً الّغَبت مثل البداع ) اإلااء اإلاالح ( و  ألانهاع ) اإلااء الٗظب ( و زّؼاهاث اإلاُاه  و  اإلاؿدى٣ٗاث و بغ٥ -41
 
 الؿباخت. ج

ُل الخًغاءالتي جدخىي ٖلى زالًاها، في الخًغاء البالؾدُضاثبىحىص  الُدالب زجخميّ  -42 ُٟتها و  نبٛت ال٩لىعٞو امخهام يىء الكمـ  ْو

 .  الًىئي البىاء بٗملُت لل٣ُام الالػم
 

دلب  -43
 
 .الخلُت ةوخُض مً الُدالب ٨المُضومىهاؽالَ

دلب  -44
 
صة مً الُدالب الباهضوعٍىاو  الؿبيروحيراَ خّٗض   .الخالًا م 

  ًىمى -45
 
ت  مؿخٗمغاث ق٩ل ٖلى باهضوعٍىاال دلبَ  .زالًا ةّٖض  مً م٩ىهت صائٍغ

ُل الخًغاء.  باللىن ألازًغ  الطحالبجٓهغ مٗٓم  -46  الخخىائها ٖلى نبٛت ال٩لىعٞو

 ا -47
 
٠ الٗلماء ؾاب٣ا تيمً  لطحالبنىَّ ُّ  ألنها جدخىي ٖلى البالؾدُضاث الخًغاء و ج٣ىم بٗملُت البىاء الًىئي. اإلامل٨ت الىباج

اث/ -48  .الخالًا ٖضًض ومٗٓمها الخلُت وخُض بًٗها الاهدكاع واؾٗت الخٛظًت طاجُت ٚير خُت ٧ائىاث الفطٍش

اث   الخميرة ُٞغ ٗخبرٌ   -49  .الخلُت وخُضةمً الٍُٟغ

اث مً الٛغاب ُٞغ ِٖل و  الخبز ًٖٟ ُٞغ ٗخبرٌ   -51  .الخالًا ٖضًضة الٍُٟغ

ٗمت ؤهىإ مسخل٠ ٖلى الًٟٗ ُٞغ ٌِٗل -51 اث منها. الخًاع  و الٟا٦هت و الخبز مثل ألَا اث و الؿ٨ٍغ  و ًإزظ اليكٍى

غ (3. ؤقباه حظوع  2. خامل بىغي  1. ٦ِـ بىغي  0مً:  فطش عفً الخبزًخ٩ّىن  -52
 
 . ؤبىاٙ ) وؾُلت الخ٩از

ٗخبر  -53
 
اثح ت  الفطٍش ُّ ُل و  ال ألنها ، ٚير طاجُت الخٛظًت٧ائىاث خ  ج٣ىم بٗملُت البىاء الًىئي. ال جدخىي ٖلى نبٛت ال٩لىعٞو

غ١ الخٛظًت  -54
 
اث  الٛير طاجُتمً َ م  و  الخُٟلفي الٍُٟغ  .   الخ٩اٞلو    الترمُّ

غ١ الخٛظًت الٛير طاجُت  :الخطفل -55
 
 ؤو اإلاىث. اإلاغى لها ٌؿبب و ؤزغي  خُت ٧ائىاث ٖلى الحي ال٩ائً ًخٛظي خُثمً َ

م -56 غ١  مً  :الترمُّ
 
ثث ٖلى الحي ال٩ائً ًخٛظي خُث طاجُت الٛير الخٛظًت َ  .بخدلُلها ٣ًىم و الىٟاًاث و الج 

غ١  مً الخيافل: -57
 
هه لُِٗل خُث طاجُت الٛير الخٛظًت َ  .ًخٗاٌل ٧ائً حي م٘ ٧ائً حي آزغ  و ًؼّوص ٧ل منهما آلازغ باإلاىاص التي جى٣ 

 ، ألنها جدخىي وؿبت ٖالُت مً البروجين. ٦ٛظاء ٚير الؿام  الٛغاب ِٖل ُٞغ ؤهىإ بٌٗ ؤلاوؿان ٌؿخسضم -58

سُط ال
 .أزُش اليائىاث الحّيت الذكيلت في الحياة :لثثاالذَّ

ُٟت في زلل خضور اإلاشض/ -1  .الجؿم في ؤ٦ثر ؤو حهاػ ؤو ًٖى ْو

 .ٖليها وال٣ًاء ألامغاى باثمؿبّ  م٣اومت ٖلى الجؿم ٢ضعة اإلاىاعت/ -2

ين هما: اإلاىاعتجى٣ؿم  -3  .اإلاىاٖت الهىاُٖتو  الُبُُٗتاإلاىاٖت  بلى هٖى

 .اإلاىاٖت التي جيخج ًٖ ٖمل ألاحؿام اإلاًاصة/ الطبيعيت اإلاىاعت -4

 مىاص جهىٗها زالًا الضم البًُاء في الجؿم بٗض ؤلانابت بمغى ٞيروس ي ؤو ب٨خيري و جب٣ى ( ) ألاحؿام اإلاًاصة                         

 ؾ٪ َى٫ الٗمغ.                                             في الضم جدغ                                                     

 .الخُُٗم ًٖ جيخج التي اإلاىاٖت/ صىاعيتال اإلاىاعت -5

ُّ  مىاٖت ؤلاوؿان حؿم ٦ؿابب /الخطعيم -6  ألامغاى إلاؿاٖضجه ٖلى م٣اومتها. باثؿبّ م   يض تنىاٖ

 .ألامها٫  و الل٣اخاث الخطعيم هىعان هما:  -7

ت جدخىي ٖلى  اث/الللاح -8 ُّ ً َب
َ
٣  .ي٠ُٗ ؤو مُذ ص٤ُ٢ ٧ائًخ 

                
 
ىتًبضؤ الُٟل بإزظ الل٣اح بٗض الىالصة مباقغة ُّ ٗ دّضص. يمً بُا٢ت زانت بالخُُٗم و ألمغاى م  ش م   بخاٍع

ً/ ألامصاٌ -9
َ
٣ ت خ  ُّ  هّىٗت في اإلاسخبراث.م   حاهؼة مًاصة ؤحؿام ٖلى جدخىي  َب

٣اومت هخمىاٖصخو اإلاهل ٖىض ؤلانابت باإلاغى و ٖىضما ج٩ىن الًإزظ               ؿّبباث يُٟٗت و ٚير ٢اصع ٖلى م   .ألامغاى م 

غ  وػاعة الصخت بُا٢ت جُُٗم  -11
ّ
 ، إلااطا؟ ل٩ّل  ٞغص في اإلاجخم٘جٞى

ؿّبباث ألامغاى.. 0     هبذ لضًه مىاٖت يض م 
 
 ختى ج

 .إلاى٘ اهدكاع ألامغاى اإلاٗضًت . 1    

ت و ٞيروؾُتيض ؤمغاى الخطعيم  ًخم ؤزظ -11   .٢ابلت لالهخ٣ا٫ مً شخو آلزغ زُيرة ب٨خيًر
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ٟا1٫  . التهاب ال٨بض الىبائي0/  مثلفيروظيت  يض ؤمغاىجطعيم  ًإزظ الُٟل -12  .. الى٩اٝ ) ؤبى صاج (3  . الخهبت2  . قلل ألَا

ت ؤمغاى طذ جطعيم الُٟل ًإزظ -13 اا. 2  الؿٗا٫ الض٩ًي. 1  الؿل. 1/  مثل بىخيًر  .٨ؼاػ ) الخِخاهىؽ (ال. 3  لضٞخيًر

 .ًىم واخضو ٖمغه  التهاب ال٨بض الىبائيو  الؿلمغى  يض جُُٗم الُٟل ًإزظ -14

 .حؿٗت ؤقهغ ٖمغه و الخهبت مغى يض جُُٗم الُٟل ًإزظ -15

ٟا٫ مغى يض جُُٗم الُٟل ًإزظ -16 ا   و قلل ألَا  .في اله٠  ألاو٫ الابخضائي  هىو   ال٨ؼاػ و الضٞخيًر

 مً ألامغاى التي  -17
 
ٟا٫ قلل و الجضعي  مغى لإلوؿان الفيروظاث هابؿبّ ح  و الخهبت و ألاهٟلىهؼا و ؤلاًضػ  و التهاب ال٨بض الىبائي ألَا

 الغشح و الى٩اٝ ) ؤبى صاج (                                                                  

ؿّببها التي ألامغاى مً -18
 
                                                                 جبر٢ل البىضوعة و جبر٢ل البُاَا و جبر٢ل الخبٜ. مغى للىباث الفيروظاث ح

ؿّببها التي ألامغاى مً -19
 
 .                                                                الخمى ال٣الُٖت لؤلب٣اع  و مغى ؤهٟلىهؼا الُُىع  مغى للخُىان لفيروظاثا ح

ؿّبب اهدكاع ألامغاى الٟيروؾُت في الىباجاث و الخُىاهاث  -21 ؿّبب الخل٠ ؤو اإلاىث لإلهخاج الىباحي ،زؿاعة ا٢خهاصًتٌ 
 
 و الخُىاوي  ألنها ح

 و بالخالي ًسؿغ  اإلاؼإع و ال ًدهل ٖلى ؤي ٖائض مالي.

