
 رطجٍقبد انذرص األول : انشالسل انفصم انثبًَ انىدذح األونى
 اكزت انًصطهخ انعهًً

 انشالسلاالْزضاصاد انُبرغخ عٍ انزكسش ٔؽشكخ انظخٕس    -1

 انًطبوعخْٕ رغٛش شكم انظخٕس عُذ رعشػٓب نمٕح يؤصشح ال ُٚزظ عُٓب ؽشكخ اَزمبنٛخ أٔ دٔساَٛخ -2 

 االررذاد انًزٌْٕ عٕدح ؽٕاف اٞعضاء انًكسٕسح سشٚعبً إنٗ يكبَٓب اٞطهٙ  -3 

 االجهبد رسًٗ انمٕٖ انًؤصشح عهٗ يمطع انظخش -4

 انًعذًَ رخزهف انظخٕس عٍ ثعؼٓب فٙ يشَٔزٓب رجعبً الخزالف يؾزٕاْب -5

 انجؤرحبؽٍ اٞسع رؾذس عُذْب انؾشكخ ٔرزؾشس انطبلخ انكبيُخ  فٙ انظخٕس َمطخ فٙ ث -6

 انًزكش انسطذً نهشنشالاٞسع فٕق ثؤسح انضنضال يجبششح  ْٙ انُمطخ انٕالعخ عهٗ سطؼ  -7

 اكًم جذاول انًقبرَخ انزبنً: 

 طذع عبَجٙ طذع عكسٙ طذع عبد٘ َٕع انظذع

 قص ضغظ شذ  حانمٕٖ انًؤصش

 اَشالقٍخ رقبرثٍخ رجبعذٌخ ؽشكخ انظفبئؼ

  يزعبكسٍٍ ثبرجبهٍٍ َجٍببج أعهى أسفم ارغبِ انؾشكخ

 انشكم

 

 

 

 

 انًٕعبد انسطؾٛخ انًٕعبد انضبَٕٚخ انًٕعبد اٞٔنٛخ َٕع انًٕعخ انضنضانٛخ

 P S L سيضْب 

 انزفبفٍخ دائزٌخ أعهى اسفم أيبو خهف ؽشكخ انغضٚئبد

 يىجبد الف و راٌهً يسزعزضخ طىنٍخ َٕع انًٕعّ 

 قىي يزىسظ ضعٍف ؽغى انذيبس

 انشكم

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : أكًم يب ٚأرٙ : 1ط

 يشاكض عهٗ اٞلم 3ٚؾذد يشكض انضنضال يٍ خالل لشاءح  -1

 انًزكش انسطذًَمطخ عهٗ سطؼ اٞسع رمع فٕق ثؤسح انضنضال يجبششح  -2

ٔانٗ اخزالف انطبلخ ثًمذاس    يزاد  01ٙ يمٛبط سٚخزش ٚؤد٘ إنٗ اخزالف انسعخ ثًمذاس انفشق ثٍٛ ٔؽذرٍٛ يززبنٛزٍٛ ف -3

 ضعف 33

 : يٍ انشسى أعت عًب ٚهٙ:2ط

  انسٍشيىجزافأ( اسى انغٓبص

 رصذ انشالسلة( ٚسزخذو فٙ 

 

 

 

 

 بنٛخ: اكًم خبسؽخ انًفبْٛى انز3ط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كٛف رفشق ثٍٛ انضنضال انطجٛعٙ ) انزكزَٕٙ( ٔانضنضال انًظبؽت نهزفغٛش انُٕٔ٘؟6ط

 

