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الوحدة األوىل
س : 1اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :
 -1رغيش يٕػغ اندغى يغ انضيٍ .
 -2يثبل نُٕع يٍ إَٔاع انسشكخ فٗ ئردبِ ٔازذ .
 -3انؼبيالٌ انًإثشاٌ فٗ عشػخ أٖ خغى .
 -4انًغبفخ انًمـٕػخ خالل ٔزذح انضيٍ .
 -5انغشػخ انزٗ يزسشن ثٓب اندغى فيمـغ يغبفبد يزغبٔيخ فٗ أصيُخ يزغبٔيخ .
 -6زبطم لغًخ انًغبفخ ػهٗ انضيٍ .
 -7انغشػخ انزٗ يزسشن ثٓب اندغى فيمـغ يغبفبد يزغبٔيخ فٗ أصيُخ غيش يزغبٔيخ .
ٔ -8زذح ليبط انغشػخ .
ٔ -9زذح ليبط انغشػخ فٗ زبنخ انمـبساد ٔانـبئشاد .
 -11انًغبفخ انكهيخ انزٗ رسشكٓب اندغى ػهٗ انضيٍ انكهٗ .
 -11انغشػخ انًُزظًخ انزٗ يزسشن ثٓب اندغى فيمـغ َفظ انًغبفخ فٗ َفظ انضيٍ .
 -12عشػخ خغى يزسشن ثبنُغجخ نًشالت يؼيٍ .
َ -13برح لغًخ رغيش انغشػخ ػهٗ رغيش انضيٍ انزٖ زذس فيٓب انزغيش .
 ( -14ع   /ف )
 -15يمذاس عشػخ اندغى ثبنُغجخ نًشالت يؼيٍ .
 -16كًيخ فيضيبئيخ نٓب يمذاس ٔنيظ نٓب ئردبِ .
ٔ -17زذح ليبط انكزهخ .
 -18انجؼذ انًغزميى ثيٍ َمـزٗ انجذايخ ٔانُٓبيخ .
 -19انجؼذ ثيٍ َمـزٗ انجذايخ ٔانُٓبيخ .

علوم
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 -21ألظش خؾ يغزميى ثيٍ يٕػؼيٍ .
 -21انًغبفخ انًمـٕػخ فٗ ئردبِ ثبثذ .
 -22ؿٕل انًغبس انفؼهٗ انزٖ يغهكّ اندغى يٍ انجذايخ نهُٓبيخ .
 -23يمذاس اإلصازخ ػهٗ انضيٍ انكهٗ .
 -24يمذاس اإلصازخ فٗ انثبَيخ انٕازذح .
 -25كًيبد فيضيبئيخ يهضو نزسذيذْب يؼشفخ يمذاسْب ٔاردبْٓب .
 -26كًيبد فيضيبئيخ يثم ( انكزهخ – انضيٍ – انًغبفخ )
 -27كًيبد فيضيبئيخ يثم ( انغشػخ – اإلصازخ – انؼدهخ )

س : 2أكًـم يب يأتٗ :
 )1زشكخ اندغى فٗ اردبِ ٔازذ يثم ............... ، ............... ، ...............
 )2انغشػخ =
 )3رمبط انغشػخ ثٕزذح  ...............أٔ ...............
 )4لذ يزسشن اندغى فٗ خؾ يُسُٗ يثم ...............
 )5رُمغى انسشكخ ئنٗ ............... ٔ ...............
ٔ )6زذح ليبط عشػخ انـبئشاد ٔانمـبساد ...............
 )7يٍ إَٔاع انغشػخ ............... ٔ ...............
 )8ئرا رسشن اندغى فمـغ يغبفبد يزغبٔيخ فٗ أصيُخ يزغبٔيخ فاَّ يزسشن ثـ ...............
 )9انغشػخ انًزٕعـخ = ̅ع =
 )11يؼذل رغيش انغشػخ يغ انضيٍ ْٗ ...............
 )11يؼذل رغيش انًغبفخ يغ انضيٍ ...............
 )12يٍ أيثهخ انكًيبد انميبعيخ ............... ٔ ...............
 )13يهضو نزؼشيف انكًيخ انميبعيخ يؼشفخ  ...............فمؾ .
 )14يهضو نزؼشيف انكًيخ انًزدٓخ يؼشفخ ............... ٔ ...............
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 )15انغشػخ انًزدٓخ =
 )16اإلصازخ كًيخ ٔ ...............انًغبفخ كًيخ ...............
 )17ئرا رسشن اندغى فٗ خؾ يغزميى فاٌ ............... = ...............
 )18زبطم ػشة انغشػخ فٗ انضيٍ = ...............
ٔ )19زذح ليبط انؼدهخ ...............

( )3يضـبئم
 )1يمـغ أزذ انًزغبثميٍ ثذساخزّ  311و خالل دليمخ ٔازذح ٔ  421يزشاً خالل انذليمّ انثبَيخ  .ازغت
انغشػخ انًزٕعـخ ؟
 )2عيبسح رجذأ زشكزٓب يٍ انغكٌٕ ثى رضيذ عشػزٓب نزظم  61كى /عبػخ خالل خًظ ثٕاَٗ.
ازغت انؼدهّ .
( )3لـغ يزغبثك  51و خالل  31ثبَيخ شًبالً ثى  111و ششلبً خالل  61ثبَيخ ثى  51و خُٕثبً خالل
 11ثٕاَٗ ثى ػبد ئنٗ َمـخ انجذايخ خالل  41ثبَيخ

ازغت :

ا) انًغبفخ انزٗ يمـؼٓب اندغى.
ة) اإلصازخ .

