
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/2                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/2science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/2science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade2                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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                                                                                                                                            اٌضبٟٔاالثزذائٟ  ــ  اٌفظً اٌذساعٟ  اٌضبٟٔ ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد ِبدح اٌؼٍَٛ  ــ  اٌظف
 6 من 1صفحت 

 

 
 ( ..... ) الابتدائي الثانيالصف    .......................................................................................................... :اسم الطالب 

 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 ُؽذُٚس ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ؟ ِبعجت / 20ط
ب  )٠ؾذس ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس ثغجت دٚساْ األسع ؽٛي ِؾٛس٘ب   / 20ط َٙ ْٞ ؽٛي َٔفِغ ً (أَ ِّ حًة  األسع دٚسح وبٍِخ ؽٛي ِؾٛس٘ب ، ؽ١ش رُى شَّر  ُوً َِ

  . ٠زؼبلت ا١ًٌٍ ٚإٌٙبس وً ٠َٛ ٌهٌز؛  عبػخ 24         
   .ٚفٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ٠ىْٛ ا١ًٌٍ فٟ اٌغبٔت ا٢خش ِٓ األسع، ٠ىْٛ إٌٙبس فٟ عبٔت األسع اٌزٞ ٠ٛاعٗ اٌشّظ          

  
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

جَغَّرؾ ٠ٛػؼ رَغ١َُّش ِظالي األش١بء خالي  عبػبد إٌٙبس اػزّبداًة ػٍٝ ِٛلغ اٌشّظ فٟ  / 21ط ُِ لُ ثؼًّ ّٔٛرط أٚ سعُ 
 .                  اٌغّبء   

  /21ط

 
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 .لبسْ ث١ٓ خظبئض اٌفظٛي األسثؼخ ؟ / 22ط

   /22ط
  :فصل الَخِريف
  ١ّ٠ً اٌٙٛاء إٌٝ اٌجشٚدح. 
  ٠زغ١ش ٌْٛ أٚساق ثؼغ األشغبس ٚرَزَغبلَؾ ٘زح األٚساق. 

 
تَـــاء   :فصل الّشِ

  ٠َِظ١ُش اٌٙٛاء ثبسداًة. 
  رزغبلؾ األِطبس أٚ اٌضٍٛط فٟ ثؼغ إٌّبؽك. 
  ًفٟ اٌشزبء ٠ُظجُِؼ إٌٙبس أَلَظش ِٓ ا١ٌٍ . 
  ٠ٍجظ إٌبط اٌّالثظ اٌضم١ٍخ. 

  ًة ، ٚثؼغ اٌؾ١ٛأبد رذخً فٟ عؾٛس٘ب ب اٌط١ٛس ــ رٙبعش إٌٝ ِٕبؽك أوضََش ِدفئب ِٙ ٕ ِِ َٚ  .ثؼغ اٌؾ١ٛأبد ــ  

 
بِيـــع   :فصل الرَّ
  َ٠ظجؼ اٌطمظ أدفَأ . 
  رجذأ األص٘بس رَزَفَزَّرؼ  . 

  رؼٛد اٌط١ٛس اٌّٙبعشح ِٓ ِٛاؽٕٙب اٌشز٠ٛخ إٌٝ ِٛاؽٕٙب األط١ٍخ ، ٚرخُشُط اٌؾ١ٛأبد ِٓ عؾٛس٘ب. 
 

  :فصل الصَّيف
  أػٍٝ اٌفظٛي فٟ دسعخ اٌؾشاسح ٛ٘. 

اٌفظً    اٌظف اٌضبٟٔ االثزذائٟ   ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد ِبدح اٌؼٍَٛ  
اٌذساعٟ اٌضبٟٔ



                                                                                                                                            اٌضبٟٔاالثزذائٟ  ــ  اٌفظً اٌذساعٟ  اٌضبٟٔ ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد ِبدح اٌؼٍَٛ  ــ  اٌظف
 6 من 2صفحت 

