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 العلم هو منهاج لدراسة الطبيعة

العملية التى يستخدمها العلماء لجمع األدلة  :االستمصاء العلمى  

 هى إستخدام حاسة أو أكثر للتعرف على شئ ما أو دراسته
 

 المالحظة

 هو استنتاج ٌتم استنباطه من المعلومات أو األدلة المتاحة
 

 االستدالل

 طرٌمة لإلجابة عن سإال علمى
 

 التحميك العلمى

ومالحظة آثاره على عامل آخرتحمٌك علمى ٌموم على تغٌٌر عامل واحد   
 

 تجربة ضابطة

 تحمٌك ٌموم خالله العلماء بمالحظات وٌجمعون معلومات خارج محٌط المختبر
 

 الدراسة الميدانية

 هو تمثٌل لجسم أو حدث وٌستخدم كآداه لفهم الطبٌعة
 

 النموذج

 هى عاللة السبب واألثر بٌن العوامل المتغٌرة فى التجربة
 

 المتغيرات

المتغٌر الذى ٌتغٌر فى التجربة الضابطةهو   
 

 المتغير المستمل

 هو المتغٌر الذى ٌماس مدى أثره
 

 المتغير التابع

 محاولة لتفسٌر نمط معٌن بتكرار مالحظته فى الطبٌعة
 

 النظرية العلمية

 هى لاعدة تصف أحد األنماط فى الطبٌعة
 

 المانون العلمى

لٌكٌف الطبٌعة لتلبٌة احتٌاجاته ورغباته هى الطرٌمة التى ٌستخدمها االنسان 
 ونستخدم بها األدوات والتمنٌات والوسائل الالزمة لمعرفة المزٌد من عالمنا

 التكنولوجيا
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 ألسام العلم : 

 هى الفرع المختص بدراسة األرض والفضاء  علوم الحياه : -1

 هو العلم الذى ٌختص بدراسة األرض والفضاء  علوم األرض والفضاء : -2

 هى العلوم التى تختص بدراسة المادة والطالة وتنمسم إلى الكٌمٌاء والفٌزٌاء  العلوم الفيزيائية : -3

هى سلسلة من الخطوات ٌتبعها العلماء عند إجراء تحمٌك ما وتساعد على شرح  الطريمة العلمية :
 الظواهر الطبٌعٌة 

 هى إجابة محتملة أو تنبإ ٌمكن إختباره  الفرضية :

بحث عن أنماط فى حٌث نظم البٌانات فى صورة مخطط مثل جدول أو رسم بٌانى  انات :تحليل البي
 المخطط توضح روابط بٌن المتغٌرات المهمة فى الفرضٌة 

 هى بٌان بخصوص هل الفرضٌة صالحة أم ال ؟ بناًء على البٌانات التى تم جمعها  استنتاج الخالصة :

 وهى عبارة عن أعداد أو كمٌات  هى بٌانات ٌمكن لٌاسها البيانات الكمية :

 هى بٌانات وصفٌة ال ٌمكن لٌاسها وهى كاأللوان والروائح  البيانات النوعية :

 هو ملخص للمالحظات وهو إما وصف لفظٌاً أو كتابٌاً  الوصف :

 هو شرح للمالحظات ببٌان كٌفٌة حدوث شئ ما أو سبب ذلن  التفسير :

 هى مدى تمارب المٌاسات المتكررة من المٌمة الصحٌحة بإستخدام أدوات المٌاس  الدلة :

 هو المدرة على تكرار آداء مهمة معٌنة مع وجود الملٌل من اإلختالفات  الضبط :

 هى تنظٌم البٌانات وتلخٌصها بطرٌمة بصرٌة أكثر وضوحاً  التمثيل البيانى :

 هو مجموع األرلام فى مجموعة البٌانات ممسومة على عدد اإلدخاالت  المتوسط الحسابي :

