
 

 

 

 

 

 

 

 

 :ن( 50) التمريه األول

 .                        انًؼشفخ ثـ:      َؼزجش انؼجبسح اندجشٚخ   

 إنٗ خذاء ػبيهٍٛ.     حهم  -1

 .      انًزشاخحخ  Rحم فٙ  -2

 .          انًؼبدنخ:  Rحم فٙ  أ/ -3

  ) اسزُزح حهٕل انًؼبدنخ:  ب/
 

 
)
 
  (  

 

 
)     . 

 

 : (ن07,5: )التمريه الثاوي

، َضغ      حٛث:  [ ]َقطخ رزحشك ػهٗ انقطؼخ  Mٔ         قطؼخ يسزقًٛخ حٛث:  [  ]

 .. "انشكم انًقبثم"       حٛث:  Nانُقطخ      ػهٗ انًسزقٛى انؼًٕد٘ ػهٗ انًسزقٛى 

 .MNEFيسبحخ انًشثغ      َؼزجش 

 

 .xػٍٛ انًدبل انز٘ ُٚزًٙ إنّٛ  -1

 . xثذالنخ     MNأحست انطٕل -2

 .               رحقق أٌ:  -3

 .   يٍ أخم      ػٍٛ قًٛخ  -4

 .               ٔ أٌ                  رحقق أٌ:  -5

 ، " دٌٔ اسزؼًبل انًًٛض"        حم انًؼبدنخ  -6

 .cm² 65ثحٛث ركٌٕ يسبحخ انًشثغ ْٙ:   اسزُزح قًٛخ  -7

 

 :ن(07,5)التمريه الثالث   

 ػهٗ ػذد انسبػبد انزٙ رقضٛٓب كم ٔاحذح يٍُٓ فٙ انًشاخؼخ انًُضنٛخ انٕٛيٛخ ، فكبَذ  رهًٛزح  33سئهذ     

 .1يخطظ  انشكم  فٙ انُزبئح    

 2316-2315نسُخ انذساسٛخ: ا                                       نحبج ػًش ثٍ انحبج يسؼٕد                         ا ثبَٕٚخ

 2316فٛفش٘  29ٚــــــــــــٕو:أٔنٗ خذع يشزشك ػهٕو ٔ ركُٕنٕخٛب                                                      انقسى: 

  سبػزبٌانًـــــــــــــــــــذح:                                                                                                  

 فٙ يبدح انشٚبضٛبد انثبَٙ االخزجبس

 2يٍ  1انصفحخ 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ٚقضٍٛ سبػزٍٛ فٙ  ْٕٙ ػذد انزهًٛزاد انهٕار bْٕ ػذد انزهًٛزاد انهٕارٙ ٚقضٍٛ سبػخ ٔاحذح ٔ  aَؼزش     

 انٕٛيٛخ. انًشاخؼخ انًُضنٛخ   

 .    انٕثٛقخ انًشفقخ إرا ػهًذ أٌ:  انًٕخٕد فٙ 1 أكًم انًخطظ  -1

 .   ٔ       : ثقٙ يٍ انزًشٍٚ َضغ فًٛب -2

 انٕسظ انحسبثٙ ٔ انٕسٛظ نٓزِ انسهسهخ.انًذٖ ، أحست  أ/

 أَٓب رضبػف يذح انًشاخؼخ انٕٛيٛخ. رٕخٛٓبد األسزبر، قّشسد كم رهًٛزح يٍ ثؼذ ب/

  ػٍّٛ انٕسظ انحسبثٙ فٙ ْزِ انحبنخ.  -

  ، 1طٕل " يذٖ" كم فئخ ْٕ ػذ ْزِ انسبػبد " انًزكٕسح فٙ ثذاٚخ انزًشٍٚ" ػهٗ شكم فئبد ٔصّ  جـ/        

 ".2هٗ انًذسج انزكشاس٘ " انشكم نُزحصم ػ               

 فٙ انٕثٛقخ انًشفقخ يغ إَشبء انًضهغ انزكشاس٘.انًٕخٕد  2أكًم انًخطظ    -1

  أػذ حسبة انٕسظ انحسبثٙ ٔ انٕسٛظ نٓزِ انسهسهخ.   -2

 

  

 

 

 

 

 

 . 2ٔ انشكم  1فٙ انٕثٛقخ انًشفقخ انزٙ رؼبد يغ ٔسقخ اإلخبثخ ًٚثالٌ انشكم 2ٔ انًخطظ  1انًخطظ  يالحظخ:

 
بالتوفيق للجميع   

 عدد الساعات 

 عدد التلميذات
 1الشكل 
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 2الشكل 
 عدد التلميذات

 2يٍ  2انصفحخ 


