جــــراذة زقـــــم 8 :

يشم اهلل السمحان السحيم

انثانثــح ثاَــىٌ إعــذادٌ

من إعـــــــــداد األستـــــــاذ  :ع .الــــــــــززازي
 :ذىاصٌ خغى خاضع
نمىذٍُ  -وصٌ اندغـى

انحشكح و انغكىٌ

 4 :عاعــــــاخ

:
 -انحــشكــــــــح و انغــشعــــــــــح .

 ستظ ظىاهش انحُاج انُىيُح تًفاهُى وَظشَاخ انفُضَاء و انكًُُاء .

 -أصُاف انرأثُشاخ انًُكاَُكُــــح .

 حم وضعُح يشكهح يشذثغح تًدًىعحيُكاَُكُح فٍ حشكح أو عكىٌ .

 -انرأثُشاخ انًُكاَُكُح و يفاعـههـا.

 -يفهــىو انـمـــــىج و يًُضاذهـــــا .

 -ذعــــــشف وصٌ خغـــــى و يًُضاذــــه .

 -وصٌ خغـــــــــى و يًُـــضاذــــــه .

 -ذعــــشف انعاللـح تٍُ انىصٌ و انكرهــح .

 -انــــــــــىصٌ و انكـرـــهـــــــــــــح .

 -ذعــشف ششوط ذىاصٌ خغى خاضــــــع

 -ششوط ذىاصٌ خغى خاضع نمىذٍُ .

نمـــىذُــــٍ .

انمىج يمذاس فُضَائٍ يمشوٌ ترأثُش يُكاَُكٍ ندغى عهً خغى آخش.
 يا انمىج انًغؤونح عٍ عمىط األخغاو ؟ يا ششوط تماء خغى فٍ حانـح ذىاصٌ ؟-

انًشخـــــع انعهـــــــــىو انفُضَائُــــــح
انًُُـــــش فـــــٍ انعهــــىو انفُضَائُــــح
انًحُـــظ فــــٍ انعهــــىو انفُضَائُــــح
دنُم انثشايح وانرىخُهاخ انرشتىَح انخاصح تًادج انفُضَاء و انكًُُاء عهك انرعهُى انثاَىٌ اإلعذادٌ

 -) 1وصٌ خغــى و يًُـــضاذــه
أ) -ذدشتــــــح
ب) -يالحظـح

♣ َرغاءل :نًارا ذغمظ األخغاو عهً األسض ؟
 ذعــــــشف وصٌ خغـــــىو يًُضاذــــه .

 انغـثـــــــــــــــىسج انكرــاب انًذسعٍ -حـــــايـــــــــهُـــٍ

ج) -اعرُرـــاج

 دَُــايـىيرـشَــــٍ -كرـــــم يعهًــــــح

 -) 2انـــــــىصٌ و انكـرـــهــــــح
أ) -ذدشتــــــح
ب) -يالحظـح
ج) -اعرُرـــاج

 خــُـــــــــــــــــظ -خـغــى صهـــــــة

 ذعــــشف انعاللـح تٍُ انىصٌو انكرهــح .
 -وسق يمـــــــــىي

 -) 3شـــشوط ذــــىاصٌ خغـــــى
خاضـــع نمىذُــــٍ
أ) -ذدشتــــــح
ب) -يالحظـح
ج) -اعرُرـــاج

♠ تىاعغح خُظ َعهك عهً دَُايىيرش يثثد إنً حايم
 انرًشٍَ  8ص 72خغًا صهثا (  ،) Sثى َمغع انخُظ و َرغاءل عٍ
عثة عمىط اندغى (. ) S
 َغرذسج نهرىصم إنً أٌ األسض ذغثك لىج عهًاألخغاو ذغًً وصٌ اندغى .
 َحذد يًُضاخ انمىج انًغثمح يٍ عشف األسض عهًاندغى (.) S

♣ َرغاءل  :يا عاللح انكرهح تىصٌ اندغى ؟
♠ َُدض انًرعهى انًُاونحَ ،مىو تمُاط كرهح أخغاو
يخرهفح تىاعغح يُضاٌ ،ثى َمُظ شذج وصَها تىاعغح
 انرًشٍَ  2ص 85دَُايىيرش.
 َذوٌ انُرائح فٍ خذول  ،ثى َحغة انُغثح . P/m gانرٍ
 َرعشف ذعثُش وصٌ خغى  ،و شذج انثمانحذرغُش لًُرها يع خظ انعشض و يع انعهى تانُغثح نُفظ
خظ انعشض.

♣ َضع خغًا صهثا فىق عغح أفمٍ ،ثُى َرغاءل:
 يا هٍ انمىي انًغثمح عهً اندغى ؟ يا عثة تماء اندغى فٍ حانح عكىٌ ؟ ذعــشف ششوط ذىاصٌ خغىخاضــــــع نمـــىذُــــٍ .

♠ َُدض انًُاونحَ ،أخز لغعح يٍ انىسق انًمىي و
َحغة شذج وصَها  ،ثى َحمك ذىاصٌ انمغعح تىاعغح
دَُايىيرشٍَ  D1و . D2
 َحذد يًُضاخ انمىي انًغثمح عهً لغعح انىسق. َماسٌ شذج وصٌ اندغى يع شذج انمىج انًغثمح يٍعشف انذَُايىيرشٍَ  D1و . D2
 َماسٌ يًُضاخ انمىذٍُ انًغثمرٍُ يٍ عشفانذَُايىيرشٍَ  D1و  ، D2نُرىصم إنً ششوط
انرىاصٌ .

 يا ششوط ذىاصٌ خغىخاضـــــع نمـىذُـــــٍ ؟
 انرًشٍَ  3ص 78 انرًشٍَ  4ص 78ذغثُماخ ص  76و 77

