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��א�����א����
����	���א��א�����

���ذ��א����ط��ط���

 ��و	ط������

 

��م وا����م ا��������� : ا����ة � ا�
 

 %$!#! ا��"! ��: ا����ة 
 

 ���ق ا()'!ن : ا����ة 
 

 ا��$!,+ ا()'!)� : ا����ة 
 

� : ا����ة �,!� ا��#+ ا�"
 

 012�!ت ,�ھ�-� : ا����ة 
 

� : ا����ة �� ظ�اھ5 ط3�
 

 أ,5اض ا��50 : ا����ة 
 

� : ا����ة �� ا�:5وات ا�39�
 

 ,�!�< و,�!�= >!ر1#�� : ا����ة 
 

  !�= ا�A@? : ا����ة 
 

 ا�3A!ب و ا�"'��3? : ا����ة 
 
 
 
 

          ----    1    ––––مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  

  ا�را��� �	و�ط: ا��
	وى             ا���وم وا�	دم ا�	��و�و��                        : ا�و�دة 
                  	ط��ــ�ت                                        : ا���ط 

  ا��	�ب ا��در��: ا��ـر��          	ط���ت �ول ا�و�دة                                 :  ا��و�وع
� وا����ز ا�درة "�! ا�	���ل ا����رف ا����� �: ا���ءة ا��
	�د��     �د�م ا���	دأ وا��	  

  . �ن �&ل �ل ا�	ط���ت ا���	�%� 
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        02التطبيقـات رقم  التطبيقـات رقم  التطبيقـات رقم  التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  

    
  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                     *(��� ا�	��"��              : ا�و�دة 
                                                  	ط��ــ�ت           :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ�                                    �ول ا���ــور                  : ا��و�وع 
  


 ــــــــــر ا�ـــــدرس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل   

  
  ا�	�+�د 

  ا��رض     

��رض "��- 
  .ا���ز�� 

��دد ���	�ن �ن 
أ�رھ� ا/.	را(�� 

  .  و�(�%+�� 
  

��دد �وع ا�	���ر 
  . و2رط-

  
���د 	ر	�ب ا����� 

 .  
  

���ز ��ن ا���	دأ 
وا���ر و��دد 
  . ر	�� �ل ��+� 

  
��	�رج ا���ل 

  . ا/���� 
  
  
  

��دد ��ب 	دم 
  . ا���	دأ "ن ا���ر 

  
  
  
  
  

��	ب .رة �ول 
	��و�و��� ا�+�	ف 

���	���ل ��ل 
  ا���� 

  �را*�� ا4"��ل ا���ز���
  : �ل ا�	ط���ت  
  ا�%ر(��  –ا/.	راض  –ا����	�ن  – 1
  . ا�	���ذ ��+و�� ا/�	��ن ���ن  ا.	راض -
  . و�ول ا:���ن إ�! ا��ر�8 *د 	�ون �����  .ر(��  -
�ول �& �ف و���! �& ر�ل  (ا�	���ر .� *ول ا��2"ر – 2�  (  

	���ر ���زي ��ث ��ور ا��2"ر ا��وت ���رق و��دل "�! "دم رؤ�	- و/ 
  .  ���"- "�ر �+ذه ا����رة 

  ��رق     ���را                   ا��وت   ا���	دأ 
  . ����رات ھ��ك ��Cت ھ��ك "�! ا����رات  – 3
4 –   

  ا��ر	��  ا���ر  ا���	دأ
-  D  
  �دار اE�رة  -
  ا����ة ا�د���  -
  

  ��	+زئ �+م
  ��ر 
  �	�ع 

  ا���ر + ا���	دأ 
  ا���ر+ ا���	دأ 
  ا���ر + ا���	دأ 

  
    *�ر�ت "�! ا��زوغا��2س : ا���ل  -
   / 	زال 	��ك ����راع  أ�ت           -
  �	�KL ��ث و	���ص   .+و           -
   .أن ���! ا:���ن �را�	- �� أ��!           -
  .  ���د أن اEن           -

  . / ���ن 	د�م ا���ر و	M��ر ا���	دأ 4ن ا���	دأ �- �ف ا��دارة 
دم ا���	دأ .� ا����	�ن  – 5� :  
دم ا���	دأ و�و�� �4- ���وب �&م : و�N�رة ��ر �ك �ن ا4و�!   -	

  .  ا/�	داء 
دم و�و�� /ن ا���	دأ ���ور .� ا���ر �ـ :  و�� ���د إ/ ر�ول -	 �� ...