ت لل٣ًاء ٖلى ال٩ائىاث الٟيروؾاث التي اؾخسضمها ؤلاوؿان/ الفيروظاث الصذًلت -21 ُّ ا و الخكغاث  الًاعة الخ  مثل بٌٗ ؤهىإ الب٨خيًر

 .و الىباجاث و الخُىاهاث                               

ا هاٞ٘ لإلوؿان و ال٣لُل منها الًاع.  -22 ٗٓم ؤهىإ الب٨خيًر  م 

ا -23     :مً فىائذ ) البذائّياث ( البىخيًر

سلالث و الخل و  الجبىت و الغائب اللبن مثل :ٚظائُت نىاٖاث. 1
 
 .اإلا

 .الؿ٨غي  إلاغض ى ألاوؿىلين صواء نىاٖت مثل :صوائُت نىاٖاث. 1

 . نىاٖت الؿماص الُبُعي ) الًٗىي ( في مجا٫ الؼعاٖت.2     

ؿاٖض في ؤهىإ . ب3ٌٗ     
 
ا ح و الب٨خيًر

ّ
 .و اإلادُُاث الىِٟ اإلادؿّغب مً ها٢الث الىِٟ في البداع  ب٣٘ مً الخسل

ا ؤهىإ بٌٗ .4      ؿاٖض الب٨خيًر
 
ت بٗض مىتها (.جدلُل  الىٟاًاث و الجثث )  في ح ُّ  ال٩ائىاث الخ

ا ؤهىإ بٌٗ. 5      ٗالجت اإلاُاه الٗاصمت. الب٨خيًر                                              له صوع في م 

ا(  البذائّياث)  مظاس مً -24  :   البىخيًر

ا مثل . 0         .الخُٟىئُضو  ال٩ىليراو  الؿلؤمغاى الب٨خيًر

ا ؤهىإ بٌٗ حٗمل .1         .ألاؾىان ؽحؿىُّ  ٖلى الب٨خيًر

ٗمت.2         . ٞؿاص ألَا

 : الغزائيت اإلاىخجاث فعاد عالماث مً -25

باث اهخٟار. 0      
َّ
ٗل

 
 .و ْهىع الهضؤ ٖليهابك٩ل ملخّى  اإلا

ظًت. ٨غيهتال ائدتغّ ال .1        لبٌٗ ألٚا

ٗمت.2       ر لىن بٌٗ اإلاىاص و ألَا  . حٛيُّ

ش. 3          . ؤلاهخاج و الاهتهاء  جاٍع

ت ال حؿخُُ٘ نى٘ ٚظائها بىٟؿهاُمعظم ألاّولّياث طاسة،  -26 ُّ ؿّبب  ألنها ٧ائىاث خ
 
 ألامغاى و ألايغاع.له و بالخالي جخُٟل ٖلى ؤلاوؿان و ح

هاحم  -27 ُل  ٚير طاجُت الخٛظًتو جخُٟل ٖليها للخهى٫ ٖلى الٛظاء ألنها ؤحؿام ال٩ائىاث الخُت  ألاولياثت    ال جدخىي ٖلى نبٛت ال٩لىعٞو

 الخًغاء و ال ج٣ىم بالبىاء الًىئي.

عّببها ألاولياث ًجب:  -28
ُ
 ٢بل جىاولها.1للىكاًت مً ألامشاض التي ح

 
ضا ُّ  . الاهخمام بٛؿل الخًغواث و الٟىا٦ه ح

لىّ 1                                                              
 
غب اإلااء الى٠ُٓ و ٚير اإلا

 
 و الخهى٫ ٖلُه مً مهاصع آمىت. ر. ق

 ال٣ًاء ٖلى الخكغاث الًاعة. .2                                                              

 . ٖضم اللٗب في ؤما٦ً ٚير هُٟٓت. 3                                                              

 



 16من  5الصفحة                          البرنية محمد. أ إعداد    /       األول الدراسي الفصل/ السادس الصف/ الحياة و العلوم لمادة العلمي المحتوى

عّببها ألاولياث لإلوعان  -29
ُ
امغى مً ألامشاض التي ح  .الؼخاع ألامُبيو  اإلاالٍع

ب اظُم اإلاشض َعبَّ
َ
د
ُ
لت الاهخلاٌ ئلى ؤلاوعان أعشاض اإلاشض اإلا  الخالًا  التي ُيهاحمها طٍش

ا ُٟل اإلاالٍس
 
َ 

 البالػمىصًىم

 .البرص و الهضإ. 1

 اعجٟإ صعحت خغاعة الجؿم.. 2

 الخّٗغ١ بٛؼاعة.. 3

 . ٣ٞغ الّضم.3

٤ ؤهثى بٗىيت  ًٖ ٍَغ

ُلـ.  ألاهٞى

زالًا الضم في حؿم 

 ؤلاوؿان.

ُٟل الضحاس ألاميبي
 
َ 

 ألاهخامُبا هؿخىلُد٩ُا

 .ؤلاؾها٫. 0

 .ؤلم قضًض ٖىض الّخبّرػ. 1

 .ي٠ٗ ٖام في الجؿم .2

ًٖ ٤ الخًغواث و  ٍَغ

لّىزت.
 
 الٟىا٦ه و اإلاُاه اإلا

 ألامٗاء الٛلُٓتزالًا 

 لإلوؿان.

 

حالب فىائذ و مظاس -31
ّ
 للط

 الطحالب مظاس فىائذ الطحالب

م. 1 ت و َمغاه   .جهيُ٘ ؤصٍو

ؽ ألاؾىان. 2  مً حؿىُّ
 
 .) نىاٖت مٗاحين ألاؾىان ( الى٢اًت

3 . 
 
ٗمت مثل اإلا جاثجهيُ٘ بٌٗ ألَا

َّ
م ( ثل  .) آلاٌـ ٦ٍغ

ظائي في ؤَبا١ بتري ) ماصة آلاحاع وؾِ . 4  .( الخمغاء  ٚ 

 ٚظاء لؤلؾما٥.. 5

 ٚظاء لإلوؿان ألن بٌٗ ؤهىاٖها جدخىي ٖلى البروجِىاث . 6

حلب العبيروليىاو الُٟخامُىاث مثل    
ُ
 .ط

داٞٔ ٖلى 6
 
ىخ   الخىاػن البُئي. ج

 
 بها  جبضؤ  و جاثألنها مً اإلا

 و جإزظ ٚاػالؿلؿلت الٛظائُت، و ج٣ىم بةزغاج ٚاػ ألا٦سجين   

 البىاء الًىئي.    ؤزىاء ٖملُتزاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن   
   

م  و مىث بٌٗ ألاؾما٥. 0  .حَؿمُّ

اهاث اإلاُاه.. 2 ر زؼَّ لىُّ
َ
 ج

 

 ألنها جدخىي ٖلى نبٛاث مسخلٟت مثل البجي و ألاخمغ و الظهبي.  مسخلٟت بإلىان الطحالب جٓهغ -31

