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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 علوم أوراق العمل
وزارة الرتبية والتعليم ثامن

 
مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

مهطقة دبي التعليمية
 

  َا ايؾ٤ٞ املؾرتى بٝٓو ٚبني األمساى ٚايزٜٓافٛصات؟ربٌٝ، 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 احلبميات

 ؽعب١ اسببًٝات تٓكغِ إىل ثالخ صبُٛعات ٖٞ ايضأؼ سبًٝات ٚايشٌٜ

 .تعكٝزًا ٖٚٞ اجملُٛع١ األنرب بني اسببًٝاتٚ ايفكاصٜات، ٖٚٞ أنجض  سبًٝات

 َا ايفضم األعاعٞ بني ايضأؼ سبًٝات ٚايشٌٜ سبًٝات َٔ د١ٗ ٚايفكاصٜات َٔ د١ٗ أخض٣؟َٚا ٖٞ األؽٝا٤ املؾرتن١؟

 .-------------------------------------------------------------------------------------ايفضم األعاعٞ، 

ٞ املُٝظات  ---------------------"املؾرتن١، إٔ مجٝعٗا تتهٕٛ َٔ أصبع١ أدظا٤ ص٥ٝغ١ أٚ أنجض يف ٚقت َا َٔ سٝاتٗا ٖٚي

 "-------------------------------------ي -------------------------------------ي -------------------------------------ي ----------------

 .ٌٜ خًف ايؾضز ٜٚتٛادز يز٣ بعنٗا يف َضس١ً ازبٓني فكطيز٣ اسببًٝات س: ايرٌٜ

قنٝب فًب َضٕ ٚظٝفت٘ رعِ ازبغِ ٚعٓز َععِ ايفكاصٜيات ٜتهيٕٛ ايعُيٛر ايفكيضٟ ضبيٌ اسببيٌ       : اذتبٌ ايظٗسٟ

  .ايعٗضٟ

ُٜغ٢ُ اسببٌ ايؾٛنٞ: اذتبٌ ايعصيب اجملٛف  .ميتز بطٍٛ ايعٗض ٖٚٛ ٤ًَٞ بايغا٥ٌ، عٓز ايفكاصٜات 

 .نٌ أد١ٓ اسببًٝات هلا دٝٛب بًع١َٝٛ تتطٛص إىل خٝاؽِٝ أٚ تضانٝب دغ١ُٝ أخض٣ خالٍ َضاسٌ ْنر ازبٓني: ١َٝٛادتٝٛب ايبًع

 

 

 خؼائؽ الفقاسيات

 اسنض بعض األَج١ً ع٢ً ايفكاصٜات؟ 

-------------------------------------------------------------------------------------.. 

٘     ايفكاصٜات فكط  . هلا عُٛر فكضٟ فًب َٚضٕ ٜتهٕٛ َٔ ععاّ ُتغ٢ُ ايفكضات، ذبيٝط ايفكيضات باسببيٌ ايؾيٛنٞ ٚذبُٝي

تتهٕٛ أد١ٓ ايفكاصٜات َٔ ايػنضٚف ٚذنٌ ايععِ . ايفكاصٜات فكط هلا صأؼ َتطٛص راخٌ مجذ١ُ تتهٕٛ َٔ ععِ أٚ غنضٚف

 .ضبٌ ايػنضٚف أثٓا٤ ايُٓٛ يف َععِ ايفكاصٜات

 ..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ايػضسٚف

 

 الفقاسيات روات الذً احلاس وروات الذً الباسد

ي ٚخالٜيا ايفكاصٜيات التعُيٌ       C°37خالٜا ايفكاصٜات تعٌُ عٓز رصدات سضاص٠ َع١ٓٝ ي فُيجاًل خالٜيا اسْغيإ تعُيٌ عٓيز رصدي١ سيضاص٠         

 .بهفا٠٤ عٓز رصدات سضاص٠ أع٢ً أٚ أقٌ َٔ رصد١ اسبضاص٠ املُٝظ٠ هلا، يشيو ذبافغ ايفاصٜات ع٢ً رصد١ اسبضاص٠ املٓاعب١

 

   ايفكاصٜات ٚاسبفاظ ع٢ً رصد١ سضاص٠ ازبغِ

 سٚات ايزّ ايباصر سٚات ايزّ اسباص 

 ايتعضٜف

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------. 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------. 

 ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ إْتاز ايطاق١

 تػري اسبضاص٠

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------. 
------------------------------------------------------------ 

 َجاٍ

------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 

 
 

 :َطتٜٛات ايتصٓٝـ :ترنس

 .زتاالت ـ ممايو ـ  ُغعب ـ طٛا٥ـ ـ ُزتب ـ عا٥الت ـ أدٓاع ـ أْٛاع



 

 

 ) 2) 

w
w

w
.m

o
h
am

ed
sw

o
rk

.y
o

la
si

te
.c

o
m
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مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

مهطقة دبي التعليمية
 

 خؼائؽ االمساك
  ٍٚاألْٛاعيألمساى ايعزٜز َٔ األؽها.   ْٞٛع َٔ األمساى 000 25ٜٛدز سٛاي. 

 ،ربتًف ٖشٙ األْٛاع عٔ بعنٗا يهٓٗا تتؾاصى يف عز٠ ممٝظات َٓٗا 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

  الشباحة

 .اسنض أدظا٤ ازبغِ يز٣ ايغُه١ ٚاييت تغاعزٖا ع٢ً ايغباس١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلحشاض بالبيئة

 ايرتانٝب اييت تغاعز ايغُه١ ع٢ً اسسغاؼ بايب١٦ٝ؟َا ٖٞ 

1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 التٍفص حتت املاء

  َا ايعنٛ ايشٟ تغتدزَ٘ األمساى يًتٓفػ ذبت املا٤؟

 .ٖٛ عنٛ ميتك األنغذني َٔ املا٤ٚ  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نُيا ٜكيّٛ بيايتدًك َئ ثياْٞ أنغيٝز        ايػؾا٤ ايضقٝل يًدٝاؽِٝ ميضص األنغذني ايشا٥ب يف املا٤ سٝح ذنًُ٘ ايزّ يباقٞ أديظا٤ ازبغيِ،  

 .ايهضبٕٛ َٔ ايزّ

 التكاثش

 

 

 

 

 

 أٌواع األمساك

    أْٛاع األمساى

 األمساى ايعع١ُٝ األمساى ايػنضٚف١ٝ األمساى عزمي١ ايفهٛى 

 اهلٝهٌ

------------------------------- ----------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 

 اشبقا٥ك

------------------------------- 

------------------------------- 

------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

----------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ------------------------------- َجاٍ

 تتهاثس األمساى بطسٜكتني

-------------------- -------------------- 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

----------------------------------------. 