  ًفٟ اٌظ١ف ٠ُظجُِؼ إٌٙبس أؽٛي ِٓ ا١ٌٍ. 
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 ِب عجت ُؽذُٚس اٌفظٛي األسثؼخ ؟ / 23ط
ً / 23ط ِّ ١اَلْ األسع أصٕبء دٚسأٙب ؽٛي اٌشّظ ، ٚرُى َِ حًة  األسع دٚسح وبٍِخ ؽٛي رؾذُس اٌفظٛي األسثؼخ ثغجت  شَّر َِ   َعَٕخُوًاٌشّظ 
ح  )  شَّر َِ  ْٞ ًة 365 ُوًأَ  ، فؼٕذِب رذٚس األسع ؽٛي اٌشّظ فبْ ١ِالْ األسع ٠غجت رَغ١َُّش اٌفظٛي األسثؼخ ، فبٌغضء اٌّبئً فٟ ارغبٖ ( ٠َٛ رمش٠جب

 .اٌشّظ ٠ىْٛ أَدْفَأ ٚاٌغضء اٌّبئً ثؼ١ذأًة ػٓ اٌشّظ ٠ىْٛ أَْثَشد 
 

 .  اٌزٞ ٠ٛػؼ رَغ١َُّش اٌفظٛي األسثؼخ 25 - 24 أظش اٌشَّرىً فٟ اٌىزبة اٌّذسعٟ طفؾزٟ ¤    
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

د أؽٛاس اٌمّش ثبٌزشر١ت  / 24ط  .َػذِّ
َؾبق - 1 :أطوار القمر هي  /24ط ي       - 3.    ِ٘الَي - 2.       ُِ َّٚر  .    ِ٘الَي - 6.   رَشث١ِغ أخ١ش- 5.      ثَذس - 4رَشث١ِغ أَ
  

                 
 

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

ْ إٌظبَ اٌشّغٟ  / (أ  ) فمشح 25ط َّٛر َُّر ٠َزََى ِِ. 
اِوت ٚاألَلّبس اٌزٟ رذٚس ؽٌٛٙب  / (أ  ) فمشح 25ط َٛ ْ إٌظبَ اٌشّغٟ ِٓ اٌشّظ ٚاٌَى َّٛر  .٠َزََى
 

ب ِٓ اٌشّظ . وُ ػذد اٌىٛاوت فٟ إٌظبَ اٌشّغٟ ؟ / (ة  ) فمشح 25ط َٙ  .أُروش٘ب ثبٌزَّرشر١ِت َؽَغت لُشثَ
ب ِٓ اٌشّظ  / (ة  ) فمشح 25ط َٙ َٟ ثبٌزشر١ت َؽَغت لُشثَ  :ٕ٘بن صّب١ٔخ وٛاوت فٟ إٌظبَ اٌشّغٟ ، ٚ٘

ََ٘شح -2.     ُػَطبِسد -1                        ٠خ -4.     األَسع -3.     اٌضُّ ّشِ ِّ ْشزَِشٞ -5.     اٌ ُّ  . ِْٔجزُْٛ -8.     أَُٚسأُٛط -7.     ُصَؽً -6.     اٌ
  

ب١ٔخ فٟ إٌظبَ اٌشّغٟ 47 - 46 أظش اٌشَّرىً فٟ اٌىزبة اٌّذسعٟ طفؾزٟ ¤                         . اٌزٞ ٠ٛػؼ اٌىٛاوت اٌضَّّر
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

ٍجَخ ؟ ِبٟ٘ خٛاص / (أ  ) فمشح 26ط  .اٌّٛاد اٌظُّ
ٍجَخ  /  (أ  ) فمشح 26ط  :خٛاص اٌّٛاد اٌظُّ

ب  - 1                       َٙ َؾذَّردٌ َخبٌص ثِ ُِ  ًٌ ب َشى َٙ بدَّرحٌ ٌَ َِ ٍجَخ   .اٌّبدَّرح اٌظُّ
ٍِف - 2                       ٍجَخ رَْخزَ اد اٌظُّ َٛ َّ اٌُىزٍَخ ػٓ ثؼؼٙب اٌ َٚ ًِ ٚاٌٍّّظ  ْى  .فِٟ اٌشَّر
ٍجَخ - 3                       اد اٌظُّ َٛ َّ ش ف١ٗ اٌ ِّ  .ثؼؼٙب ٠َٕضَِٕٟ ٚثؼؼٙب ا٢َخش ٠َزََىغَّرش ػٕذ ص١َٕٗ ، ثؼؼٙب ٠طفٛ ػٍٝ اٌّبء ٚثؼؼٙب ا٢َخش ٠ٕغَ