ٗض -32
 
حالب  ح

ّ
جاث  مًالط ىخ 

 
٤ ٖملُت البىاء الًىئيءألنها جهى٘ ٚظااإلا   .) طاجُت الخٛظًت ( ها بىٟؿها ًٖ ٍَغ

ؿاٖض  -33
 
حالب الٗىامل التي ح

ّ
ىبت. 0 : هي الىمى ٖلى الط  ) زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن (.الهىاء . 2يىء الكمـ   . 1(    اإلااء ) الَغ

اث فىائذ و مظاس -34  للفطشٍّ

اث اث مظاس فىائذ الفطشٍّ  الفطشٍّ

ؿخسغج مً دواء البيعليننىاٖت . 1  ٌ ًاص خُىي (    ُٞغ ) م 

  البيؿُلُىم   
 
ّٟ الظي ًىمى ٖلى الٟىا٦ه اإلا  .ىت مثل البرج٣ا٫خٗ

 

ؿخسضم . 2
 
 ؾام ُٞغ ِٖل الٛغاب الٛير  مثل هغزاءبٌٗ ؤهىاٖها ح

 .ألنها جدخىي ٖلى البروجِىاث    
 

ؿخسضم . 3  .اإلاعجىاثو  ال٨ٗ٪و   الخبز في نىاٖت  فطش الخميرةٌ 
 

ؿاٖض بٌٗ . 4
 
اث في ؤهىإ ح    مثل  جدلُل الجثث و الىٟاًاثالٍُٟغ

اث     اإلاترّممت  الفطٍش
 
  داٞٔ ٖلي البِئت مً الخلىر.و بالخالي ج

 

ؿاٖضها في  . 5
 
اث ٖلى حظوع الىباجاث  و ح  حِٗل بٌٗ ؤهىإ الٍُٟغ

اث الخيافليت مثل اإلااء و ألامالحالخهى٫ ٖلى        .الفطٍش
      

 ت ُّ اث ألامغاى لل٩ائىاث الخ ؿّبب الٍُٟغ
 
 :و منها ح

 

ت لإلوعان. 1 اض ي.. 0مثل:  أمشاض فطٍش  ال٣ضم الٍغ

 .ال٣غإ. 1                                         

 الخُيُا. .2                                         

 
ت لل. 1  نضؤ ال٣مذ.. 0مثل:  ىباثأمشاض فطٍش

 بُاى الض٤ُ٢.ال. 1                                       

 

 
اثٖلى الؿ٨غ  فطش الخميرةًخٛظي  -35  .ًخ٩ازغ و  ًىمى٩ي ل ٍاث و اليكٍى
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غ ًخ٩ازغ ٖىض جى  و فطش الخميرةًىمى  -36
ُّ
ىبت ) اإلااء (.. 2 صعحت الخغاعة ) الضٝء (. . 1الٛظاء ) الؿ٨غ (.  . 0و هي:  الكغوٍ اإلاىاؾبتٞ  الَغ

ً  فطش الخميرةٌٗمل  -37 ٌ   ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن ٖلى ج٩ٍى  .وػٍاصة حجمه  ب اهخٟار العجينؿبّ الظي 

 
ُ
 .جشهيُب اإلااّدة و خصائصها: الثاهيت الِىحذة

سُط ألا 
ٌ الذَّ  .جشهيُب اإلااّدة :وَّ

1-   ٌ  مً الٟغاٙ ةمادّ ٗخبر حؿم ؤلاوؿان 
 
 .) ٦خلت + حجم ( ،ألن له ٦خلت و ٌكٛل خيزا

 .ظعاثال حؿمى حضا نٛيرة وخضاث مً اإلااصة جخ٩ىن  -2

 .ةللماصّ  البىائُت الىخضة + : ؤنٛغ ش يء في اإلااصة ال ًم٨ً ججؼئخه بلى ؤنٛغ مىه. الزسة -3

 .الظعاث مً واخض هٕى مً جخ٩ىن  ه٣ُت ماصة :العىصش -4

ً اجداص مً جيخج ه٣ُت ماصة :اإلاشهب -5  .زابخت بيؿب ؤ٦ثر ؤومسخلٟين  ٖىهٍغ

 .مً الىٕى هٟؿه ؤو  مً ؤهىإ مسخلٟت اجداص طعجين ؤو ؤ٦ثر  ماصة جخ٩ىن مً :الجضيء -6

 ما الفشق بين العىصش و اإلاشهب؟ -7

 اإلاشهب العىصش وحه اإلالاسهت

عاث
ّ
ين، ًخ٩ىن مً .الظعاث مً واخض  مً هىٕ   ًخ٩ىن  هٕى الظ  .الظعاث مً ؤ٦ثر ؤو هٖى

ذ –الخضًض  مثا٫     الؿ٨غ  – زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن  –ملح الُٗام  – اإلااء الهُضعوحين – ال٨بًر

 رّسة الُعىصش  -8
ّ
مث

 
 جدمل  نٟاث الٗىهغ و ج

 
 ه.ل

9-  
ُّ
عخبر الى ٌُ .علل/ 

َ
 حاط عىصشا

 مً الظعاث. واخض  مً هىٕ   ألهه ًخ٩ّىن ؤلاحابت/        

عخبُر / علل -11 ٌُ  
 
 .اإلااء مشهبا

داص ًخ٩ّىن  ألهه/ ؤلاحابت      
ّ
عاث، طعجين هُضعوحين و طّعة ؤ٦سجين مً اج

ّ
ين مسخلٟين مً الظ  .(H2O )   هٖى

 مارا ًحذر ئرا: -11

حذث  رسجين مً عىصش ألاهسجين.
ّ
 أ. اج

 ًخ٩ىن حؼيء لٗىهغ ألا٦سجين./ ًحذر    

حذث  رسجين مً عىصش ألاهسجين مع 
ّ
 .رّسة مً عىصش الىشبىن ب. اج

 .(CO2 )    ًخ٩ىن حؼيء إلاغ٦ب هى زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن / ًحذر    
 

ئاث  جخىاحض بٌٗ الٗىانغ في الُبُٗت بهىعة -12 ذ. مثلطعجين ؤو ؤ٦ثر مً الٗىهغ هٟؿه جخ٩ىن مً اعجباٍ حٍض  الهيذسوحين و الىبًر

 .(  Ar ) ىن غو ألاس  ( Ne ) الىيىن و  ( He ) الهيليىمٖىهغ  مثلرّساث مفشدة  الُبُٗت بهىعةحض ٖىانغ في اخى ج -13

ُظغ اشخلاق سمىص العىاصش؟ -14
ُ
  ظإاٌ/ ما أ

تالٗىهغ  مً اؾم  ٌ الحشف ألاوَّ ؤلاحابت/ ؤزظ   ؤو باللٛت الالجُيُت. باللٛت ؤلاهجليًز
 

 العىصش
الاظم باللغت 

ت  ؤلاهجليًز
  الشمض

 
 
 
 
 
 

 العىصش
 الاظم باللغت

 الالجيييت
 الشمض

 rrumFe Fe الخضًض xygenO O ألا٦سجين

 prumCu Cu الىداؽ ydrogenH H الهُضعوحين

 triumNa Na الهىصًىم genitroN N الىُتروحين

 aliumK K البىجاؾُىم arbonC C ال٨غبىن 
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شمض لبعع العىاصش بحشف واحذ و للبعع آلاخش ظإاٌ/  -15 ًُ   ؟ِبحشفينإلاارا 

ٌ ؤلاحابت/ ألهه جىحض ٖىانغ جدكابه في الخٝغ ألاو٫ مً اؾمها ، لظل٪ جمَّ الاجٟا١ ٖلى ؤزظ   مً  الحشف ألاو
 
 اؾم الٗىهغ اإلا٨دك٠ ؤوال

ٌ حشفينو ؤزظ            ت ؤو الالجُيُت.الٗىانغ  مً اؾماء أوَّ كابه له مً اللٛت ؤلاهجليًز
 
 اإلا

 الشمض العىصش الشمض العىصش

 N (  itrogen N)  الىُتروحين C (  arbonC ) ال٨غبىن     

 Ne ( onNe)  الىُىن         Ca ( lciumCa)ال٩الؿُىم   

 Ni ( ckelNi )الى٩ُل         prumCu (  Cu)     الىداؽ 

 

 