ٖٚٞ تسانٝب عظ١ُٝ ختؿـ 

 .االستهاى عٓد حتسى ايطُه١
 

 أدصا٤ ادتطِ يد٣ ايطُه١ ٚاييت تطاعدٖا ع٢ً ايطباس١

 

-------------------- 

 

-------------------- 
 

-------------------- 

تطاعدٖا ع٢ً ايتٛقـ ٚايتٛد٘ 

 .ٚايتٛاشٕ

َستبط١ بايعُٛد ايؿكسٟ ٚاييت 

 تطاعدٖا ع٢ً ايطباس١ بطسع١

 :َطتٜٛات ايتصٓٝـ :ترنس

 .ـ عا٥الت ـ أدٓاع ـ أْٛاع زتاالت ـ ممايو ـ  ُغعب ـ طٛا٥ـ ـ ُزتب
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 الربوائيات
 .ٚ املا٤ ٖٚٞ سات ص٥تني ٚأصدٌٖٚٞ سٝٛاْات ميهٓٗا ايعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١ 

 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ايس١٥

 .َٔ األَج١ً ع٢ً ايربَا٥ٝات سٝٛإ اينفزع ٚايغًُٓزص

 ايربَا٥ٝات ايعٛر٠ يًُا٤ َُٗا عاؽت ع٢ً ايٝابغ١؟اسنض ملاسا دنب ع٢ً 

1) --------------------------------------------------------------------------------------------.  

2) --------------------------------------------------------------------------------------------. 

3) --------------------------------------------------------------------------------------------. 

 خؼائؽ الربوائيات

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------.. 

 اجلمذ الشقيق

 .ؿ أنجض ايربَا٥ٝات يف املا٤أسنض عبب عٝ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------.. 

ٛديز ييزٜٗا   ٜميهٔ أٜنا تبارٍ غاطات ايتٓفػ ي األنغذني ٚثاْٞ أنغٝزايهضبٕٛ ي عرب دًز ايربَا٥ٝات ايضقٝل، ست٢ إٔ بعض األْٛاع ال    

 .ص٥تني ٚتعتُز متاًَا ع٢ً ازبًز يف ايتٓفػ

فضط مسًَٛا َئ املُهئ إٔ تي رٟ    دًز ايربَا٥ٝات ٜهٕٛ غايبًا سٚ أيٛإ طا١ٖٝ تغتدزَا يتششٜض أعزا٥ٗا، نُا أْ٘ ذنتٟٛ ع٢ً غزر مس١ٝ ت

 .يًٛفا٠ َجٌ مفزع ايغِٗ ايغاّ

 دوسة حياة الضفذع

 التحوه الكاون 

 تنع األْج٢ ايبايػ١ بٝنًا طبقبًا. 

  ّاشبٝاؽِٝ يًتٓفػ ٚسًٜ٘ ايطٌٜٛ يًغباس١أبٛسْٝب١ ايفاقػ سزٜجًا َٔ ايبٝض ٜتػش٣ ع٢ً امُلح امُلدظٕ يف دغُ٘ ٜٚغتدز. 

 ٜفكز أبٛسْٝب١ اشبٝاؽِٝ ٚتعٗض تضانٝب نايض٥تني ٚاألطضاف تغُح ي٘ بايعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١. 

 ٜقبح اينفزع يف ٖشٙ املضس١ً مفزعًا ٜافعًا. 

 التحوه الٍاقؽ 

 ِٜٝفكػ َٔ ايبٝض سٝٛإ ٜؾب٘ اسبٝٛإ ايهاٌَ يهٔ يزٜ٘ خٝاؽ. 

 ٔايضطب١ َٔ ايٝابغ١ ٜتطٛص بعنٗا يف األَان. 

 ٞيف بعض األسٝإ عٓزَا ٜبزأ ازبٓني بايتشضى ًٜتكط٘ اينفزع ايشنض ٜٚنع٘ يف نٝغ٘ اهلٛا٥. 

 عٓزَا ٜهتٌُ منٛ ازبٓني ٜفتح اينفزع ايشنض فُ٘ ٚتكفظ َٓ٘ اينفارع ايقػاص. 

 

 

  

 :ايتشٍٛ :ترنس

 .ايتػري َٔ غهٌ غري ْاضر إىل غهٌ ْاضر
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 أٌواع الربوائيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزواحف

 فِٝ ربتًف ايظٚاسف عٔ ايربَا٥ٝات؟

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 خؼائؽ الزواحف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .ٜعٝؼ حتت األسذاز ٚاألخػابـ  

 .ـ  ي٘ ذٌٜ طٌٜٛ ٚأزبع أزدٌ ق١ٜٛ

 ْٛع َٔ ايربَا٥ٝات   400 5سٛايٞ ٜٛدد 

 

--------------------- 

 

---------------------  

-------------------- 

 .َٔ ايربَا٥ٝات تكسٜبًا  %90ـ  

 ".تتهٝـ َع ايب١٦ٝ بطٗٛي١" ـ  تعٝؼ ظُٝع املٓاطل بايعامل عدا ايبازد٠ ددًا

 .ق١ٜٛ يًطُع ٚأٚتاز صٛت١ٝ يًُٓادا٠ ـ  يد٣ ايبايؼ َٓٗا أزدٌ ق١ٜٛ يًكؿص ٚأذإ

 .ـ  ذات يطإ طٌٜٛ َسبٛط بطسف ايؿِ ٜٓطًل بطسع١ اليتكاط اذتػسات

تػب٘ دٜدإ األزض 

 .أٚ ايجعابني

 ايظٚاسف َتهٝف١ َع ايب١٦ٝ َٚٔ َكَٛات تهٝفٗا

 

 

---------------------- 
 

------------------ 

 

 

---------------------

------- 

ازبًيييييز ازبييييياف 

باذتساغـ ميٓـع   املػط٢

ؾكدإ املـا٤ َـٔ ارتالٜـا    

 .بايتبخس

ال تطــــتطٝع َعظــــِ  

ــٔ   ــٓؿظ ع ـــ ايت ايصٚاس

ــد   ــدٖا ٚتعتُ ــل دً طسٜ

 .ع٢ً ايس٥تني يًتٓؿظ

تتهاثض عار٠ باسخقاب 

 ايزاخًٞ

ربقب ايبٝن١ راخٌ األْج٢ 

ٚتنع بٝض راخً٘ أد١ٓ أٚ 

 .ٜتؾهٌ دٓني راخٌ األّ

يف اسبايتني ٜتؾهٌ دٓني 

ايبايؼ ٚال ميض ٜؾب٘ ايها٥ٔ 

 .بايتشٍٛ

 

--------------------- 

 

نييييٌ ايظٚاسييييف 

تكضٜبًا َئ سٚات اييزّ   

ايباصر، سٝح تٓؾط إسا 

نييإ ضبٝطٗييا راف٦ييًا 

ــٕٛ  ٚتتباطيي  ــدَا ٜه عٓ

 .ستٝطٗا بازدًا

تعـــــٝؼ ا املٓـــــاطل 

ــٝؼ ا   ــ١ ٚال تع املعتدي

 .املٓاطل ايبازد٠

ايتهٝـ األنجس أ١ُٖٝ ٜظٗس 

 .ا ايبٝض

ـــ    ــٝض ايصٚاس ــٟٛ ب حيت

ٚايطٝٛز ٚايجدٜٝات عًـ٢ ضـا٥ٌ   

ٜط٢ُ ايطـا٥ٌ األَٓٝـْٛٞ ٖٚـٛ    

 .حيُٞ ادتٓني

ــ٘ قػــس٠ حتُــٞ   ــٝض ي ايب

 .ادتٓني َٔ ادتؿاف

تضــع ايصٚاســـ ايبــٝض حتــت 

ــ ــت ايصـ خٛز ٚا األزض ٚحتـ

 .ايسَاٍ

 :اإلخصاب ايداخًٞ :نستر

 ٜضع ايرنس خالٜاٙ ايرنس١ٜ داخٌ األْج٢
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 أٌواع الزواحف

 ْٛع َٔ ايظٚاسف َعضٚفني سايًٝا ُتقٓف يف أصبع١ أقغاّ 0000

 الشالحف

 تقٓف ايغالسف إىل قغُني

 ------------------------------------- اييت تكنٞ سٝاتٗا ع٢ً ايٝابغ١ 

 -------------------------------------  تنطض يًدضٚز يًٝابغ١ يٛمع ايبٝضيهٔ اييت تكنٞ َععِ سٝاتٗا يف املا٤. 