 .                                                   ثؼؼٙب لبٍط ٚثؼؼٙب ا٢َخش ١ٌَِّٓ 
 

ٍْجَخ اٌزب١ٌخ  / (ة  ) فمشح 26ط طخش  ــ  خ١ٛؽ ٍِٛٔخ  ــ  صعبط  ــ ٌُْؼجَخ  ــ  إِعفَٕظ ثؾشٞ   ): لبسْ ث١ٓ خٛاص اٌّٛاد اٌظُّ
  .(ــ  َطٍَظبي 

ٍْجَخ 63  ــ  62 أظش اٌظٛس اٌٛاسدح فٟ اٌىزبة اٌّذسعٟ طفؾزٟ ¤/  (ة  )فمشح  26ط َُّر لبسْ ث١ٓ خٛاص ٘زٖ اٌّٛاد اٌظُّ  .  ،  صُ
 

 
 
 
 
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

ٍْجَخ ؟ / 27ط  .و١ف ٔم١ظ األعغبَ اٌظُّ



                                                                                                                                            اٌضبٟٔاالثزذائٟ  ــ  اٌفظً اٌذساعٟ  اٌضبٟٔ ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد ِبدح اٌؼٍَٛ  ــ  اٌظف
 6 من 3صفحت 

ٝ أدٚاد اٌِم١َبط  / 27ط َّّر ٍْجَخ ثبعزخذاَ أدٚاد رَُغ  .ٔم١ظ األعغبَ اٌظُّ
 .  ٚرُغزَخذََ ٌم١بط ؽٛي اٌغغُ ٚػشػٗ ٚاسرفبػٗ اٌّغطشح:          ِضً 

٠ُغزَخذََ ٌم١بط ُوزٍَخ اٌغغُ ا١ٌّضاْ                 َٚ  . 
 

  (ٔشبؽ ػٍّٟ  )         
ًة فٟ ِؼًّ اٌؼٍَٛ طٍجخ ِٛاد يأؽٛاي ٚوزً  ٠مَٛ اٌطبٌت ثم١بط ¤          ١ٍِب َّ  .ِخزٍفخ َػ

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .ِبٟ٘ خٛاص اٌغٛائً ؟ / (أ  ) فمشح 28ط
  :خٛاص اٌغٛائً   /  (أ  ) فمشح 28ط

  .(١ٌظ ٌٙب شىً خبص ثٙب  )ِبدح رأخز شىً اٌٛػبء اٌزٞ رٛػغ ف١ٗ اٌّبدَّرح اٌغَّربئٍخ - 1                       
 .ٚثؼؼٙب وض١ف وبٌؼغً , ع١ّغ اٌغٛائً ٌٙب وزٍخ ثؼؼٙب خف١ف وبٌؾ١ٍت - 2                       

 
 .ِبٟ٘ خٛاص اٌغبصاد ؟ / (ة ) فمشح 28ط
  :خٛاص اٌغبصاد  /  (ة ) فمشح 28ط

  .(١ٌظ ٌٙب شىً خبص ثٙب  )ِبدح رٕزشش ٌزّالء اٌؾ١ض اٌزٞ رٛعذ ف١ٗ اٌّبدَّرح اٌغبص٠َّرخ - 1                       
 . ال ٔشٜ اٌغبصاد فٟ اٌٙٛاء ٌٚىٕٙب ِٛعٛدح فٟ وً ِىبْ ؽٌٕٛب - 2                       

ب ُِٔؾظُّ ثبٌٙٛاء ػٕذِب رٙت اٌش٠بػ - 3                        َّ  . َٔؼِشف أٔٙب ِٛعٛدح ػٕذِب ٠ُّألُ ثٙب ثبٌْٛ أٚ وشح ، َو
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 .ِب اٌفشق ث١ٓ اٌزَّرغ١َُّش اٌف١ض٠بئٟ ٚاٌزَّرغ١َُّش اٌى١ّ١بئٟ ؟ ِغ روش أِضٍخ  / (أ  ) فمشح 29ط
ٗ أٚ َؽ١ِّٗ، ٌٚىٕٗ ٠جمٝ    .٘ٛ رَغ١ٌَُّش فٟ ؽغُ اٌّبدح أٚ شىٍٙب فمؾ  :التَّغَيُّر الفيزيائي  / (أ  ) فمشح 29ط   ٠ّىٕٕٟ أْ أَُغ١ِّش شىً اٌٛسق أٚ ل١بعٗ ثِمَّظِ