 ما اإلالصىد بشمض العىصش؟ -16

ين مً اؾم الٗىهغ اإلاكخ٤ مً اللٛت  هى ٖباعة ًٖ ت ؤو الالجُيُت.خٝغ ؤو خٞغ  ؤلاهجليًز

  ؟جم جمثيل العىاصش ِبشمىص ظإاٌ/  -17

 .و جهيُٟها اللت ٖليها. لدؿهُل صعاؾت الٗىانغ و الّض 0ؤلاحابت/  

ت للٗىانغ  و اإلاغ٦باث ال٨ُمُائُت1             ُّ ئ  (.H2O و   O2 ، مثل ) . لدؿهُل ٦خابت الّهُٜ الجٍؼ

 O2                    CO2                  +   C   ، مثل لدؿهُل ٦خابت اإلاٗاصالث ال٨ُمُائُت .2                  

٨خب سمض لعىصش   ٖىض ٦خابت -18  ً ين  ٩ّىن مً خٞغ  و  الخٝغ ألاّو٫ ٦بير م 
ّ
 ( Fe )مثل ، اوي نٛيرالث

ط -19
ّ
خط

ُ
ت البياوي اإلا ت للعىاصش الّذاخلت في جشهيب اللششة ألاسطيَّ عبت اإلائٍى ِ

ّ
ل الي ِ

ّ
مث ًُ   :آلاحي 

 

  ل خىالي  
ّ
ك٩  ٌ  جغ٦ُب ال٣كغة ألاعيُت هصفالٗىهغ الظي 

 % (. 36.2)  ألا٦سجينهى  

  ل  
ّ
ك٩  ٌ  جغ٦ُب ال٣كغة ألاعيُت بعسُ الٗىهغ الظي 

 % (. 16.6)  الؿُل٩ُىن هى 

  الثتاإلاشجبت الٗىهغ الظي ًإحي في
ّ
 في جغ٦ُب  ال٣كغة ألاعيُت  الث

 % (. 6.7)  ألاإلاىُىم هى

  ل  
ّ
ك٩

 
 في جغ٦ُب ال٣كغة وعبت كليلتمً الٗىانغ التي ح

 % (.1.1)  ال٩لىع و  الهُضعوحينألاعيُت 
     

 ي؟ما اإلالصىد بالغالف الجىّ ظإاٌ/  -21

دُ  ً ُّ ٚالٝ   ت ًخ٩ّىن مً ّٖضة ٚاػاث.ِ بال٨غة ألاعي

ت للغاصاث اإلاىحىدة في الغالف الجّىي:  -21 عبت اإلائٍى ِ
ّ
ل الي ِ

ّ
مث ًُ ط البياوي آلاحي 

ّ
خط

ُ
 اإلا

 ل
ّ
مث  ً  %(.67) ٚاػ الىُتروحينالٛالٝ الجىي هى  ُمعظم الٗىهغ الظي 

  ل
ّ
مث  مً الٛالٝ الجىي. %21وؿبت  ٚاػ ألا٦سجينً 

  ل
ّ
ك٩  مً الٛالٝ %0وؿبت  غاص زاوي أهعيذ الىشبىن +  بخاس اإلااء+  غاص آلاسغىن ٌ 

 الجىي.

 

سُط ال
اويالذَّ

ّ
ائيت و الىيميائّيت للعىاصش. :ث  بعُع الخصائص الفيًز

 

زغي ٦ُمُائُت زاّنت به. -22
 
ائُت و ؤ ٩ل ٖىهغ مً الٗىانغ  زهائو ٞيًز  ل 
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ائّيت ظإاٌ/  -23 رهش بعع الخصائص الفيًز
ُ
 الطبيعيت( للعىاصش؟)أ

 ٚاػ (. –ؾائل  –. خالت الٗىهغ في الٓغوٝ الُبُُٗت ) نلب 1

1 ..٤ مٗان و البًر
ّ
 الل

غ١ و السخب و الثجي.2
ّ
ت للُ ُّ  . ال٣ابل

ت لخىنُل الخغاعة.3 ُّ  . ال٣ابل

ت لخىنُل ال٨هغباء.4 ُّ   . ال٣ابل

ت 5 ُّ  لالهههاع.. ال٣ابل

ت  . 6 ُّ  .للّخمٛىِال٣ابل
 

 العىصش في الظشوف الطبيعيت
ُ
  حالت

 

 

 

 

 

 

م و إلاعان م لها عىاصش ليغ عىاصش لها بٍش  إلاعان و بٍش

 ألاإلاىُىم –الىداؽ  –الخضًض  غاص ظائل صلب

 الًٟت –الظهب 

ذ -ال٨غبىن   ال٨بًر

 الىداؽ  -الخضًض 

ذ  -ال٨غبىن  ال٩الؿُىم    -ال٨بًر

 الهىصًىم

 الُىص -ألاإلاىُىم 

 الؼئب٤

 البروم

 الهُضعوحين -ألا٦سجين 

 ال٩لىع  -الىُتروحين 

الىُىن  -الهُلُىم  -الٟلىع 

ىن  -  ألاٚع
 

 

 

 عىاصش كابلت 

 للطشق و السحب و الثني

 كابلتغير عىاصش 

 للطشق و السحب و الثني

 عىاصش كابلت 

 لخىصيل الحشاسة

 كابلتغير عىاصش 

 لخىصيل الحشاسة

ذ -ال٨غبىن  ألاإلاىُىم -الىداؽ  -الخضًض   ألاإلاىُىم –الىداؽ  -الخضًض   ال٨بًر

 الؼئب٤

ذ -ال٨غبىن   ال٨بًر

  
 

 عىاصش كابلت

 لخىصيل الىهشباء

 كابلتغير عىاصش 

 لخىصيل الىهشباء

مغىط عىاصش كابلت 
ّ
 للخ

 ) ججزب بشادة الحذًذ (

مغىط كابلت غير  عىاصش 
ّ
 للخ

 ) ال ججزب بشادة الحذًذ (

 ألاإلاىُىم -الىداؽ  -الخضًض 

 الخاعنين  -الًٟت  -الظهب  -الؼئب٤ 

 ال٨غبىن   - ال٣هضًغ

ذ  – ال٨غبىن  –الىداؽ  ال٩ىبلذ -الى٩ُل  –الخضًض   ال٨بًر

 ال٨بًرذ -ألاإلاىُىم 

 
 

 ما اإلالصىد بخاصّيت الطشق و السحب و الثني؟ظإاٌ/  -24

ً)  عمليت الطشق  (  .0  ت الٗىهغ ) الٟلؼ ( لخ٩ٍى ُّ  .نٟائذ ٢ابل

ً) عمليت السحب (  .1  ت الٗىهغ ) الٟلؼ ( لخ٩ٍى ُّ  .ؤؾال٥ ٢ابل

ت الٗىهغ ) الٟلؼ ( )   عمليت الثني   (  .2  ُّ ل٢ابل
ُّ
ك٩

ّ
 .للد

 

 مارا ًحذر ئرا:ظإاٌ/  -25

ذ.  أ. جمَّ الطشق على كطعت مً عىصش الىشبىن أو الىبًر

ذ.ًدضر/   ىهغي ال٨غبىن و ال٨بًر  ٖ  مً 
 
ال

 
ذ ٦ غ  و ًخٟخًّ  ًخ٨ؿَّ

ذ مً الٗىانغ الٛير ٢ابلت للُغ١ و السخب و الثجي.   الؿبب/ ألن ال٨غبىن و ال٨بًر

ش : جذخل بعُع ظإاٌ/  -26  العىاصش مثل الىحاط و ألاإلاىيىم في صىاعت ألاظالن. فّعِ

 الؿبب/ ألن الىداؽ و ألاإلاىُىم مً الٗىانغ ال٣ابلت للّسخب.