  .  إ/
    :ا:"راب  – 6

   –/ 	��ل  –��.� و��%و.�  : إ��ــ� 
  . ��	دأ �ر.وع و"&�� ر.�- ا�(�� ا�ظ�ھرة : "�ـــ� 
  . �ر.وع و"&�� ر.�- ا�(�� ا�ظ�ھرة  ��ر:  2ـــ�"ر

  
رة �ن ��س أ�طر ���ر .�+� "�� و��ت "��- :  ا�%رة – 7. ���	�

  . 	��و�و��� ا�+�	ف �Q ا�	���ل ��ل ا���� 
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د�م ا���ر و�و�� و�وازا و��ض ا�	����ر *  :  ا���ءة ا��
	�د��	� ��  	ر��8 ا����رف ا���	��� ا����� ا���
  وا�4%�ظ                       

                                                        

 ر ا�درس   �ؤ�ر ا���ءة   ا��را�ل   
  	�� د 
  ا�"رض

  ��رض "��- ا���ز�� 
  

 ��C��� &�� ر�ب�  
  
  

��	�رج ��ل ���ز�� و���ن 
  ا����ز .�+� 

  
  

���ز ��ن ا���	دأ و ا���ر 
  و��دد ر	�- �ل ��+�� 

  
  
  
  
  
  
  

  ���ن ��ب 	دم ا���ر و�و�� 
  
  
  
  
  
  
  

  ���ل ا���ل ���	دأ ����ب 
  
  
  

��رب ا����� ا/���� �	�Sرة 
  ا�	ر	�ب 

  �را*�� ا���ل ا���ز�� 
  : �ــل ا�	ط% $ت

TTدم ا��د�TTد �TTن ا��TTد��ت ��TT��Uن ��TTن ھ��TTك  ا/�	ر�TTت. 1	 �TT�+�.ر	 �TT�����	 ���TTو�
  �(�ر "د�دة 	�	V� �+�" Kھدار ا�و*ت .� �� / �%�د 

  �و أدرك ا:���ن أھ��� ا����.ظ� "�! ا����L ���! إ�! "دة ��ل ���%�ظ "��+�  -
د Wزا ���Q �وا�� ا����م ��Sرھ� و���رھ� .د أط�ق "�! ا���: ا����ز  -. �Tم �%ظ

  Wزا ��دل "�! ا�	�2ره ا�+�Lل �����ش ا��ظ�م 
 2 .  

-  !��TT�	 -TTو�* �TT. رTT��دم ا�TT4ن ا���TTر > .TT�" �TT��V! ر�TTو��� ا��TT&غ ا����TTن  < :	
 ���V� دأ	ور .� ا������  

4ن ا���	Tدأ ��Tرة T�Wر > و.وق �ل ذي "�Tم "��Tم  < : 	دم ا���ر .� *و�- 	���!  -
  �و�و.� و��ره �2- ���� 

دم ا���ر و�و�� .� *ول ا��2"ر  -	  
4ن ا���Tر �T��� -�T2 و , ��T و��Tن �Tلء "�Tن ���+�T  أھ��ك إ�&/ و�� �ك *Tدرة "

  ا���	دأ ��رة �Wر �و�و.� 
   إ��ل ا��راغ. 3

  �� ���\ إ/ ��	+د , .� ا�دار ��ر�+� , �� .� ا���	�� �	ب , ���ق �وت 
 -  !��T�	 -ر .� *و���دم ا�	: > ��T�� وةTأ� D ولTر� �T. مT�� ن�T� دT�Tواز > �

  4ن ا���	دأ ��رة �و�و.� 
   : ا+*راب .4

  ��ب �� *��+� : ف 
  ��.� و��%و.� : إ��� 
  �رف �ر : "�! 

ا�TTم ��TTرور ���TT! و"&�TT� �TTره ا���TTرة ا�ظ�TTھر وھTTو �(�TTف و��TTء : ر�TTو��� 
  ا��	����ن (��ر �	�ل .� ��ل �ر �(�ف إ��- 

  ��	دأ �ؤ�ر �ر.وع و"&�� ر.�- ا�(�� ا�ظ�ھرة : ا��&غ 
"�T! ر�Tو��� < �%� �ر.و"� و"&�� ا�ر.Q ا�(�� ا�ظ�ھرة و�2- ا����� : ا����ن 

  .� ��ل ر.Q ��ر �دم �وازا > 
 

  ا�ر	%�   ا�-%ر   ا��%	دأ 
  ا���ـ�رات
Q.ــــ��  
  ا���ـــب
�Cـــ�د�  
�Cـــ�ر�  
  ا�ــوا�ب
  �ـــزم

  ا��ــ&��

  ��Cـــرة 
  �+ــــ�

  �+ــــل 
  .� �ل �وم 
  .� �ل ���ن
Qو(ــ	أن   
  .� ا���ــ� 
  .� ا���طـ�

  أول و ا���ر ا�Cــ���  ا���	دأ
  ا���ر أول و ا���	دأ ا�Cــ��� 
  ا���	دأ أول و ا���ر ا�Cــ��� 
  ا���ر أول و ا���	دأ ا�Cــ���

  ا���ر أول و ا���	دأ ا�Cــ��� 
  ا���	دأ أول و ا���ر ا�Cــ��� 
  ا���ر أول و ا���	دأ ا�Cــ���
  ا���ر أول و ا���	دأ ا�Cــ���
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        03مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  

  ا�را��� �	و�ط: ا��
	وى                                            �وق ا:���ن  : ا�و�دة 
                                                   	ط���ت: ا���ط

   ا��در�� ا��	�ب: ا��ـر��                                                  �ول ا���ور  : ا��و�وع    
د�م ا��%�ول �- : ا��%�ءات ا���	+د.�	� ��  .و�و��ا�درة "�! ا�	���ل ا����رف ا���

