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ٔصاسج انرشتٛح انٕطُٛح
يرٕعطح ذسٛاخ أزًذ ـ خشاطح
انًغرٕٖ :انغُح انشاتعح يرٕعظ .

انًذج  :عاعح َٔصف
االخرثاس انفصه ٙانثانث ف ٙيادج عهٕو انطثٛعح ٔانسٛاج

اندضء األٔل)ٌ12( :
انرًش ٍٚاألٔل( :)ٌ6ذظٓش انٕثٛمح ( )1سعًا ذخطٛطٛا ندضء يٍ خٓاص زٕ٘ٛ
ف ٙخغى اإلَغاٌ.
 .1يغرعُٛا تًعطٛاخ انٕثٛمح انًمرشزح  ،أعذ سعى اندذٔل اٜذ ٙثى أذًى انخاَاخ
انفاسغح يُّ تًا ُٚاعثٓا.
سلى
انعضٕ

اعى
انعضٕ

انعصاساخ
انًفشصج

يسرٕٖ انعصاساخ
يٍ إَضًٚاخ

األغزٚح انًرأثشج

1
2
3
4
5
عُٕاٌ
انٕثٛمح

 .2انسصٕل عهٗ خهٛح يٍ انعُصش  5ف ٙانٕثٛمح ( )1ي ّكٍ يٍ اَداص يا ذٕضسّ
انٕثٛمح (.)2
أ ـ الرشذ عُٕاَا نهٕثٛمح ( )2ث ّى لذّو ذعشٚفا يُاعثا نهعُٕاٌ انًمرشذ.
ب ـ زذد خُظ انفشد انز٘ ُٚرً ٙإن ّٛاندٓاص انًٕضر ف ٙانٕثٛمح ( )1يع
ذعهٛم اإلخاتح.
ج ـ أركش ثالثح صفاخ خغًٛح (شارج) نٓزا انفشد انز٘ أخزخ يُّ انخهٛح انًذسٔعح؟
انرًش ٍٚانثاَ :)ٌ6(ٙيراتعح َشاط انعضٕ ( )2ف ٙانٕثٛمح ( )3انًماتهح  ،يكُد
يٍ انسصٕل عهٗ انعُصش ( )5يٍ َفظ انٕثٛمح خالل
انظاْشج انًثُٛح ف ٙانٕثٛمح (. )4

 .1الرشذ عُٕاَا يُاعثا نهٕثٛمح ( )3ثى عى عُاصشْا انًشلًح.
 .2انظاْشج انًٕضسح تانًشازم (أ  ،ب  ،ج ) ف ٙانٕثٛمح ( )4غٛش يشذثح :
أ ـ سذة يشازهٓا زغة انرغهغم انضيُ.ٙ
ب ـ يا انٓذف يٍ ْزِ انظاْشج؟
ج ـ اعرُرح خُظ انفشد انُاذح إرا عهًد أٌ انعُصش (ط) ٚسًم انصثغ ٙاندُغ.)y( ٙ
انصفســــح ½ (الهة انصفســــــــح)

اندضء انثــــــــاَ.)ٌ8( ٙ

انٕضعٛح اإلدياخٛح

خالل ذصفر ذهًٛز ف ٙانغُح انشاتعح يرٕعظ ألزذ يٕالع االَرشَد ذفاخأ تًعطٛاخ نسانح طفهح (ف ٙيثم عُك) ذعاَ ٙيٍ عذج
صم عهٗ يهفٓا انطث ٙانز٘ ٚظى انًعهٕياخ انًمرشزح ف ٙانغُذاخ انًمذيح نك.
أيشاض ٔ ،ألخم فٓى ٔضعٓا انصس ٙخٛذا ذس ّ
انغــــُذاخ :

انرعهًٛاخ :تاالعرًاد عهٗ انغٛاق ٔانغُذاخ ٔيكرغثاذك انغاتمح ف ٙانًادج:
تشس األيشاض انر ٙذعاَ ٙيُٓا انطفهح.
 .1أركش ثى ّ
 .2يارا ذمرشذ يٍ زهٕل يًكُح نسانح ْزِ انطفهح يثشسا الرشازاذك؟

تانرٕفٛك ـــــــــ أعرار انًـــــــــــــادج .
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