صىع أواوي الطهي مً ألاإلاىيىم و ملابُظها مً الىشبىن.ظإاٌ/  -27
ُ
 علل/ ج

ه 
ّ
لالؿبب/ ألاواوي مً ألاإلاىُىم أله ىّن  ض للخغاعة ،  م  ُّ  الخىنُل للخغاعة ) ٖاػ٫ (. عصيءبِىما اإلا٣ابٌ مً ال٨غبىن ألهه ح
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 علل/ ًذخل عىصش الىحاط في صىاعت ألاظالن الىهشبائّيت.ظإاٌ/  -28

ض لل٨هغباء. ُّ ل ح ىّن   الؿبب/ ألن  ٖىهغ الىداؽ م 

 ما اإلالصىد بذسحت الاهصهاس؟ظإاٌ/  -29

 الخغاعة التي ًخدّى٫  
 
 .الّؿائلتبلى الخالت  الّهلبتٖىضها الٗىهغ مً الخالت  صعحت

 

 مارا ًحذر ئرا:ظإاٌ/  -31

 .أ. جمَّ وطع معماس مً الحذًذ على لهب ِبيِعً

 .ال ًىههغ جغجٟ٘ صعحت خغاعجه و ًخىّهج و ًب٣ى نلبًدضر/    

ًصعحت خغاعة لهب ْؽ ( ؤٖلى مً  0427صعحت اهههاعه مغجٟٗت)   الؿبب/ ألنَّ     يؿ   .ب 

ذ على لهب ِبيِعً. ب.  جمَّ وطع كطعت مً عىصش الىبًر

 ًىههغ ) ًخدّى٫ مً نلب بلى ؾائل (.ًدضر/     

ًمً صعحت خغاعة لهب  ٢لْؽ ( ؤ 002)  صعحت اهههاعه مىسًٟت  الؿبب/ ألنَّ     يؿ   .ب 
 

ل صعحاث الاهههاع  لبٌٗ الٗىانغ -31  
ّ
مث  ً ِ البُاوي آلاحي 

ّ
سُ

 
 : اإلا

  للٗىانغ خؿب صعحت اهههاعها هى: الخصاعذيالترجِب 

ذ   ٦غبىن  –خضًض  –هداؽ  –ؤلىمىُىم  –٦بًر

     

  ْؽ. 711ما خالت ٖىهغ ألاإلاىُىم ٖىض صعحت خغاعة 

 ْؽ. 551ألهه ًىههغ ٖىض صعحت  الخالت الؿائلتفي 
 

  ذ.مىخفظت ؤط٦غ ٖىهغ صعحت اهههاعه  مثل ال٨بًر

 .ٖىهغ ال٣هضًغ
 

 مارا ًحذر ئرا:ظإاٌ/  -32

بها مً بشادة حذًذ دلً كطعت مً الحذًذ بمغىاطيغ في اججاه واحذ أ. جمَّ   .و جمَّ جلٍش

 جىجظب بغاصة الخضًض ل٣ُٗت الخضًض.ًدضر/    

 الؿبب/ ألنَّ الخضًض مً الٗىانغ التي جخمٛىِ.   

بُ   ه مً بشادة حذًذ.ب. جمَّ دلً ظلً مً الىحاط بمغىاطيغ في اججاه واحذ و جمَّ جلٍش

 بغاصة الخضًض لؿل٪ الىداؽ. جىجظبال  ًدضر/   

 .ال جخمٛىِالؿبب/ ألنَّ الىداؽ مً الٗىانغ التي    
 

صىع اإلاغىاطيغ مً الحذًذ.ظإاٌ/  -33 ًُ  علل/ 

 الؿبب/ ألنَّ الخضًض مً الٗىانغ التي جخمٛىِ.

 أرهش بعع الخصائص الىيميائيت للعىاصش؟ظإاٌ/  -34

 ألاخماى. الخٟاٖل م٘ 1ضؤ                   . الهَّ 0

ذأ؟ظإاٌ/  -35  ما اإلالصىد بالصَّ

ب.  ب ًيخج مً اجداص الٗىهغ م٘ ٚاػ ألا٦سجين في حى َع
ّ
غ٦  م 

عاعذ على حذور الصذأ؟ظإاٌ/  -36
ُ
 ما العىامل التي ح

ىبت ) اإلااء (.1. ٚاػ ألا٦سجين.        0   . الَغ

 ما خصائص صذأ الحذًذ؟ظإاٌ/    -37

ؿّمى            ٌ دمغ ماصة لىنها و ًٓهغ ٖلى ق٩ل  ؤ٦ؿُض الخضًضهى مغ٦ب  جي م   .حٗمل ٖلى جأ٧ل الخضًض م٘ مغوع الؼمً ب 
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سُط ال
الثالذَّ

ّ
فلّضاثالفلّضاث  :ث

ّ
 و الال

٠ الٗلماء الٗىانغ -38 ائُت ؤهىإ خؿبزالزت  بلى نىَّ  .ؤقباه الٟلؼاثو  الالٞلؼاثو  الٟلؼاثو هي  الخهائو الٟيًز
 

 أهىاع العىاصش          
 

 وحه اإلالاسهت 
                

 أشباه الفلضاث اثلضّ الالفِ  اثلضّ الفِ 

ائيت 0.٤ الخصائص الفيًز  . لها إلاٗان و بٍغ

 . مىّنلت لل٨هغباء.1

 .  مىّنلت للخغاعة.2

 . ٢ابلت للُغ١ و السخب و الثجي.3

ها نلبت ما ٖضا الؼئب٤ ؾائل. 5
ُّ
ل
 
٧. 

٤.لِـ  . 0  لها إلاٗان و بٍغ

 لل٨هغباء.مىّنلت ٚير . 1

 مىّنلت للخغاعة. ٚير . 2

 ٢ابلت للُغ١ و السخب و الثجي. ٚير  .3

 .منها الهلب و الؿائل و الٛاػ. 5

0  ً ٤ها الم٘ و ل٨ً . بٗ  لِـ ببًر

 و إلاٗان الٟلؼاث.    

ٗٓمها مىّنل لل٨هغباء و  1  . م 

 الخغاعة و ل٨ً بضعحت ؤ٢ل مً    

 الٟلؼاث.   

ها نلبت.2  ٗ  . حمُ

ذةو  لها إلاٗان ٖىانغ الخعٍشف  الخىنُل حّيِ

و ٢ابلت للُغ١ و  ال٨هغباء و للخغاعة

 السخب و الثجي.  

 سدًئت و لِـ لها إلاٗان  ٖىانغ

  غير و ال٨هغباء و للخغاعة الخىنُل

 ٢ابلت للُغ١ و السخب و الثجي.  

 نٟاث بٌٗ جمخل٪ ٖىانغ

 .الالٞلؼاث نٟاث وبٌٗ الٟلؼاث

 الصلبت: العىاصش  أمثلت لبعع العىاصش

 ألالىمىُىم –الىداؽ  –الخضًض 

 الًٟت –الظهب  –الخاعنين 

  – الهىصًىم –ال٣هضًغ 

 ..... ال٩الؿُىم –البىجاؾُىم 
 

 الؼئب٤العىصش العائل: 

 العىاصش الصلبت:

ذ  –ال٨غبىن   الٟؿٟىع  –ال٨بًر

  .الُىص

تالعىاصش ال  :غاٍص

 ال٩لىع  –الهُضعوحين  –ألا٦سجين 

 الهُلُىم  –الىُتروحين  –الٟلىع 

ىن. –الىُىن   ألاٚع

 البرومالعىصش العائل: 

 العىاصش الصلبت:

 –الؿُل٩ُىن  –البىعون 

 الؼعهُش –الجغماهُىم 

اظخخذاماث بعع 

 العىاصش

لّي و الّؼٍىتالزهب/   .الخ 

 حكُِض اإلاباوي و الٗماعاثالحذًذ/ 

اعاث + الجؿىع  ُّ +  هُا٧ل الؿ

ت اإلاٛاهِ ُّ  ؾ٨٪ الخضًض. -الهىاٖ

 .ؤؾال٥ ال٨هغباء الىحاط/

 هُا٧ل الُائغاث +ألاإلاىيىم/ 

 + الكبابُ٪  ؤواوي الُهي       

 /الجشافيذالىشبىن خامت 

اث اٍع
ّ
 ؤ٢الم الغنام + البُ

 /ألاإلااطالىشبىن خامت 

لي و اإلاجىهغاث + ٢و الؼحاج  الخ 

 .الّخ٣ُٗم/ اليلىس 

ؿاٖض ٖلى الخىٟـألاهسجين/   ٌ. 

    و٢ىص اإلاؿخ٣بل.الهيذسوحين/ 

 + نىاٖت الؼحاج/ العيليىىن 

 قغائذ الخاؾىب.                 
 