علوم
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الوحدة الثانية
س : 1اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :
 )1أعـر ػبكغخ نهؼٕء .

().....................

 )2خبطيخ اسرذاد انؼٕء ػُذيب يمبثم عـر ػبكظ .

().....................

 )3صأيخ انغمٕؽ = صأيخ االَؼكبط

().....................

 )4انشؼبع انؼٕئٗ انغبلؾ ٔانشؼبع انؼٕئٗ انًُؼكظ ٔانؼًٕد انًمبو يمؼٕا خًيؼبً فٗ يغزٕٖ
أفمٗ ٔازذ ػًٕدٖ ػهٗ انغـر انؼبكظ .

().....................

 )5انًشايب انزٗ يكٌٕ عـسٓب انؼبكظ خضء يٍ كشح .

().....................

 )6انشؼبع انزٖ يشرذ ػٍ انغـر انؼبكظ .

().....................

َ )7مـخ راللٗ األشؼخ انًُؼكغخ انزٗ عمـذ يزٕاصيخ ٔيٕاصيخ نهًسٕس األطهٗ .
().....................
َ )8مـخ رزٕعؾ انغـر انؼبكظ نهًشآح .

().....................

 )9انجؼذ ثيٍ انجإسح األطهيخ ٔلـت انًشآح .

().....................

 )11انًغزميى انٕاطم ثيٍ لـت انًشآح ٔيشكض انزكٕس .

().....................

 )11انًغزميى انٕاطم ثيٍ يشكض انزكٕس ٔأٖ َمـخ ػهٗ عـسٓب خالف لـجٓب .
().....................
 )12أٔعبؽ شفبفّ كبعشح نهؼٕء .

().....................

 )13ػذعخ سليمخ يٍ األؿشاف ٔعًيكخ يٍ انٕعؾ .

().....................

َ )14مـخ رزٕعؾ ثبؿٍ انؼذعخ .

().....................

 )15انًغزميى انٕاطم ثيٍ يشكضٖ ركٕس ٔخٓٗ انؼذعخ .

().....................

َ )16مـخ راللٗ األشؼخ انًُكغشح انزٗ عمـذ يزٕاصيخ ٔيٕاصيخ نهًسٕس األطهٗ .
().....................
 )17انًغبفخ ثيٍ انجإسح األطهيخ ٔانًشكض انجظشٖ نهؼذعخ .
4
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س : 2ثـى تفضـز :
 )1انشؼبع انغبلؾ ػًٕديبً يُؼكظ ػهٗ َفغّ .
 )2انظٕسح فٗ انًشآح انًغزٕيخ رمذيشيخ
 )3ئرا ٔػغ خغى أيبو يشآح يسذثخ ػهٗ ثؼذ يغبٖٔ ػؼف انجؼذ انجإسٖ رزكٌٕ نّ طٕسح زميميخ .
 )4ئرا ٔػغ خغى ػُذ انجإسح أيبو ػذعخ يسذثخ ال رزكٌٕ نّ طٕسح .
 )5ال يشٖ انشخض انًظبة ثمظش َظش األشيبء انجؼيذِ ثٕػٕذ .
 )6ال يشٖ انشخض انًظبة ثـٕل َظش األشيبء انمشيجخ ثٕػٕذ
 )7يؼبنح لظش انُظش ثبعزخذاو َظبسح رزكٌٕ يٍ ػذعبد يمؼشح .
 )8يؼبنح ؿٕل انُظش ثبعزخذاو َظبسح رزكٌٕ يٍ يسذثخ .

س : 3أكًـم يضبر األشعخ :

و

و

ة

ة

و

ة

 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع عهٗ ثعد ثيٍ انجؤرح ٔيزكز انتكٕر أيبو يزآح يقعزح

و

ة

 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع أيبو يزآح يقعزح عهٗ ثعد أكجز يٍ يزكز انتكٕر

و

علوم
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 -أكًم يضبر انشعبع :

و

ة

ة

و

و



ة

ة

و

 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع أيبو عدصخ يحدثخ عهٗ ثعد أقم يٍ انجعد انجؤرٖ

ة

و

ة

و

 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع أيبو عدصخ يقعزح

و

6
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الوحدة الثالثة
س : 1عهم نًب يأتٗ
 -1رؼزجش انشًظ َدى
 -2األسع كٕكت انسيبح .
 -3رغًٗ يدشرُب ثذسة انزجبَخ .
 -4زذس اَفدبس نهُمـخ انزٗ ثذأ يُٓب انكٌٕ .
 -5يُؼكظ انؼٕء ئرا عمؾ ػهٗ يشآِ .
 -6يشٖ انشخض انًظبة ثـٕل َظش األشيبء انمشيجخ غيش ٔاػسخ .
 -7انؼذعخ انًسذثخ ردًغ األشؼخ .
 -8ػُذ عمٕؽ أشؼخ انشًظ ػهٗ يشآح يسذثخ رزدًغ ػُذ انجإسح .

