
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/1                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/1science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/1science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade1                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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                                                                                                                                            اىضبّٜاالثزذائٜ  ــ  اىفصو اىذساعٜ  األٗه ٍؼبسف ٍٖٗبساد ٗقذساد ٍبدح اىؼيً٘  ــ  اىصف
 3 من 1صفحت 

 

 
 ( ..... )الصف ألاول الابتدائي    .......................................................................................................... :اسم الطالب 

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

. ٍبٕ٘ اىطَّقظ ؟ / 18ط
٘ ِخاله اىًٞ٘ : اىطَّقظ / 18ط . ٕ٘ دبىخ اىغََّبء ٗاىجَّ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

اد قِٞبط اىطَّقظ ؟ /  19ط َٗ  .أُرمش ثؼط أدَ
 :َُٝنِ قٞبط اىطَّقظ ثــ  / 19ط
 .َِٝقُٞظ دََسَجخ اىَذِشاِسح  : ِمْقياس الَحِراِرة- 1
َطش  : ِمْقياس الـَمَطـر- 2 ََ َّٞخَ اى َِّ  .َِٝقُٞظ َم
ار- 3 َٝبح  : الـسَّْهُم الــدَوَّ دُ ارَجبَٓ َدَشَمِخ اىّشِ  . َُٝذذِّ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

د اىفص٘ه األسثؼخ ؟ / (أ  ) فقشح 20ط  .َػذِّ
َٜ  / (أ  ) فقشح 20ط ِٕ زبُء : فٜ اىغََِّْخ أَْسثَؼَخُ فُُصٍ٘ه  اىّشِ َٗ اْىَخِشُٝف ،  َٗ ُْٞف ،  اىصَّ َٗ ثُِٞغ ،   . اىشَّ
   
 

ٝنفٜ ٍؼشفخ رَّغَُِّٞش ٗادذ َٝذذُس فٜ ُمّوِ  ). ٍب اىزَّغَُِّٞشاد اىزٜ رذذس فٜ ُمّوِ فصٍو ٍِ اىفُُصِ٘ه األَسثَؼَخ ؟ / (ة  ) فقشح 20ط
 (فصو 

  / (ة  ) فقشح 20ط
  ِف الرَّ ِيي :   

ُّ٘ دَافِئبً ،•        ُُ اىَج ٝيَخً ، ُٗٝن٘ ِ٘ غبً عبػبٍد َغ َِ ْش ٍُ   ٝنُ٘ اىطَّقُظ 
ُِٖ٘س ، •        َٕب فِٜ اىظُّ َٕبُس   رَْ٘ اىْجبربد ٗرَْجذَأُ أَْص
اَّبِد •        َ٘ َِ اْىَذَٞ ٍِ  . رَِيذُ َمضٌِٞش 

 
  ِ ْي   : ف اللَّ

َ٘ أَشذُّ اىفُُصِ٘ه َدَشاَسحً •        ُٕ ْٞف  ثِٞغِ .  اىصَّ ِْ فَْصِو اىشَّ ٍِ َه  َ٘ ٌظ عبػبٍد أَْغ َِ ْش ٍُ ِٔ َجبٌف ٗ  .ٗ اىطَّقُظ فٞ
ْٞف •        ُش فِٜ فَْصِو اىصَّ َِ َِ اىْجبربد رُضْ ٍِ ُِ ِغزَاٌء َمضٌِٞش .  مضٌٞش  فَُّش ِىإِلَّغب َ٘ َ  .َٗٝز

 
  ِ  ف اْلَ ِر  :  

ِْٞف ، ُٗٝصُِٞخ اىطَّقُظ ٍؼزَِذالً •        َِ اىصَّ ٍِ غبً عبػبٍد أَقَوَّ  َِ ْش ٍُ ُُ اىطَّقُظ   . ُٝن٘
ِٓ األَٗساق •        ٌَّ رَزََغبقَُػ ِٕز ب صُ َٖ َساقِ ْٗ ُُ أَ ا َ٘  .  ثَؼَُط اىَّْجَبربِد رَزَغََُّٞش أَْى
َِ دافِئٍَخ •        ب إِىٚ أٍَبِم َٖ بِجُش ثَؼُع َٖ زَبِء فَُٞ اَّبُد فِٜ االْعزِْؼذَاد ِىفَْصِو اىّشِ َ٘  . رَْجذَأُ اىذَٞ