 ( ٚسبس انخبؽئخ: ( ٚسبس انعجبساد انظؾٛؾخ ٔعاليخ )  : ػع عاليخ )  7ط

             أ. رزٕنذ انًٕعبد اٞٔنٛخ يٍ انًشكض انسطؾٙ نهضنضال

          نًكبَٓب ثسشعخ ٚسًٗ ْضح اسرذادٚخة. عٕدح انؾٕاف انًكسٕسح يٍ انظخٕس 

            ط. رٕعذ يشاطذ اإلَزاس انًجكش يٍ انزسَٕبيٙ عهٗ سٕاؽم انًؾٛؾ انٓبد٘

     د. انعٕايم انزٙ رؾذد شذح انضالصل عهٗ يمٛبط يٛشكبنٙ لٕح انضنضال َٕٔعٛخ طخٕس سطؼ اٞسع فمؾ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ٔاعجبد انذسط اٞٔل : انضالصل انفظم انضبَٙ انٕؽذح اٞٔنٗ

 كسز كجٍز فً انقشزح األرضٍخانظذع ْٕ 

 إَٔاع انظذٔع

 عبدي عكسً  عبَٙ ) ػشثٙ(

 شذ قص ػغؾ

 َٕع انمٕح انًؤصشح
 

َٕع انمٕح 

 انًؤصشح

 َٕع انمٕح انًؤصشح
 



 رطجٛمبد انذسط انضبَٙ : انجشاكٍٛ  انفظم انضبَٙ انٕؽذح اٞٔنٗ
 اكًم جذول انًقبرَخ انزبنً:

 انخظبئض
 إَٔاع انجشاكٍٛ

 انًشكجخ خشٔؽٛخانً انذسعٛخ

 يزىسظ صغٍز كجٍزح انؾغى انُسجٙ

 قىي ثى هبدئ قىي هبدئ ؽجٛعخ صٕساَّ

 و غبساد الثخ ويقذوفبد  وغبساد يقذوفبد صهجخ وغبساد ثبسنزٍخ الثخ انًٕاد انًُجعضخ يُّ

 يُخفضخ انسٍهكب غٍُخ ثبنسهٍكب غٍُخ ثبنذذٌذ وانًغٍُسٍىو رشكٛت انالثب

 قهٍهخ عبنٍخ قهٍهخ نضٔعخ انالثب

 انشكم

   

 أكًم يب ٌأرً :

 انعبنٛخ انذزارح انشذٚذ ٔانضغظ ثسجت  يٍ ثبؽٍ اٞسع إنٗ انسطؼ انًبجًب  رزكٌٕ انجشاكٍٛ َزٛغخ خشٔط  -1

 فىهخ دائشٚخ فٙ أعهٗ انجشكبٌ رسًٗ فزؾخ -2

 اٞخشٖ انغبسادٔ    ثخبر انًبء ٔيمذاس انالثخرعزًذ ؽشٚمخ صٕساٌ انجشكبٌ عهٗ رشكٛت  -3

 انذرعٍخثًُٛب ؽشح صُٛبٌ يٍ أيضهخ انجشاكٍٛ  انًزكجخ عجم انمذس ثبنًذُٚخ يٍ انجشاكٍٛ  -4

 دزح رهظهزٓب فٙ انًًهكخ  يٍ أيض يُخفضخ ٛض انالثخ فّٛ ثهضٔعخ انزٙ رزًانشقىق ٛخ يٍ صٕساٌ رزكٌٕ انٓؼبة انجبصنز -5

 عهم

 نى األعهى نزسقظ قزٌجخ جذا يُهنقذفخ انزيبد وانصخىر ثقىح إؽبدح ؟  ًخشٔؽٙركٌٕ عٕاَت انجشكبٌ ان

 

 نى اَخفبض انضغظ انًسجت نهرذزر انغبساد سزٌعب يًب ٌؤدي إ ثسجتشح ؽٕٚهخ ؟ال ٚذٔو صٕساٌ انجشكبٌ انًخشٔؽٙ فز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رطجٛمبد انذسط انضبنش : انظفبئؼ انزكزَٕٛخ    انفظم انضبَٙ انٕؽذح اٞٔنٗ