 هو الرلم األوسط فى مجموعة البٌانات عند ترتٌب البٌانات عددٌاً  الوسيط :

 هو مجموعة من البٌانات تمثل االختالف بٌن المٌم العظمى والصغرى  المدى :

 هى كمٌة المادة الموجودة فى شئ معٌن  الكتلة :
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 هو مدى لوة الجاذبٌة األرضٌة التى تجذب شئ ما  :الوزن 

( لتحوٌل الكٌلوجرامات إلى نٌوتن ) اضرب عدد الكٌلوجرامات فى  Nٌماس الوزن بوحدة النٌوتن ) 
8.9  ) 

 هو كمٌة الحٌز الذى تشغله المادة  الحجم :

ج خارج المخبار هو وعاء شفاف ٌستخدم لمٌاس حجم السوائل تشٌر عالمات التدرٌ المخبار المدرج :
 إلى عدد المٌللٌمترات عند لراءة حجم سائل ما 

ml = 1 cm و           ألف مللٌمتر   1L  =1000 mlاللتر 
3
      

 يتم قياس درجة الحرارة : 

 (  Fبممٌاس فهرنهاٌت )  -1

 (  Cممٌاس سٌلزٌوس )  -2

 (  K ممٌاس كلفن ) -3

 أنواع مقاييس درجة الحرارة : ) األجهزة ( 

ممٌاس درجة الحرارة زجاجى مزود بسائل ) كالزئبك ( أو ) الكحول ( ٌتغٌر طول السائل  -1
 بتغٌر درجة الحرارة 

 ممٌاس درجة الحرارة المزود بمرص مصنوع من فلزٌن على هٌئة شرٌط ملفوف  -2

 ممٌاس درجة الحرارة ذو البلورات السائلة مملوء بمواد ٌتغٌر لونها عند درجة حرارة معٌنة  -3

 هى نسبة الكتلة إلى الحجم  :فة الكثا

Cm /9 جرام لكل سنتٌنر مكعب ) : وحدة لياس الكثافة
3
 ) 
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التكاثر : لدرة الكائن الحي على إنتاج أفراد جدد وفيه نمل المادة الوراثية من اآلباء 
 لألبناء 

 أنواع التكاثر : 

 هو إنتاج كائن جدٌد من والدٌن خالل عملٌة اإلخصاب  التكاثر الجنسي : -1

  اإلخصاب : هو إندماج خلٌة منوٌة للذكر مع خلٌة بوٌضة لألنثى فٌنتج جنٌن 

  الجنٌن : هو بوٌضة مخصبة ٌحمل صفات من الوالدٌن مشتركة 

هو إنتاج كائن حى جدٌد من والد واحد ) مطابك للوالد األصلى  كاثر الالجنسي :تال -2
 ) 

  ًال تجتمع خالٌا جنسٌة ذكرٌة وأنثوٌة فى التكاثر الالجنس 

  ) ال توجد صفات مختلفة عن اآلباء ) الوالد األصلى 

 
 طرق التكاثر الالجنسي : 

هو إنشطار الكائن وحٌد الخلٌة إلى خلٌتٌن وٌحدث فى األمٌبا  اإلنمسام : -1
 والبكتٌرٌا وغٌرهما من وحٌدات الخلٌة 

صغٌر من جسم الوالد إلى بروز صغٌر وكامل من  هو تحول جزء التبرعم : -2
الوالد ، ٌنفصل البرعم وٌستمر فى النمو فى كائنات حٌة أخرى ٌظل البرعم 

 االسفنج (  –معلك بالوالد مثل ) المرجان 

  من خالل انتاج السٌمان المدادة هو ٌحدث فى النباتات  التكاثر الخضرى : -3
-)وهى سٌمان النباتات التى تمع على األرض وتنبت نباتات جدٌدة مثل 