 
  ِف الّلِ َاا  :  

َ٘ أَشذُّ اىفُُصِ٘ه ثُُشٗدَحً •        ُٕ زَبء  غبً عبػبٍد قَيٞيَخً ،.  اىّشِ َِ ْش ٍُ  ِٔ ُُ اىطَّقُظ فِٞ ُٝن٘ َٗ 
َطبُس ، ٗأَْدَٞبّبً اىجََشدُ ٗاىضُّيُُ٘ط •        ٍْ ِٔ األَ  .  رَزََغبقَُػ فِٞ
       •   ًُ ب اَٟخُش فَََْٞب َٖ ب ثَْؼُع ٍَّ ؼَُٔ فِٜ فَْصِو اىَخِشِٝف ، أَ ََ بَج ٍَ ب َػيَٚ  َٖ ذُ ثَْؼُع َِ ب ، فََْٞؼزَ َٖ ّبُد َغؼَبٍبً َْٝنِفٞ َ٘ زَبِء رَِقوُّ اىَّْجَبربد ، فاَل رَِجذُ اْىَذَٞ   فِٜ اىّشِ

ثِٞغِ   َٜ فَْصُو اىشَّ  . َدزَّٚ َٝأْرِ
  

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ٍبٕٜ اىَبدَّح ؟ / 21ط
ٞغ األشٞبء  : المادَّة / 21ط َِ ُ َج ِ ّ٘  .ٕٜ اىَّزِٜ رَُن

بدَّح  ٍَ  ِ ٍِ  ُ َّ٘ ٌُ اإلَّغبُ ميٖب أشَٞبء رَزََن ِجْغ َٗ  ّٜ اىُنْشِع َٗ اُء  َ٘ َٖ اْى َٗ بُء  ََ  .                    فبْى
َنبّبً اىَبدَّح                     ٍَ   .(َدِّٞضاً  ) رَشغَُو 

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

د دبالد اىَبدح  / 22ط  .َػذِّ

اىفصو     االثزذائٜاألٗه اىصف     ٍؼبسف ٍٖٗبساد ٗقذساد ٍبدح اىؼيً٘
اىضبّٜاىذساعٜ 



                                                                                                                                            اىضبّٜاالثزذائٜ  ــ  اىفصو اىذساعٜ  األٗه ٍؼبسف ٍٖٗبساد ٗقذساد ٍبدح اىؼيً٘  ــ  اىصف
 3 من 2صفحت 

ْيجَخ  (1  :دبالد اىَبدح صالس ٕٜ  / 22ط بئِيَخ  (2.      اىصُّ  .اىغَبِصَّٝخ  (3.       اىغَّ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

قِٞظ ُمزْيَخ األشٞبء ؟ َُ مٞف  / 23ط
 . ثبعزِخذَاً اىَٞضاُ قِٞظ ُمزْيَخ األشَٞبءَُ  / 23ط
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

يجَخ ؟ / 24ط اد اىصُّ َ٘ ََ َٜ َخَصبئِص اى ِٕ  .ٍب
لبَت  ¤ / 24ط  :َخَلائِص الَمَىاد اللُّ

يجَخ - 1                        بدَّحٌ اىَبدَّح اىصُّ ب َشنٌو صَبثٌِذ الَٝزَغََّٞش ٍَ َٖ  .ىَ
يجَخ ػِ ثؼعٖب رَْخزَِيف - 2                        اد اىصُّ َ٘ ََ اىُنزيَخ اى َٗ  .فِٜ اىشَّْنِو ٗاىَيَظ 
يجَِخ - 3                        ادِّ اىصُّ َ٘ ََ ْغَطَشحَ ِىِقَٞبِط أَْثؼَبِد ثَْؼِط اى َِ ُْ َّّْغزَخِذً اى ُِ أَ ِن َْ ُٝ. 