اص ٔفغٙب  َٛ ًة ، ٚرجمٝ ٌٗ اٌَخ   .رَّرغ١َُّش ف١ض٠بئٟ ٠ُؼزَجَش اٌزَّرغ١َُّشفٙزا .                       ٚسلب
  اٌزٟ رٛػؼ أِضٍخ ٌجؼغ اٌزغ١شاد اٌف١ض٠بئ١خ85  ــ  84 أظش اٌظٛس اٌٛاسدح فٟ اٌىزبة اٌّذسعٟ طفؾزٟ  ¤                     

 
اص ِخزٍفخ  :التَّغَيُّر الكيميائي                        َٛ ي اٌّبدح إٌٝ ِبدح أخشٜ ٌٙب َخ ُّٛ  . ِضً اؽزشاق اٌٛسق .٘ٛ رََؾ
  اٌزٟ رٛػؼ أِضٍخ ٌجؼغ اٌزغ١شاد اٌى١ّ١بئ١خ87  ــ  86 أظش اٌظٛس اٌٛاسدح فٟ اٌىزبة اٌّذسعٟ طفؾزٟ  ¤                     

  
ب رَّرغ١ٌَُّش و١ّ١بئٟ ؟ / (ة  ) فمشح 29ط ُّٞ اٌزَّرغ١َُّشاد اٌزب١ٌخ رَّرغ١ٌَُّش ف١ض٠بئٟ ، ٚأ٠ُّٙ  .أ

ُٟ اٌج١َؼخ  ٍْ ي اٌّبء إٌٝ صٍظ  ـــ  َػفَٓ اٌخجض  ـــ  لَ ُّٛ ُّٟ اٌٛسق  ـــ  اؽزشاق اٌٛسق  ـــ  رََؾ  .                                      َؽ
ُّٟ اٌٛسق رَغ١َُّش ف١ض٠بئٟ  ) / (ة  ) فمشح 29ط ي  )  (َؽ ُّٛ   (اٌّبء إٌٝ صٍظ رَغ١َُّش ف١ض٠بئٟ رََؾ
ُٟ اٌج١َؼخ رَغ١َُّش و١ّ١بئٟ    ) (رَغ١َُّش و١ّ١بئٟ َػفَٓ اٌخجض )   (اؽزشاق اٌٛسق رَغ١َُّش و١ّ١بئٟ  )              ٍْ  (لَ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
  

 •.  و١ف ٠ُغ١َِّش اٌزَّرغِخ١ٓ ٚاٌزَّرجِش٠ذ ؽبٌخ اٌّبدح ؟ / 30ط
  /  30ط

ٍْجَخ رزؾٛي إٌٝ ِبدح عبئٍخ ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رُغّٝ تَّسِخين      ػٕذ    ، انصهار اٌّبدح اٌظُّ
 .ػٕذ رَّرغِخ١ٓ اٌضٍظ فإٔٗ ٠ٕظٙش ٠ٚزؾٛي إٌٝ ِبء :       ِضبي 

 
  ، تبخر اٌّبدح اٌغبئٍخ رزؾٛي إٌٝ غبص أٚ ثخبس ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رُغّٝ تَّسِخين      ػٕذ 

 .ػٕذ رَّرغِخ١ٓ اٌّبء فإٔٗ ٠زجخش ٠ٚزؾٛي إٌٝ غبص أٚ ثخبس ِبء :       ِضبي 
 

  ، تكثف اٌغبص ٠زؾٛي إٌٝ عبئً ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رُغّٝ يَْبُرد      ػٕذِب 
 .ػٕذِب ٠َْجُشد ثخبس اٌّبء فإٔٗ ٠زىضف ٠ٚزؾٛي إٌٝ عبئً :       ِضبي 