 .َا ميٝظ ايغالسف ٖٛ ايزصع، ايشٟ ٜعٝل سضنتٗا يهٔ بعنٗا ميهٓٗا إرخاٍ صأعٗا راخٌ ايزصع عٔ ايؾعٛص باشبطض

 التىاسيح والقواطري

 تكنٞ َععِ سٝاتٗا يف املا٤.  

  املا٤ تذبغتطٝع َتابع١ ب٦ٝتٗا ٚأغًب دغُٗا تتكع عْٝٛٗا ٚخٝاؽُٝٗا ع٢ً ق١ُ ايضأؼ ست٢ 

 .آنالت سبّٛ، ت نٌ األمساى ٚايغالسف ٚايطٝٛص ٚاسبٝٛاْاترٕٚ إٔ تالسعٗا فضا٥غٗا ٖٚٞ 

 يًتُاعٝح صأؼ َغتزم ٚأْف عضٜض، أَا ايكٛاطري هلا صأؼ عضٜض ٚأْف َغتزٜض. 

 األفاعي والشحالي

 .أنجض ايظٚاسف ؽٝٛعًا

  األفاعٞ

 ّٛآنالت سب. 

  ٔطضٜل ايًغإ تًتكط دظ٦ٜات اهلٛا٤ ًُٜٚػ بٗا أدظا٤ َع١ٓٝ راخٌ ايفِ تغتزٍ بٗا ع٢ً ْٛع فضٜغتٗاع. 

 تكتٌ ايفضا٥ػ بطضٜكتني إَا سكٔ ايغِ أٚ عقض ايفضٜغ١، ٚيف نًتا اسبايتني ت نًٗا نت١ً ٚاسز٠. 

 ايغشايٞ 

 ت نٌ اسبؾضات ٚايزٜزإ ايقػري٠ يهٔ بعنٗا ٜ نٌ ايٓباتات. 

  ايهَٛٛرٚ ٖٞ َٔ األْٛاع ايعُالق١ اييت ت نٌ فضا٥ػ نبري٠ نايػظالٕ ٚاملاعظعش١ًٝ تٓني. 

 ال تبتًع ايفضٜغ١ نت١ً ٚاسز٠. 

 يًٗضب َٔ أعزا٥ٗا تكع سٜٛهلا اييت تُٓٛ صبزرًا.  

 التواتاسا

 تعٝؿ ع٢ً دظص تكع ع٢ً عٛاسٌ ْٝٛطٜالْز. 

  عِ 00تؾب٘ ايغشايٞ ٜٚقٌ طٛهلا إىل. 

 ربتًف عٔ ايغشايٞ يف: 

I. ----------------------------------------------------------------------------------.  

II. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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 الطيوس
   ايطٝٛص ٚايظٚاسف

 ايطٝٛص ايظٚاسف 

 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- اهلٝهٌ ايععُٞ

 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- اسبضاؽف

 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ايبٝض

 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ايضٜؿ ٚاملٓكاص

 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- اسبضاص٠

 الشيع

 .أٍٚ َا ميهٔ َالسعت٘ يف ايطٝٛص  ٚميٝظٖا، ٜٚبكٝٗا داف١ ٚراف١٦ ٜٚغاعزٖا يف ايطريإ ٚيف دشب األطٚاز

 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: ايتذُـــٌ

  

 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: االضتبداٍ

   أْٛاع ايضٜؿ

 ايضٜؿ احملٝطٞ ايضٜؿ ايظغيب 

 -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ايتعضٜف

 -------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ ايٛفف

 االعتدزاّ

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------. 

 حيواٌات رات طاقة عالية

ٜغتًٗو ايطريإ ايهجري َٔ ايطاق١، يشيو ذبطِ ايطٝٛص ايػشا٤ بغضع١، تٓتر ٖشٙ ايع١ًُٝ ايهجري َئ اسبيضاص٠، ييشيو ْيض٣ َعيزٍ رصدي١       

40سضاص٠ أدغاّ ايطٝٛص 
°
C  . 

 .يتربٜز دغُٗا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اهلضي الششيع

 .ت نٌ ايطٝٛص نجريًا يتعٜٛض ايطاق١ املغتًٗه١ يف ايطريإ، فطا٥ض ايطٓاْضٜ نٌ بؾهٌ ؽب٘ َغتُض

 ع ايػشا٤ املُهٔ ايشٟ ذبقٌ عًٝ٘ ايطٝٛص؟َا أْٛا

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

أسذياص فيػري٠ ٜٓتكيٌ إيٝٗيا ايػيشا٤ امُلديظٕ        ال تغتطٝع ايطٝٛص املنؼ ٚسيو يعزّ ٚدٛر األعٓإ ٚعٛمًا عٔ سيو ييزٜٗا قاْقي١ ذبتيٟٛ عًي٢    

 .باسبٛف١ً، تغاعز ايكاْق١ ع٢ً طشٔ ايػشا٤ فٝتِ ٖنُ٘ بغٗٛي١ يف األَعا٤

 الطرياُ

 .مسٝت ايطٝٛص طٝٛص يكزص٠ َععُٗا ع٢ً ايطريإ، ست٢ اييت ال تغتطٝع ايطريإ تتهٝف َع ايطريإ

 

 

  :أدظا٤ دغِ ايطا٥ض تغاعزٙ ع٢ً ايطريإ َجٌ

 :العيوُ

 .ْعض ايقكٛص أق٣ٛ َٔ ْعض اسْغإ بجُإ َضات. ايعٕٝٛ ايهبري٠ ٚايٓعض اسبار ميهٓإ ايطٝٛص َٔ صؤ١ٜ األدغاّ ٚايػشا٤ عٔ بعز

 :القمب

َيض٠   ---------------ايكًب عضٜع اشبفكإ ٜنذ رفكًا عضٜعًا ٚثابتًا َٔ ايزّ ايػين باألنغذني إىل عنالت ايطا٥ض، رنفل قًيب ايطيا٥ض ايقيػري    

 .َض٠ فكط يف ايزقٝك١ 00ايزقٝك١ يف سني رنفل قًب اسْغإ يف 
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 :األكياض اهلوائية

 .ٖٚٞ أنٝاؼ َتق١ً بايض٥تني يتدظٜٔ اهلٛا٤، سٝح تٛفض إَزار َتٛافٌ َٔ اهلٛا٤ يض٥يت ايطا٥ض خالٍ ع١ًُٝ ايتٓفػ

 :ُااجلٍاح

 :ؽهٌ ازبٓاسإ ذنزر إَهاْٝات ايطريإ يز٣ ايطا٥ض

  َٔ ازبٓاسإ ايكقريإ املغتزٜضإ ميهٓإ ايطا٥ض--------------------------------------------------------------------------------. 

