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سهطىخ عمبن 

وزارح انترثيخ وانتعهيم  

انمديريخ انعبمخ نهترثيخ وانتعهيم ثمحبفظخ جىىة انجبطىخ  

نهتعهيم األسبسي  (10-5)مدرسخ كعت ثه سىر 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 اٌفصً اٌذساعٟ األٚي

 

 

انىحدح األونى – نهصف انعبشر 

أجهسح اندعبمخ وانحركخ 
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انمقدمخ  

٘ٛ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ ِٓ االخزجبساد اٌغبثمخ لّذ ثزغ١ّؼٙب ٚرٕغ١مٙب  (  ٌٕجذع فٟ اٌؼٍَٛ)وز١ت 

ٚرمغ١ّٙب ػٍٝ ؽغت اٌفصٛي ٚاٌٛؽذاد 

ِؼ١ٕخ رٛصع ػٍٝ اٌطٍجخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ   (ٚؽذح)ثؾ١ش ػٓ االٔزٙبء ِٓ فصً

أٚ ٠مَٛ اٌطبٌت ثبخزجبس ٔفغٗ ثٕفغٗ ٚاإلعبثخ ػٍٝ األعئٍخ اٌّصبؽجخ ٌزٌه اٌفصً 

 

 

 

انهدف 

رؼ٠ٛذ ٚرذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ ٔٛػ١ٗ األعئٍخ اٌزٟ رشد فٟ االخزجبساد  

ِشاعؼٗ ػبِخ ٚشبٍِخ ٌّب رُ دساعزٗ  

اٌٛلٛف ػٍٝ ِغز٠ٛبد اٌطٍجخ ٚثبٌزبٌٟ ِغبػذرُٙ ٌفُٙ إٌّٙبط ثصٛسح أفعً  

رغ١ّغ أعئٍخ االخزجبساد فٟ ِىبْ ٚاؽذ 
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: األسئهخ انمىضىعيخ : أوال

 

: اٌغٙبص اٌزٞ ٠مَٛ ثبٌذػبِخ ٚاٌؾشوخ ٌٍغغُ ٘ٛ - 1

اٌزٕفغٟ – اٌؼظّٟ                           ة–  أ 

اٌذٚسأٟ – اإلخشاعٟ                 د–  ط 

 

ٚظؼذ فبغّخ ػظُ دعبط ١ٔئ فٟ وؤط ٚ أظبفذ إ١ٌٗ ؽّط ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه فالؽظذ رصبػذ - 2

: فمبػبد غبص ، رصبػذ اٌفمبػبد د١ًٌ ػٍٝ ٚعٛد

وشثٛٔبد اٌىبٌغ١َٛ - وشثٛٔبد اٌصٛد٠َٛ                                     ة-    أ

وشثٛٔبد اال١ٌَِٕٛٛ - وشثٛٔبد اٌّغ١ٕغ١َٛ                                    د-   ط

 

: ػٕذ  ٚظغ ػظبَ فٟ ؽّط اٌخ١ٍه ٌؼذح أ٠بَ فئٔٙب عٛف - 3

رصجؼ ١ٌٕخ   - رصجؼ صٍجخ                                        ة-  أ

٠زغ١ش ٌٛٔٙب فمػ   - رٕزفخ                                                د-  ط

 

لبَ ػجذهللا ثئعشاء رغشثخ وّب ٘ٛ ِٛظؼ فٟ اٌشىً اٌّمبثً ٚرٌه ٌّؼشفخ أصش فمذاْ األِالػ اٌّؼذ١ٔخ - 4

ِٓ اٌؼظبَ ػٍٝ صالثخ اٌؼظبَ ، ٚظٙشد ٌٗ إٌز١غخ ثؼذ صالصخ أ٠بَ  

أٞ إٌّؾ١ٕبد اٌج١ب١ٔخ اٌزب١ٌخ ٠ٛظؼ ِب ؽذس ٌىضبفخ اٌؼظُ خالي صالصخ أ٠بَ 

 

 

:                     اٌمٕبح اٌزٟ رظٙش فٟ اٌشىً رغّٝ لٕبح  -5

٘بفشط            ( اعزبو١ٛط                                                      ة (   أ

٘ٛن ( ٘ىغٍٟ                                                         د (   ط
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 :اٌغضء اٌزٞ ٠ؾّٟ إٌخبع اٌشٛوٟ ٘ٛ- 6

 اٌغّغّخ -اٌمفص اٌصذسٞ                                              ة-  أ

اٌؾٛض - اٌؼّٛد اٌفمشٞ                                                د- ط

 

