
 

 :ػُٓب جًٛؼٓب أعئهخ ، أجت (  5)  صفذبد  ٔ( 4)ٚزكٌٕ االخزجبس يٍ: يالدظخ 

(  ػاليخ 12)           :ضغ دائشح دٕل اإلجبٚخ انصذٛذخ نكم فمشح يٍ انفمشاد يٍ اٜرٛخ : انغؤال األٔل 

: ٚزكٌٕ انجٓبص انؼصجٙ انًشكض٘ يٍ  -1

 انذيبؽ ٔانذجم انشٕكٙ ( أػضبء انذظ                                   ة ( أ

 انخالٚب انؼصجٛخ انذغٛخ ٔانذشكٛخ( د        أػضبء اإلعزجبثخ                       ( ج

: انجضء يٍ انذيبؽ انًغؤٔل ػٍ رُظٛى ػًهٛبد انجٕع ٔانؼطش ٔانزؼت ٔانغضت ٔدسجخ انذشاسح  -2   

انًخٛخ  ( انًخ                                                ة ( أ

 نذيبؽجزع ا( د                                        رذذ انًٓبد( ج

:  أدذ األَٕٚبد اٜثٛخ ٚغجت إصانخ االعزمطبة فٙ يذٕس انؼصجٌٕ -3   

إَٔٚبد انصٕدٕٚو  ( ة                            إَٔٚبد انجٕربعٕٛو ( أ

 إَٔٚبد انكبنغٕٛو  ( إَٔٚبد انكهٕس                                  د( ج

:  انغذح انزٙ رفشص يبدح نزٕفٛش ٔعظ لبػذ٘ فٙ األيؼبء انذلٛمخ  -4   

انجُكشٚبط  ( ة             انكجذ                                ( أ

خالٚب خبصخ فٙ جذاس انًؼذح  ( د             انذٕصهخ انصفشأٚخ            (ج           

:  انثُبئٙ انز٘ ٚذزٕ٘ ػهٗ دو يؤكغذ ْٕ -5  

 ًٍٚاألرٍٚ األٚغش ٔانجطٍٛ األ( ة                 األرٍٚ األٚغش ٔانجطٍٛ األٚغش ( أ

األرٍٚ األًٍٚ ٔانجطٍٛ األًٍٚ   ( األرٍٚ األًٍٚ ٔانجطٍٛ األٚغش                   د( ج

:  ػُذ ٔصٕل انذٕٛاَبد انًُٕٚخ إنٗ داخم انجٓبص انزُبعهٙ األَثٕ٘ فئَٓب لذ رؼٛش فّٛ يذح -6  

ال شٙء يًب ركش   ( عبػخ                   د 24( عبػخ            ج 27( ة          عبػخ  72 ( أ
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:  انؼبصشح  انفؤادٚخ رزذكى فٙ -7

إغالق انمصجخ انٕٓائٛخ فٙ أثُبء ػًهٛخ انجهغ  (ة        إنٗ األيؼبء انذلٛمخ        اَزمبل انكًٕٛط  ( أ

دشكخ األيؼبء انغهٛظخ فٙ أثُبء طشح انفضالد   (د    دح ٔيُغ اسرذادِانًش٘ء إنٗ انًغاَزمبل انطؼبو يٍ  (ج

 : ػُذ صٚبدح إفشاص انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل  -8    

ال شٙء يًب ركش    (د  ٚظم دجى انجٕل ثبثزًب         (ج       ٚمم دجى انجٕل (انجٕل         ةٚضداد دجى  ( أ

 :ٚزؼهك ثخالٚب انذو انذًشاءأ٘ انؼجبساد اٜرٛخ صذٛذخ فًٛب  -9  

رذزٕ٘ خهٛخ انذو انذًشاء ػهٗ َٕاح  ٔال رذزٕ٘ ػهٗ يٛزٕكُذسٚب ٔشجكخ اَذٔثالصيٛخ                       (أ     

