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 05 	���ة ر��


 :ا����وى��  01:�دد ا���ص                     ��و�ط ا��
ن      :ا�و�دة �  ا��



 	� ا�����ن  : ا�و�������  ا������ت ا�

ن ط���� +�ور   :ا�و��ل��ر�ط
 ا�� +  
��  �داول ا��
9&�ب ا��$را#� +ك م: ا��را�   '��وي+ أ�� 
��  ك ا��

 
  : ا�&-ءات ا����*د#

 �0/ �ط�2  ��دا�1درة �0/ �)1��ن وا���
 ا�$�  د ��ر�س ا��
نا�1درة �0/   )2�  �-��ر ا��وا�ل ا��1�1�
 وراء �طور ا��


ن وأ04ب ��ر��2  :ا�&-ءة ا�1�د��ا�1درة �0/ ��د�د �و5  ا��
1ت ا�ط����
 و��دي ا6��ن   ����� �ص �ط�2 �  ر�ط*��  و
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  ا�و���
 
�� ا96&

ن #' ا�دول ا���1د�
 وھ' ���0ت �ر�دة �و��
 #و�دت �* �ر��ب ا�دول ا���1د�
 و5د �ذب ا���ھك �ر��
 ا��
 *�ن و&�رة ���
 ��د و م أ �� ��0ك ���$رب و����ب =�ك دا�� ���  �ن ا�ز6زل ا��و�ودة #' ا����ا��

 و م أ *�0�  و�زرھ وا�1��0
 ا��' ر��*

ن ط���� +�ور   ا���دات��ر�ط
 ا�� +  
�� �داول ا��


�ص �ط�2 وأھم ا����1ت ا�ط����
 ا��' ��ر5ل  8أ&�ب #1رة �ن  ا���0����ن و����2 و�أ�طر ���ن #�* �و5  ا��
 �1د�2 

  


 اا�و���ت ا��را�ل ��  ا��1و�م   )��رورة ا���0م (ا�و���ت وا=�9ط
   ا��-ھ�م   96&
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ن و&م �دد �&�ف ھ' ر�5
 ا��
  �زره؟

  &م �1در ����2 ؟
  أ�ن �1  و� ھ' أ&�ر �زره؟

ذا ��ده �ن ���  ا��*ت ؟�  


) 1  أر���ل �  : ا��و5  وا���
ن أر���ل �زري ��&ون �ن -�  �ز�رة  4000ا��
  و����2 طو&�و  2أ�ف &0م 1�378در ����2 ب -
�1  9رق آ�� �ن أ&�ر �زره ھو&�دو ھو�9و 9�&و&و -

  &�و9و
 - 6ن �9��طل �0/ ا����ط ا�*دي 9ر5 و��و� و��ر ا��

 130����ر ��ن �ط' طول -و4ر�
148و  0 

9ر5 و��ن  0 
�96  0 45و  0 32دا�ر�' �رض   

  ا��1و�م ا��&و��'
ا�1درة �0/ ا�و�ول -

ن إ�/ ��د��د �و5  ا��
 2��  و��

 ھ' أ�واع ا���ر�س ؟�  
 
�� ھ' ا���ر�س ا�$�

  �0�2 ؟
ن �  &�ف ھ' �*ول ا��

 ھو أ&�ر �*ل �2؟�  
ن � ھ' أھم ھ�ب ا���

  ؟

 �  #و�' �
  ا���زران 

   : ا���ر�س) 2
ن ��ل -�وھ' �و�ن 5د��
 %  ��72ظم أرا�' ا��

 
ا��&و�ن و�د��
 ، ���د �ن ا��9ل إ�/ ا���وب وأ��5 /0
 �  م 2�3776 ھ' #و�' �

�*و�2 05�0
 و��1
 ����ر �0/ ا��وا�ل أو��* �*ل -
��و وھ' �9$ل &15 % 

 ا�&0��  �ن ا���

  ھ��2 �د�دة أھ�* ھ��
 ھو&�دو -
ن -���  &م  ���369
 أ�*ر أطو�* �*ر 9���و �و�د �
ت  -�  �0�ون ھ&�ر ��* ا���زران وا�&#ور  9�15$ل ا�$

ا�1درة �0/ ��د�د 
ن �ر�س ا����

�ص �ط�2 �0/ ��و
  
  ا��ر�ط

 ھ' ا����1ت ا��' -�
ن ؟�  ���رض ا��

ن ؟-�  &م �دد �&ن ا��
 ھ' ���
 ا���ل ؟-�  
  &�ف ھ' �*و�2 ؟-

��دث ا��را&�ن #' ��ذا 
ن ؟�  ا��

ذا ��دث ا�ز6زل #' ��
ن ؟�  ا��

 �6ظ ا��ر�ط
 #' ك م �

 ا��' ��رب -�ا�م ا��

ن ؟�  ا��

  �0د �زري 
 '����  
  ا���-ون 

3 (
  :  ا����1ت ا�ط����
- 2��وھو �0د �زري  " �ن ا��زا�ر  1/6" ��ق ��

  وا���ر أو�  ��ل �$را#' �2 
ن �دد -�  م ن  130ھ�ل �ن ا��&ن ��&ن ا��
ن  �4/5$ط' ا���ل  -�  �ن �طN ا��
0
 و��1
 و�&�ظ
 ا��&ن  -�ن ��  �*ول ا��
ن �0/ أ&�ر �ن -��ر&ن  �54ر&ن ��*  200���وي ا��

 

 �9�ط�� '#  
ن إ�8 أز�د �ن -�  ھزة أر��
 ��و�  50���رض ا��
ن إ�/ �وا�ف و�د ��ري ��� -�ا�ز6زل  &� ���رض ا��

 '�  �د�/ ��و�
ن إ��ر �و��' �د�ر �د�/ ا���-ون -�  ��رب ا��
- 
5در ا�ط�� 
�� 
ن �ن ا��وارد ا�ط�����  #1ر ا��

ا�1درة �0/ ا����ج -
  
  ا����1ت ا�ط����

  
  

ا�1درة �0/ ا�ر�ط ��ن 
 
ا����1ت ا�ط����

و��دي ا6��ن 
 '��  ا��
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ا
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ا
  

  : و���
 اPد�ج 
  )�ؤ9ر ا��1و�م(

 ر4م : ا��6��ج  ���� 
ن ��' 5وة ا��5د������ر ا��
   
  ا����1ت ا�ط����

جاا�1درة �0/  ����P  

ن ص  )1  �ر�س ا���� 
  32ار�م �ر�ط

 ���R9*م ؟ )2�5P ون إ�/ ا���ر���ذا ��S ا����  

   �1و�م ����0'

  ا�1درة �0/ ا��ط��ق 

 


