
 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 ةيفرشلا ديمعلا همئاق رايتخا ريياعم جذومن

 

 ةمدقتملل يعابرلا مسالا يندملا لجسلا جرختلا ةنس

   

 رايعملا  ةجردلا يفوتسم تاظحالملا

 يمكارتلا لدعملا :الوا

 5 ÷ 30 × يمكارتلا لدعملا :ةقحتسملا ةجردلا /30  

 )اهجراخو ةيلكلا لخاد ةزيمتملاو ةلعافلا ةكراشملا( ةيفصاللا ةطشنألا :ايناث

           .يبالطلا يدانلل ةدئاق وأ ةعفدلل ةدئاقلا ةبئان وا ةدئاق - /10  

 )تاجرد 8(

   

  .يبالطلا يدانلا ةطشنأ ةنجل يف ةدئاق -

 )تاجرد 8(

 نم ديدعلا اهل ،يبالطلا يدانلا يف ةزيمتمو هلاعف هوضع -  

 .يبالطلا يدانلا ةطشنأ يف تاكراشملا

 )تاجرد 4 ىصقا دحبو ةكراشم لك نع ناتجرد(

 



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 يفيرعتلا عوبـــــسالا( ةــيلخادــلا ةــطـــــشنالا يف ةــيلكلا ةــلثمم -  

 ،تاـيلاـعف ،لـمع شرو قيـــــسنت يف ةـكراـــــشملا ،تادـجتـــــسملل

 .)خلا........ ،ةيلكلا لخاد تاءاقل وأ تارمتؤم

 .)تاجرد 4 ىصقأ دحبو ةكراشم لك نع ناتجرد(

 تايلاعف وأ ةيميلعت ةطشنأ يف يرشبلا بطلا ةيلك ةلثمم -  

  .ةعماجلا لخادو ةيلكلا جراخ ةمظنم

 )تاجرد 4 ىصقا دحبو ةكراشم لك نع ناتجرد(

 ينهملا ريوطتلاو ةيمنتلا :اثلاث

   

10/ 

 لثم تاذلا ريوطت يف اهنم تدافتسا يتلا لئاسولا نمضتت -

 بيردتلا ةيميلعتلا تارايزلا ،ةيملعلا تارمتؤملا ،تارودلا

 .كلذ ريغو ،يجهنماللا يفيصلا
 )تاجرد 10 ىصقأ دحبو طاشن لك نع ناتجرد(

 يثحبلا طاشنلا :اعبار

   

20/ 

 10(             .ةيلكلا مساب رشنلل لوبقم وأ روشنم يملع ثحب -

 )تاجرد

 ةيملع ةقرو وأ ،رشنلل لوبقم وأ روشنم يملع قصلم  -  

                                                        .ةيلكلا مساب رمتؤم يف ةلوبقم

 )تاجرد 8(



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 .كراشم ةفلؤمك مئاق يملع ثحب يف ةكراشملا  -  

 )تاجرد 6 ىصقأ دحبو ثحب لك نع تاجرد 3(

 رشنلل لوبقم وأ مئاق وأ روشنم يملع ثحب يف ةكراشملا -  

 .)طقف تانايب عماج(

 )تاجرد 6 ىصقأ دحبو ةكراشم نع تاجرد 3(

 ةزئاج ىلع لوصحلا :اسماخ

  10/  .ةيلكلا لخاد ةزئاج ىلع لوصحلا - 

 )تاجرد 4 ىصقأ دحبو ةزئاج لك ىلع 2(

 .يملعلا قوفتلا زئاوج -  

 )تاجرد 4 ىصقأ دحبو ةزئاج لك ىلع2(

 ةطشنألا وأ ،تارمتؤملا يف ةكراشملل ةزئاج ىلع لوصحلا -  

 وأ ةعماجلا ىوتسم ىلع ةيملع وأ ،هيفاقث وا ،هيضاير تاقباسمو

 .تاعماجلا

 )تاجرد 6(

   

                                .راكتبا وأ عارتخا ةءارب -

 )تاجرد   10(



 
 
  

 
 
 

 

  ليخدلا هميد@   

 ةيعمتجملا ةيلوؤسملاو عوطتلا لمعلا :اسداس

   

/20 

 ةيعامتجا ةطشنأ يأ وأ ةيعوطتلا تالمحلا يف ةكراشملا -

 .عمتجملا ىلع ةدئافلاب دوعت ةمظنم ةيوعوت ةيميلعت وأ

 )هجرد 20ىصقأ دحبو طاشن لك نع ناتجرد(

 عومجملا 100 

 

 

 