 الفراولة ( 

 أشكال أخرى من التكاثر الالجنسي :  -

 التكاثر بالتجدد : يحدث فى نجم البحر  - أ

             يتم إخصاب بعض البيض لملكات نحل العسل فيتحول إلى نحل عامل  - ب

 ) شغاالت النحل ( ، ويصبح البيض غير المخصب ذكور النحل 
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 دورة الحياه : هى سلسلة من مراحل التطور المختلفة 

 هى عملٌة تناوب بٌن التكاثر الجنسً والالجنسً  : تعالب األجيال

 هو الجهاز التناسلً للنباتات مغطاة البذور  :الزهور 

  : أجزاء الزهرة الكاملة أربعة

 هى أجزاء خارجٌة ذات لون زاهى  البتالت : -1

 تغطى وتحمى أجزاء الزهرة وتتمٌز باللون األخضر  السبالت ) كأس الزهرة ( : -2

 من خٌط ومتن به حبوب اللماح ٌتكون  السداه ) العضو الذكرى للزهرة ( : -3

 وٌتكون من مٌسم وللم ومبٌض  : المتاع ) العضو األنثوى للزهرة ( -4

 هو نمل حبوب اللماح من السداه إلى المتاع  التلميح :

  : طرق تلميح الزهرة

 الطٌور والنحل وغٌرها ) تعرف بالملمحات (           تلتصك حبوب اللماح بها  -1

 الرٌاح                     نمل حبوب اللماح للمتاع كاألعشاب وبعض األشجار  -2

 ثالٌة لدٌها الجزأٌن الذكرى واألنثوى التلمٌح الذاتى            حٌث تلمح الزهرة الم -3

 التلمٌح الخلطى            حٌث ٌكون بٌن زهرة من نبات مع زهرة من نبات آخر  -4

 هى التى تكونت من اجتماع حبوب اللماح مع البوٌضة  البذرة :

  : تتكون البذرة من

 غالف البذرة : هو غشاء خشن ٌحمى ما بداخلها  -1

 ٌتحول لنبات جدٌدالجنٌن : هو النسل الذى  -2

 الغذاء : هو الذى ٌعٌش الجنٌن علٌه  -3

 هو تحوٌل البذرة إلى نبات جدٌد بشرط توافر ظروف نمو النبات  اإلنبات :
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 الشروط الالزم توافرها للنمو : 

 الماء  -1

 ضوء الشمس -2

 مساحة للنمو  -3

  : طرق إنتشار البذور

 الحمل بواسطة الرٌاح  -1

 الطفو واإلنتشار بالماء مثل جوز الهند  -2

 الحٌوانات حٌث تلتصك بها البذور  -3

 

 أنواع وألسام النباتات المزهرة 

 األعشاب (  –أى لها بذور بفلمة واحدة مثل ) نبات الذرة  أحادية الفلمة : -1

 نبات الفول ( أى لها بذور بفلمتٌن فتظهر أورالها نمط تعرق متفرع مثل )  ثنائي الفلمة : -2

 هى نباتات معراه البذور لٌس لدٌها زهور مثل األرز  الصنوبريات : -3

  : مميزات الصنوبر
  تنتج صنوبرات للتكاثر باإلضافة مع الزهور 

  البذور مكشوفة فال توضع داخل غالف ثمري 

هٌاكل تشبه الجناح تساعدها فى أخذ طرٌمها إلى األرض ثم تؤتى الرٌاح  انتشار بذور الصنوبر :
 الموٌة نفخ البذور إلى أماكن بعٌدة فتتحول هذه البذور إلى أشجار جدٌدة تحت الظروف المالئمة 

 تنتج معظم الصنوبريات : 

 صنوبر ذكرى فٌطلك حبوب اللماح فتنتشر فى مهب الرٌح  - أ

تهبط حبوب اللماح على السائل اللزج بعد حدوث التلمٌح ٌظل صنوبر أنثوى ٌنتج سائل لزج ف - ب
 البوٌضة المخصبة معلمة فى األنثى حتى تتحول إلى بذرة 
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 هو سلسلة من مراحل النمو الممٌزة التى تختلف عن بعضها البعض  التحول :