                         


 ــــــــــر ا�ـــــدرس  �ؤ�ر ا���ءةا��را�ل   
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  ا�	�+�د 
  

  ا��رض 
  

��رض "��- ا���ز�� 
  

	�دد ا�����ت ا�	� ���ر 
.�+� ا��2"ر "�+� ��ق 

  . ا�ط%ل �Q ا�	���ل 
��	�رج ����ت 
�ر�� ������ / �

	�وا 	 .  
��	�رج ا�	��2+�ت 

وأ(دادھ� و��ن 
��ب ا���وء إ�! ذ�ك 

 .  
	�وي  ��ل ��4ون 

أ�واع ا��%�ول �+� 
ا��دم و��ن ��ب 

  ا�	دم
  
  
  

��	�رج �وع 
ا��%�ول �- و���ن 
�و"- و�و*�- .� 

  . ا����� 
     

  �را*�� ا���ل ا���ز�� 
  :�ل ا�	ط���ت 

  	زر"وا  ″	���وا  ″	ط%Lوا  ″		�وا  ″	+روا  ″ا�����ت ھ�  -1
  . ���و�� ��+� �4+� ��ءت ��+� *�ل ذ�ر �وق ا4ط%�ل �	��ر "�! أ�+� 

  ″/ 	ط%Lوا ″/ 	+روا″ا�����ت ا���ر�� ����! ���� / 		�وا -2

  . و	زر"وا 
3 –   

ا�%را�2 ، ا����� �%�%�ت ا�ط�ر، ا�2روق ، ��M ا��2"ر ھذا ا��وع �ن : ا�زھرة 
  . ا�	��2- ����ن 	�CMر إھ��ل �وق ا�ط%ل "��- 

4 –   
  . �ن "وت ؟ ا��%�ول �- �- �ق ا��دارة  -
  . �	�ب �ن *رأت ؟ ا��%�ول �- �(�ف ا/�م �- �ق ا��دارة  -
  . �- (��ر ��%�ل "ن "���- لإ����� أ�دث ؟ ا��%�و -
  . أ�� ا��ظ�وم .���ره ؟ ا��%�ول �- �رون �%�ء ا��زاء .� �واب أ��  -

�و*�-   �و"-  ا��%�ول �-
 �.
  ا�����

  ���ة
  

أ�م 
  ظ�ھر
  

��د 
ا�%�ل 
  وا�%�"ل

  
=      أُيُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ 

=  
  

     =    =
=  
  

(��ر   )��2ھده (ا�+�ء 
�ل	�  
  

     =    =
=  
  

ا�م   ا�	راب
  ظ�ھر
  

     =    =
=  
  

(��ر   )��- ( ا�+�ء 
�ل	�  
  

     =    =
=  
  

إ�م   ا�و�ول
  ظ�ھر
  

     =    =
=  
  

=     "ز���
=  
  

دم 	
"ن 
-�"�.  
  

(��ر  )    أ*	ر�-( ا�+�ء 
�ل             	�

��د 
ا�%�ل 
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وا�%�"ل  
5 -         
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        04تطبيقـات رقم  تطبيقـات رقم  تطبيقـات رقم  تطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط المذكرة في نشاط المذكرة في نشاط المذكرة في نشاط ال
  

  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                              ا�	(��ن ا:�����       : ا�و�دة 
                                                        ط���ت       	 :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ�                                          �ول ا���ور              : ا��و�وع 
  

  	ر��8 ا����رف ا���	��� �ول �ذف ا���	دأ و�و�� و�وازا           ا�درة "�! *  :  ا���ءة ا��
	�د��
                                                                  


 ر ا�درس   �ؤ�ر ا���ءة   ا��را�ل   
  	�� د

  ا�"رض 
  

  ��رض "��- ا���ز�� 
  
  
  

���ن ا���	دأ ا���ذوف 
  و��ب �ذ.- 

  
  
  
  
  
  

��ون �ت ��ل 	�وي 
  أ�واع ا���	دأ ا���ذوف 

  
��	�رج �ن ا��ص 
 ���	�ن ا���	دأ .�+��

  ��ذوف و���ن ��ب �ذ.- 
��	�رج ���	�ن ا���	دأ 

  .�+�� ظ�ھر 
  

  ���ل ا����� ���ر ����ب 
  
  
  
  
  

  ���ل ا���ل ���ر ����ب 
  
  
  

  ���ن ا���	دأ ا���ذوف 
  
  
  

  