أٞ ِٓ اٌخ١بساد اٌزب١ٌخ رّضً اٌزشر١ت اٌصؾ١ؼ ٌزشاو١ت اٌؼظُ ِٓ اٌذاخً إٌٝ اٌخبسط - 7

اٌؼظُ اٌىض١ف – لٕبح ٘بفشط – ٔخبع اٌؼظُ -  أ

اٌؼظُ اٌىض١ف – ٔخبع اٌؼظُ – لٕبح ٘بفشط - ة

لٕبح ٘بفشط – ٔخبع اٌؼظُ – اٌؼظُ اٌىض١ف - ط

ٔخبع اٌؼظُ -  ٘بفشطلٕبح– اٌؼظُ اٌىض١ف - د

 

:   ٔٛع اٌّفصً اٌّٛعٛد فٟ ِشػ ا١ٌذ -8

 ة ـ وشٚٞ                   ِؾٛسٞ                                               -  أ

 د ـ سصٞ     ط ـ ِٕضٌك                                                 

 

: اٌّفصً اٌزٞ ٠شثػ ػظبَ اٌغبق ثؼظُ اٌفخز ٘ٛ ِفصً - 9

  وشٚٞ-ة                                                ِؾٛسٞ -أ

 ِٕضٌك -د                                               سصٞ  -ط

 

: رمَٛ اٌؼظبَ ثزخض٠ٓ - 10

 اٌذْ٘ٛ         -ة                اٌجشٚر١ٕبد                                    -أ

اٌف١زب١ِٕبد -د               اٌىشث١٘ٛذساد                               -ط
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 األصفشِٓ ٚظبئف ٔخبع اٌؼظُ - 11

 اٌذْ٘ٛ إٔزبط-                                    ة خال٠ب اٌذَ اٌؾّشاءإٔزبط- أ

رخض٠ٓ اٌذْ٘ٛ -                                د اٌؾّشاءرخض٠ٓ خال٠ب اٌذَ - ط

 

ثضساػخ ٔخبع اٌؼظُ فٟ عغّٗ الْ ٚظ١فزٗ  (اٌٍٛو١ّ١ب)٠ؼبٌظ ِش٠ط عشغبْ اٌذَ - 12

 اٌذْ٘ٛ إٔزبط-                                      ة خال٠ب اٌذَ اٌؾّشاءإٔزبط- أ

رخض٠ٓ اٌذْ٘ٛ -                                   درخض٠ٓ خال٠ب اٌذَ اٌؾّشاء- ط

 

رٕجؤ ِبرا ؽذس ، ارجغ دمحم ؽ١ّخ غزائ١خ رؾزٛٞ ػٍٝ ٔغجخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌىبٌغ١َٛ ٚثؼذ فزشح شؼش ثآالَ   - 13

ٌٗ :

 رعخُ اٌؼظبَ         -ة                                                اٌذ٠غه          -أ

 أضالق اٌؼظبَ - د                                           ٘شبشخ اٌؼظبَ     -ط

 

:   األٚربس ػجبسح ػٓ أٔغغخ رشثػ ث١ٓ - 14

ة ـ اٌؼظبَ ثبٌؼظبَ   أ ـ اٌؼعالد ثبٌغٍذ                                       

ط ـ اٌؼظبَ ثبٌؼعالد                                    د ـ اٌؼعالد ثبٌؼعالد 

 

رشرجػ اٌؼظبَ ثبٌؼعالد ثٛاعطخ - 15

 األٚربس-                                                  ةاٌّفبصً  - أ

 األسثطخ-                                               داٌغعبس٠ف- ط

 

٠مً فمذاْ اٌؾشاسح ػٓ غش٠ك اٌغٍذ فٟ اٌشزبء ثغجت - 16

افشاصاٌغذد اٌذ١ٕ٘خ  -               ة اٌذ٠ِٛخ ِٓ عطؼ اٌغٍذاألٚػ١خالزشاة - أ

فشاص اٌغذد اٌؼشل١خ  إ-                 د اٌذ٠ِٛخ ػٓ عطؼ اٌغٍذاألٚػ١خاثزؼبد - ط
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: ِٓ أُ٘ اٌٛظبئف اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌغٍذ - 17

 ٠ؼذي دسعخ ؽشاسح اٌغغُ ؽغت اٌج١ئخ اٌّؾ١طخ ثٗ -   أ

 ٠ّزص اٌؾشاسح ِٓ ِؾ١طٗ ثٛاعطخ اٌؼشق -  ة 

 ٠مَٛ ثئٔزبط ع١ّغ ف١زب١ِٕبد اٌغغُ-  ط

٠غبػذ ػٍٝ االعزغبثخ ٌٍعغػ ٚاٌؾشاسح ٚاٌجشٚدح -  د

 

