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م                                      
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  ..........ا�رض +ول 
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	ر�ن ا�<��ث 
  :ا�ر#م ا�	���ل �	<ل ظ�ھرة .;��� 
+دث ��#
	رار

  #م ھذه ا�ظ�ھرة) 1

+دث ھذه ا�ظ�ھرة؟) 2 *
	  
  ).4(، )3(، )2(، )1: (#م أ8زاء ا�ر#م ا�	ر5	� �ـ ) 3
  .ا�'	#�� +#ب 5ر��4 	ن ا�'	سأذ�ر �وا�ب ا�	8	و�� ) 4
  

 �  ا2
ر ا�8L�� ا��+�+� ) ���ط 5( :ا�
	ر�ن ا�را�
  .د���5 65#��� و  23) #���        8ـ  24) د���5      ب 56#��� و 23)  ا:    ��در �وم ا�رض �ـ  •
  .�وم  366) #���ت         8ـ  �6وم و 365) �وم        ب  365) ا : 
دور ا�رض +ول ا�'	س 12ل  •
  . 	;�ون �;م 150) 	;�ون �;م         8ـ 100)  	;�ون �;م       ب  50)  ا : 
� د ا�رض �ن ا�'	س �ـ  •

Gرق و�ول ا�' � ا��و��� 	ن ا�'	س �+و اOرض  •#�:  

   .<���� 20د�5�ق و 8) <وان         8ـ 8#��� و 20)  #���           ب 22) ا                                   
  	�رس   21) د�#	�ر                 8ـ  21) 8وان            ب 21)ا :           أطول ��4ر ��ون  •
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