س :2اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :
 )1انفؼبء انزٖ يسزٕٖ انًدشاد ٔانُدٕو ٔانكٕاكت .
 )2انًدشِ انزبثؼخ نٓب يدًٕػزُب انشًغيخ .
 )3فؼبء ٔاعغ يًزذ يسزٕٖ ػهٗ انًدشاد .
 )4انشًظ ٔثًبَيخ كٕاكت رذٔس زٕنٓب .
َ )5ظشيخ َشأح انكٌٕ .
 )6انًغبفخ انزٗ يمـؼٓب انؼٕء فٗ عُخ .
 )7رمغ فٗ ازذٖ األرسع انسهضَٔيخ .
 )8ػذعخ ردًغ انؼٕء انغبلؾ ػهيٓب .
)9
)11

علوم

االصازخ انكهيخ
انضيٍ انكهٗ
انًغبفخ انكهيخ
انضيٍ انكهٗ
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س : 3أكًم يب يأتٗ
ٔ -1زذاد ليبط انغشػخ ................ ، ................
 -2اإلصازخ كًيخ ٔ ................انًغبفخ كًيخ ٔ ................انغشػخ كًيخ ................
 -3انًغبفخ ثيٍ انجإسح ٔلـت انًشآح ................
 -4يسزبج انًشيغ ثـٕل انُظش ئنٗ ػذعبد ................
 -5يمغ انُظبو انشًغٗ فٗ ................
 -6يزكٌٕ انكٌٕ يٍ رالزى ................ ٔ ................
َ -7شأح  ................يٍ االَفدبس انؼظيى .
 -8يسزٕٖ انُظبو انشًغٗ ػهٗ انؼذيذ يٍ ٔ ................ػذد انُدٕو فيّ = ................
 -9انغُخ انؼٕئيخ =  ................كى
 -11رغزغشق انشًظ زٕانٗ  ................يهيٌٕ عُخ نزذٔس دٔسح زٕل يشكض انًدشح .
 -11ػذد انكٕاكت زٕل انشًظ  ................كٕكت
ٔ -12ػؼذ َظشيخ االَفدبس انؼظيى يُز ................
 -13ثذأ رشكيم انًدشاد  ................يهيٌٕ عُخ .
 -14ارخزد يدشرُب انشكم انمشطٗ ثؼذ  ................يهيٌٕ عُخ .

س : 4تعزف عهٗ ْذِ انقطع انضٕئيخ

() 1

() 2

() 4
8
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مراجعة
س : 1اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :
 -1ػؼف انجؼذ انجإسٖ .
 -2ظبْشح اسرذاد انؼٕء فٗ َفظ انٕعؾ ػُذيب يمبثم عـر ػبكظ .
 -3انُمـخ انزٗ رزٕعؾ انغـر انؼبكظ نهًشآح .
 -4انخؾ انًغزميى انزٖ يًش ثمـت انًشآح ٔيشكض ركٕسْب .
 -5انًغبفخ ثيٍ ثإسح انًشأح ٔلـجٓب .
 -6صأيخ انغمٕؽ = صأيخ االَؼكبط .
 -7انشؼبع انؼٕئٗ انغبلؾ ٔانشؼبع انؼٕئٗ انًُؼكظ ٔانؼًٕد انًمبو يمؼٕا خًيؼبً فٗ يغزٕٖ
أفمٗ ٔازذ ػًٕدٖ ػهٗ انغـر انؼبكظ .
 -8زضيخ يٍ انؼٕء رشرذ ػٍ انغـر انؼبكظ .
َ -9مـخ راللٗ األشؼخ انًُؼكغخ انزٗ عمـذ يزٕاصيخ ٔيٕاصيخ نهًسٕس األطهٗ .
 -11انخؾ انًغزميى انزٖ يظم ثيٍ يشكض ركٕس انًشآح ٔأٖ َمـخ ػهٗ عـسٓب خالف لـجٓب
 -11انًغزميى انٕاطم ثيٍ يشكضٖ ركٕس ٔخٓٗ انؼذعخ .
 -12ػيت ئثظبس يؼبنح ثبعزخذاو ػذعخ يسذثخ .
 -13أزذ ػيٕة اإلثظبس يشٖ طبزجّ األشيبء انجؼيذح غيش ٔاػسخ .
َ -14مـخ رزٕعؾ ثبؿٍ انؼذعخ ئرا يش ثٓب شؼبع ال يؼبَٗ يٍ أٖ اَكغبس .
 -15يشكض انكشح انزٗ يكٌٕ ْزا انٕخّ خضء يُٓب .
 -16انضأيخ انًسظٕسح ثيٍ انشؼبع انغبلؾ ٔانؼًٕد انًمبو .
 -17يشآح كشيخ عـسٓب انؼبكظ يكٌٕ خضء يٍ عـر انكشح انذاخهٗ .
 -18اسرذاد انؼٕء فٗ َفظ انٕعؾ ػُذيب يمبثم عـر ػبكظ .
 -19يشًم خًيغ انًدشاد ٔانُدٕو ٔانكٕاكت ٔانكبئُبد .
 -21رسزٕٖ كم انُدٕو انزٗ فٗ انغًبء .