  �را*�� ا���ل ا���ز�� 
  :  �ــل ا�	ط% $ت

1 (  

%ب �ذ�ــ.   ا��%	دأ   

  )ا����ث ( ھو 
  )ا��ـ�Lن( ھو 
  )وطـن ( ھو 

  "+ــد 
  )ا�����ن  (ھو 

  "+ــدي 

  �4- ا���ر ��ت �طوع .� ���و	- 
  4ن ا���ر ���وص �Lس 
  4ن ا���ر ���وص ��م 

  4ن ا���ر �ر�\ .� ا��م 
  4ن ا���ر �طوع "ن ���و	- 

  4ن ا���ر ��در �ر.وع ��Lب "ن .��- 
2(  
  �Lس ا���ق ا��%�ق  -��م ا���ل "�ل ا����ت ا�زرق        -
  دور "ظ�ـــم  -�4�رن ا�(��ف          .� �����  -
  "�م Wــز�ر  -أ"وذ ��b �ن ا��2ط�ن ا�ر��م         -
3 (  
  ��م ا�ر�ل ھ�ري دو��ن ا��و��ري -
  4ن ا���ر ���وص ��م) ھو ( �ذف ا���	دأ   
  ا"	راف ��	�ق   �ذف ا���	دأ 4ن ا���ر ��در ��Lب "ن .��-  -
  ..ا�ر�ز ا�م ا����ب ا��4ر ��ود إ�!  -
  ھو ���ب أ��ر .وق أر(�� ��(�ء  -
4 (  

  ��ر ���	دأ ��ذوف     ���م و���� ا/�	�ل ا�ط�Lرة      -    
  ��ر ���	دأ ��ذوف       ��Lس ا���ل ا���ل ا��رام       -    
  ��ر ���	دأ ��ذوف       ���م ا���ل ا���ل ا��ـ&ل     -    
  ��ر ���	دأ ��ذوف       ��Lس ا���ـق ا��ــذب      -    
  ��ر ���	دأ ��ذوف       ���م ا4ب أب �رب 4و/ده    -    

5(  
  أ��ت ������4ء ا4ط+�ر , ا���د b ا��ظ�م 

  / 	��2ر ا24رار ا��%�د�ن , أWث ا��ظ�وم ا��ذل 
  أھ�ر ا���Lم ا��%�د , أ��ف ا������ن ا�����زون  

6 (  
  	دأ ��ذوف ��    �"د��         �"دل "�م       

  ��	دأ ��ذوف    �"زا�L        �"زاء ���ل     
  ��	دأ ��ذوف      ��2ري        ��2ر ا����ز   
 ��	دأ ��ذوف   ��+(	ك         ��+(� ���ر��  
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        05التطبيقـات رقم  التطبيقـات رقم  التطبيقـات رقم  التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  مذكرة في نشاط  

        

  را��� �	و�ط : ا��
	وى                    ا�د�ن ا�������                                  : ة دا�و�
                                                        	ط��ــ�ت      :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ�                                       �ــول ا���ور                :ا��و�وع 
  

  	ر��8 ا����رف ا���	��� .� درس �وا(Q �ذف ا���ر وادرا�� ������ �ن   "�! ا�درة *  :  ا���ءة ا��
	�د��
  �&ل ا���ث .� ا���وس                           

                                                                     

 ر ا�درس   �ؤ�ر ا���ءة   ا��را�ل   

  	�� د
  

  ا�"رض 
  

  ��رض "��- ا���ز�� 
  
   

�درك ����� ا�����ت �ن 
  �&ل ا���وس 

  
  
  
  

��	�رج ا���ل ا/���� 
��ذو.� ا���ر و���ن 

ا���ر ا���ذوف و�و"- 
  و��ب ا��ذف

  
در ا���ر ا���ذوف �  

  
��	ب �وارا .� "2رة 
أ�طر ��	�د�� ��& 

ا���� ا���ر .�+� 
  ��ذوف 

  

  �ــرا*�� ا���ـــل ا���ــز��
  

  :  �ــل ا�	ط% $ـت
  �� ��ن .���� ��	��دا , �� 2ذ ��- , WراLب :  �وادر. 1

  		�	Q , و*Q .�- و�ط , ا(طرب , ا�	�ط :  �ر	�ك     
  .طو"� , 	����L , �ر"� ا�	%��ر : ا��داھ�   
  (�ف ا��ل و"�ز ا�رأي : �&ھ	-   
2 .  

  ��ب ا��ذف   �و"-   ا���ر ا���ذوف   ا���ل ا/���� 
  أذ��ؤه أ�Cر أم �&ھ	-

  
�و/ ��و�- ا��(�ك 
  ��دوه �ن ا�����ء 

  أ�Cر
  

  �و�ود 

  �وازا
  

  و�و�� 

"طف ا�	%+�م "�! 
  ا�	%+�م

  و*و"- ��د �و/
  

3.  
  �و�ود     ��و/ .(ل D "���� ���� �ن ا����ر�ن     -
  �C& ز��ن    ��ل "��ل و�ر.	- و�ل .&ح وأر(-      -
  ��& ا���� ا���ر .�+� ��ذوف ��رر �وارا .� "2رة أ�طر ��	�د��.  4
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 06مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  

        

  را��� �	و�ط : ا��
	وى 2����ت �وھو��                                                    : ا�و�ـدة 
  	ط���ت                                                                :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� �ول ا���ور                                                          :ا��و�وع 
  

  .ا�درة "ل 	ر��8 ا����رف ا���	��� .� درس ا����� ا����ط� *  :  ا���ءة ا��
	�د��
                                                                                                                        


 ر ا�درس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل  
  	�� د
  

  ا�"رض 
 

  ��رض "�ل ا���ز��
  
  

