 -1اسعى عًٓٚ ٍٛجُٛبٌ اردبِ انضٕء انز٘ ٚصم ئنٗ حصخ نك ٙرزًكٍ يٍ سؤٚخ ضٕء انًصجبذ
ف ٙانًشآح
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 -2أخشٖ يدًٕػخ يٍ انطهجخ ردشثخ نًؼشفخ أثش دسخخ انحشاسح ػهٗ انٕٓاء داخم ثبنٌٕ  .فقبيٕا
ثهف خٛظ حٕل انجبنٌٕ ثى قبعٕا طٕل انخٛظ ف ٙكم يشح ٔعدهٕا انُزبئح انز ٙحصهٕا ػهٓٛب فٙ
اندذٔل اٜر: ٙ

كٛف رإثش دسخخ انحشاسح ػهٗ انٕٓاء داخم ثبنٌٕ

انظشٔف انًخزهفخ انز ٙكبٌ ثٓب انجبنٌٕ

قٛبط انخٛظ انز٘ نف ثّ انجبنٌٕ ( ثبنغُزًٛزش )

انجبنٌٕ ثؼذ ئخشاخّ يٍ انثالخخ

12 cm

انجبنٌٕ ف ٙدسخخ حشاسح انغشفخ

20 cm

انجبنٌٕ ثؼذ دقٛقز ٍٛيٍ اسرفبع دسخخ حشاسرّ

35 cm

انجبنٌٕ ثؼذ أسثغ دقبئق يٍ اسرفبع دسخخ حشاسرّ

51 cm

ثُب ًء ػهٗ انُزبئح انز ٙحصم ػهٓٛب انطهجخ يب االعزُزبج انز٘ ٚزى حٕل رأثٛش دسخخ انحشاسح ػهٗ
انٕٓاء ف ٙانجبنٌٕ ؟
أ -انجبنٌٕ األكثش دفئب ً ٚزٕعغ أكثش
ة -اَفدش انجبنٌٕ ثؼذ اسثغ دقبئق يٍ اسرفبع حشاسرّ
جٚ -زحشك انغبص ثشكم أعشع ف ٙانجبنٌٕ األثشد
د -ال ٚزأثش انجبنٌٕ ثزغٛشاد دسخخ انحشاسح
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 -3انزغهغم أدَبِ ٚحذس ػهٗ يذٖ فزشح طٕٚهخ يٍ انضيٍ اندٕٛنٕخ.ٙ

ٚج ٍٛرغهغم انخطٕاد انًزجؼخ ف ٙرشكٛم
(أ) ػُصش
(ة) صخٕس ثشكبَٛخ
(ج) صذع
(د) أحفٕسح
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ٚ -4ج ٍٛانشعى انجٛبَ ٙأدَبِ ردشثخ أخشٚذ نًؼشفخ يذٖ عشػخ رحشك خضٚئبد انًبء يٍ خالل
أحدبو يخزهفخ يٍ َفظ انًبدح.

يهٙء أَجٕثبٌ يزطبثقبٌ ثأحدبو يزغبٔٚخ يٍ خضٚئبد يخزهفخ انحدى ٔ .رى ئضبفخ َفظ كًٛخ انًبء
ئنٗ أػهٗ كم اَجٕة  .ثى قبو أحذ انطهجخ ثقٛبط انٕقذ انز٘ اعزغشقّ انًبء نهٕصٕل ئنٗ انًصفبح فٙ
األَجٕث ٍٛثى عدم انُزبئح انز ٙحصم ػهٓٛب ف ٙاندذٔل انزبن: ٙ
خذٔل انجٛبَبد
حدى اندضٚئبد

انٕقذ ( ثبَٛخ )

انكجٛشح

1.2

انصغٛشح

5

 -1اركش اثُ ٍٛيٍ انًزغٛشاد انزٚ ٙدت أٌ ركٌٕ ثبثزخ فْ ٙزِ انزدشثخ .
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
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 -2يبرا رغزُزح يٍ ْزِ انزدشثخ .
...........................................................................................................
.........................................................................................................
 -5دسط طبنت ػُٛخ يٍ انصخٕس ٔصفٓب ثأٌ نذٓٚب خضٚئبد يخزهفخ األنٕاٌ حدًٓب ٚزشأذ ثٍٛ
يهًٛزش ٔاحذ ئنٗ  12يهًٛزش .يب دسعّ انطبنت كبٌ-:

(أ) اعزُزبج
(ة) فشضٛخ
(ج) رُجإ
(د) يالحظخ
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