علوم
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 -21رمغ فٗ ئزذٖ األرسع انسهضَٔيخ فٗ دسة انزجبَخ .
 -22رًذد انكٌٕ ٔرالزى اندغيًبد انزسيخ يكَٕخ غبصٖ انٓيذسٔخيٍ ٔانٓيهيٕو
 -23اكجش َدى يًكٍ أٌ يشبْذِ عكبٌ األسع ثٕػٕذ .
 -24ثًبَيخ كٕاكت رذٔس زٕل انشًظ .
 -25لشص غبصٖ يغـر يغزذيش كٌَّٕ انُظبو انشًغٗ .
 -26انمٕح انزٗ رسبفظ ػهٗ اعزًشاس دٔساٌ انكٕاكت .
 -27كشح غبصيخ يزْٕدخ رذٔس زٕل َفغٓب .
 -28انًغبفخ انزٗ يمـؼٓب انؼٕء فٗ عُخ .
 -29يذح دٔساٌ انكٕكت زٕل يسٕسِ .
 -31يذح دٔساٌ انكٕكت زٕل انشًظ .
 -31ردًؼبد يٍ انُدٕو فٗ شكم يُزظى رذٔس يؼبً زٕل يشكض يؼيٍ .
 -32اَمغبو يسذس فٗ انخاليب انزُبعهيخ .
 -33رمٕو ثبنذٔس انشئيغٗ فٗ اَمغبو انخهيخ .
 -34يسًم انظفبد انٕساثيخ نهكبئٍ انسٗ .
 -35ركبثش يزى فٗ كبئُبد ٔزيذح انخهيخ يثم انخًيشح .
 -36ركبثش يزى فٗ كبئُييٍ أزذًْب ركش ٔاآلخشٖ أَثٗ .
 -37لذسح ثؼغ انسيٕاَبد ػهٗ رؼٕيغ يب رفمذِ .
 -38رزكٌٕ يٍ انخاليب انزُبعهيخ فٗ االَمغبو انًيٕصٖ .

س : 2أكًـم يب يأتٗ :
َ -1ظف لـش ركٕس انًشآح يغبٖٔ ................انجؼذ انجإسٖ .
 -2انظٕسح  ................يًكٍ اعزمجبنٓب ػهٗ زبئم .
 -3ػُذيب يكٌٕ اندغى فٗ يشكض ركٕس انًشآح انًمؼشح رزكٌٕ نّ طٕسح ٔ ............. ٔ ...............
.............
 -4انجؼذ انجإسٖ نهؼذعخ انًسذثخ يغبٖٔ انًغبفخ ثيٍ كالً يٍ ................. ٔ ................
11
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 -5رؼًم انؼذعخ انًمؼشح ػهٗ  ................األشؼخ انغبلـخ ػهيٓب .
 -6يسزبج انًشيغ لظيش انُظش ئنٗ َظبسح ؿجيخ ػذعبرٓب .................
 -7ػيت اإلثظبس انُبشئ ػٍ َمض لـش كشح انؼيٍ يغًٗ ................
 -8ئرا ٔػغ خغى ػهٗ ثؼذ ألم يٍ ثؼذ انجؼذ انجإسٖ رزكٌٕ طٕسح ٔ .............. ٔ ..............
..............
 -9يمغ انُظبو انشًغٗ فٗ .................
 -11يزكٌٕ انكٌٕ يٍ رالزى ................. ٔ................
 -11انُظبو انشًغٗ يسزٕٖ ػهٗ انؼذيذ يٍ ................
َ -12شأح َ................زيدخ االَفدبس انؼظيى .
 -13أؿٕل األيبو ػهٗ كٕكت ٔ ................ألظشْب كٕكت .................
 -14أؿٕل انغُيٍ ػهٗ كٕكت ٔ ................ألظشْب .................
 -15رسبفظ خبرثيخ ................ػهٗ دٔساٌ انكٕاكت .
 -16يجهغ انيٕو ػهٗ انًشيخ ٔ ................ػهٗ انضْشح .................
 -17انغُخ ػهٗ كٕكت ػـبسد = ................
 -18رذٔس  ................زٕل انشًظ ٔيذٔس  ................زٕل األسع .
 -19يسذس االَمغبو  ................فٗ انخاليب اندغذيخ .
 -21يُزح يٍ االَمغبو ................خاليب ثٓب َظف انًبدح انٕساثيخ .
 -21يٓذف االَمغبو انًيٕصٖ ئنٗ ................
 -22رسذس ظبْشح ................فٗ انـٕس انزًٓيذٖ يٍ ................األٔنٗ .
 -23انُغم انُبرح يٍ انزكبثش ................يكزغت طفبد يخزهفخ ػٍ أطم انكبئٍ انسٗ .
 -24رُمغى  ................ثبالَشـبس انثُبئٗ ئنٗ خهيزيٍ يزـبثمزيٍ .
 -25يُشأ انجشػى كجشٔص فٗ انخهيخ ثى رُمغى َٕارٓب  ................ئنٗ ئنٗ َٕاريٍ .
 -26رُمغى انخاليب انزُبعهيّ ثـشيمخ االَمغبو .................
 -27رزكثف انشجكخ انكشٔيبريُيخ فٗ ْيئخ خيٕؽ سفيؼخ فٗ انًشزهخ ................
 -28رزشبثّ انكبئُبد انُبردخ يٍ انزكبثش .................