:  ِٓ األِشاض اٌزٝ ٠زؼشض ٌٙب عٍذ اإلٔغبْ - 18

أ ـ اٌشذ اٌؼعٍٟ                                           ة ـ األوض٠ّب             

ط ـ األ١ّ١ٔب                                                 د ـ االعمشثشٚغ     

 

: رزٛاعذ األٚػ١خ اٌذ٠ِٛخ فٟ اٌغٍذ فٟ غجمخ - 19

األدِخ    –اٌجششح                                                  ة –  أ 

اٌغذد اٌؼشل١خ -اٌذ٘ٓ                                    د- ط 

 

 :رزفٛق أشؼخ اٌش١ٔٓ اٌّغٕبغ١غٟ ػٍٝ األشؼخ اٌغ١ٕ١خ ثؤٔٙب رصٛس- 20

 وش٠بد اٌذَ اٌؾّشاء-  وش٠بد اٌذَ اٌج١عبء ثٛظٛػ                      ة-   أ

األٔغغخ ا١ٌٍٕخ ٚاٌصٍجخ -    د   ٔخبع اٌؼظبَ                              -   ط

 

 : ِشض ٠ص١ت عٍذ اإلٔغبْ ِٓ أعجبثٗ اٌزؤص١ش اٌز١ٙغٟ ٌٍّٕظفبد ػٍٝ اٌجششح ٘ٛ -21

  عشغبْ اٌغٍذ-ة                                          اٌؾشٚق -أ

 األوض٠ّب -د                               ؽت اٌشجبة اٌذٕٟ٘ -ط

عمٛغ اٌغٕذٞ فٟ ِىبٔٗ ثؼذ ٚلٛفٗ ٌّذح غ٠ٍٛخ دْٚ رؾش٠ه األغشاف اٌغف١ٍخ لذ ٠ذي ػٍٝ إصبثزٗ - 22

:  ثـ

 األوض٠ّب اٌمشص١خ      - ة                         أوض٠ّب اٌذٚاٌٟ             -أ

 اٌزٙبثبد اٌمششح اٌغٍذ٠خ -د                          األوض٠ّب                   -ط
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:  األسئهخ انمقبنيخ: ثبويب

 

: اذكر أهميخ كم مه 

................................................................................................... إفشاص اٌؼشق -  1

........................................................................................ عٙبص رٕظ١ش اٌّفبصً - 2

 

 

: فسر انعجبراد انتبنيخ 

. اٌؼظبَ ١ٌغذ ِغشد شٟ داػُ ِٚضجذ ٌٍغغُ- 1

فٟ اٌشزبء رضداد و١ّخ اٌجٛي ٚرمً فٟ اٌص١ف - 2

 ٠غبػذ اٌغٍذ فٟ ثٕبء اٌؼظبَ- 3

 

 

: عهم مب يهي 

 ثّشض اٌىغبػ   ٠Dصبة األغفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ٔمصب فٟ ف١زب١ِٓ - 1 

٠غبُ٘ عٍذ اإلٔغبْ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ صجبد دسعخ اٌؾشاسح - 2

 ػٕذ اٌششٚق ٚاٌغشٚة ثغ١طخ ٌفزشح اٌشّظ ألشؼخ األغفبي٠ٕصؼ ثزؼش٠ط - 3

غجمخ اٌجششح فٟ عٍذ اإلٔغبْ ١ِزخ - 4

. ػظبَ اٌطفً ألً إصبثخ ِٓ ػظبَ اإلٔغبْ اٌجبٌغ- 5
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 :أسئهخ متىىعخ

اروش اص١ٕٓ ِٕٙب  . أخشٜ ال رمزصش ٚظ١فخ اٌؼظبَ ػٍٝ دػُ اٌغغُ فمػ ثً ٠مَٛ ثؼذح ٚظبئف - 1

 

؟  ٚظؼ و١ف رشرجػ ؽشوخ اٌؼظبَ ثبٌؼعالد- 2

 

؟   ٚظؼ دٚس اٌغٍذ فٟ ؽفع دسعخ اٌؾشاسح- 3

 

 :ا٢رٟأوًّ اٌفشاغبد فٟ اٌغذٚي - 4

انىظيفخ  

.......................................................... وخبع انعظم األحمر 

 

.......................................................... وخبع انعظم األسفىجي 

 

 

 

" عمطذ ِش٠ُ ِٓ ػٍٝ اٌغٍُ فؤص١جذ فٟ لذِٙب - 5

ِب أٔٛاع إصبثبد اٌؼظبَ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ لذ ٌؾمذ ثمذَ ِش٠ُ؟ - أ     