 فٌه ٌمر الحٌوان بؤربع مراحل ممٌزة  التحول الكامل : -
 الحٌوان بثالث مراحل تحدث تدرٌجٌاً فٌه ٌمر  التحول غير الكامل : -

فٌه تحفر األنثى حفرة سطحٌة فى الحصى وتضع بٌضها ،عند وضع البٌض  اإلخصاب الخارجى :
ٌفرز الذكر الحٌوان المنوى علٌه فى الماء وٌسمى هذا االتحاد بٌن البوٌضة والحٌوان المنوى خارج 

 جسم اإلنسان باإلخصاب الخارجى 

هو إتحاد خالٌا الحٌوان المنوى والبوٌضة داخل جسم اإلنسان ، فرص هذا  اإلخصاب الداخلي :
 اإلخصاب أكبر فى حدوثه من اإلخصاب الخارجى 

  عملٌة ٌموم بها النبات لصنع غذائه بواسطة ضوء الشمس البناء الضوئى :

 تحدث عملٌة البناء الضوئً فى الخلٌة النباتٌة بالبالستٌدات الخضراء الموجودة بؤوراق النبات 

 الشروط الالزم توافرها التمام البناء الضوئى : 

 توافر ضوء الشمس  -1

 الماء  -2

 ثانى أكسٌد الكربون  -3

 مادة خضراء تسمى الكلورفٌل -4

 الثغور هى مسام دليمة توجد فى األوراق لدخول ثانى أكسيد الكربون  –الجذور تمتص الماء 

 هى طبمة تمنع فمدان الماء توجد على سطح الورلة العلوى  غشاء شمعى :

 هو نسٌج ٌنمل السكرٌات إلى خالٌا النبات  اللحاء :

 تخزٌن السكر الفائض فى صورة نشا حتى ٌحلل النشا عند الحاجة إلٌه مرة أخرى 

 عظم األكسجٌن عبر الثغور إلى البٌئة المحٌطة به ٌخرج م

 هى مجموعة من المواد المكونة من الكربون والهٌدروجٌن واألكسجٌن  الكربوهيدرات :

 هو استهالن خالٌا الكائنات الحٌة األكسجٌن لتفتٌت السكرٌات  التنفس الخلوى :
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  غٌر حٌة فى بٌئة ما هو الشامل على الكائنات الحٌة والمكونات الالنظام البيئي :

 هى تشمل كل أعضاء نوع واحد فى منطمة ما فى ولت معٌن  الجماعة اإلحيائية :

هو الشامل لكل الكائنات الحٌة بما فٌهم النباتات والحٌوانات والبكتٌرٌا ووحٌدات  المجتمع اإلحيائى :
 الخلٌة والفطرٌات 

 هى المسار الذى تسلكه الطالة والمواد المغذٌة فى نظام بٌئى معٌن  السلسلة الغذائية :

 خطوات تدرج السلسلة الغذائية : 

 كائنات منتجة : تستهلن الطالة الشمسٌة فى صنع السكرٌات  -1

 كائنات مستهلكة : هى التى تتغذى على النباتات والحٌوانات  -2

 وهى تنمسم إلى : 
 آكالت النباتات ) كالماشٌة وبعض الطٌور والسناجب (  - أ

 آكالت اللحوم ) كاألسد والنمر والصمر (  - ب

مستهلكات تتغذى على بماٌا الحٌوانات المٌتة وتشمل الفطرٌات والبكتٌرٌا  ىالمحلالت : ه -3
 واألرضٌات 

 هى تداخل مجموعة من السالسل الغذائٌة المتصلة فٌما بٌنها  الشبكة الغذائية :

هى كائنات تعمل على الحد من حجم الجماعات األحٌائٌة للفرٌسة ، مما ٌعمل  الكائنات المفترسة :
 على توافر المنتجات والموارد األخرى فى النظام البٌئى 