  ازبٓاسإ ايطٜٛالٕ اينٝكإ ُٖا األْغب--------------------------------------------------------------------------------------------. 

 

 

 

 

 :العضالت

 .ايعنالت ايك١ٜٛ اييت ذبضى ازبٓاسني تتقٌ بعع١ُ ايقزص ايشٟ تجبت ايعنالت ٚمتهٔ ايطا٥ض َٔ خفل ازبٓاسني بك٠ٛ ٚعضع١

  :العظاً

 .ٚيتهٕٛ ق١ٜٛذبتٟٛ ع٢ً رعاَات َتؾابه١ صفٝع١ نزعاَات ازبغٛص. ععاّ ايطا٥ض دٛفا٤ ست٢ تهٕٛ خفٝف١

 :اهليكن

ايفكضات ٚاألمالع ٚععاّ اسبٛض َتالمح١ يشيو تهٕٛ ٖٝانٌ ايطٝٛص أفًب َٔ ٖٝانٌ ايفكاصٜات، ٖيشا اهلٝهيٌ   َتُاعو ٚقٟٛ، بعض 

 .ايقًب ميهٔ ايطٝٛص َٔ ذبضٜو ازبٓاسني بك٠ٛ ٚعضع١

 تشبية الطيوس الؼغرية

   ايطٝٛص ٚايظٚاسف

 ايطٝٛص ايظٚاسف 

 ------------------------------------------ ------------------------------------------ ْٛع ايتهاثض

 ------------------------------------------ ------------------------------------------ ازبٓني

 ------------------------------------------ ------------------------------------------ بعز ايبٝض

 األعظاغ

 .األعؾاـ الستنإ ايبٝض سٝح دنًػ ايطا٥ض ع٢ً ايبٝض يٝبكٝ٘ راف٦ًا عٔ طضٜل سضاص٠ دغُ٘تبين ايطٝٛص 

 بعض أْٛاع ايطٝٛص نايٓٛصؼ، ٜتٓاٚب األبٛإ استنإ ايبٝض. 

 أنجض ايطٝٛص املػضر٠ ذبتنٔ األْج٢ ايبٝض ٚدنًب ايشنض ايػشا٤. 

 بعض األْٛاع ذنتنٔ ايشنض ايبٝض. 

 الفشاخ

   أْٛاع ايفضاخ

 طٜٛالت اسبنا١ْ َبهضات ايٓؾاط 

 --------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ايٓؾاط

 --------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ايؾهٌ

 --------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ٚاسبُا١ٜ ايزف٤

 --------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ايػشا٤ ٚاألْؾط١ األخض٣
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 أٌواع الطيوس

 .َجٌ ايٓعا١َ ايؾُاٍ أفضٜكkg١ٝ 125َجٌ طا٥ض ايطٓإ ٚ    1.9gْٛع َٔ ايطٝٛص، ترتاٚح نتًتٗا بني   000 10ٜٛدز سٛايٞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنواع الطيور

--------------------- --------------------- --------------------- 

---------------------------

--------------------------- 

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------------- 

--------------------- 

--------------------------------

-------------------------------- 

-------------------------

-------------------------

-------------------------

 ---------------------َجٌ  -------------------------

 ---------------------َجٌ  

 

 ---------------------َجٌ 

 

 ---------------------َجٌ 
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 الجذييات
 .ُٜكزص عزرٖا خبُغ١ آالف ْٛع، تعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١ ٚذبت املا٤، يف أنجض املٓاطل بضٚر٠ ٚأؽز ايقشاصٟ سضاص٠

 .ٚنت١ً أنجض َٔ عؾضٜٔ ساف١ً َزصع١ٝ ناسبٛت األطصمترتاٚح نتًتٗا بني بنع١ دضاَات َجٌ أسز أْٛاع اشبفافٝؿ، 

 الجذييات األوىل

 .ًَٕٝٛ ع١ٓ ٚناْت حبذِ ايف٦ضإ ٚناْت َٔ سٚات ايزّ اسباص ٚسيو َا مسح هلا بايقٝز يٝاًل يتفارٟ ايزٜٓافٛصات 222ٚفكًا يغذٌ املتشذضات ظٗضت ايجزٜٝات األٚىل قبٌ 
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 ارتصا٥ص املػرتن١ بهٌ ايجدٜٝات

 

 ايتٓؿظ

 

 ايتهاثس ادتٓطٞ إْتاز ايًنب

 

 سساز٠ ادتطِ

 

 ذٚات ايدّ اذتاز

 

 األدَػ١ ايهبري٠

 
 األضٓإ املتخصص١

تطـــتخدّ ايجـــدٜٝات 

ــتخال    ــس٥تني الض اي

ــٔ   ــذني َـــ األنطـــ

اهلٛا٤ٜٚطـــاعدٖا ا 

ــبري٠   ــو عضــ١ً ن ذي

ــص    ــؿٌ ايكؿ ــع أض تك

ايصــــدزٟ ُتطــــ٢ُ  

 .اذتذاب اذتادص

ــد٠    ــصات ايؿسٜ ــٔ املُٝ َ

املٛدٛد٠ بايجـدٜٝات دٕٚ  

غريٖا ٖٚٞ إْتـاز ايًـنب   

 عٔ طسٜل ايػدد ايًب١ٝٓ

ــ    ــات ؾك ــاخ ايبايػ اإلْ

ميهٓٗا إْتاز ايًـنب ايـرٟ   

 تػرٟ ب٘ صػازٖا

ــا٤    ــٔ َ ــٕٛ َ ــنب ٜته ايً

ــسٚتني   ــٕٛ ٚبـــ ٚدٖـــ

ايهُٝـات  ٚضهسٜات يهـٔ  

ــٛع    ـــ عطــب ايٓ ختتً

ؾُجاًل ينب املـسأ٠ حيتـٟٛ   

ــدٖٔ   ـــ ايـ ــ٢ ْصـ عًـ

ٚضعـ ايطهس املٛدـٛدإ  

 .بًنب ايبكس٠

حتؿظ ايجـدٜٝات اذتـساز٠   

داخٌ أدطاَٗا عٔ طسٜـل  

ايػعس ايرٟ ميٝص ايجدٜٝات 

 دٕٚ غريٖا َٔ ايها٥ٓات

ايجدٜٝات اييت تعـٝؼ ا  

املٓاطل ايبـازد٠ هلـا غـعس    

نجٝـــ ٚا املكابــٌ ايــيت 

تعٝؼ ا املٓاطل اذتـاز٠  

 .هلا غعس أقصس ٚأقٌ

طسٜك١ أخس٣ حتؿظ بٗـا  

دزد١ سسازتٗا ٖٚـٞ عـٔ   

ــ١ ا ــل طبكـ ــدٖٔ طسٜـ يـ

املٛدٛد٠ حتت ادتًد  ٖرٙ 

 .ايطبك١ تط٢ُ ايبدا١ْ

(9) 