رأ ا��ص و���ب "ن �
 ��L�4ا  

  
  ��دد ا��%ردات و ا4(داد 

��دد ا���ل ا����ط� 
  و"���رھ� 

  
  
  
  

��دد ا��وا�ب ا��ؤCرة .� 
��� ا���د �2  

  
  

  ��دد ����� ا����رات 
  
  
  

  ��دد ا���ل ا����ط� 
  
  
  

��	ب .رة .� "2رة 
  ���أ�طر "ن 2�

 وط���  

  �را*�� ا���ل ا���ز�� 
  

   �ل ا�	ط% $ت
1(  
��Sرة = �L�Sر   -  
  �ظ�Lر = �ظ�ر   -
�ر.� = ��ن �����  -��  
  "ن ا��L�Sر  "�وفا�+�م  ا�ن -
�ورة *(�� –.� ا�	رف  زاھد ھو -	�   
  ���ب  ھو -
  �ذ أ�وا�ك  -د.Q ا��4ر أ�ره 	����-   -
  ا������  �وج أ�ت –ا�+�م ا�4رة  ا�ن رد -
  	�ود إ�! ����ك و��ط رأ�ك  -
2 (  
 –ا(طراره ��درا�� "�! (وء ا�����ح  –"�2- ����ة (�ك : ا��وا�ب  -

ب ا/�	���ر و ا���ط�ت �- وإ�را�-  –*(�ء ا��+�ر "�! و��� وا�دة �	– 
	و�- إ�T! ا���Tم �Tد��  -ا��زا�- "ن ا���س   –إد���- ا���ت وذوق �رار	- 

.  
  ���ش �Q ا���س : ���ش .� "ز��  –���ة �+�� : ���ة (�ك  -

  "�! �ور (��ف  �رأ: �رأ "�! ذ���� ا�����ح 
  / ��	ط��ون ���را	- : ���ز "�- .ر�ق �ن ا�����ء 

��ر .ذا �ن أ.ذاذ "�ره  : -Sن �وا�� �S��� ر��  
��TT" , -TTش ا���TTد ���TTة (TT�� / ���TT	ن "��TT�� !TTة :  ا����001 ا�%
00 ط� -�	

�Tم ��Tد . ذاق �Tرارة اT�4م , أودع ا���Tن . ا�رج �Tن اT�4وات . ا/�	���ر 
  ..ا	�ذ ا��	�ب �د�� . "�! ھذه ا����"ب �ن ����ره 	�Sب 

  ا(طر	- ا����ة إ�! ا�راءة "�! ذ���� ����ح 
  ��	ب "ن 2���� وط��� �	��زة .� "2رة أ�طر * 
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 07مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  

        

  را��� �	و�ط : ا��
	وى ظواھر ط�����                                                       : ا�و�ـدة 
  	ط���ت                                                               :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� �ول ا���ور                                                         :ا��و�وع 
  

  .� دروس ا�و�دة و ��+� ا����� ا��ر��� وا�درة "�! 	ر��8 ا����رف ا���	��� *  :  ا���ءة ا��
	�د��
  .ا/�	��رة                         


 ر ا�درس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل  
  	�� د
  

  ا�"رض
 

  ��رض "��- ا���ز��
  
  

��دد ���	�ن .� ا��ص 
  �ر���ن 

  
  

��دد ا���ل ا��ر	�ط� 
  ا�&ز�� و �Wر ا�&ز�� 

��دد وط��*�ن ���ن 
  أCرھ�� .� ا����! 

  
���ن �ر ���ل ا/�	��رة 

  و أCرھ� 
  
  
  

  �2رح ا/�	��رة 
  
  
  

��	ب .رة ��ف .�+� 
ظ�ھرة ط����� ��	��& 
��& �ر��� و ا�	��رة 

�ر���� 	 

  .�را*�� ا���ل ا���ز�� 
  

  :  �ل ا�	ط% $ت
  .���ن 	�د�د ا�و*ت ا�ذي ���دأ .�- ا���وف  -1
 -  �Lر �ر�W ر�  .��ن �	و*Q ��2ل .طري أن ��ون ا�
2-   
��Lون �ن ا����Lب –�	د�وا .� 	رو�ض ا��%س : ا���ل ا��ر	�ط� ا�&ز��  -
–  �+	�	� Q�)	.  

  	���-, ���وا,...	د�وا, ...��زن ا��%س : ا���ل ا��ر	�ط� ا��Sر ا�&ز�� 
د�وا  –�م �	د�وا : ا�ط��*�ن  -	  

  ا�4م  –ا��ذة              
  .زاد ا����! د*� و و(و�� 

ا���TTس �TTم �	TTد�وا . �TT	TTرو�ض ا��TT%س "��TT.: > !TT ا/�TT	��رة  �TTر ا����TTل -
  >  ا�	��ل اE/م 

 !TTث زاده ا����TT�� �TT� رTTأ� !TT�" روضTT� ذيTTوان ا�����TT� س%�TTا� -��TT2	 وTTھ
  .و(و�� ود*� و 	�CMر "�! ا��%س 