 هو مخطط ٌوضح ممدار الطالة المتوفرة فى كل مستوى من مستوٌات النظام البٌئً  هرم الطالة :

 ة لمعظم الطالة لاعدة هرم الطالة كائنات منتج

 % فمط من الطالة المتوفرة 11فى هرم الطالة ٌتم إستهالن حوالى 

 هو الصراع على الموارد المحددة من لبل الكائنات الحٌة  المنافسة :

 هو أى مورد ٌتحكم فى نمو أو بماء الجماعة االحٌائٌة على لٌد الحٌاه  العامل المحدد :

هى أكبر عدد من األفراد داخل الجماعة االحٌائٌة ٌمكن أن ٌستضٌفه النظام  الطالة اإلستيعابية :
 البٌئى 
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 هو المكان الجغرافى الذى ٌعٌش فٌه الكائن الحى وٌصطاد غذائه  الموطن البيئى :

 هو الدور الخاص الذى ٌموم به الكائن الحى فى مجتمع احٌائى  الوضع الوظيفى :

 كائنات حٌة على كائنات حٌة أخرى من أجل البماء هو اعتماد  االعتماد المتبادل :

 هى عاللة ٌستفٌد منها كائن دون أن ٌإذى الكائن اآلخر  تعايش ) إفادة ( :

 هى عاللة ٌستفٌد فٌها كائن حى وٌتضرر فٌها كائن حى آخر  التطفل :

 هو سمات وصفات تساعد الكائن الحى على البماء على لٌد الحٌاه فى بٌئته  التكيف :

ى التركٌب الجسمانى الداخلى أو الخارجى للكائن الحى هو التعدٌالت التى تدخل عل التكيف التركيبى :
 األشوان فى النباتات الصحراوٌة  –لدم الحصان  –مثل ) لدم الجمل 

هو التعدٌل فى سلون الكائن الحى تساعده على البماء حٌاً خالل التغٌرات الموسمٌة  التكيف السلوكى :
 اخ مثل ) هجرة الطٌور ( فى المن

 هى أعضاء تخزٌن المٌاه فى النبتة فى سٌمان الُسحلب  األبصال الزائفة :

 األوراق االنسٌابٌة فى الشكل تصرف المٌاه الزائدة فى نبات األوركٌد 

 هى خاصٌة تساعد الحٌوان على التشكل مع بٌئته فتزٌد من فرص بماءه بالحٌاه  التّمويه :

 

 هى خاصٌة تملٌد بحٌوان منفرَكْى تبمى الكائنات على لٌد الحٌاه  المحاكاه :

هى الموارد التى ٌؤخذها االنسان من األرض وكل ماٌستخدمه بشكل مباشر وغٌر  الموارد الطبيعية :
 مباشر 

 كالفحمهى الموارد المتوفرة بكمٌات ثابتة وٌستغرق تعوٌضها ولتاً طوٌالً  الموارد غير المتجددة :

 دورة الهواء (  –هو الموارد التى تعوضها الطبٌعة مثل ) دورة المٌاه  د المتجددة :الموار

 هو مادة تتكون من تحلل الكائنات الحٌة المدٌمة وتستخدم كمصدر للطالة  الولود األحفورى :

المٌاه  –هى مصادر طالة أخرى خالف الولود األحفورى مثل ) الرٌاح  مصادر الطالة البديلة :
 الطالة الشمسٌة (  –ة المتحرك



 

11 

 

 هى الطالة المتولدة بفعل لوة المٌاه المتسالطة أو الجارٌة  الطالة الكهرومائية :

 متجددة وغٌر مكلفة ونمٌة فال تلوث الهواء  ---الطالة الكهرومائٌة ممٌزات 

 

 

 

 

 

 عبارة عن مادة اصطناعٌة مشتمة من البترول  البالستين :