 
  ، تجمذاٌّبدح اٌغبئٍخ رزؾٛي إٌٝ ِبدح طٍجخ ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رُغّٝ  تَّبِريذ      ػٕذ 

ذْ اٌضالعخ  رَّرجِش٠ذػٕذ :       ِضبي  ِّّ َغ ُِ  . فإٔٗ ٠زغّذ ٠ٚزؾٛي إٌٝ صٍظ  (اٌفش٠ضس  )اٌّبء فٟ 
 

  (ٔشبؽ ػٍّٟ  )     
ًة فٟ ِؼًّ اٌؼٍَٛ ¤       . ٠مَٛ اٌطبٌت ثزٕف١ز ٘زٖ اٌّٙبسح ػ١ٍّب

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 أُروش ثؼغ أٔٛاع اٌمٜٛ ؟ / (أ  ) فمشح 31ط
ٜ  / (أ  ) فمشح 31ط َٛ ةُ الذَّْفــــــع - 1: ِٓ أٔٛاع اٌمُ ُن اٌشَّرَٟء ثَِؼ١ذاًة َػِّٕٟ :قُوَّ حٌ رَُؾّشِ َّٛر َٟ لُ ِ٘  . 



                                                                                                                                            اٌضبٟٔاالثزذائٟ  ــ  اٌفظً اٌذساعٟ  اٌضبٟٔ ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد ِبدح اٌؼٍَٛ  ــ  اٌظف
 6 من 4صفحت 

ةُ السَّــحب - 2                                              ِٟ٘ :قُوَّ ُن اٌشَّرَٟء فِٟ ارَِّغب حٌ رَُؾّشِ َّٛر َٟ لُ ِ٘  . 
ةُ الجـاِربِيَّت - 3                                              ِٖ األَسع :قُوَّ حٌ رَغَؾُت األَعغبَ فِٟ ارِّغب َّٛر َٟ لُ ِ٘  . 
ةُ االحتكاك - 4                                              حٌ رُجِطُئ َؽَشَوخَ األعغبَ أَٚ رُٛلفٙب :قُوَّ َّٛر َٟ لُ ِ٘  . 

 
ًِ ؟ / (ة  ) فمشح 31ط  .و١ف رزؾشن اٌغ١بسح إرا غبطذ ػغالرٙب فٟ اٌشَّر
ب أْ ٔذفؼٙب أٚ ٔغؾجٙب ثٛاعطخ ع١بسح أُخشٜ  / (ة  ) فمشح 31ط َِّر  .إِ
 

ّٟ أَ ػٍٝ ؽش٠ٍك إرا وبٔذ رغ١ش )ِزٝ رزؾشن اٌغ١بسح ثغشػخ أوجش  / (ط  ) فمشح 31ط ؼَجَّرذ ػٍٝ ؽش٠ٍك رُشاثِ  .؟ ٌّٚبرا ؟ (ُِ
ؼَجَّرذ ل١ٍٍخ  / (ط  ) فمشح 31ط ُّ ؼَجَّرذ ، ألْ لٛح اإلؽزىبن ػٍٝ اٌطش٠ك اٌ ُِ  .رزؾشن اٌغ١بسح ثغشػخ أوجش إرا وبٔذ رغ١ش ػٍٝ ؽش٠ك 
 

 .ِبرا ٠ؾذس ػٕذِب أسِٟ ُوَشحًة إٌٝ أػٍٝ ؟ ٌّٚبرا ؟ / (د  ) فمشح 31ط
 .رغمؾ ثؼذ صِٓ ل١ًٍ ػٍٝ األسع ثغجت لٛح اٌغبرث١خ األسػ١خ  / (د  ) فمشح 31ط
 

ّٟ ػٍٝ أٔٛاع اٌمُٜٛ  /  (٘ـ  ) فمشح 31ط ٍِ َّ حُ اٌذَّرْفغ  )لُُ ثبعشاء رطج١ك َػ َّٛر حُ اٌغَّرؾت - لُ َّٛر حُ اٌغبِرث١َِّرخ - لُ َّٛر حُ االؽزىبن - لُ َّٛر   .(لُ
  (ٔشبؽ ػٍّٟ  ) /  (٘ـ  ) فمشح 31ط