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

اد اىغَبِصَّٝخ ؟ /  25ط َ٘ ََ َخَصبئِص اى َٗ اد اىغَّبئِيَخ  َ٘ ََ َِ َخَصبئِص اى  .ٍبىفَشُق ثَٞ
  :(السَّـَىائِل  )َخَلائِص الَمَىاد السَّائِلَت  ¤ / 25ط

                       1 - ِٔ َػبِء اىَِّزٛ رَُ٘ظُغ فِٞ ِ٘ َٜ رَأُْخزُ َشْنَو اى ْٖ َذذَّدٌ ، فَ ٍُ ب َشْنٌو  َٖ َْٞظ ىَ  . ىَ
ٍُ آَخَش - 2                        َنب ٍَ ٍُ إِىٚ  َنب ٍَ  ِْ ٍِ ْْزَِقُو  َْْغبُة اىغَّبئُِو ، فََٞ َٝ. 

                     
  :(الغَاَزاث  )َخَلائِص الَمَىاد الغَاِز َّت  ¤          

                       1 - ِٔ َُ اىَِّزٛ رَُ٘جذُ فِٞ َنب ََ ََلَ اى َْ ُٖ٘ىٍَخ ِىزَ ْْزَِشُش ثُِغ َٜ رَ ْٖ َذذَّدٌ ، فَ ٍُ ب َشْنٌو  َٖ َْٞظ ىَ  . ىَ

ُجِ٘دٓ - 2                        ُ٘ ىَِنِ َُّذظُّ ثِ َٗ اء  َ٘ َٖ ُِ اَلََّشٙ اى َّذ َٗ خزَِيفَخ ،  ٍُ ادَّ َغبِصَّٝخ  َ٘ ٍَ  ِ ٍِ  ُُ َّ٘ اء اىَِّزٛ َّزََْفَُّغُٔ َٝزََن َ٘ َٖ َٕب ، فَبى اد اىغَبِصَّٝخ الََّشا َ٘ ََ  .اى
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 •.  مٞف رَزَغََّٞش اىَبدَّح ؟ / 26ط
ب:  رَزَغََّٞش اىَبدَّح ثــ  / 26ط َٖ ب  أٗ  رَِضِٝق َٖ ب  أٗ  صَِْٞ َٖ   .َدشقِ
 

  (ّشبغ ػَيٜ  )        

َُّ اى٘سقخ قذ رَغََّٞشد ثَؼذَ صَْٖٞب أٗ رََِضِٝقٖب ٝقً٘ اىطبىت     ¤        .ثِضَِْٜ ٗسقخ أٗ رََِضِٝقٖب ٗٝاُلِدظ أ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

ْخي٘غ ؟ / 27ط ََ  .ٍبٕ٘ اى
ْخي٘غ  / 27ط ََ ؼبً : اى ٍَ ؼَخً  َِ ْجزَ ٍُ ْخزَِيفَخٌ رَُ٘جذُ  ٍُ ُِ أَٗ أَْشَٞبُء  ْٞئَب  .ٕ٘ َش
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

ادَّ ُصْيجٍَخ ؟ / 28ط َ٘ ٍَ  ِْ ٍِ  ٍُ َّ٘ َن ٍُ ْخيٍُ٘غ  ٍَ ّبِد  ِ ّ٘ َن ٍُ  .ٍبٕٜ ُغُشُق فَْصِو 
ادَّ ُصْيجٍَخ ثإدذٙ اىطشق اىزبىٞخ / 28ط َ٘ ٍَ  ِْ ٍِ  ٍُ َّ٘ َن ٍُ ْخيٍُ٘غ  ٍَ ّبِد  ِ ّ٘ َن ٍُ ِنِ فَْصِو  َْ ُٝ:  

 .          ثبىَٞذ - 1            
صفَبح - 2             َِ  .          ثبى
ش - 3             َِ ب اٟخش َْٝغَ َٖ ثَؼُع َٗ بء ،  ََ ب َػيَٚ َعطخِ اى َٖ ًُ ثَِخيِػ ٍنّ٘بد اىَخي٘غ ثبىَبء فََٞطفُ٘ ثَؼُع  .أقُ٘

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

  

َٜ اىَذَشَمخ ؟  / 29ط ِٕ  ٍب
قِغ اىلَّ :  اىَذَشَمخ  /29ط ْ٘ ٍَ َٜ رَغَُُّٞش   .ٛء ِٕ
 
 
 
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

ٙ  / 30ط َ٘ د ثَؼط أّ٘اع اىقُ  .َػذِّ
ٙ  / 30ط َ٘ ةُ الدَّْ ــــــي - 1: ٍِ أّ٘اع اىقُ ُك اىشََّٜء ثَِؼٞذاً َػِّْٜ :قُىَّ حٌ رَُذّشِ َّ٘ َٜ قُ ِٕ  . 