 ٔعاللزٓب ثبنضالصل ٔانجشاكٍٛ
 أكًم : •

ٔؽٛش رغٕص انظفبئؼ عُذ يُبؽك  انسبخُخ ٔ فٕق انجمع   االَهذاو  فٙ ؽفش رزكٌٕ انجشاكٍٛ عهٗ سطؼ اٞسع عبدح -1

 انطزح
 االَشالقٍخٔ  انزجبعذٌخٔ  انزقبرثٍخ ) انزصبديٍخ ( رؾذس انضالصل ثفعم ؽشكخ انظفبئؼ ثإَٔاعٓب انضالصخ  -2

 ثقعخ سبخُخ  فٕقانهبدئ   انًؾٛؾزٛغخ ؽشكخ طفٛؾخ َشّكهذ عضس ْبٔا٘ ر -3

ٔٚجهغ عذد انؾشاد  خهٍج انعقجخ ٔؽزٗانجذز األدًز ٚزشكض انُشبؽ انضنضانٙ ٔانجشكبَٙ فٙ انًًهكخ عهٗ ايزذاد  -4

 03 انجشكبَٛخ

 انًىجبد انشنشانٍخرٕطم انعهًبء انٗ يعشفخ انكضٛش عٍ ثبؽٍ اٞسع ٔانظفبئؼ يٍ خالل دساسخ  -5

 

 رطجٛك انشٚبػٛبد:

 ؟ انعهٕ٘ انسزبس فٙ كى 3٣٣ يسبفخ نالَزمبل p يٕعبد رسزغشلّ انز٘ انضيٍ اؽست  -1

 كى / س 8كى ، انسزعخ فً انسزبر انعهىي  311انًعطٍبد : انًسبفخ 

 انًطهىة : دسبة انشيٍ

 انذم:

 انشيٍ÷ انسزعخ = انًسبفخ 

 انشيٍ÷    311  =     8   

 8÷     311انشيٍ   = 

  س 3.75انشيٍ   =  

 

 ؟ انمششح فٙ كى 54٣ يسبفخ نالَزمبل p يٕعبد رسزغشلّ انز٘ انضيٍ اؽست  -2

 كى / س 6انقشزح  كى ، انسزعخ فً  541انًعطٍبد : انًسبفخ 

 انًطهىة : دسبة انشيٍ

 انذم:

 انشيٍ÷ انسزعخ = انًسبفخ 

 انشيٍ÷    541  =     6   

 6÷     541انشيٍ   = 

  س 01انشيٍ   =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔاعجبد انذسط انضبنش : انظفبئؼ انزكزَٕٛخ    انفظم انضبَٙ انٕؽذح اٞٔنٗ

 ٔعاللزٓب ثبنضالصل ٔانجشاكٍٛ
 : يسزعُٛب ثبنشسٕيبد اعت عًب ٚهٙ:1ط

 ضغظ( أ. يب َٕع اإلعٓبد عهٗ انؾذٔد؟ .1

 عكسًة. يب َٕع انظذع انُبرظ ؟ 

 ( أ. ػع انؾشف فٙ انشسى أيبو يب ًٚضهّ:2 

 (  انًشكض انسطؾٙ نهضنضال       ة)        

 (  انظذع       ط)        

 (  ثؤسح انضنضال       د)        

 : أكًم يب ٚأرٙ:2ط

 أعهى انىشبحٔ  انقشزحانغالف انظخش٘ يكٌٕ يٍ  -1

   انجقع انسبخُخإنٗ أعهٗ رسًٗ كزم كجٛشح يٍ انًبعًب اَذفعذ  -2

 ثأَٓب أكجش كضبفخ ٔألم سًكبً  انًذٍطٍخ ٔرزًٛض انظفبئؼ  يذٍطٍخ ٔقبرٌخ  رُمسى انظفبئؼ اٞسػٛخ إنٗ -3

 دفز االَهذاؤيع رجبعذْب رزكٌٕ شمٕق ؽٕٚهخ رعشف ثـ دذود انزجبعذرزؾشن انظفبئؼ يجزعذح عٍ ثعؼٓب انجعغ فٙ  -4