علوم
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 -29يسذس االَشـبس انثُبئٗ فٗ ٔ ................نزجشػى فٗ .................
 -31يسذس ركبثش ثبندشاثيى فٗ ٔ ................ثبنزدذد فٗ .................
 -31فٗ انـٕس االعزٕائٗ األٔل يسذس ................

س : 3عهم نًب يأتٗ :
 -1انؼذعخ انًسذثخ انغًيكخ ثؼذْب انجإسٖ ألم يٍ انشليمخ .
 -2رغزخذو انؼذعخ انًمؼشح نؼالج لظش انُظش .
 -3يؼبنح ؿٕل انُظش ثؼذعخ يسذثخ .
 -4اندغى انًٕػٕع ػُذ ثإسح ػذعخ يسذثخ ال رزكٌٕ نّ طٕسح .
 -5انًشآح اناليخ ثٓب ثإسح ٔازذح .
 -6انؼذعخ اناليخ نٓب ثإسربٌ .
 -7يخزهف ؿٕل انيٕو يٍ كٕكت آلخش .
 -8يخزهف ؿٕل انغُخ يٍ كٕكت آلخش .
 -9االرغبع انًغزًش نهكٌٕ .
 -11ثجبد دٔساٌ األسع زٕل انشًظ .
 -11رجبػذ انًدشاد ػُذ ثؼؼٓب .
 -12انزكبثش انالخُغٗ يُزح َغالً يـبثمبً نألثبء .
 -13انزكبثش اندُغٗ يظذس نهزُٕع ثيٍ األفشاد .
 -14يظٓش انزكبثش ثبندشاثيى ثكثشح فٗ انفـشيبد .
 -15يسذس االَمغبو انًيٕصٖ فٗ انخاليب انزُبعهيخ .

ال يٍ :
س : 4يب أًْيخ ك ً
 )1انؼذعخ انًسذثخ

 )2انؼذعخ انًمؼشح

 )3انؼذعخ انالطمخ

 )4انًشآ انًسذثخ

 )5انًشآح انًمؼشح

 )6انزهغكٕة

12
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 )7اندبرثيخ انشًغيخ

 )8االَمغبو انًيٕصٖ

 )9االَمغبو انًيزٕصٖ

 )11انزكبثش اندُغٗ

 )11انزكبثش انالخُغٗ

أصئهخ ْبيخ
 )1اسعى سعى رٕػيسٗ يٕػر طٕسح ندغى يكٌٕ ػهٗ ثؼذ أكجش يٍ انجؼذ انجإسٖ أيبو يشآح
يسذثخ .
 )2ػذعخ يسذثخ ثؼذْب انجإسٖ  11عى ٔػغ خغى ػهٗ ثؼذ  21عى ػيٍ طٕسح ْزا اندغى ٔاركش
خٕاطٓب .
 )3أكًـم يغبس األشؼخ :

و

و

ة

ة

ة

 )4اَمم انشعى فٗ ٔسلخ اإلخبثخ ثى ثيٍ يٕػغ انظٕسح ٔخٕاطٓب :

و

ة

ة

و

 )5يب أْى فشٔع َظشيخ أنفشيذ ْٕيم .
 )6يب انذٖ تدل عهيّ ْذِ األرقبو :
أ) ( 11111يهيٌٕ عُخ)

ة) ( 221يهيٌٕ عُخ)

خـ) ( 111111يهيٌٕ عُخ)

علوم
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و

 يب انذٖ يدل عهيّ األرقبو اآلتيخ : 111111 )1يهيٌٕ

 221 )2يهيٌٕ عُخ

 15111 )3يهيٌٕ عُخ

 1933 )4و

 311111 )5كى /س

 9461111 )6يهيٌٕ كى

 12111 )7يهيٌٕ عُخ

 11111 )8يهيٌٕ عُخ

 3111 )9يهيٌٕ عُخ

 1111 )11يهيٌٕ عُخ

 5111 )11يهيٌٕ عُخ

 1992 )12و

 4611 )13يهيٌٕ عُخ

 12111 )14يهيٌٕ كى

 1796 )15و

 1915 )16و

 1944 )17و

14
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يزاجعخ ( )1انٕحدح األٔنٗ
س : 1اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :
 -1انسشكخ