�TTود �+TTذه ا/�TT	��رة  -3"ر.TTت ر�TTC &TTم ا�%(L�TTل �TTن �TT%�	- أ�TT- < : ا��
و �TTد.TT� Qن ���TT��� -TTدد ا�ظ���TTت و ��TT2ر  ��	+TTد �	TTل ا���TTل و ����TT ا��TTرم

  >ا�4وار ��ن ا���س 
.�2- ا�ر�ل ا��ر�م "�Tد�� ��%Tق ���T��� -Tذي ����T و ���Tت و ا�����Tح ا�Tذي 

  .���ر ا�ظ���ت و ���ن ا�طر�ق ����س 
Tوم �و�Tف ظ�Tھرة ط�����T����C �T. �T أ�Tطر ��T	��T�� && �ر���TT و  -4�

  .ا�	��رة 	�ر���� 
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        08مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  
 

  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                                     أ�راض ا���ر : ا�و�ـدة 
�TTTTTTTTTول ا���TTTTTTTTTور                                                       :ا��و�000000000وع 	ط���TTTTTTTTTت                                                              :ا���000000000ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� 
  

  ا�درة "�! إدراك 	ر��8 ا����رف ا���	��� �ول ا����� ا�وا*�� �%�و/ �-*  :  ا���ءة ا��
	�د��
  


 ر ا�درس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل  
  	�� د
  

  ا�"رض
 

  ��رض "��- ا���ز�� 
  
  

��دد �و(وع ا��ص 
��دد ���! ��ط�\ 

  أ�%�و�زا ا�ط�ور 
��دد طر�� ا���	ب ��ل 

  ا���ر
د�م 	 Q� دد �وع ا��ص��

  ا�د��ل 
��	�رج ا���ل ا�وا*�� 
�%�و/ �- و��و�+� إ�! 

  ��ل ���ط�
  

��ول ا����در ا��ؤو�� 
 إ�! ���در �ر��� 

  �را*�� ا���ل ا���ز�� 
  

  : �ـل ا�	ط% $ت
1 (  
  �رض أ�%�و�زا ا�ط�ور : ص �و(وع ا�� -
  أ�%�و�زا ا�ط�ور : ���! ��ط�\  -
ھ�T ا�طر��T ا�T�Sر , ا�طر�� ا�	� ا�	����+� ا���	Tب �U���Tر "Tن ا��Tرض  -

  .���2رة ا���	�دة "�! 	د�م آراء وأ*وال ا��Sر 
�Tط���ت "����T "د�Tدة �TCل  -� -T�. ا��ص "��� �و�د : ��T�ا��Tرض  , ا�

  ............, ا�%�روس  , و��ء 
  ا���ل ا�	� *��ت ��م ا��%�ول �-  -

  ) أن ا��و*ف *د �	�ول إ�! و��ء ( "��وا 
  "��وا 	�ول ا��و*ف إ�! و��ء

2(  
  .�	��! ا4ط��ء ا��&�� ����Uن �ن �ل داء  -
  .�	��! ا4ط��ء أن ���م ا:���ن �ن �ل داء   
-  ����  .أرى 	��ن ���	ك ا�
  .أرى أن ���	ك ا����� 		��ن   
  .�ر�د ا�����ء ا�(�ء "�! ا4و��L .� ا����م  -
  .�ر�د ا�����ء أن �(وا "�! ا4و��L .� ا����م  -
-  �+���  .��ول ا����م ��دة *�رة آ��� �ن �
- �+���  .��ول ا����م أن ���د *�رة آ��� �ن �
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        09مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  

 

  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                                    ا�Cروات ا�ط�����: ا�و�ـدة 
  ا�	ط���ت                                                            :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� �ول ا���ور                                                        :ا��و�وع 
  

ا�درة "�! 	ر��8 ا����رف ا���	��� .� درس ا����� ا�وا*�� ��/                                                  *  :  ا���ءة ا��
	�د��
  


 ر ا�درس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل  
  	�� د
  ا�"رض

 

  ��رض "��- ا���ز�� 
  
  

��دد ���	�ن وا*�	�ن ��/ 
  و���ن ���ب ا���ل 

  
 Q� دد ��ط ا��ص��

  ا/�	د/ل 
  
  

��	�رج ا����� ا������ 
  و���ن ا�را�ط 

  
  
  

��ون أر�Q ��ل ����� 
  .���� وا���� 

  
  
  

 

  �را*�� ا���ل ا���ز�� 
  �ل ا�	ط% $ت 

1 (  
  :ا����	�ن ا�وا*�	�ن ��/ ھ��  -

  ا���س:���ب ا���ل  -وھم / ��2رون �ذ�ك     
  ا:���ن : ���ب ا���ل  -وھو �	Sذى �+�           

-  �T+ردي و��T� ص�Tط ھذا ا��� : �T+���" رT��	 ر�واTا�� �T+�. قTط��	ل , T�	�
  ا����.ر�ن 

2(  
  ا���ل ا������                 ا�را�ط 

  وھ� ���دة                   ا�واو و ا�(��ر 
  وھ� *ر���                   ا�واو و ا�(��ر 
  وھو �(رك                  ا�واو و ا�(��ر 