ايــتػريات ايهُٝٝا٥ٝــ١ 

ــٌ    ــدخ داخ ــيت حت اي

ادتطــِ خــالٍ ٖضــِ 

ــط١   ــاّ بٛاضــ ايطعــ

أنطذني ايتٓؿظ  ٖـرٙ  

ايــتػريات ايهُٝٝا٥ٝــ١ 

ٖٞ اييت تبكٞ أدطـاّ  

, ذٚات ايدّ اذتاز داؾ١٦

ــات   ــرٙ ايها٥ٓ ــدز٠ ٖ ق

ــ٢ إْتــاز ايطاقــ١    عً

تطاعدٖا ع٢ً ايعـٝؼ  

 .ا املٓاطل ايبازد٠

ــدٜٝات   ــع ايجـ مجٝـ

تتهاثس دٓطـًٝا عـٔ   

طسٜـــل اإلخصـــاب 

ــد   ــِ تً ــداخًٞ  ث اي

َعظُٗا صػازًا س١ٝ  

ٚتبكــ٢ ايصــػاز ا 

سضا١ْ األبٜٛٔ إىل 

 .إٔ تُٓٛ

يًجدٜٝات دَاؽ أنـرب َـٔ   

ــٗا ا   ــٛإ مياثًـ أٟ سٝـ

ــبري   ــدَاؽ ايه اذتذــِ  اي

ــص٠   ــدٜٝات َٝ ــٞ ايج ٜعط

ٚايتؿهري بطـسع١  ايتعًِ 

يالضتذاب١ يألسداخ َـٔ  

 .سٛهلا

تطتخدّ ايجدٜٝات سٛاع 

ايٓظــس ٚايػــِ ٚايطــُع   

ٚايًُظ ٚايترٚم  ٚتعتُد 

نٌ ساض١ عٌ ب١٦ٝ ايها٥ٔ 

سٝح ايها٥ٓات اييت تٓػ  

ــ٢    ــد عً ــٌ تعتُ ا ايًٝ

 .ايطُع أنجس َٔ ايٓظس

 

يًصٚاســـ ٚاألمســاى أضــٓإ 

يهــٔ نًــٗا َتػــاب١ٗ ٚا   

املكابٌ ايجـدٜٝات هلـا أضـٓإ    

ــالخ    ــِ إىل ث ــ١ تكط شتتًؿ

أزبعـ١  )أْٛاع ٖٚـٞ ايكٛاطـع   

( أضٓإ ع١ًٜٛ ٚأزبعـ١ ضـؿ١ًٝ  

 .ٚاألْٝاب ٚاألضساع

ــٓإ    ــدٜٝات أض ــتبدٍ ايج تط

 .ايظؿٛي١ بأضٓإ دا١ُ٥

يهٌ ْٛع َٔ ايجـدٜٝات غـهٌ   

شتتًــ َــٔ األضـٓإ سطــب   

ْٛع ايػـرا٤ ـ ايجـدٜٝات لنًـ١     

يٓباتات هلا قٛاطع ٚأضساع ا

أعسض يطشـٔ ايطعـاّ  ٚا   

املكابٌ اذتٝٛاْات لن١ً ايًشّٛ 

هلا أْٝاب نـبري٠ ملطـاعدتٗا   

 .ع٢ً تكطٝع ايؿسٜط١
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 الجذييات املظيىية
تًز بعض ايجزٜٝات َٛيٛرًا ناَاًل ناسْغإ يف سني إٔ ايهٓػض ٖٚٛ ثزٜٞ أٜنا البز إٔ ذنفغ َٛيٛرٙ راخٌ ايهيٝػ يفيرت٠ بعيز اييٛالر٠     

 .ست٢ ٜهتٌُ منٛٙ يف سني ٜبٝض ايبعض ايبعض اآلخض َجٌ َٓكاص ايبط

ايجزٜٝات املؾ١ُٝٝ ٜٚقيٓف ايهٓػيض نٛاسيز َئ ايجيزٜٝات ايهٝغي١ٝ ُٜٚقيٓف َٓكياص اييبط َيع ايجيزٜٝات            ُٜقٓف اسْغإ نٛاسز َٔ 

 .ايبٝٛم١

ُٜغ٢ُ  ، ------------------ايجزٜٝات املؾ١ُٝٝ ٖٞ أنجض ايجزٜٝات ٖٚٞ ايجزٜٝات اييت ٜتطٛص دٓٝٓٗا راخٌ دغِ األّ، ُٜٓٛ ازبٓني راخٌ عنٛ 

ُٜغ٢ُ    .---------------------ٜٚضبط ازبٓني بايضسِ عنٛ 

 َا ٖٞ ٚظٝف١ املؾ١ُٝ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------. 

بيٌ تغيتُض   ؽيٗضًا عٓيز ايفًٝي١ ٚيف املكا    32ٜبك٢ دٓني اسْغإ راخٌ ايضسِ تغع١ أؽٗض ست٢ ٜهتٌُ منٛٙ، يف سني تغتُض ٖشٙ ايفرت٠ يي 

 .يبنع١ أعابٝع فكط عٓز ايف٦ضإ، ٖشٙ ايفرت٠ اييت تغتُض بني اسخقاب ٚايٛالر٠ ُتغ٢ُ فرت٠ اسبٌُ

 :ستبة وٍها 81ُتقشي الجذييات املظيىية إىل 

 الجذييات عذمية األسٍاُ

  ،ٕإٔ آنٌ ايٌُٓ فكيط ٖيٛ عيزِٜ األعيٓإ أَيا اآلخيضإ فًيُٗا أعيٓإ فيػري٠،           ٚصتدٖٚٞ صبُٛع١ آنٌ ايٌُٓ ٚاملزصع ٚايهغال

ٖيشٙ ايجيزٜٝات سات أعُيز٠ فكضٜي١ فضٜيز٠ تنيِ تضابطيات خافي١ بيني          . ٚت نٌ ٖشٙ اجملُٛع١ اسبؾضات ب يغٓتٗا ايط١ًٜٛ ايزبكي١ 

 .ايفكضات

 آكمة احلظشات

 ايجزٜٝات اييت ت نٌ اسبؾضات  َجٌ اشبًز ٚايكٓفش ٖٞٚ 

 ،فػري٠ اسبذِ هلا أْٛف ط١ًٜٛ َزبب١ تغاعزٖا ع٢ً ؽِ غشا٥ٗا ٚأرَػتٗا فػري٠ ٚأعٓاْٗا بغٝط١ َٔ خقا٥قٗا. 

 ت نٌ باسماف١ يًشؾضات ايزٜزإ ٚاألمساى ٚاينفارع ٚايغشايٞ ٚايجزٜٝات ايقػري٠. 

 القواسض

 متجٌ تكضٜبًا ثًح ايجزٜٝات ٚتعٝؿ يف مجٝع ايكاصات عزا ايكطب١ٝ ازبٓٛب١ٝ.  