ةُ السَّــحب - 2                                 ِٕٜ :قُىَّ ُك اىشََّٜء فِٜ ارَِّجب حٌ رَُذّشِ َّ٘ َٜ قُ ِٕ  . 
ةُ الجـاِذ ِيَّت - 3                                 ِٓ األَسض :قُىَّ حٌ رَغَذُت األَشٞبَء فِٜ ارِّجب َّ٘ َٜ قُ ِٕ  . 



                                                                                                                                            اىضبّٜاالثزذائٜ  ــ  اىفصو اىذساعٜ  األٗه ٍؼبسف ٍٖٗبساد ٗقذساد ٍبدح اىؼيً٘  ــ  اىصف
 3 من 3صفحت 

ةُ االح كاك - 4                                 حٌ رُجِطُئ َدَشَمخَ األَشٞبِء :قُىَّ َّ٘ َٜ قُ ِٕ  . 
  

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ٍبٕٜ اىطَّبقَخ ؟ / 31ط
رَزَغََُّٞش : اىطَّبقَخُ  / 31ط َٗ ُو  ََ َٜ اىَّزٜ رَْجؼَُو األَْشَٞبَء رَْؼ ِٕ. 
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .أُرُمش ثَؼط أشَنبِه اىطَّبقَخ  / 32ط
ِ أشَنبِه اىطَّبقَخ  / 32ط ٘ء  ـــ   اىصَّ٘د   ـــ   اىَنَٖشثَبء : ٍِ  .اىَذَشاَسح   ـــ   اىعَّ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ٍِ أِٝ َّْذُصو َػيَٚ اىَذَشاَسح ؟ / 33ط
  :نَْحُلل َعلَى الَحَراَرة / 33ط

ظ- 1                             َْ َِ اىشَّ ظ  : ٍِ َْ َِ اىشَّ ٍِ ٌُ اىَذَشاَسح َػيَٚ األَْسض  ؼَظ ٍُ  . َدُٞش رَأْرِٜ 
ِ ادزَِشاِق األَشَٞبء- 2                             َٗ ادزَِشاق اىغَبص  : ٍِ َٗ ادزَِشاق اىّْفػ  ضو ادزَِشاق اىَخَشت  ٍِ . 
ب- 3                             َٖ ِ ادزَِنبِك األَشَٞبِء ثِجَؼِع ب ثِبألُخَشٙ  : ٍِ ََ ُٕ َّٛ إدذَا ب أَُدلُّ َٝذَ ٍَ ُْ أَشؼَُش ثِبىَذَشاَسحِ اىَّْبرَِجِخ َػِ االدزَِنبِك ِػْذَ  .َُِٝنُِْْٜ أَ

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

َ٘ اىعَّ٘ء ؟ / 34ط ُٕ  .ٍب
٘ء  / 34ط ِْ ُسْؤَِٝخ األَْشَٞبِء : اىعَّ ٍِ َُْْب  ّنِ ََ َ٘ َغبقَخٌ رُ ُٕ. 
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َصبِدِس اىعَّ٘ء  / 35ط ٍَ  .أُرُمش أٍضِيخً ِىجَؼِط 
  : ِمْن َمَلاِدِر الضَّىا / 35ط

ظ- 1                             َْ ظ  : اىشَّ َْ َِ اىشَّ ٍِ ٘ء َػيَٚ األَْسض  ٌُ اىعَّ ؼَظ ٍُ  . َدُٞش َٝأرِٜ 
  . اىُُّْجً٘-  2                            
ْٞخ- 3                             َصبثِ ََ    .اى

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

د ؟ / 36ط ْ٘  .ٍبَعجَت ُدذُٗس اىصَّ
زَضُّ األَْشَٞبء  / 36ط ْٖ ب رَ ٍَ ْْذَ د ِػ ْ٘  .َْٝذذُّس اىصَّ
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