 ---مميزاته 

 مواد عازلة للكهرباء والحرارة فٌصنع منها ممابض األوعٌة من البالستٌن  -1

 تدخل األلٌاف البالستٌكٌة فى صناعة المالبس والسجاد وأدوات المائدة  -2

 النسيج هو أى نوع من األلياف تدخل المنسوجات فى صناعة المفروشات 

 المواد الداخلة فى النسيج : 

 والحرٌر منتجات حٌوانٌة كالصوف والكشمٌر -1

 منتجات زراعٌة ) نباتٌة ( كالكتان والمطن والعشب  -2

النفط الخام والغاز الطبٌعى من أشكال الولود األحفورى كالناٌلون والبولٌستر واألكرٌلٌن  -3
 واألولفٌن 
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مراجعة شاملة 
 اختر اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتى : 

 ذحقيق يقىً خلاوه اوعىٍبء تٍلاحظبد ويجٍعىُ ٌعىىٌبد خبزج ٌحيط اوٍخرثس  -1

 المتغٌرات (  –النموذج المجسم  –التحمٌك العلمى  –) الدراسات المٌدانٌة 

 
 اوعىىً اوٍخرصخ تدزاطخ اوٍبدح واوطبقخ  -2

 علوم الفضاء (  –علوم األرض  –العلوم الفٌزٌائٌة  –) علوم الحٌاه 

 
 ٌدي ذقبزة اوقيبطبد اوٍرمسزح ٌْ اوقيٍخ اوصحيحخ تئطرخداً أدواد اوقيبض  -3

 الدلة (  –المدى  –الوسٌط  –) الضبط 

 
 هى اوسقَ الأوطط فى ٌجٍىعخ اوثيبِبد عّد ذسذيثهب عدديبً  -4

 الكتلة (  –الوسٌط  –المدى  –) المتوسط الحسابى 

 
 وعبء شفبف يظرخدً وقيبض حجَ اوظىائي  -5

 البارومترات (  –المٌزان الرلمى  –الترمومترات  –) المخبار المدرج 

 
 (  Lاوظّريٍرس اوٍمعج يمبفئ ويظبوي ......... ورس )  -6

 (.0.0 – .0..0 – .00 – 0...  ) 

 
 ِظثخ اومرىخ إوى اوحجَ ذعسف تـ............. -7

 الكثافة (  –المساحة  –الموة  –) الوزن 

 
 قدزح اومبئْ اوحى عىى اِربج أفساد جديدح  -8

 التنفس (  –التكاثر  –الحركة  –) النمو 

 
 جصء هبً فى اوصهسح يرمىُ ٌْ خيط وٌرن ته حثىة اوىقبح  -9

 السبالت (  –البتالت  –المتاع  –) السداه 
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 ِقي حثىة اوىقبح ٌْ اوظدآ إوى اوٍربع ذعسف تـ.......... -11