 ٚايف٦ضإ ٚازبضسإ ٚايٓٝك، هلا ؽٛاصب ذبػ بٗا، ٚهلا صبُٛع١ ٚاسز٠ َٔ ايكٛاطع يف ايفو األع٢ً تنِ ايغٓادٝب. 

 ت نٌ نجريا يزصد١ إٔ قٛاطعٗا تتآنٌ يهٓٗا تتذزر باعتُضاص. 

 األساٌب الذاجٍة واألساٌب الربية

  ٕ تؾب٘ ايكٛاصض يهٔ ربتًف عٓٗا ب--------------------------------------------------------------- ٚ ----------------------------. 

 اخلفاطيات

 ٓٗاص، ت نٌ اسبؾضات أٚ اسبٝٛاْاتٖٞ ايجزٜٝات ايٛسٝز٠ اييت تطري، تٓؾط يف ايًٌٝ ٚتٓاّ يف املٓاطل اآل١َٓ يف اي 

 .ايجزٜٝات ايقػري٠ األخض٣، بعض اشبفافٝؿ ت نٌ ايفان١ٗ أٚ صسٝل األطٖاص، أْٛاع ق١ًًٝ تؾضب رّ ايطٝٛص أٚ

  ّيتٗتزٟ يفضا٥غٗا ٚيطضٜكٗا سٝح  ---------------------تغتدز-----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------. 

 آكالت المحوً

 ست٢ ٚإٕ ناْت تتػش٣ ع٢ً ايٓباتات فكط أٚ ع٢ً ايٓباتيات ٚايًشيّٛ أٚ   . ايًشِ ٖٚٞ ايجزٜٝات اييت هلا أْٝاب ٚأمضاؼ خاف١ يتكطٝع

 .ع٢ً األمساى

 ِفُجاًل ايزبب١ ايغٛرا٤ تقٓف ع٢ً أْٗا َٔ آنالت ايًشّٛ إال أْٗا تتػش٣ ع٢ً ايعؾب ٚايبٓزم ٚايتٛت ْٚارصًا َا ت نٌ ايًش. 

 انٕٛ ٚاينباع ٚعذٍٛ ايبشض ٚأعٛر ايبشضتتنُٔ ٖشٙ اجملُٛع١ ايكطط ٚايهالب ٚنالب املا٤ ٚايزبب١ ٚايض. 

 اخلشطوويات

  ٖٛ ّٛي ، تغتدزّ اشبضطَٛٝات نايف١ًٝ خضطَٛٗا ي------------------------------------------------اشبضط---------------------------------
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وزارة الرتبية والتعليم
 

العملأوراق   علوم 
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 احلافشيات

 ًُ٘اسبٛافض أٚ األظالف أٚ  اشبفٛف ٖٞ تؾب٘ األظفض إال أْٗا تػطٞ اسفبع ب ن 

 َا ميٝظ اسبٝٛاْات اييت هلا سٛافض ٖٛ أْٗا عزا٠٤ عضٜع١ ٚإٔ هلا أمضاؼ َغت١ٜٛ نبري٠ 

 تٓكغِ يكغُني

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 احلوتيات

 تعٝؿ مجٝعٗا يف املا٤،، صبُٛع١ َٔ ايجزٜٝات تتهٕٛ َٔ اسبٝتإ ٚايزالفني 

  ربتًف عٔ األمساى يف أْٗا---------------------------------------ٚ ---------------------------------------. 

 ٝتإ ايكات١ً باطبع متًوأغًبٗا بال أعٓإ ٚتتػش٣ ع٢ً اسبٝٛاْات ايبشض١ٜ ايقػري٠، أَا اسب 

 .ز٣ نُا اشبفافٝؿ يًعجٛص ع٢ً ايػشا٤سار٠ تغاعزٖا ع٢ً األنٌ، تغتدزّ ايقأعٓاْا 

 الشئيشيات

 َٔ خقا٥قٗا

 ّهلا مخغ١ أفابع يف نٌ ٜز، ٚمخغ١ أفابع يف نٌ قز.  

 َععُٗا سات أظافض بزاًل َٔ املدايب 

 ِأرَػتٗا أنرب نجريًا َٔ ايجزٜٝات املُاث١ً هلا باسبذ. 

 :هلا َٝظات خاف١ َجٌ 

 ْكط١ رقٝك١ ايعٝٓإ َتذٗتإ يألَاّ يتتُهٔ َٔ ايٓعض يف 

 اسبٗاّ يز٣ ايض٥غٝات ٜكابٌ األفابع األخض٣ يٝغُح هلا حبٌُ األؽٝا٤ بغٗٛي١. 

 تغاعزٖا َفافٌ ايهتف ايك١ٜٛ بايت صدح ع٢ً األؽذاص 

 .َجٌ ايكضٚر ٚايٓغاْٝػ ٚايبؾض

 

 الجذييات البيوضة والجذييات الكيشية

 الجذييات البيوضة

 نٌ ممٝظات ايجزٜٝات،ٖٞ اسبٝٛاْات ايجز١ٜٝ اييت تنع بٝنًا، هلا 

تنع اسْاخ بٝنًا َػًفًا بكؾض٠ دًز١ٜ مسٝه١ ٚنايطٝٛص تغتدزّ سضاص٠ أدغاَٗا يتزف١٦ ايبٝض، يٝػ هلا سًُات نايجزٜٝات األخض٣ 

ت ٚ ثالث١ َٔ ايجزٜٝات ايبٝٛم١ فكط بكت رٕٚ إ تٓكضض إثٓإ َٓٗيا قٓفيشٜا  . ٚيهٔ هلا فتشات ع٢ً ازبًز تفضط ايًزن ايشٟ ميتق٘ ايضمٝع

 اآلخض َٓكاص ايبط

 القٍفزيات

 تهٕٛ حبذِ ايكط١ ٚهلا طبايب نبري٠ ٚأْٛف ط١ًٜٛ متهٓٗا َٔ إخضاز ايٌُٓ ايشٟ ٜتػش٣ عًٝ٘ َٔ

 طبب ٖا، ايكٓفشٜإ ُٖا آنٌ ايٌُٓ سٚ األْف ايكقري ٚ قٓفش املا٤ سٚ األْف ايطٌٜٛ

 وٍقاس البط

 تشضى يف املا٤،ٚهلاغؾا١ٝ٥ ٚسٌٜ َغتٛ ملغاعزت٘ ع٢ً اي سٝٛإ ثزٜٞ ٜعٝؿ ٜٚتػش٣ يف األْٗاص ٚايربى ي٘ أقزاّ

 .غتدزَ٘ يًبشح عٔ ايػشا٤ ٜٚغتدزّ طبايب٘ سبفض األْفام ع٢ً مفاف ايٓٗض يٝنع فٝ٘ بٝن٘تَٓكاص َطاطٞ َفًطح  

 الجذييات الكيشية

 ٚتٛافٌ ت١ُٝٓ فػاصٖا يف أنٝاؼ"  س١ٝ" هلا مجٝع خقا٥ك ايجزٜٝات ٚربتًف عٔ َٓكاص ايبط يف أْٗا تنع فػاصٖا 