 ال٣ُ٘ الال٨تروهُتالجشماهيىم/ 
 

تالضسهيخ/   +  اإلابُضاث الخكٍغ

كاب الًاعة        مبُضاث ألٖا

مىطعها في الجذٌو 

 الذوسي

ُ  ج٣٘  مجى للجضو٫ في الجهت ال

 الضوعي  و وؾُه.

 
 

لى الجؼء فيج٣٘    الجهت مً ألٖا

، و ل٨ً الضوعّي  للجضو٫  الِؿغي 

الهُضعوحين ٣ً٘ ؤٖلى الٟلؼاث مً 

 الجهت الُمجى.
 

 ج٣٘ بين الٟلؼاث و الالٞلؼاث

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الالٞلؼاث

 الالٞلؼاث

 الٟلؼاث

 الٟلؼاث

 ؤقباه الٟلؼاث
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 ما اإلالصىد بالجذٌو الذوسي؟ظإاٌ/  -39

بذ ُٞه   
ّ
ج  الٗىانغ اإلاىحىصة في الُبُٗت خؿب مىانٟاث مُٗىت.حضو٫ ع 

 :مارا ًحذر ئراظإاٌ/  -41

 .أ. لم جىحذ الفلّضاث في الطبيعت

 ألنها مً الىداؽ.  ؤؾال٥ ال٨هغباءألنها مً ألاإلاىُىم، و  الكبابُ٪ألنها مً الخضًض، و  ألابىابًدضر/  ال ًم٨ً نىاٖت بٌٗ اإلاىخجاث مثل 

ت ًدخىي حؿم ؤلاوؿان ٖلى ٖىانغ  -41 تو  ٞلؼٍّ  .الٞلؼٍّ

ت للعىاصش الّذاخلت في جشهيب  -42 عبت اإلائٍى ِ
ّ
ل الي ِ

ّ
مث ًُ ط البياوي آلاحي 

ّ
خط

ُ
 : حعم ؤلاوعاناإلا

 ل ؤٖلى وؿبت في حؿم ؤلاوؿان ؟ إلااطا؟
ّ
مث  ً  ما الٗىهغ الظي 

ل  إلااء، ألهه ًضزل في جغ٦ُب ا ألاهسجينؤلاحابت/ ٖىهغ   
ّ
ك٩  ٌ  الظي 

لثي حؿم ؤلاوؿان.            
 
 ز

 ٠ الٗىانغ اإلاىحىصة في حؿم ؤلاوؿان بلى ٞلؼاث و الٞلؼاث؟  نّى 

   
 الٞلؼاث   ٞلؼاث

 ال٩الؿُىم

 الخضًض

 ال٨غبىن  –ألا٦سجين 

 الىُتروحين  -الهُضعوحين 

         

 

 

 

 ًىحض في حؿم ؤلاوؿان م٘ ٞائضجه؟ 
 
ا  ٞلؼٍّ

 
 ؤط٦غ ٖىهغا

ت مثل الؿباهش. ٖىهغ الخضًض ، 0ً ؤلاحابت/            ُّ بيزة. ضزل في جغ٦ُب زالًا الضم الخمغاء، ًىحض في الخًاع الىع٢
 
 و الخ

ىحض في  . ٖىهغ ال٩الؿُىم ،1                        ً  الخلُب و اللبن و ألاؾما٥ و البٌُ و الخبىب.ًضزل في جغ٦ُب الٗٓام و ألاؾىان، 

عخخذم في صىاعت الُحلي و اإلاجىهشاث و كص الُضحاج.  إلاارا؟ألاإلااط  -43 ٌُ  شيل مً أشياٌ الىشبىن 

ؿخسضم ألاإلااؽ في 0 ؤلاحابت/             ٌ اٞت، نلبت و حمُلت ٚالُت الثمً. الُحلي و اإلاجىهشاث.  ّٟ  ألهه ًخ٩ّىن مً بلىعاث مىخٓمت و ق

ؿخسضم ألاإلااؽ في 1                 ٌ  .حمُ٘ اإلاىاصسضف ًألهه مً ؤنلب اإلاٗاصن و  كص الُضحاج.  
 

عخخذم الحذًذ في حشييذ اإلاباوي و العفً؟ ظإاٌ/ -44 ٌُ  إلاارا 

 ألهه ٖىهغ نلب ًخدّمل الهضماث و الًِٛ ال٨بير.  ؤلاحابت/        

هسجين و الهيذسوحين ؟ ظإاٌ/ -45
ُ
 كاسن بين ُعىصشي ألا

لاسهت
ُ
هسجين وحه اإلا

ُ
 عىصش الهيذسوحين عىصش ألا

 O H الشمض

 غاز غاز الحالت

 الفلز الفلز الىىع

ؿاٖض ٖلى الاقخٗا٫ كابلّيت الاشخعاٌ  ٌ  ٌكخٗل ال ٌكخٗل و ل٨ً 

 الاظخخذام
ؿدكُٟاث -

 
 .ؤهابِب الخىٟـ في اإلا

 .لخام الّؿُاعاث -

ؿخ٣بل -
 
 .و٢ىص للّؿُاعاث في اإلا

  في -
 
 .اإلاىاَُض ٢ضًما

 

عذُّ العىاصش حميعها مىاد هلّيت/ ظإاٌ -46
ُ
 ؟ح

عاث.  ؤلاحابت/
ّ
 ألنها جخ٩ّىن مً هٕى واخض مً الظ

صىع أحعام الطائشاث مً ألاإلاىيىم/ ظإاٌ -47
ُ
 ؟ج

اصي بلى جأ٧ل.  ؤلاحابت/  ً  ألهه ٖىهغ نلب و ز٠ُٟ الىػن و نضؤه ال 
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عخخذم في صىاعت ألاظالن الىهشبائيت/ ظإاٌ -48
ُ
 ؟الالفلضاث ال ح

 ألنها ٚير مىّنلت للخُاع ال٨هغبائي ) ٖاػلت ( ،) عصًئت (.  ؤلاحابت/ -49

ىّضح بعع العىاصش  و سمىصها  -51 ًُ  و هىعها و أهم اظخخذاماتها: و حالتها الجذٌو آلاحي 
 

 الحالت الشمض العىصش

 الىىع

 الاظخخذام
 فلضال  فلض

شبه 

 فلض

 .بىاءهُا٧ل ؾُاعاث + حؿىع + ؾ٨٪ خضًض + ؤصواث     نلب Fe الحذًذ

 .نىاٖت مٗاحين ألاؾىان    ٚاػ F الفلىس 

ؿاٖض ٖلى الاقخٗا٫    ٚاػ O ألاهسجين  ٌ  .جىٟـ ال٩ائىاث الخُت + 

 .و٢ىص ٌكخٗل + حٗبئت اإلاىاَُض    ٚاػ H الهيذسوحين

 .نىاٖت ألاؾمضة    ٚاػ N الىيتروحين

 .مهابُذ ؤلاياءة     ٚاػ Ne الىيىن 

 .نىاٖت الؿبائ٪    نلب Ni الىييل

ً ملح الُٗام + مهابُذ الكىإع    نلب Na الصىدًىم  .ًضزل في ج٩ٍى

 .هُا٧ل الُائغاث + ؤواوي الُهي + ؤبىاب + قبابُ٪    نلب Al ألاإلاىيىم

لي و اإلاجىهغاث    نلب Au الزهب  .نىاٖت الخ 

لي و اإلاجىهغاث    نلب Ag الفظت  .نىاٖت الخ 

دّغ٧اث. نىاٖت الؿبائ٪    نلب Mg غىيعيىماإلا
 
 التي جضزل في الؿُاعاث و اإلا

ً الخغاعة ) الثيرمىمتراث    ؾائل Hg الضئبم  (.نىاٖت مىاٍػ

غ.     ؾائل Br البروم ٟاث و ؤٚغاى الخهٍى
ّ
ىٓ

 
 نىاٖت الّهبٛاث و اإلا

اث الجاٞت    نلب C الىشبىن   ؤ٢الم الغنام + البُاٍع

 و ألاؾىان. في جغ٦ُب الٗٓامًضزل     نلب Ca اليالعيىم

  .نىاٖت ؤؾال٥ ال٨هغباء +  ملٟاث اإلااجىعاث    نلب Cu الىحاط

 .+ نىاٖت اإلاىٟٓاث الخ٣ُٗم    ٚاػ Cl اليلىس 

ٗالج الجغوح    نلب I اليىد  .نىاٖت م 

 .م٩اٞدت آلاٞاث الؼعاُٖت + الضهان    نلب S الىبًرذ

  نلب P الفعفىس 
   الٗٓام + نىاٖت ألاؾمضةًضزل في جغ٦ُب. 