 انظفبئؼ دذودثـ انشالسلٔ انجزاكٍٍ رشرجؾ يٕالع  -5

 ثبطٍ األرضٚسزفبد يٍ انًٕعبد انضنضانٛخ فٙ يعشفخ خظبئض  -6

 دشاو انُبرٚسًٗ ؽضاو انجشاكٍٛ انًؾٛؾ ثبنًؾٛؾ انٓبد٘  ثـ -7

أيب فٙ يُبؽك ؽذٔد انظفبئؼ انًزمبسثخ  انذرعٍخنجشاكٍٛ انزٙ رزشكم فٙ يُبؽك ؽذٔد انظفبئؼ انًزجبعذح يٍ أشكبل ا -8

 انًزكجخ
 ٌقٍخاألفزٔ  انعزثٍخؾخ ؽذٔد انظفٛ ؽٛش رًضم انجذز األدًز نًًهكخ عهٗ ايزذادٚزشكض انُشبؽ انضنضانٙ ٔانجشكبَٙ فٙ ا -9

 انجزكٔ  رهظكبَٛخ يٍ أًْٓب ؽشح ثش 03ٕٔٚعذ فٙ انًًهكخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔسلخ عًم انفظم انضبَٙ   انفظم انضبَٙ انٕؽذح اٞٔنٗ
 يسزعٍُب ثبنزسى اجت عًب ٌهً:0ص

 اَضاللٛخ  (  -   رجبعذٌخ  -ؾخ فٙ انظٕسح؟ ) رمبسثٛخ   . يب َٕع انؾذٔد انًٕػ1

 عبَجٙ  (   -يعكٕط      -   عبدي. يب َٕع انظذع انُبرظ؟) 2

 (دفزح اَهذاو  -يُطمخ ؽشػ   -. يبرا رسًٗ انًُطمخ انُبرغخ عٍ ْزِ انؾشكخ؟) ثمعخ سبخُخ 3

 (درعٍخ     -يشكجخ    -. يب َٕع انجشاكٍٛ انزٙ رزكٌٕ ُْب؟)  يخشٔؽٛخ   4

 األطهسًانًذٍظ  –ثذز األدًز ال . أعؾ يضبل عهٗ ْزا انُٕع يٍ انؾذٔد .5

 

 عٍُف ) اَفجبري (. يب َٕع انضٕساٌ انًٕػؼ فٙ انظٕسح؟  1

 عبنٍخ انهشوجخ .  يب َٕع انالثخ فٙ ْزا انُٕع يٍ انضٕساد؟2

 انزيبد وانذًى ) انًقذوفبد انصهجخ ( وانغبساد . يب يخشعبد ْزا انُٕع يٍ انجشاكٍٛ؟3

 

 : ضع عهى انزسى انزبنً يب ٌهً:3ص

 ) أ ( عهٗ غشفخ انًبعًب،   ) ة (  عهٗ انًخشٔؽ

 ) ط ( عهٗ انفْٕخ انضبَٕٚخ  ) د (  انمظجخ

 

 

عهى  5عهى آخز ثقىح  ثبنقىح عهى يقٍبص رخزز  .: كى ٌشٌذ سنشال ثقىح 3ص

 يقٍبص رخزز؟

33  ×33 

 

 يٍ خالل يب درسذ: :4ص

 دزكخ صفٍذخ انهبدي فىق ثقعخ سبخُخ كٛف ركَٕذ عضس ْبٔا٘؟أ. 