 .ْٛع تعٝؿ يف اعرتايٝا ٚغٝٓٝا ازبزٜز٠ ٚأَضٜها ازبٓٛب١ٝ 300ٜعٝؿ َٓٗا سٛايٞ  .األَٗات يعز٠ ؽٗٛص

 الكيص

تٛيز ايهٝغٝات بعز أٜاّ أٚ أعابٝع َٔ اسخقاب ٖٚٞ َضس١ً َبهض٠ ٜهٕٛ املٛيٛر فػري دزًا حبذِ ايٓشًي١ ٚتهيٕٛ أطضافٗيا األَاَٝي١     

 .ٛص٠ يتتغًل فضا٤ أَٗا َتذ١ٗ يًهٝػ سٝح تٛدز س١ًُ تغاعزٖا ع٢ً ايضماع١ ٚتبك٢ نشيو يعز٠ ؽٗٛصفكط َتط

 َجٌ ايهٓػض ٚايهٛاال
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 املواسد الطبيعية
 ٖٚٞ املٛار اييت تتٛفض يف ايطبٝع١

 

 

 

 

 

 

 

 

 
َُٓتذات ُتغاعزٙ يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ َجال ْغتدزّ املٛاصر ايطبٝع١ٝ نُا ٖٞ ٚيهٔ ٜكّٛ اسْغإ بتشًٜٛٗا   .ٌ املا٤ ٚايٓفط ٚاملعارٕ إىل 

 .------------------َٔ املعًّٛ إٔ نٌ َٛاصر ايطاق١ َقزصٖا األعاعٞ ٖٛ 

 َجٌ املا٤ ايعشب يهٔ بعض املٛاصربعض املٛاصر ميهٔ إٔ تعٛض َا ْكك َٓٗا ْتٝذ١ اعتدزاَٗا 

 .ملا ْكك َٓ٘، سٝح إٔ ايفشِ ٜتطًب َالٜني ايغٓني يٝتهَٕٛجٌ ايفشِ اسبذضٟ تعٜٛن٘ أبط  بهجري 

 لزلك ميكَ تؼٍيف املواسد إىل ػٍفني،

  املٛاصر ايطبٝع١ٝ

 املٛاصر غري املتذزر٠ املٛاصر املتذزر٠ 

 ايتعضٜف
----------------------------------- ---

-------------------------------------- 

----------------------------------- ---

-------------------------------------- 

 -------------------------------------- -------------------------------------- َجاٍ

 بعض املؾانٌ
----------------------------------- ---

-------------------------------------- 

----------------------------------- ---

-------------------------------------- 

 :حفظ املواسد الطبيعية

 ٜٓبػٞ إٔ حنافغ ع٢ً املٛاصر ايطبٝع١ٝ العتدزاَٗا عٓز اسباد١ فكط: 

 .افتح فٓبٛص املا٤ يػغٌ فُو ٚفضؽاتو فكط ٚال تفتش٘ أثٓا٤ غغٌ أعٓاْو

  ساي١ عزّ اعتدزاَٗااسبضل ع٢ً املٛاصر ست٢ يف: 

 .ًٛخَجاًل محا١ٜ املٛاصر املا١ٝ٥ َٔ ايتًٛخ تٛفض َا٤ًا ْعٝفًا يًؾضب ٚصٟ ايٓباتات ٚاسبٝٛاْات ٚاسبفاظ عًِٝٗ َٔ األَضاض ايٓادب١ عٔ ايت

 :اسبفاظ ع٢ً ايطاق١

َععيِ امليٛاصر   . ٛاصر ايطبٝعٝي١ املٓتذي١ هليا   ايطاق١ اييت ْغتدزَٗا ت تٞ َٔ املٛاصر ايطبٝع١ٝ يشيو اعتدزآَا يًطاق١ َٜٛٝيًا ٜي ثض عًي٢ املي    

 .ايطبٝع١ٝ املغتدز١َ سْتاز ايطاق١ ٖٞ َٛاصر غري َتذزر٠ يشيو إسا مل حنافغ عًٝٗا اآلٕ فكز ال تهٕٛ َتٛفض٠ يف املغتكبٌ

 بغٗٛي١ ميهٔ اسبفاظ ع٢ً ايطاق١ ٚبايتايٞ املٛاصر ايطبٝع١ٝ املغتدز١َ يف إْتادٗا، 

ني ال ْهٕٛ حباد١ إيٝٗا، إٕ أَهٔ صنٛب ايزصاد١ أٚ املؾٞ أٚ صنٛب اسباف١ً بزاًل َئ صنيٛب ايغيٝاص٠ ألٕ ٖيشا     فُجاًل إطفا٤ املقابٝح س

 .ٜٛفض ايطاق١

 إعادة االستدذاً وإعادة التذويش

 .----------------------------------------------------------------------------:  إعاد٠ ايتدٜٚس

 تعٛر عًٝٓا َٔ إعار٠ ايتزٜٚض؟َا ايفٛا٥ز اييت 

0) -------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------. 

َٔ املٛار اييت ميهٔ إعار٠ تزٜٚضٖا ايقشف ٚعبٛات ايألَّٚٓٝٛ َٚععِ ايعبيٛات ايبالعيتٝه١ٝ ٚعًيب ايهضتيٕٛ، ييشيو َععيِ ايعبيٛات        

 .ذبٌُ إؽاص٠ تفٝز ب ٕ ايعب٠ٛ قاب١ً يًتزٜٚض

ُٜكدّ يًٓباتات ايعٓاصس ايػرا١ٝ٥ 

 َجٌ ايبٛتاضّٝٛ

 َٛازد األزض

----------------- 
----------------

-- 
---------------- 

متدْا املططشات املا١ٝ٥ باملٛاد 

 ايػرا١ٝ٥ ٚاملا٤ ايرٟ ْػسب٘

ايػالف ادتٟٛ ٜٛؾس اهلٛا٤ ايرٟ ْتٓؿط٘ 

ُٜٓتر املطس  ٚحياؾظ ع٢ً دزدات اذتساز٠ ٚ
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 الوقود األحفوسي
ايطاق١ اييت تغري ايغٝاصات ٚايغيفٔ ٚايطيا٥ضات ٚاملقياْع املدتًفي١ َٚٓٗيا ايييت تٛييز        َقارص ايطاق١ ٖٞ املٛار اييت ْغتدزَٗا يًشقٍٛ ع٢ً 

 .ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ٖٚٛ ببغاط١ ايٛقٛر ايشٟ ْغتدزَ٘ هلشٙ األغضاض، َٚٛاصر ايطاق١ ٖٞ َٛاصر طبٝع١ٝ ٜغتدزَٗا اسْغإ يتٛيٝز ايطاق١

اط ايطبٝعٞ ٚايفشِ اسبذضٟ ٖٚشٙ املٛاصر تغ٢ُ ايٛقٛر األسفيٛصٟ ٚاييشٟ تهيٕٛ    َععِ املٛاصر اييت ٜغتدزَٗا اسْغإ تٓشقض يف ايٓفط ٚايػ

 .ٚتٓتر ايطاق١ ْتٝذ١ سضم ايٛقٛر األسفٛصٟ . يف األعاؼ َٔ بكاٜا ايٓباتات ٚاسبٝٛاْات اييت عاؽت يف األط١َٓ ايػابض٠