 -2زشكخ انمـبس

 -3انًغبفخ  /انضيٍ

 -4انغشػخ

 -5عشػخ يُزظًخ

 -6انغشػخ

 -7عشػخ غيش يُزظًخ

 -8و  /س

 -9كى  /عبػخ

 -11انغشػخ انًزٕعـخ

 -11انغشػخ انًزٕعـخ

 -12انغشػخ انُغجيخ

 -13انؼدهخ

 -14انؼدهخ

 -15عشػخ َغجيخ

 -16كًيخ ليبعيخ

 -17كيهٕ خشاو

 -18اإلصازخ

 -19انًغبفخ

 -21اإلصازخ

 -21اإلصازخ

 -22انًغبفخ

 -23انغشػخ انًزدٓخ

 -24انغشػخ انًزدٓخ

 -25انكًيخ انًزدٓخ

 -26كًيبد ليبعيخ

 -27كًيبد يزدٓخ

س : 2أكًـم يب يأتٗ :
 )1زشكخ انمـبس – انغيبسح – انكشح

 )2انًغبفخ  /انضيٍ

 )3و  /س أٔ كى  /ط

 )4اندغى انًمزٔف

 )5دٔسيخ – اَزمبنيخ

 )6كى  /عبػخ

 )7يُزظًخ – غيش يُزظًخ

 )8ثغشػخ يُزظًخ

 )9انًغبفخ انكهيخ  /انضيٍ انكهٗ

 )11انؼدهخ

علوم
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 )11انغشػخ

 )12انكزهخ – انشسُخ – انضيٍ

 )13يمذاسْب

 )14يمذاسْب ٔاردبْب

 )15اإلصازخ  /انضيٍ

 )16يزدّٓ – ليبعيخ

 )17اإلصازخ = انًغبفخ

 )18انًغبفخ

2

 )19و  /س

( )3يضـبئم
 )1يقطع أحد انًتضبثقيٍ ثدراجتّ  333و خالل دقيقخ ٔاحدح ٔ  423يتزاً خالل اندقيقخ انثبَيخ .
اصحت انضزعخ انًتٕصطخ ؟
أ) أثُبء اندقيقخ األٔنٗ
̅ع =

انًغبفخ انكهيخ
انضيٍ انكهٗ

=

ة) أثُبء اندقيقخ انثبَيخ
انًغبفخ انكهيخ
=
̅ع =
انضيٍ انكهٗ

جـ) أثُبء اندقيقخ انثبنثخ
̅ انًغبفخ انكهيخ
=
ع=
انضيٍ انكهٗ

311

61 1

421
61 1

721
61 2

=5و/س

=7و/س

=6و/س

 )2صيبرح تجدأ حزكتٓب يٍ انضكٌٕ ثى تزيد صزعتٓب نتصم  63كى/صبعخ خالل خًش ثٕاَٗ  .احضت
انعجهّ .
انًؼـيبد ع = 1طفش و  /س
ع 61 = 2كى /ط =  16.6 = 61 × 61 / 1111 × 61و /س
زـ = ؟
ٌ=5س
انؼدهّ =

16

ع– 2
ٌ

ع1

=

16٫6
5

2

=  3٫1و /س
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( )3قطع يتضبثق  53و خالل  33ثبَيخ شًبالً ثى  133و شزقبً خالل  63ثبَيخ ثى  53و جُٕثبً
خالل  13ثٕاَٗ ثى عبد إنٗ َقطخ انجدايخ خالل  43ثبَيخ .
(أ) انًغبفخ انكهيخ =  311و
انغشػخ انًزٕعـخ =

انًغبفخ انكهيخ
انضيٍ انكهٗ

=

311
141

=  2114و  /س
 133و
جـ

(ة) اإلصازخ = طفش

 63ث

 53و

 53و

 13ث
د

علوم

ة

 43ث
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َ قطخ انجدايخ
أ

17

الوحدة الثانية
س : 1اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :
 )1انًشايب
 )3انمبٌَٕ األٔل الَؼكبط انؼٕء
 )5انًشايب انكشيخ
 )7انجإسح األطهيخ
 )9انجؼذ انجإسٖ
 )11انًسٕس انثبَٕٖ
 )13انؼذعخ انًسذثخ
 )15انًسٕس األطهٗ نهؼذعخ
 )17انجؼذ انجإسٖ

 )2اَؼكبط انؼٕء
 )4انمبٌَٕ انثبَٗ فٗ الَؼكبط انؼٕء
 )6انشؼبع انًُؼكظ
 )8لـت انًشآح
 )11انًسٕس األطهٗ نهًشآح
 )12انؼذعبد
 )14انًشكض انجظشٖ نهؼذعخ
 )16انجإسح األطهيخ

س : 2ثـى تفضـز :
 )1ألٌ صأيخ انغمٕؽ = صأيخ االَؼكبط = طفش
 )2ألَٓب رُزح يٍ راللٗ ايزذاد األشؼخ
 )3ألَٓب رُزح يٍ راللٗ األشؼخ .
 )4ألٌ األشؼخ انًُكغشح رخشج يزٕاصيخ ٔال رهزمٗ .
 )5ألٌ طٕسح ْزِ األشيبء رزكٌٕ أيبو انشجكيخ
 )6ألٌ طٕسح ْزِ األشيبء رزكٌٕ خهف انشجكيخ
 )7ألَٓب رفشق األشؼخ فزمغ انظٕسح ػهٗ انشجكيخ .
 )8ألَٓب ردًغ األشؼخ فزمغ انظٕسح ػهٗ انشجكيخ .

س : 3أكًـم يضبر األشعخ :

و

18

ة

و

ة

و

ة
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 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع عهٗ ثعد ثيٍ انجؤرح ٔيزكز انتكٕر أيبو يزآح يقعزح

و

ة

 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع أيبو يزآح يقعزح عهٗ ثعد أكجز يٍ يزكز انتكٕر.