 هبواي ة. يب ْٙ أؽذس انغضس ركَٕبً؟ 

 ط. يب ْٕ ارغبِ ؽشكخ طفٛؾخ انًؾٛؾ انٓبد٘؟

 شًبل غزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 يشاععخ انفظم انضبَٙ   انفظم انضبَٙ انٕؽذح اٞٔنٗ
 ( أيبو انعجبراد انخبطئخ ( أيبو انعجبراد انصذٍذخ وعاليخ ) : ضع عاليخ ) 0ص

   صٚبدح َسجخ انسهٛكب فٙ انًبعخ ٚمهم يٍ نضٔعزٓب -أ

    د٘عضس ْبٔا٘ ركَٕذ عُذ ؽذٔد طفٛؾخ انًؾٛؾ انٓب -ة

      دسعخ 12يمٛبط شذح انضنضال يمسى إنٗ  -ط

    ثشكبٌ ؽشح صُٛبٌ يٍ انجشاكٍٛ انذسعٛخ فٙ انًًهكخ -د

    عٓبص سطذ انًٕعبد انضنضانٛخ ٚسًٗ انسٛضيٕغشاف -ْـ

     رُزشش أعٓضح اإلَزاس انًجكش نهزسَٕبيٙ ؽٕل انًؾٛؾ اٞؽهسٙ -ٔ

    ثؤسح انضنضال ْٙ َمطخ عهٗ سطؼ اٞسع ٚؾذس عُذْب انضنضال -ص

    انظفبئؼ انمبسٚخ يكَٕخ يٍ يبدح انسًٛب -ػ

    ؽفش االَٓذاو رزكٌٕ ثفعم ؽذٔد انزمبسة -ؽ

    انجمع انسبخُخ رزكٌٕ فٙ ؽذٔد انظفبئؼ انًُضنمخ -٘

     رعجش انًٕعبد اٞٔنٛخ اٞٔسبؽ انسبئهخ فمؾ -ن

    انًٕعبد انسطؾٛخ ْٙ انًسجت ٞغهت انذيبس انُبرظ عٍ انضالصل -ل

     رفعخ راد دعبئى يطبؽٛخ ٔفٕالرٚخ انًجبَٙ اٜيُخ ركٌٕ يش -و

   ػعف كهًب صادد لٕرّ دسعخ عهٗ يمٛبط سخزش 32رضٚذ لٕح انضنضال  -ٌ

 : اخزز اإلجبثخ انصذٍذخ:3ص

 يٍ انجشاكٍٛ انًشكجخ فٙ انًًهكخ -1

 ؽشح انجشن -د ؽشح صُٛبٌ -ط عجم انمذس -ة ؽشح سْؾ -أ

 انٓؼبة انجبصنزٛخ رُزظ عٍ -2

 انشمٕق انجشكبَٛخ -د انجشاكٍٛ انًخشٔؽٛخ -ط انجشاكٍٛ انًشكجخ -ة انجشاكٍٛ انذسعٛخ -أ

 رزكٌٕ انجشاكٍٛ انًشكجخ عُذ -3

 انجمع انسبخُخ -د ؽذٔد االَضالق -ط ؽذٔد انزجبعذ -ة ؽذٔد انزمبسة -أ

 رسًٗ كال يٍ انًٕعبد اٞٔنٛخ ٔانًٕعبد انضبَٕٚخ ثبنًٕعبد انضنضانٛخ   -4

 انذافعخ  -د انًشرذح -ط انخبسعٛخ ) انسطؾٛخ ( -ة انذاخهٛخ ) انجبؽُٛخ (  -أ

 يٕعبد صنضانٛخ رُزمم داخم انظخٕس إنٗ اٞيبو ٔانخهف  -5

 انًزأخشح -د انسطؾٛخ -ط انضبَٕٚخ -ة اٞٔنٛخ -أ

 رزكٌٕ انجشاكٍٛ فٙ كم انًُبؽك انزبنٛخ يب عذا  -6

 يُبؽك انطشػ -د انجمع انسبخُخ -ط انًشاكض انسطؾٛخ -ة يُطمخ االَٓذاو -أ

 عهّٛ انظخٕس ٔرؾذس عهٗ ايزذادِ إصاؽخ شسطؼ رُكس -7

 ؽفش االَٓذاو -د انظذع -ط االسرذاد انًشٌ -ة انًشكض انسطؾٙ -أ

 أكجش إَٔاع انجشاكٍٛ ٔرٔ اَؾذاساد لهٛهخ -8

 انشمٕق انجشكبَٛخ -د انجشاكٍٛ انًخشٔؽٛخ -ط انجشاكٍٛ انًشكجخ -ة انجشاكٍٛ انذسعٛخ -أ