 رذزٕ٘ ػهٗ َٕاح رذزٕ٘ خهٛخ انذو انذًشاء ػهٗ يٛزٕكُذسٚب ٔشجكخ اَذٔثالصيٛخ ٔال   (ة

           ٔيٛزٕكُذسٚب ٔشجكخ اَذٔثالصيٛخال رذزٕ٘ خهٛخ انذو انذًشاء ػهٗ َٕاح   (ج

 ال شٙء يًب ركش   (د 

:  فٙ انًشدهخ انثبنثخ يٍ يشادم ركٍٕٚ انجٕل ٚزى إػبدح ايزصبص انًبء ػٍ طشٚك -10 

  انخبصٛخ األعًٕصٚخ (د      االَزشبس انجغٛظ      (ج        االَزشبس انًغٓم   (ة     انُمم انُشظ      ( أ

 : رزذٕل انذٌْٕ فٙ األيؼبء انذلٛمخ إنٗ يغزذهت ثزأثٛش -11

انهؼبة    (ثٛكشثَٕبد انصٕدٕٚو             د (ج      انؼصبسح انًؼذٚخ   (ة        انؼصبسح انصفشأٚخ ( أ

 : أ٘ يٍ خالٚب انذو انجٛضبء رغٓى ثذٔس فٙ انًُبػخ انًزخصصخ -12

ال شٙء يًب ركش    (د               انخالٚب انهًفٛخ (ج         انًزؼبدنخ  انخالٚب  (ٔدٛذاد انُٕٖ        ة ( أ

           _________________________________________________ 

  (ػاليبد 6 )                                                                          : ػشف يب ٚهٙ: انغؤال انثبَٙ

 ____ ________________________________________: انذاخهٛخكزهخ انخهٕٚخ ال  -

___________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________ : رأثٛش ثٕس  -

 

 _________________________________________________: ٘اإلفشاص األَجٕة -

 ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



 

ثى أجت ػٍ األعئهخ  ٕٚضخ انشكم انزبنٙ اَزمبل ثبَٙ أكغٛذ انكشثٌٕ يٍ انذو، ادسط انشكم: انغؤال انثبنث

  (ػاليبد 5 )                                                  :                                                     انزٙ رهّٛ

      

 

  ________________________ ؟ (1)كغٛذ انكشثٌٕ ًٚثهّ انشلى أ٘ أشكبل َمم غبص ثبَٙ أ ( أ

 

 ___________________________________؟  (2)صٚى انًًثم ثبنشلى يب اعى اإلٌ  ( ة

 

 ________________________________؟  (3)إنٛٓب ثبنشلى يب اعى انًبدح انًشبس   (ج    

    

ٔيب اعى ْزِ انؼًهٛخ؟  . فغش عجت اَزشبس إَٔٚبد انكهٕس انغبنجخ داخم خهٛخ انذو انذًشاء (د    

       ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________ 

: انغؤال انشاثغ

 (ػاليبد 6)       .كم يُٓب فٙ إخشاج انفضالد يٍ انجغى  اركش أعًبء أػضبء اإلخشاج يجًُٛب دٔس ( أ

1- __________________________________________________ 

2- __________________________________________________ 

3- __________________________________________________   

 

 



 

 

  (ػاليبد 3)                                                         .ػذد رمُٛبد انًغبػذح ػهٗ اإلخصبة ( ة

1- _____________________________ 

2- _____________________________ 

3- _____________________________ 

  (ػاليزبٌ)                                            .اكزت يؼبدنخ انزفبػم انًكٌٕ نألكغًٕٛٓٛغهٕثٍٛ  (ج   

 

                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

لبسٌ ثٍٛ دٔس كم يٍ إَضٚى انشٍُٚٛ ٔانؼبيم األرُٚٙ انًذس نهصٕدٕٚو فٙ رُظٛى دجى انذو : انغؤال انخبيظ  

  (ػاليبد 6):                                                                         اٜرٙ ٔضغطّ كًب فٙ انجذٔل

    

َٕع انًغزمجالد ٔيكبٌ انًُجّ  يٍ دٛث 

ٔجٕدْب 

انزأثٛش 

    إَضٚى انشٍُٚٛ 

انؼبيم األرُٚٙ انًذس 

نهصٕدٕٚو 

   

 

 

 

 ندى أبو رحمة: معلمة المادة                                                                                                         

 تهت األسئلةان

 لكم التوفيق نرجو          

 مدارس تقارب / العلومقسم        