3(  
  : ا���ل ا������ ا�%����

  أ*�ل ا�ر��(� ��دو  -
  ��ت ا��ر�ض ��2و ا�4م  -

  :  ا���ل ا������ ا/����
-  Q.م �ن *وة ا�+واء ا���د�M		 ت ا��2وع وھ���	ا2  
 ا�	�ظ ا�%&ح وھو ��Mل .� 	��ق إ�	�ج و.�ر  -
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        10مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات رقم  

 

  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                             	�ر���� �	��ف و����م : ا�و�ـدة 
�TTTTTTTTTTول ا���TTTTTTTTTTور                               :ا��و�0000000000وع 	ط���TTTTTTTTTTت                                                            :ا���0000000000ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� 
  

  ا�درة "�! 	ر��8 ا����رف ا���	��� �ول ا����� ا�وا*�� ��	� و ا��	��� ا��رو(�� *  :  ا���ءة ا��
	�د��
  


 ر ا�درس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل  
  	�� د
  

  ا�"رض
 

  ��رض "��- ا���ز�� 
  
  
  

��	ب ا���	�ن �	��� 
"رو(�� و��رن ��ن 

  ا��	���	�ن 
  
  
  
  
  
  

��دد وظ�%� ا���ل 
  ا�واردة ��ن *و��ن 

  
  
  

��	�رج ا���ل ا���	�� 
  و���ن .�Lد	+� 

  
  
  
  

 ��%���	ب .رة و
  ��	��ل .�+� ��& ��	�� 

  
  

���ل ا���ل ��� �����+� 
 �ن ��وت .���� وا���� 

  �را*�� ا���ل ا���ز��  -
  

  :  ا�	ط% $ت�ــل 
1(  
  و�م �ن �وار ��ط\ ا��و ھ��+�    	�م "�! .ن �ن ا���ت ��Lل  -

  و�ن .��%��ء ���	��و�ر ����    ��ــ� �م ���C- ا����ل ا���Lل     
 * ��L�� م "�! .��ن �ن ���ت��	و�م �ن �وار ��ط\ ��وو ھ��+�     
  ���Lو �ن .��%��ء �		��و�ر ����ت     ��� �م ���CC- ا����ل ا�   

  �&�ظ �� ��� 
ا��روف ا���و�� أ(�%ت �+� �ون ����� و ا��رف ا��2دد .ك 	2د�ده .��ب 
�رف ����� وآ�ر �	�رك 	�ذف ا�+�زة �ن آل ا��ر�� وآل ا�	�ر�ف ����� 

  �ن ا����� ا�����2 ا�	��ع ا��رف ا4��ر .� �ل ��ت ��� �����-
  وظ�%� ا���ل ا�واردة ��ن *و��ن -
  ���� .���� .ر"�� .� ��ل �ر ��ت   �)   ��ط\ ا��و ھ��+� (  
  ���� .���� .ر"�� .� ��ل �ر ��ت   �) 	�م "�! .ن �ن ا���ت (  
  )����2 .���� .ر"�� .� ��ل ��ب ��ل    �)   ���ت (  
  	د*�ق ا����! ا���ت ا����ق   �		%رع ��- ��ض ا�����ك   -
��.\ ���ك ���ن �	��	-  -�.  
-   K�+� رداء� ��	�	د*�ق ا����! ا���ت ا����ق  �	  
  	%(�ل �وا��- ا���	�%�     ��Sط� أد�م ا4رض ��+�   -
  ���ن �	��	-    ��	��*ط "��ك     -
3(  

أ"��	ك �و�� �ر��م �2+ور�%+� ��	��& أر�Q ��ل ��	�� ا�C	�ن .���	�ن 
  وا�C	�ن ا���	�ن 

4(  
- +� �� ����"M. ���  � �ن دور 		�رب �درا�+� زرت �د��� ا�
  ورا*�� �� ا2	��ت "��- �ن أز*� (�� 	�	د "�رھ� أدراج �	��"دة  -
  و�� ا�	2ر .�+� �ن أ�واق ���+� �	�و"�  -
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        11مذكرة في نشاط التطبيقــات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقــات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقــات رقم  مذكرة في نشاط التطبيقــات رقم  

 
  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                       "��م ا�S2ل                  : ا�و�ـدة 
  	ط���ت                                                            :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� �ول ا���ور                                                      :ا��و�وع 
  

  ��� ا�وا*�� �واب 2رط و ا/�	��رة و ا�درة "�! 	ر��8 ا����رف ا���	��� �ول ا��*  :  ا���ءة ا��
	�د��
  ا��	��� ا��رو(��                         

     

 ر ا�درس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل  

  	�� د
  

  ا�"رض
 

  ��رض "��- ا���ز�� 
  
  

��	�رج ���� 2رط�� 
  و��دد "���رھ� 

  
  
  
  

�د�ل أدوات ا�2رط "�! 
  ا���ل 

  
  

��دد ا����� ا�2رط�� 
  و��رض ���� ا��واب 

  
  

طQ ا���ت ا��2ري �  
  
  
  
  

��ول ا�	��2+�ت إ�! 
  ا�	��رات

  
 