ًة فٟ ِؼًّ اٌؼٍَٛ  ¤                           . ٠مَٛ اٌطبٌت ثزٕف١ز ٘زٖ اٌّٙبسح ػ١ٍّب
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 .ِبٌفشق ث١ٓ األعغبَ اٌزٟ رٕغزة ٌٍّغٕبؽ١ظ ٚاألعغبَ اٌزٟ ال رٕغزة ؟ / (أ  ) فمشح 32ط
 .األعغبَ اٌزٟ رٕغزة ٌٍّغٕبؽ١ظ ِظٕٛػخ ِٓ اٌؾذ٠ذ أٚ رؾزٛٞ ػٍٝ ؽذ٠ذ  /  * (أ  ) فمشح 32ط

 .       األعغبَ اٌزٟ ال رٕغزة ٌٍّغٕبؽ١ظ ِظٕٛػخ ِٓ اٌخشت أٚاٌجالعز١ه أٚإٌؾبط                        * 
              

ب ال٠ٕغزة ؟ / (ة  ) فمشح 32ط ُّٞ األعغبَ اٌزب١ٌخ ٠ٕغزة ٌٍّغٕبؽ١ظ ٚأ٠ُّٙ   أ
ؾبح    )                                     ّْ ِِ ّٟ ِٓ اٌؾذ٠ذ   ـــ   لٍُ ر٠ٍٛٓ شّؼٟ   ـــ    َٕشبس ِٓ اٌؾذ٠ذ   ـــ   ثبٌٛٔبد   ـــ   ثُْشِغ ِِ

 (ـــ   لُْفً 
ّٟ ِٓ اٌؾذ٠ذ   ،  لُْفً : األعغبَ اٌزٟ رٕغزة ٌٍّغٕبؽ١ظ ِضً  / (ة ) فمشح 32ط َٕشبس ِٓ اٌؾذ٠ذ ،  ثُْشِغ ِِ. 

ؾبح :                        األعغبَ اٌزٟ ال رٕغزة ٌٍّغٕبؽ١ظ ِضً  ّْ ِِ  .          ثبٌٛٔبد ،  لٍُ ر٠ٍٛٓ شّؼٟ ،  

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

    

ّٟ اٌّغٕبؽ١ظ ؟ / (أ  ) فمشح 33ط  .ِبرا ٔغّٟ َؽَشفَ
١َبْ لُطجب اٌّغٕبؽ١ظ  / (أ  ) فمشح 33ط َّّر  .َؽَشفَب اٌّغٕبؽ١ظ ٠َُغ

 
ًة ٌٍّغٕبؽ١ظ ؟ / (ة  ) فمشح 33ط  .وُ لُطجب
ب شّبٌٟ ٚا٢خش عٕٛثٟ : ٌٍّغٕبؽ١ظ لطجبْ  / (ة  ) فمشح 33ط َّ ُ٘  .أََؽذُ

  .N                   ــ  اٌمطت اٌشّبٌٟ ٠شِض ٌٗ ثبٌؾشف االٔغ١ٍضٞ 
 .S                    ــ  ٚاٌمطت اٌغٕٛثٟ ٠شِض ٌٗ ثبٌؾشف االٔغ١ٍضٞ 

 

                    
 
 
 
 .ِزٝ ٠زغبرة  لُطجِب ِغٕبؽ١غ١ٓ ِٚزٝ ٠زٕبفشاْ ؟ / (ط  ) فمشح 33ط
  / (ط  ) فمشح 33ط



                                                                                                                                            اٌضبٟٔاالثزذائٟ  ــ  اٌفظً اٌذساعٟ  اٌضبٟٔ ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد ِبدح اٌؼٍَٛ  ــ  اٌظف
 6 من 5صفحت 

 
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 ِبٟ٘ اٌؾشاسح  ؟ / 34ط
ب أْ رُغ١َِّش ؽبٌخ اٌّبدح : اٌؾشاسح  / 34ط َٙ ِٚ اٌغبئً إٌٝ غبص , ٟ٘ أؽذ أشىبي اٌطبلخ اٌزٟ ٠ُِّىُٕ ٍت إٌٝ عبئً ، أَ ي اٌظُّ ِ ّٛ  .فبٌؾشاسح  لذ رَُؾ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