 كٍٛ طغٛشح انؾغى راد اَؾذاساد شذٚذحثشا -9

 انشمٕق انجشكبَٛخ -د انجشاكٍٛ انًخشٔؽٛخ -ط انجشاكٍٛ انًشكجخ -ة انجشاكٍٛ انذسعٛخ -أ

 ركَٕذ ثشاكٍٛ ْبٔا٘ ثفعم  -1٣

 يُبؽك انطشػ -د انجمع انسبخُخ -ط ؽذٔد االَضالق -ة يُطمخ االَٓذاو -أ

 ٔانًمزٔفبد انجشكبَٛخثشاكٍٛ ركَٕذ يٍ رعبلت ؽجمبد انٝثب  -11

 انشمٕق انجشكبَٛخ -د انجشاكٍٛ انًخشٔؽٛخ -ط انجشاكٍٛ انًشكجخ -ة انجشاكٍٛ انذسعٛخ -أ

 عذد انؾشاد انجشكبَٛخ فٙ انًًهكخ ْٕ  -12

 ؽشاد 9 -د ؽشاد 8 -ط ؽشح 12 -ة ؽشاد 1٣ -أ

 ٚؾذس رظبدو انظفبئؼ عُذ  -13

 انجمع انسبخُخ -د االَضالق ؽذٔد -ط ؽذٔد انزجبعذ -ة ؽذٔد انزمبسة -أ

 رُجعش يٍ انجشاكٍٛ انًخشٔؽٛخ   -14

 الثب ٔسيبد ٔغبصاد -د ؽًًب ٔغبصاد -ط الثب فمؾ -ة ؽًًب فمؾ -أ

 



 اكًم انعجبراد انزبنٍخ:: 3ص

 انزسىَبيًرسًٗ اٞيٕاط انًبئٛخ انعبرٛخ انزٙ رُزظ عٍ انضالصل رؾذ انًؾٛطبد ثـ -أ

 ٍزكبنًيًسزخذو نمٛبط شذح انضالصل ْٕ انًمٛبط ان -ة

 انشبقخٔ صنضال ؽشح  انعٍصشٓذد يُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح ثعغ انضالصل يُٓب صنضال  -ط

 انفىهبدفزؾبد دائشٚخ رٕعذ فٙ لًخ انجشاكٍٛ رخشط يُٓب اَجعبصبرٓب  -د

 يشاطذ عهٗ اٞلم  3َؾزبط نجٛبَبد يٍ نزؾذٚذ انًشكض انسطؾٙ نهضنضال  -ْـ

 : نًبرا نى ٚزًكٍ انعهًبء يٍ انزُجؤ انذلٛك ثٕلذ ؽذٔس انضالصل ؟4ط

 نعذو وجىد ظىاهز يؤكذح رسجقه

 : أجت يسزخذيب انزسًبد انًزفقخ5ص

 يب َٕع انظذع؟ -( أ1

 عبدي

 يب َٕع انمٕح انًؤصشح؟ -ة

 شذ

 

 

 يب ْٕ ارغبِ ؽشكخ طفٛؾخ انًؾٛؾ انٓبد٘؟ -(أ3

 شًب غزة

 يب ْٙ صبنش عضٚشح ركَٕذ؟ -ة

 يبالكبي

 

 يب َٕع انجشكبٌ ؟ -( أ4

 يزكت

 كٛف عشفذ؟ -ة

 رًبٌش طجقبره

 ٌٕ ْزا انُٕع يٍ انجشاكٍٛ؟أٍٚ رزك -ط

 دذود انزقبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


