
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انغٕٛنٕعٙ رطٕس انكبئُبد انؾٛخ ػجش انضيٍ : 05انًغبل انزؼهًٙ

 انزطٕس انًزؼبهت نهكبئُبد انؾٛخ  :01انٕؽذح انزؼهًٛخ

 رؼبهت انكبئُبد انؾٛخ ػجش األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ          : 02نُشبؽ ا

                                             

 روغٛى انضيٍ انغٕٛنٕعٙ انزؼشف ػهٗ إَٔاع انًغزؾبصبد انًزطٕسح ٔ اإلَوشاػٛخ ٔدٔسْب كٙ --  :انكلبءح انًغزٓذكــخ

رزطٕس انًغزؾبصبد ػجش األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ ، كوذ ٚكٌٕ ْزا انزطٕس يٕعجب كًب ْٕ انؾبل ثبنُغجخ أليَٕٛذ انغٕساعٙ    : انًؼبسف انًجُٛخ

 ًٔٚكٍ أٌ ٚكٌٕ عبنجب كًب ْٕ انؾبل ثبنُغجخ نهطجبشٛش٘.

 ع(ٚزٕاكن انطـٛبٌ يغ انزطٕس انًٕعت نهكبئُبد انؾٛخ ) كزؼ ؽٕ -

 ٚزٕاكن االَؾغبس يغ انزطٕس انغبنت نّ ) ؿهن ؽٕع(. -

 إٚغبد ػالهخ يُطوٛخ ثٍٛ انًؼطٛبد –إعشاء يوبسَخ  –اعزوظبء انًؼهٕيبد :  األْذاف انًغزؼشػخ

 انؼبكظ انشهًٙ ) دربشٕ(. –كٕيجٕٛرش يؾًٕل  –انغجٕسح  –انكزبة انًشعٙ :    األدٔاد)انٕعبئم(

 ـــــــير الــــــــــدرسمـــــــراحـــــــــل ســــــ 

 تٌٖح اهدراشبح اهيشخحبذٖج أً اهنبئٌبح اهحٖج خعّرح ؽتر األزيٌج اهسّٖهّسٖج إٖسبتب أّ شوتب. وضعية االنطالق10

يخٓ ٖنًّ خعّر اهنبئٌبح اهحٖج يّستب ّيخٓ ٖنًّ شبهتب؟ ّيب ؽالكج ُذا اهخعّر تبهدّرث اهتبٌٖج  اإلشكالية10
 هوستبل؟

 رتيب ٖنًّ يّستب يؼ األٌّاػ اهخعّرٖج ّشبهتب يؼ األٌّاػ اإلٌلراظٖج. ياتصياغة الفرض10

 رتيب ٖخّافق اهعغٖبً يؼ اهخعّر اهيّسة هونبئٌبح اهحٖج ّ اإلٌحشبر يؼ اهخعّر اهشبهة هِب. -

 اهيلبرٌج تًٖ يشخحبذج األيٌّٖح اهسّراشٕ ّ اهتويٌٖح اهعتبشٖرٔ. التقصي10

 هفضّص يً خعّرٔ ّ األخرْ يً إٌحشبرٔ.اهيلبرٌج تًٖ يشخحبذج ذالذٕ ا

 اهخؾرف ؽوٓ أٌّاػ اهيشخحبذبح اهيخعّرث ّ اإلٌلراظٖج.

 اشخخالص اهؾالكج تًٖ أٌّاػ اهيشخحبذبح ّ اهدّرث اهتبٌٖج هوستبل.

 إتراز أُيٖج ُذٍ األٌّاػ فٕ خلشٖى اهشوى اهشخراخٖغرافٕ.

ج، كد ٖنًّ ُذا اهخعّر يّستب أّ شبهتب حٖد خير يخخوف خخعّر اهيشخحذبح ؽتر األزيٌج اهسّٖهّسٖ يشؽهخ انجُبء05
اهخعّر: ييذوج تأٌّاػ  -2اهغِّر: ييذوج تأٌّاػ تدائٖج،  -1اهنبئٌبح اهحٖج تذالد يراحل ّ ُٕ: 

االٌلراط: ييذوج تأٌّػ يفخّحج االهخفبف أّ يشخلٖيج. خّافق األسٌبس  -3يؾلدث نذٖرث االهخفبف 
ّاط اهرشّتٖج أيب األسٌبس االٌحشبرٖج فخخّافق يؼ غوق األحّاط اهيخعّرث يؼ اهفخح اهنوٕ هألح

 .اهرشّتٖج

 222اهضفحج  22حل اهخيرًٖ ركى  انزوٕٚى

 

:................................. انًؤعغخ  :................................. األعزبر    

......ػه2ًٙانًغزٕٖ أٔ انوغى: .....  

.........ػًهًَٙؾ انؾظخ: ...  

................انًذح:   
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ػهٗ انظؾخ ٔانجٛئخ ٔانًشبسكخ  كٙ ؽٕاساد ؽٕل  ٚكٌٕ انزهًٛز هبدسا ػهٗ اهزشاػ ؽهٕل ٔهبئٛخ يٍ اعم انؾلبظ:  انكلبءح انخزبيٛخ

  انًغؤٔنٛخ انلشدٚخ ٔانغًبػٛخ نإلَغبٌ كٙ انًغبئم انًزؼهوخ ثٓب .                                    

اهزشاػ ؽهٕل يجشسح نهزغٛٛش انؼوالَٙ نهجٛئخ ػم ػٕء يؼهٕيبرّ ؽٕل انغـشاكٛب انوذًٚخ ٔ األٔعبؽ انوذًٚخ ٔرطٕس  : انوبػذٚخانكلبءح 

 انكبئُبد انؾٛخ خالل األصيُخ انغٕٛنٕعٛخ

 

 