و

ة

 أكًم يضبر انشعبع :و
و

ة

ة

ة



ة

و

و

 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع أيبو عدصخ يحدثخ عهٗ ثعد أقم يٍ انجعد انجؤرٖ

ة

و

و

ة

 -ارصى خصبئص انصٕرح نجضى يٕضٕع أيبو عدصخ يقعزح

و

علوم

ة

ة

و
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انٕحدح انثبنثخ
س : 1عهم نًب يأتٗ
 -1ألَٓب كشح غبصيخ رشغ ػٕء ٔزشاسح
 -2ألَٓب رسزٕٖ ػهٗ انًبء ٔانغزاء ٔاالكغديٍ ٔثبلٗ ٔعبئم انسيبح .
 -3ألَٓب رشجّ انزجٍ انًُثٕس .
 -4ألَٓب َمـخ ػبنيخ انكثبفخ ٔانسشاسح ٔانؼغؾ .
 -5ألٌ ثٓب عـر يظمٕل .
 -6ألٌ لـش انؼيٍ طغيش ٔانؼذعخ ألم رسذثبً .
 -7ألَٓب رزكٌٕ يٍ يُشٕسيٍ صخبخيٍ يزمبثهيٍ يٍ انمبػذح .
 -8ألَٓب رغمؾ يزٕاصيخ ٔيٕاصيخ نهًسٕس ألطهٗ .

س : 2اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :
 )1انكٌٕ
 )4انًدًٕػخ انشًغيخ
 )7انشًظ
 )11انغشػخ انًزٕعـخ

 )2دسة انزجبَخ
َ )5ظشيخ االَفدبس انؼظيى
 )8ػذعخ يسذثخ

 )3انكٌٕ
 )6انغُخ انؼٕئيخ
 )9انغشػخ انًزدٓخ

س : 3أكًم يب يأتٗ :
 )2يزدٓخ – ليبعيخ – يزدٓخ
 )4يسذثخ
 )6انٓيذسٔخيٍ – انٓيهيٕو
 )8انكٕاكت – ٔازذ
221 )11
1932 )12
511 )14

 )1و  /س – كى  /عبػخ
 )3انجؼذ انجإسٖ
 )5يدشح دسة انزجبَخ
 )7انكٌٕ
 9461.111 )9يهيٌٕ كى
8 )11
3111 )13

س : 4تعزف عهٗ ْذِ انقطع انضٕئيخ
( )1يشآح يغزٕيخ
( )4ػذعخ يمؼشح
21

( )2يشآح يسذثخ
( )5ػذعخ يسذثخ

( )3يشآح يمؼشح
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يزاجعخ
س : 1اكتت انًفٕٓو انعهًٗ :

علوم

َ( -1ظف لـش ركٕس)

( -2اَؼكبط انؼٕء)

( -3لـت انًشآح)

( -4انًسٕس األطهٗ)

( -5انجؼذ انجإسٖ)

( -6انمبٌَٕ األٔل فٗ االَؼكبط)

( -7انمبٌَٕ انثبَٗ فٗ االَؼكبط)

( -8انشؼبع انًُؼكظ)

( -9انجإسح األطهيخ)

( -11انًسٕس انثبَٕٖ)

 ( -11انًسٕس األطهٗ)

( -12ؿٕل انُظش)

( -13لظش انُظش)

( -14انًشكض انجظشٖ نهؼذعخ)

( -15يشكض ركٕس ٔخّ انؼذعخ)

( -16صأيخ انغمٕؽ)

( -17يشآح يمؼشح)

( -18يشآح يسذثخ)

( -19انكٌٕ)

( -21انًدشاد)

( -21انشًظ)

( -22االَفدبس انؼظيى)

( -23انشًظ)

( -24انُظبو انشًظ)

( -25انغذيى)

( -26لٕح اندبرثيخ)

( -27انشًظ)

( -28انغُخ انؼٕئيخ)

( -29انيٕو)

( -31انغُخ)

( -31انًدشح)

( -32االَمغبو انًيٕصٖ)

( -33انغُزشٔعٕو)

( -34انكشٔعٕيبد)

( -35انزجشػى)

( -36ركبثش خُغٗ)

( -37انزدذد)

( -38األيشبج)
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س : 2أكًـم يب يأتٗ :
 -1ػؼف

 -2انسميميخ

 -3زميميخ  -يمهٕثخ  -يغبٔيخ نهدغى .

 -4لـت انًشآح  -انجإسح األطهيخ .

 -5ردًيغ

 -6يمؼشح

 -7ؿٕل َظش

 -8رمذيشيخ  -يؼزذنخ  -يكجشح

 -9أزذ أرسع دسة انزجبَخ .

 -11انٓيذسٔخيٍ  -انٓيهيٕو .

 -11انكٕاكت

 -12انكٌٕ

 -13انضْشح  -انًشزشٖ .

َ -14جزٌٕ  -ػـبسد .

 -15انشًظ

 1113 -16يٕو أسػٗ  243 -يٕو أسػٗ

1124 -17

 -18انكٕاكت  -انمًش

 -19ييزٕصٖ

 -21انًيٕصٖ

 -21اَزبج االيشبج

 -22انؼجٕس  -انًيٕصٖ.

 -23اندُغٗ

 -24األييجب

 -25ييزٕصيبً.

 -26انًيٕصٖ .

 -27األٔنٗ

 -28انالخُغٗ .

 -29االييجب  -انخًيشح .