 .نىاٖت ألاؾمضة    نلب K البىجاظيىم

 .مىاص الخبٌُِنىاٖت ألالُاٝ الؼحاحُت الٗاػلت +     نلب B البىسون 

 نىاٖت الؼحاج و قغائذ الخاؾىب.    نلب Si العيليىىن 

 نىاٖت ال٣ُ٘ الال٨تروهُت.    نلب Ge الجشماهيىم

عةنىاٖت     نلب As الضسهيخ
ّ
كاب الًا ت + مبُضاث ألٖا  .اإلابُضاث الخكٍغ
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ُ
 .ةالَحَشهت و اللىَّ : لثتالثا الِىحذة

سُط ألا 
ٌ الذَّ  . الَحَشهت  :وَّ

 ؟ما اإلالصىد باإلاىطع/ ظإاٌ -1

ىت.                ُّ ٗ  اإلاىي٘: هى م٩ان جىاحض الجؿم باليؿبت لى٣ُت بؾىاص م 

 ؟خحذًذ مىطع حعم ما لِ  هحخاجمارا / ظإاٌ -2

ؿىض بليها مىي٘ الجؿم.. ه٣ُت بؾىاص ) مغح٘ (0           ٌ  / 

ٗض ) اإلاؿاٞت (1           / اإلاؿاٞت بين الجؿم و ه٣ُت ؤلاؾىاص. . الب 

 . الاججاه/ اججاه الجؿم باليؿبت لى٣ُت ؤلاؾىاص.2         

 ؟ما اإلالصىد بىلطت ؤلاظىاد/ ظإاٌ -3

 التي وؿدىض بليها في جدضًض مىي٘ حؿم مّٗين.٣ُت اإلاٗلىمت الىّ  ه٣ُت ؤلاؾىاص:          

 ؟ما اإلالصىد بالَحَشهت/ ظإاٌ -4

ىت.                ُّ ر مىي٘ الجؿم باليؿبت لى٣ُت بؾىاص مٗ  الخغ٦ت: حٛيُّ

 ؟ما اإلالصىد بالّعىىن / ظإاٌ -5

ىت.                ُّ  الّؿ٩ىن: زباث مىي٘ الجؿم باليؿبت لى٣ُت بؾىاص مٗ

 ؟الحشهتما أشياٌ / ظإاٌ -6

 جّم جهي٠ُ الخغ٦ت بلى ؤع بٗت ؤق٩ا٫ هي:

ت1. خغ٦ت اهخ٣الُت.                 0  . خغ٦ت صائٍغ

ت. 4                 . خغ٦ت صوعاهُت.2  خغ٦ت اهتزاٍػ

 

 أمثلت الخعٍشف سظم شيل الحشهت أشياٌ الحشهت

 . الحشهت الاهخلاليت1

 

 

 

 

 خغ٦ت الجؿم مً م٩ان آلزغ في زِ مؿخ٣ُم

 .مىدجيؤو 

 ُّ  َائغ - َائغة –٦غة  –اعة خغ٦ت ؾ

 صّعاحت هىائُت. -٢ُاع

٤  .شخو ًمش ي ٖلى الٍُغ

ج ٖلى الجلُض
ّ
 .َٟل ًتزل

ت2  . الحشهت الذائٍش

 

 

 

 

ٖلى مدُِ صائغة     خغ٦ت الجؿم في مؿاع صائغي 

 .زابخت ال٣ُغ

اعة خى٫ صّواع. ُّ  خغ٦ت ؾ

 خغ٦ت ألاعى خى٫ الكمـ.

 الٟغحاع.خغ٦ت ٢لم الغنام م٘ 

ّجاج خى٫ ال٨ٗبت.  َىاٝ الد 

 . الحشهت الذوساهيت3

 

 

 

 

 .مٗين ) مغ٦ؼ ( خى٫ مدىع  الجؿم خغ٦ت

 

 

 خغ٦ت اإلاغوخت.

 صوعان ألاعى خى٫ هٟؿها.

 مدىع ٣ٖاعب الّؿاٖت.

 العجل. –الب٨غة 

ت4  . الحشهت الاهتزاٍص

 

 

 

 

 ُّ  جظبظب الجؿم خى٫ ه٣ُت مٗ
 
 وبًابا

 
 .ىت طهابا

 

 

 ٚكاء الُبلت – بىضو٫ الؿاٖت

 الكى٦ت الّغهاهت – ألاعحىخت

ت. ُّ  ؤوجاع آلاالث اإلاىؾ٣ُ
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سُط ال
اويالذَّ

ّ
 .مخىّظط العشعت  :ث

 ؟ما اإلالصىد بمخىّظط العشعت/ ظإاٌ -1

ها حؿٌم ما في وخضةاإلاعافت م٣ضاع            ٗ  الضمً. التي ٣ًُ

شعت/ ظإاٌ -2  ؟ما العىامل التي حعخمذ عليها العُّ

ت ٖلى ٖاملين هما:           حٗخمض الّؿٖغ

 . اإلاؿاٞت.0          

 . الؼمً.1         

بىث الضّ / ظإاٌ -3
ُ
 ؟مًما العالكت بين العشعت و اإلاعافت عىذ ز

ت          ًّ لما  العالكت طشد
 
بىث الّؼمً اإلاعافت ػاصث لُعشعتاػاصث ) ٧

 
ت م٘ ز  .( اإلا٣ُٖى

بىث الّضمًما ملذاس اإلاعافت التي / ظإاٌ -4
ُ
 ؟ًلطُعها الجعم ألاظشع عىذ ز

 

 متر .   7ب.                  متر .               6ؤ.           
           

 متر. 04ص. متر.                              01ج.                
 

بىث اإلاعافت/ ظإاٌ -5
ُ
 ؟ما العالكت بين العشعت و الّضمً عىذ ز

لما  عىعّيتالعالكت          
 
  الّضمً ٢ّل  لُعشعتاػاصث ) ٧

 
بىث اإلا ؿخٛغ١ اإلا

 
 .(ؿاٞت م٘ ز

ه / ظإاٌ -6
ُ
 ؟الجعم ألاظشع في كطع معافت زابخهما ملذاس الّضمً الزي ٌعخغشك

 

 .   زالر ص٢ائ٤ب.          .                ص٣ُ٢خانؤ.           
     

 .زمـ ص٢ائ٤ص.                 .     ؤعب٘ ص٢ائ٤ج.                
 

 مً الضّ / ظإاٌ -7
 
ال

ُ
 ؟مً و اإلاعافتما أدواث و وحذاث كياط ه

 مًالضّ  اإلاعافت وحه اإلالاسهت

 أدواث اللياط

ت ًّ  .( ؾم  21بلى  ؾم 04 مً )  اإلاؿُغة الٗاص

ت  )   .ؾم (011اإلاؿُغة اإلاترًّ

  .(م  6 م  بلى 2مً  اإلاتر اإلاٗضوي  )

 .م ( 011م بلى 21الكٍغِ اإلاتري ) ال٨غ٦غ( ) مً 

ُّ الّؿ   .ت ؤو ٣ٖاعباٖاث بإهىاٖها اإلاسخلٟت ع٢م

  .مُل  –٦م    –م   –صؾم   –ؾم  –ملم  وحذاث اللياط
ّ
 .اهُت ) ر ( ، الض٣ُ٢ت ) ص ( ، الؿاٖت ) ؽ (الث

 