 اإلنبات (  –اإلخصاب  –التلمٌح  –) اإلنتمال 

 
 ِثبد اوفىه يعرثس ٌْ اوثروز ذاد ........... -11

 عدٌم الفلمات (  –فلمتٌن  –ثالث فلمات  –) فلمة واحدة 

 
 ِظيج يّقي اوظمسيبد إوى خلايب اوّثبد  -12

 اللحاء (  –النواه  –البالستٌدات  –) الجدار الخلوى 

 
 اوٍمىِخ ٌْ اومستىُ والألظجيْ واوهيدزوجيٌْجٍىعخ ٌْ اوٍىاد  -13

 النشوٌات (  –البروتٌنات  –الكربوهٌدرات  –) الفٌتامٌنات 

 
 اطرهلاك خلايب اومبئّبد اوحيخ والألظجيْ ورفريز اوظمسيبد  -14

 تؤكسد الكربوهٌدرات (  –البناء الضوئى  –إحتراق الغازات  –) التنفس الخلوى 

 
 اوٍظبز اوري ذظىمه اوطبقخ واوٍىاد اوٍغريخ فى ِظبً تيئى ٌعيْ  -15

 الطالة االستٌعابٌة (  –السلسلة الغذائٌة  –هرم الطالة  –) الشبكة الغذائٌة 

 
 لبئّبد ٌظرهىمخ ذرغري عىى تقبيب اوحيىاِبد اوٍيرخ ذعسف تـ.......... -16

 غٌر حٌة (  كائنات –كائنات مفترسة  –كائنات محللة  –) كائنات منتجة 

 
  ٌخطط يىضح ٌقداز  اوطبقخ اوٍرىفسح فى لي ٌظرىي ٌْ ٌظرىيبد اوّظبً اوثيئى -01

 هرم الطالة (  –العامل المحدد  –الشبكة الغذائٌة  –) السلسلة الغذائٌة 

 
 علاقخ يظرفيد ٌّهب لبئْ دوُ أُ يؤذي اومبئْ الآخس  -18

 المحاكاه (  –التموٌه  –التطفل  –) التعاٌش 

 
 ذعديلاد ذدخي عىى اورسليج اوجظٍبِى وىمبئْ اوحى  -19

 المحاكاه (  –تكٌف سلوكى  –تكٌف تركٌبى  –) تكٌف وظٌفى 

 
 خبصيخ ذظبعد اوحيىاُ عىى اورشمي ٌع تيئره فرصيد ٌْ فسص تقبءح تبوحيبٓ  -21

 التطفل (  –التموٌه  –المحاكاه  –) التعاٌش 
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 خ وذظرخدً لٍصدز وىطبقخ ٌبدح ذرمىُ ٌْ ذحىي اومبئّبد اوحيخ اوقديٍ -21

 الزٌوت (  –طالة المد والجزر  –الطالة الشمسٌة  –) الولود األحفورى 

 
 ٌىازد ٌرىفسح تمٍيبد ثبترخ ويظرغسق ذعىيضهب وقربً طىيلاً  -22

 موارد غٌر متجددة (  –موارد بدٌلة  –موارد دائمة  –) موارد متجددة 

 
 ٌبدح اصطّبعيخ ٌشرقخ ٌْ شيز اوثرسوه  -23

 األخشاب (  –الدوائر االلكترونٌة  –البالستٌن  –رٌر ) الح

 
 ٌّرج شزاعى يدخي فى صّبعخ اوّظيج  -24

 لصب السكر (  –الكتان  –البنجر  –) الممح 

 
 طبقخ ٌرىودح تفعي قىح اوٍيبٓ ذعسف تـ.......... -25

 طالة كهرومائٌة (  –طالة المد والجزر  –طالة الشمس  –) طالة الرٌاح 

 
 يظرخدٌهب اوعىٍبء وجٍع الأدوخ ذعسف تـ.......اوعٍىيخ اورى  -26

 النظرٌة (  –تحلٌل البٌانات  –الفرضٌة  –) االستمصاء العلمى 

 
 اطرّربج يرَ اطرّثبطه ٌْ اوٍعىىٌبد أو الأدوخ اوٍربحخ  -27

 الدراسة المٌدانٌة (  –االستدالل  –المتغٌرات  –) النموذج 

 
 ريبجبذه ٌظرخدٌبً ذقّيبد عبوٍيخ اوطسيقخ اورى يظرخدٌهب الاِظبُ ورىثيخ اح -28

 المانون العلمى (  –النظرٌة العلمٌة  –التكنولوجٌا  –) الدراسات المٌدانٌة 

 
 أجهصح قيبض دزجخ اوحسازح ذعسف تـ............. -29

 رمومترات ( تال –المخبار المدرج  –المٌزان الرلمى  –) األمٌتر 

 
 وحدح قيبض اومثبفخ هى ............. -31

 (m - hr   –   kg   –   g/cm3  ) 

 

 
  