  �را*�� ا���ل ا���ز��  -
  

  : �ــل ا�	ط% $ت
1(  
  إن �� ���� إ���م إن أذ�	م و"	���  -

  أذ�	ــم : ���� ا�2رط    
  إن  :ا4داة   
  إن �� ���� إ���م  :ا��واب����   
2(  
  �� ��ون إ�&ص ا����ل .� ا���ل ��ق ا/زدھ�ر ���&د ��% -
  �+�� ���ت أ.(�ل ا�وطن "��ك أ�Cر �ن 	(��	ك �ن أ��- -
  �ن �د�ن ��Sره .��دان  -
3(  

  إذا ا�	�ن ا�د��� ���ب 	�2%ت :ا�2رط��ا����� 
.�ل ��ض ���� "�! ا�%	\ و ا�	�Tء ��	T��Mث و ا�%�"Tل (��Tر �	�Tل  :	�2%ت

د�ره ھ� 	  
  إذا ا�	�ن دد��� ��	�ن 	�22%ت

  �%�"�ن / .�و�ن / .�و ل �%�"��ن 
 �  �+و �ن "دوون .� ��Cب �د�

  �%�"ل /.�ول / .�و�ن  �%�"��ن 
4(  
  ا���م ��2د ا����ل �������ن  -
  ���د / ���ف �و�� ا�د  -
  ا�&دة .� "�ق ا�����ء 	��Q .� ا�د�!  -
  �����ا���وم ��	2رة .� �ل ا����ء ���2Mل  -
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        12مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  مذكرة في نشاط التطبيقـات  رقم  

 
  را��� �	و�ط : ا��
	وى                                       ا���2ب و ا���	�ل          : ا�و�ـدة 
  	ط���ت                                                           :ا���ـط 

  ا��	ــ�ب ا��در�� : ا��ر�ـ� �ول ا���ور                                                      :ا��و�وع 
  

  ا�درة "�! 	ر��8 ا����رف ا���	��� �ول ا����� ا�وا*�� �(�.� إ��- و��ض ا��ور *  :  ا���ءة ا��
	�د��
  .ا��&��W و ا�	ط�Q ا��رو(�                        


 ر ا�درس  �ؤ�ر ا���ءة  ا��را�ل  
  	�� د
  ا�"رض

 

  ��رض "��- ا���ز�� 
  
  

��	�رج ا���ل ا�وا*�� 
�(�.� إ��- و��دد �� 

  أ(�ف إ��- 
  
  

  ��دد أوزان ا���4ت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

��	�رج ا��ور ا�واردة  
.� ا���ل و��دد ا�%روق 

�+���  
  
  
  
  
  

��	�رج ا��ور 
  ا��و�ودة .� ا���	�ن 

 

  �را*�� ا���ــــل ا���ز�� 
  :  �ــل ا�	ط% $ت

  ا���ل ا��(�.� ) 1
  �وم     ظرف ز��ن      ���2ت ���رك �����     -
  ���.�  �%�ول ��4-      �أن 		�ب "����         -
  ��د           �أن ظ%ر �+�           -
2 (  

  .����ت ��22ب ��ود �و�ن 4��رھو ��� .�ل ����2و 
//0 /0  /  0//0//     /0 /   /0/0    //0///0/     /0     ///   /0//0/0   

  .�و�ن / �%�"�	ن / �%�"�ن / .�و�ن / �%�"�	ن / �	%�"�	ن 
 �������  ���2ن *���ن / ��ر .�+م و�ورك .��22ب �

//0/0    /0//0   /0   /0/   /0/0   //0/      //0   //0        /0/0//0/0  

  .�ول / �%�"�	ن / .�و�ن �%�"�	ن  �%�"�	ن/ �%�"�	ن
ر�ن  ��Sرن .� ������ن �	 /  

/0  /0//0//      /0/0      /0/    /0///0  

  .��ن/ ��	%��ن / .��ن / ��	%��ن 
  أ�ن ���و(- 	د�� ��� �4دي 

/0 /0/ /0//     /0/0     /0//0// /0  

  .��ن / ��	%��ن / .��ن / ��	%��ن 
3(  

  و ا���2ب �	د ذ��ء  ا���2ب ���2 �ن ا�ذ��ء
ا�TT	��رة �����TT و ا�%TTرق ���+��TT أن ا4و� !TT	TTدل "�TT! أن ا���TT2ب  �TTزء �TTن 

  .ا�ذ��ء ����� ا�����C أن ا��2ء ا���رز .� ا���2ب ھو ا�ذ��ء 
��T- : و ا���ل � !T�" ض�T� داTت أ�Tا��&�م أ�د "�! ا����� و ا����� رأ�

�� أن ا4و� !T	��Tن ا��Tور .� ���� ا��&��� ا�	��رة 	�ر���� و ا�%رق ���+
ا����� ���&�م و ھو "�! ا����� �����T ا� �T���C	��Tن �Tورة ا��&�Tم وھTو ��Tذ 

 ����- ھ� ��� !�"  
4(  

  :ا��ور 
  ����� "ن �وء ا���ظر     �ا�و�- ���Mس �- �ظرة      -
  ا�	��رة �����       ��ذ.+� ا��د "�! زھرة    -
  ا�	��رة �����          ��ر�- ا�دھر          -
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