 ؟ط ظشعت حعم ماهيف هحعب مخىّظِ / ظإاٌ -8

ت حؿم ما ه٣ىم ب٣ؿمت         ت التي ٢ُٗها ٖلىاإلاعافت  لخؿاب مخىّؾِ ؾٖغ ُّ ل
 
ظي اخخاحه الّضمً ال٩

ّ
 .ال

ط الّع                =  شعتمخىّظِ
اإلاؿاٞت

مً الؼَّ
 

 ؟ما وحذة كياط مخىّظط العشعت ؟ إلاارا/ ظإاٌ -9

 مثل ) متر/ زاهُت ( و بالغمىػ ) م / ر ( ،صمً  ٖلى وخضةمعافت  جخ٩ّىن مً وخضة         

ِ الّؿ  ألّن           ت مخىّؾ   = ٖغ
اإلاؿاٞت

مً الؼَّ
  = 

ٝ

ػ
   =  

م

ر
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 / ظإاٌ -11
 
اطّيا ط العشعت و اإلاعافت و الضمً ٍس  ؟هيف ًخم سبط العالكت بين مخىّظِ

ِ آلاحي:         
ّ
سُ

 
 مً زال٫ اإلا

 

  * زالزت ٢ىاهين

ِ الّؿ . 0 ت مخىّؾ   = ٖغ
ٝ

ػ
 

 =  الؼمً . 1
ٝ

ٕ
 

 

 ػ ×.    اإلاؿاٞت =  ٕ  2
 

 

 ؟أرهش بعع  وحذاث مخىّظط العشعت / ظإاٌ -11
 

 وحذة مخىّظط العشعت وحذة الضمً وحذة اإلاعافت

 م/ر زاهُت متر

 هم/د ص٣ُ٢ت ٦ُلىمتر

 ميل/ط ؾاٖت مُل
  

 ؟هم/ط 31لىا: أن ُظشعت ظّياسة ما مارا هلصُذ بلى / ظإاٌ -12

ها معافت  ذؤي ؤن الّؿُاعة ٢ُٗ          ٢ضعه ؾاٖت. صم٦ًُلىمتر زال٫  ٢21ضع 

 هم في ظاعخين؟ 161ما ملذاس مخىظط ظشعت ظّياسة ئرا كطعذ معافت  /ظإاٌ -13

 الخل                                                       

ِ الّؿ                                             ت مخىّؾ   = ٖغ
ٝ

ػ
 

                                                 = ٕ    
ٝ

ػ
 ٦م/ؽ. 71  =             = 

 زىان ٍ ( ،  11بشهت ظباحت هبيرة  خالٌ صمً ملذاسه ) ولفين معافت ما في ئرا كطع دُ  /ظإاٌ -14

 ظشعت الذولفين           
ّ
 بأن

 
 ؟م /ر 12أحعُب ملذاس هزه اإلاعافت علما

 

 الخل                                         

 ػ ×اإلاؿاٞت =  ٕ            

 
                                       

                  م011=  01 × 01=   ر 01 ×            ٝ =                                       
 

 م/ر:3مدعابم ًلىد دّساحخه بعشعت  /ظإاٌ -15

 م /ر؟ 3. مارا هلصذ بلىلىا: ئن ظشعت هزه الّذّساحت 1   

ل ؤي ؤّنها ج٣ُ٘       
 
 ٢ضعه زاهُت واخضة. صمًزال٫ (  معافت)  متر  ٧2

 .  أحعُب اإلاعافت التي جلطُعها  الّذساحت في دكيلخين.2   

 الخل                                                       

 ػ ×اإلاؿاٞت =  ٕ            
                                                                            

                  م251=  011 × 2= ر   011 ×ٝ =                                                     

 
 

 متوسط السرعة

 المسافة
 متوسط السرعة

 س 2

 كم 160

 ) مالخٓت ( ه٣ىم بازخهاع  وخضة الؼمً و هي الثاهُت 

اإلاؿاٞت و هي اإلاتر .                                                                                     و جب٣ى وخضة              

 ث     

 م 12

                    اإلاُُٗاث: 

 م/ر.01ٕ = 

 ر.     01ػ = 

ٝ = ؟                                  

                    اإلاُُٗاث: 

  ٕ = ؟

 ٦م.    051ٝ = 

ؾاٖت                                 1ػ = 

                    اإلاُُٗاث: 

 م/ر.2ٕ = 

 ص.    1ػ = 

ٝ = ؟                                  

ل الؼمً مً وخضة الض٣ُ٢ت بلى ) مالخٓت ( ه٣ىم   بخدٍى

                                                                                  ر011=  51 × 1ؤي   ػ =  .  وخضة الثاهُت              

 
 ث    

 م 3
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ياحي لىم بالخىفيم و الىجاح العلمي اإلاحخىي اهخهى جلخيص 
ّ
 مع جمى

سُط ال 
االذَّ

ّ
 .اللّىة و أزشها في الحشهت  :لثث

 ؟ما اإلالصىد باللىة/ ظإاٌ -1

           
 
ّٛير اججاه خغ٦تها ؤو ٧ليهما مٗا  ٌ تها ؤو  ّٛير م٣ضاع ؾٖغ  ٌ ازغ في ألاحؿام ًدّغ٦ها ؤو   ً ازغ   .م 

 ؟أرهش بعع أهىاع اللىي / ظإاٌ -2

ت       4           . ٢ىة اخخ٩ا٥    3        . ٢ىة يِٛ  2. ٢ىة صٞ٘          1. ٢ىة سخب            0          ُّ  . ٢ىة الجاطبُت ألاعي

 ؟ما عىاصش باللىة/ ظإاٌ -3

 . م٣ضاع ال٣ىة.0         

 . زِ ٖمل ال٣ىة ) الاججاه (.1         

 ه٣ُت جإزير ال٣ىة. .2         

 ؟ما اإلالصىد بملذاس اللىة/ ظإاٌ

ه ال٣ىة.               
 
ظي جدضز

ّ
 م٣ضاع ألازغ ال

 ؟ما أداة كياط ملذاس اللىة/ ظإاٌ -4

 الؼهبر٧ي (. اإلايزان الىابض ي )        

 ؟ما وحذة كياط ملذاس اللىة/ ظإاٌ -5

 .الىُىجً          

 ؟ما اإلالصىد بخط عمل اللىة/ ظإاٌ -6

           
 
 ؤو صٞٗا

 
ر مىيٗه بما سخبا ّٛي 

 
دّغ٦ه و ح

 
ازغ ُٞه ال٣ّىة في الجؿم و ج

 
ظي ج

ّ
 .الاججاه ال

 ؟ما اإلالصىد بىلطت جأزير اللىة/ ظإاٌ -7

ازغ ٖىضها ال٣ّىة في الجؿمالى٣ُت التي           
ّ
 .ج

ّم حذد عىاصش اللىةأهظش ئلى ا/ ظإاٌ -8
ُ
 ؟لشيل آلاحي ز

 .هُىجً 41. م٣ضاع ال٣ىة / 0        

 زِ ٖمل ال٣ىة/ سخب باججاه الصخو. . 1        

ت.2         ُّ  . ه٣ُت جإزير ال٣ىة/ ه٣ُت الخ٣اء الخبل م٘ ال٨خلت الخكب

 

9-  
ّ
ل
 
٨ه ؤ٦بر.ؤ٦بر ما ٧اهذ ٦خلت الجؿم ٧  ٧ان م٣ضاع ال٣ىة الآلػمت لخدٍغ

11-  
ّ
ل
 
٘ حؿم ما صادث اؾخُالت اإلايزان الّىابض ي م٣ضاع  صاد ما٧ ٪ ؤو ٞع ت (،ال٣ىة الآلػمت لخدٍغ ًّ  .) ٖال٢ت َغص

 الجؿم الؿا٦ً ًب٣ى  -11
 
ازغ ٖلُه  ظاهىا

 
٨ه. كّىةما لم ج  حٗمل ٖلى جدٍغ

غة  -12
ّ
از

 
ّىة اإلا ما ٧اهذ ال٣ 

ّ
ل
 
 .أظشع٧اهذ خغ٦ت الجؿم  أهبر٧

إزش اللىة مً خالٌ ألادواث آلاجيت في الّذساحت الهىائّيت/ ظإاٌ -13
ُ
 ؟هيف ج

ت الّضعاحت. الّذّواظت:            اصة ؾٖغ  ٍػ

ت الّضعاحت ؤو ب٣ًاٞها. اليابح:             ج٣لُل ؾٖغ

 حُٛير اججاه الّضعاحت.  ِملىد الّذساحت:           
 

 




