
 2من1ّصفحة ال

よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかبُ ــُـ．ُُ ら ُ ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

ُل ُنقطか(2ُت:ُ)الجزءُاأو 
ُُُنقاط(6ُة:ُ)ُلمよينُاأوُ التُ 

الفلú ，امناへ صاحえ    "ألفよيめ فيجنر"عتبر  ي    êفي عل  げامخّت

نظよيら" かحزحか القاゆاき" حيث افترご أîّ القاゆاき كانت عباおゆ عن 

 كتلか ，احおめ قبل ماييî السنيîب  

 か الت畦 اعتمめ عليها هやا العالê لبناء نظよيت。؟  ماهي اأدلّ  (1

2)   畦الت かالجي．ل．جي およفّس نماهي الظاهよ ؟  بهاきاゆالقا かحزحら 

   هاき الجي．ل．جيか اماحظか في أماكن اانضغاط؟لتش．ّ ماهي ا  (3
ُنقاط(6ُُُة:ُ)انيمよينُالثُ التُ  

مゆめستكらêياゆ   في   お    عل．م  ごよمع،ごゆلفت    اأêللصّ   انتباهك  かيطよخ  ふفائ،かأمامها    التكت．ني ضعت   ，

 عنها:  مجم．عか من اأسئلか، فأجبت

 كت．نيか؟ فيحか التّ ما معن渓 الصّ  (1

2)  めّالتّ د ن．ع الصّ ح ふالتّ فائ かكت．ني  :かالي 

 بصفيحか إفよيقيا  -  صفيحか ناらكا 

3)  ّよف على البياناتع きل 2，  ت か(ت)ل．ثيق،  

 êّح ث めّ ّالص かكよعلى مست．・ د ن．ع ح ふكل منهاب  فائ 

       فائふ؟ ئيس 畦 لحよكか هやه الصّ بえ الよّ ه． الّس  ما (4

 

                                                                  

   ُむُوالحياُةة:ُاماかبيع  عل．مُالط 

الاُ:ست．ُ・اُم ُطُلثかث   مت．س 

 ت2ة2/تت/ة3ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر عかُونصéُسا:ُةامد   الفصلُاأو 

(ُかتال．ثيق)ُ 

(ُかتال．ثيق)ُ 
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 2من2ّصفحة ال

ُ(نقاط8ُة:ُُ)انيالثُ الجزءُ
ُ

かماجيむُاإかال．ضعي : 
جبا¡ اأنめيز    أîّ   مفادها  فض．لú،على معل．ماき أثاきゆ    ك．قع نظよ ف ふ إحめ・ امجاき العلميか  تصّف كنت ت

اأط．¡ على سطめ    ふ  ع  ت    かيゆالقا الجبا¡   かسلسل،ごゆتك．ّ   اأ  やمن تحよّ   ة5نت  كت صفيحか  ملي．î سنか عنめما 
 قاおゆ أمよيكا الجن．بيかب غよب تكت．نيか محيطيか )صفيحか ناらكا( في اتجاه 

ُ  :ُُنداきالس 

 
  تيîالتكت．ني تيîحي( حよكか الصف تنめ )الّس 

 ( 2نめ )الّس 

きُا على الّس اعتماد  :ُالتعليما， きاめعّم مكتسبات ن えأج ،かالقبلي úا يلي : 

 か؟  ك صفيحか ناらكا نح． صفيحか أمよيكا الجن．بيّ よ تحよّ كيé تفّس  -أ (1

 ب صفيحか ناらكا تحت القشおよ القاゆيか ， ليس العكس عّلل سبえ انزاí -ب

 ل جبا¡ اأنめيزب اشのよ مよاحل تشكّ  (2

 ُُُُبثباき حجê الكおよ اأゆضيかب  も かلúعاقأثبت   ثêّ لت بها جبا¡ اأنめيز استنتね الظاهおよ الت畦 تشكّ  (3

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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