 -31انفـشيبد َ -دى انجسش .

 -31اردبِ انكشٔيٕعٕيبد ئنٗ خؾ اعزٕاء انخهيخ .

س : 3عهم نًب يأتٗ :
 -1ألٌ ردًغ األشؼخ فٗ َمـخ ألشة ئنٗ لـجٓب .
 -2ألَٓب رغبػذػهٗ رفشيك األشؼخ .
 -3ألَٓب ردًغ األشؼخ ػهٗ انشجكيخ .
 -4ألٌ األشؼخ رخشج يزٕاصيخ .
 -5ألَٓب خضء يٍ كشح ٔازذح .
 -6ألَٓب رُزح يٍ رمبؿغ كشريٍ .
 -7الخزالف عشػخ دٔساٌ انكٕاكت زٕل يسٕسِ .
 -8الخزالف َظف لـش يذاسِ زٕل يذاسِ زٕل انشًظ .
22
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 -9ثغجت لٕح االَفدبس انؼظيى .
 -11ثغجت لٕح اندبرثيخ انشًغيخ
 -11ثغجت لٕح االَفدبس انؼظيى .
 -12ألٌ انفشد انُبرح يسًم َفظ انكشٔيٕعٕيبد يٍ االثبء .
 -13ثغجت ظبْشح انؼجٕس انزٗ رسذس أثُبء االَمغبو انًيٕصٖ .
 -14ألَٓب رسزٕٖ ػهٗ زٕافظ خشثٕييخ .
 -15ززٗ يغبػذ ػهٗ اَزبج االيشبج .

ال يٍ :
س : 4يب أًْيخ ك ً
 )1انؼذعخ انًسذثخ  :نؼالج ؿٕل انُظش .
 )2انؼذعخ انًمؼشح  :نؼالج لظش انُظش .
 )3انؼذعخ انالطمخ  :رظسير اإلثظبس ثذالً يٍ انُظبساد .
 )4انًشآ انًسذثخ  :فٗ انغيبسح
 )5انًشآح انًمؼشح  :فٗ كشبف انغيبسح
 )6انزهغكٕة  :نشؤيخ األشيبء انجؼيذح .
 )7اندبرثيخ انشًغيخ  :رسبفظ ػهٗ دٔساٌ انكٕاكت ثثجبد زٕل انشًظ .
 )8االَمغبو انًيٕصٖ  :اَزبج االيشبج
 )9االَمغبو انًيزٕصٖ  :رؼٕيغ انًفمٕد يٍ اندغى .
 )11انزكبثش اندُغٗ  :ئظٓبس انزُٕع ثيٍ األفشاد .
 )11انزكبثش انالخُغٗ  :اَزبج افشاد خيذح يشبثٓخ نألثبء رًبيبً
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إجبثـــخ األصئهخ انٓبيخ
ج: 1
و

ة

ج: 2
و
و

ة

ة

ج: 3

و

ة

و

ة

ة

و

ج: 4
و

ة

ة

و

رمذيشيخ – يكجشح – يؼزذنخ
جٔ -1 : 5خٕد َدى يذٔس ثبنمشة يٍ األسع.
 -2اَفدش انُدى ثفؼم لٕح َٕٔيخ ػخًخ.
 -3ثميذ عسبثخ غبصيخ كَٕذ انكٕاكت
 -4خبرثيخ انشًظ عيـشد ػهٗ انكٕاكت .
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Prep.

ج : 6أ) ركَٕذ انشًظ
ة) يذح دٔساٌ انشًظ زٕل انًدشح
ج) ػذد انًدشاد فٗ انكٌٕ ززٗ اآلٌ .

 يب انذٖ يدل عهيّ األرقبو اآلتيخ :1111111 )1يهيٌٕ



ػذد انًدشاد فٗ انكٌٕ

 221 )2يهيٌٕ عُخ



يذح دٔساٌ انشًظ زٕل يشكض انًدشح

 15111 )3يهيٌٕ عُخ



ثذايخ االَفدبس انؼظيى

 1933 )4و



انؼبو انزٖ ٔػغ فيّ رظٕس االَفدبس انؼظيى

 311111 )5كى /س



عشػخ انؼٕء

 9461111 )6يهيٌٕ كى



انغُخ انؼٕئيخ

 12111 )7يهيٌٕ عُخ



ثذايخ ظٕٓس انسيبح ػهٗ األسع

 11111 )8يهيٌٕ عُخ



ييالد انشًظ

 3111 )9يهيٌٕ عُخ



ثذأد رشكيم انًدشاد

 1111 )11يهيٌٕ عُخ



رالزى يبدح االَفدبس فٗ كزم

 5111 )11يهيٌٕ عُخ



ارخزد انًدشح انشكم

 1992 )12و



اكزشفذ عفيُخ فؼبء رفبٔربً فٗ اشؼبػبد انكٌٕ .

 4611 )13يهيٌٕ عُخ



َشأد انكٕاكت انغيبسح

 12111 )14يهيٌٕ كى



ؿٕل انُظبو انشًغٗ

 1796 )15و



ظٕٓس َظشيخ انغذيى

 1915 )16و



ظٕٓس َظشيخ انُدى انؼبثش

 1944 )17و



ظٕٓس انُظشيخ انسذيثخ
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