. ػذد صالس غشق ٠ّىٓ أْ رشخص ثٙب ٘زٖ اإلصبثبد- ة     

 

ٚ أص١ت ٚاٌذٖ أ٠عب ثىغش فٟ ٔفظ ،  عٕٛاد ثىغش فٟ ٠ذٖ 3فٟ ؽبدس ِشٚسٞ أص١ت عبٌُ ٚػّشٖ - 6

: ِٓ خالي ٘زا اٌّٛلف أعت ػٓ ا٢رٟ"    اٌّٛظغ

ِٓ اٌزٞ رزٛلغ أْ ٠ٍزئُ وغشٖ أعشع ؟ ٚ ٌّبرا ؟    - أ

ِب ٟ٘ اٌزم١ٕخ اٌطج١خ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌطج١ت ١ٌؾذد ِٛظغ اٌىغش؟ -  ة 

 

  ِجىشح خذ٠غخ ثّشض ٘شبشخ اٌؼظبَ فٟ عٓ أص١جذ- 7

 خذ٠غخ ثبٌّشض  إصبثخ إٌٝ أدد أعجبة أسثؼخفٟ ظٛء اٌؼجبسح اٌغبثمخ ػذد 
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ْٞ ِٓ سٚػٗ ٚ أششػ ٌٗ و١ف ٠ّىٓ ، فزشٖٛ ِظٙش ٠ذٖ ، أص١ت أخبن اٌصغ١ش ثؾشق فٟ ٠ذٖ - 8 ٘ذ

اعزؼبدح ِظٙش ٠ذٖ اٌطج١ؼٟ 

 

( األوض٠ّب)ِشض . اٌشبئؼخ اٌزٟ ٠زؼشض ٌٙب اٌغٍذ األِشاضِٓ - 9

 األوض٠ّب أٔٛاعاروش اص١ٕٓ ِٓ 

 

فٟ اٌشىً اٌّمبثً ؽذد اٌشلُ اٌذاي ػٍٝ وً ِٓ  - 10

 .......................................ٔمطخ االسرىبص

 ...................................................اٌمٛح

 ..............................................اٌّمبِٚخ

 

 

 

 

: األشكبل وانرسىمبد

 

٠ٛظؼ اٌشىً اٌّمبثً رشو١ت اٌؼظُ  - 1

 3 2ٚإٌٝ ِبرا رش١ش األسلبَ - أ

 ٌٍٕغ١ظ ٚٔمص اٌىبٌغ١َٛ رؤوًاٌّشض اٌزٞ ٠صبة ثٗ اٌشخص ٌٛ ؽذس ِب -  ة

 1ٌٍغضء اٌّىْٛ ٌٍشلُ 
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 ا٢ر١زبٌْذ٠ه اٌصٛسربْ - 2

 اٌزمطذ ٚأ٠ّٙب اٌغ١ٕ١خ األشؼخ اٌزمطذ ثبعزخذاَ أ٠ٙب

 اٌش١ٔٓ اٌّغٕبغ١غٟ أشؼخثٛاعطخ 

 إعبثزه ؟فغش 

 

 

 

ادسط اٌشىً اٌّمبثً صُ اعت ػٓ اٌغؤا١ٌٓ اٌزب١ٌٓ - 3

إٌٝ ِبرا ٠ش١ش اٌشِض ة - أ

 

: اإلعبثخاخزش - ة

فبْ  (ة )ثبرغبٖ إٌمطخ   (أ  ) رُ رؾش٠ه ِٛلغ ٔمطخ االسرىبص ِٓ إٌمطخ إرا 

اٌمٛح رضداد ٚاٌشغً إٌّغض ٠ٕخفط 

اٌمٛح رٕخفط ٚاٌشغً إٌّغض ٠ضداد      

 إعبثزه ؟فغش 

 

  اإلٔغب٠ْٛظؼ اٌشىً اٌّغبٚس رشو١ت اٌغٍذ فٟ عغُ - 4

ادسط اٌشىً ع١ذا صُ اعت ػٓ اٌغؤا١ٌٓ اٌزب١١ٌٓ 

 

، ٚاٌغضء اٌّشبس 1 ثبٌشلُ إ١ٌٗلبسْ ث١ٓ اٌغضء اٌّشبس - أ

  ؟ ِٓ ؽ١ش اٌٛظ١فخ2 ثبٌشلُ إ١ٌٗ

 

  اإلٔغبْ ؟ ثزٕظ١ُ دسعخ اٌؾشاسح فٟ عغُ 4 ثبٌشلُإ١ٌٗفغش و١ف ٠مَٛ اٌغضء اٌّشبس - ة

 

 