 .و١ف ٔم١ظ دسعخ اٌؾشاسح ؟ / 35ط
زْش  )ٔم١ظ دسعخ اٌؾشاسح ثبعزخذاَ ِم١بط اٌؾشاسح  / 35ط ِِ ٛ ُِ  (اٌضِّش

      
  (ٔشبؽ ػٍّٟ  )     
ًة فٟ ِؼًّ اٌؼٍَٛ  ¤       . ٠مَٛ اٌطبٌت ثزٕف١ز ٘زٖ اٌّٙبسح ػ١ٍّب

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .أُروش أِضٍخ ألشىبي اٌىٙشثبء اٌّزؾشوخ ؟ / (أ  )  فمشح 36ط
 : ِٓ أشىبي اٌىٙشثبء اٌّزؾشوخ / (أ  ) فمشح 36ط

  .اٌجَطَّربِس٠َّربد   -1
ئ١خ ؽ١ش رزؾشن ٘زٖ اٌىٙشثبء ػجش األعالن ؽزٝ رظً إٌٝ  اٌىٙشثبر١ٌٛذ اٌطبلخ  ِؾطَّرخاٌىٙشثبء اٌّزؾشوخ اٌزٟ ٔؾظً ػ١ٍٙب ِٓ   -2
 . ِٕبصٌٕبفٟ عذساْ   اٌىٙشثبء اٌّٛعٛدحِمبثظ    

 
 .أُروش أِضٍخ ألشىبي اٌىٙشثبء اٌغبوٕخ  / (ة  )  فمشح 36ط
  :ِٓ أشىبي اٌىٙشثبء اٌغبوٕخ / (ة  ) فمشح 36 ط

 .اٌزظبق اٌّالثظ ػٕذ أخشاعٙب ِٓ إٌشبفخ اٌىٙشثبئ١خ * 
ب *  َٙ  .اٌزظبق اٌّالثظ ػٕذِب ٍَٔجَُغٙب ِجبششح ثؼذ َو١ِّ
 .اٌشُّؼُٛس ثفَشلَؼَخ خف١فخ ػٕذ خٍغ اٌّالثظ * 
 .اٌزظبق اٌجبٌْٛ ثبٌغذاس ثؼذ دٌىٗ ثمطؼخ ِٓ اٌظٛف * 
 .اٌجَشق * 

 
   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 .أروش ثؼغ اعزخذاِبد اٌىٙشثبء  ؟ / 37ط
ى١ف  ــ  رشغ١ً عٙبص اٌؾبعت ا٢ٌٟ  ــ  رشغ١ً اٌضالعخ : ِٓ اعزخذاِبد اٌىٙشثبء  / 37ط ُّ  .رشغ١ً اٌ
 

   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــــــــ  ـــــــ  
 

ٛرط ٌذائشح وٙشثبئ١خ ثغ١طخ  /  38ط ُّ َٔ ً َّ  .لُُ ثِؼَ



                                                                                                                                            اٌضبٟٔاالثزذائٟ  ــ  اٌفظً اٌذساعٟ  اٌضبٟٔ ِؼبسف ِٚٙبساد ٚلذساد ِبدح اٌؼٍَٛ  ــ  اٌظف
 6 من 6صفحت 

 
 

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ 
 

 
  : الذائرة الكهربائيت / 38ط

غٍَك اٌزٞ رَغِشٞ ف١ٗ  ُّ ٟ٘ اٌّغبس اٌ
 .اٌىٙشثبء اٌّزؾشوخ 

 
٠غت أْ رىْٛ اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ * 

بِبًة ؽزٝ رزؾشن ف١ٙب  َّ ٍخ رَ طَّر َٛ ُِ
غٍَمَخ  )اٌىٙشثبء  ُِ ْٞ رىْٛ    .(أ

 
  (ٔشبؽ ػٍّٟ  ) 

 ٠مَٛ اٌطبٌت ثزٕف١ز ٘زٖ اٌّٙبسح ¤
ًة فٟ إٌّضي ٚإؽؼبس إٌّٛرط  ػ١ٍّب

 .عب٘ضاًة اٌٝ اٌّذسعخ 