نُا ْغع٢ سدنيار َيٛاصر بزًٜي١ ٚيف ْفيػ ايٛقيت       ايٛقٛر األسفٛصٟ َٛصر غري َتذزر يشيو فإْ٘ َٗزر بايٓفاس، يشيو ْغع٢ يًشفاظ عًٝ٘

 .ْغع٢ يتطٜٛض طضم أنجض فاع١ًٝ العتدزاّ ايٛقٛر األسفٛصٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نٝف ٜتهٕٛ ايٛقٛر األسفٛصٟ؟

، ٚملا ناْت ايها٥ٓات اسبٝي١ طبتًفي١   ------------------------------------------------------------------------------------

 .فٝٗا ايٛقٛر األسفٛصٟ طبتًف١ يشيو ايٛقٛر األسفٛصٟ طبتًفًاٚايعضٚف اييت ٜتهٕٛ 

 ٜتهٕٛ ايٓفط ٚايػاط ايطبٝعٞ َٔ بكاٜا ايها٥ٓات ايبشض١ٜ اييت َاتت ٚاعتكضت بكاٜاٖا يف قاع احملٝط. 

 َٚع َضٚص  ايظَٔ تػطت تًو ايبكاٜا بفعٌ ايضٚاعب. 

 ثِ اْزصبت ايبكاٜا بفعٌ االْنػاط يتتشٍٛ إىل فدٛص. 

  ٌتػريات نُٝٝا١ٝ٥ ٚفٝظٜا١ٝ٥ تغتُض ملالٜني ايغٓني تتشٍٛ ايبكاٜا إىل ْفط ٚغاط طبٝعٞٚبفع. 

 ََٔع اينػط ٜتشضى ايٛقٛر املرتانِ بني ايقدٛص املغا١َٝ ٜٚتذُع يف َٓاطل ُتغ٢ُ املها 

٤ اهلل ي إىل ْفط يف املغيتكبٌ   ع١ًُٝ تهٕٛ ايٓفط َغتُض٠ أٟ إٔ بعض ايها٥ٓات ايبشض١ٜ اييت متٛت يف ايٛقت اسبايٞ عٛف تتشٍٛ ي إٕ ؽا 

 .ي بعز َالٜني ايغٓني ي 

  

 أْٛاع ايٛقٛر األسفٛصٟ

-----------------

---- 

----------------

----- 

ُٜطًل ع٢ً  ايػاط ايطبٝعٞ ٖٛ االعِ ايشٟ 

 .ايػاطات اهلٝزصٚنضب١َْٝٛظٜر َٔ 

ٖٛ امُلهٕٛ األعاعٞ ٚيهٔ   CH4املٝجإ 

ٖٓاى َهْٛات أخض٣ نايبٝٛتإ 

 .ٚايربٚبإ

ُٜغتدزّ يف ايتغدني ٚيف ضبطات تٛيٝز 

 .ايهٗضبا٤ ٚتغٝري بعض أْٛاع ايغٝاصات

أقٌ تًٜٛجًا يهٔ تهُٔ خطٛصت٘ عٓزَا 

ُٜٓتر اْفذاصات نبري٠  .ذنزخ تغضٜب سٝح 

ُٜطًل ع٢ً َظٜر َٔ  ايٓفط ٖٛ االعِ ايشٟ 

 .املضنبات اهلٝزصٚ نضب١ْٝٛ املعكز٠

ٜهضص ايٓفط اشباّ يف َعاٌَ ايتهضٜض أٚ 

َٓتذات، َٓٗا  املقايف يًشقٍٛ ع٢ً عز٠

ازباطٚيني ٚٚقٛر ايطا٥ضات ٚايهريٚعني 

 .ٚايفٍٝٛ أٌٜٚ ٚايزٜظٍ

املٓتذات ايٓفط١ٝ ٖٞ املٛصر األعاعٞ يًٛقٛر 

ألؽهاٍ ٚعا٥ط ايٓكٌ املدتًف١ سٝح إٔ 

َٔ َٛاصر ايطاق١ املغتًٗه١ يف  40%

 ايعامل ت تٞ َٔ ايٓفط

 ايػاط ايطبٝعٞ

 

 ايٓفط

----------------

----- 

ايفشِ اسبذضٟ ٖٛ  ايٛقٛر 

األسفٛصٟ ايشٟ ٜتهٕٛ ذبت 

األصض َٔ َٛار ْبات١ٝ َتش١ًً 

 .دظ٥ًٝا

ُٜغتدزّ يف املامٞ يتزف١٦  نإ 

 .طاصاتاملٓاطٍ ٚتؾػٌٝ ايك

ُٜغتدزّ سايًٝا يف ضبطات تٛيٝز 

 .ايهٗضبا٤

 َٔ عٝٛب٘ أْ٘ ًَٛخ يًب١٦ٝ

 ايفشِ اسبذضٟ
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مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

مهطقة دبي التعليمية
 

ةاملواسد البذيم  

 اسنض بعض األَج١ً ع٢ً اعتدزاَات ايطاق١ يف سٝاتو اي١َٝٛٝ؟

 َا ٖٞ َقارص ايطاق١ اييت حنقٌ عًٝٗا ايّٝٛ؟

 َا املؾانٌ املرتتب١ ع٢ً اعتُارْا ع٢ً ايٛقٛر األسفٛصٟ؟

 َا اسبًٍٛ املُه١ٓ هلشٙ املؾانٌ؟

 الطاقة الٍووية

 ٖٞ---------------------------------------------------------------. 

  .---------------------------------------------------------------: االْػطاز ايٟٓٛٚ

 .عٓزَا ذنزخ االْؾطاص  تٓطًل ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايطاق١ ميهٔ اعتدزاَٗا يتٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥

 .---------------------------------------------------------------:  االْدَاز ايٟٓٛٚ

 .تطًل ٖشٙ ايع١ًُٝ ن١ُٝ نبري٠ َٔ ايطاق١ ٚذبزخ طبٝعًٝا يف ايؾُػ

 َا ٖٞ املٝظ٠ يف اعتدزاّ طاق١ االْزَاز ايٟٓٛٚ؟ َٚا ٖٞ املؾه١ً يف اعتدزاَٗا؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 الطاقة الكيىيائية

 .، يهٓٗا تعٌُ باعتدزاّ اهلٝزصٚدني ٚاألنغذني فُٝا ٜغ٢ُ خالٜا ايٛقٛرٜج١ ال تعٌُ باعتدزاّ ازباطٚيني بعض ايغٝاصات اسبز

 .------------------------إىل -----------------------ٜتِ يف خالٜا ايٛقٛر ذبٌٜٛ 

 ايفنا١ٝ٥ٚتغتدزّ يف املضنبات . ١َٔ َظاٜاٖا أْٗا تٓتر فكط املا٤ ٚال تٓتر أٟ ًَٛثات يًب٦ٝ

 .يتٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚإْتاز َٝاٙ ايؾضب

 الطاقة الظىشية

 .عًُٓا َٔ قبٌ إٔ املقزص األعاعٞ يًطاق١ ع٢ً األصض ٖٞ ايؾُػ ٚاييت تقٌ يألصض يف األعاؼ يف فٛص٠ إؽعاعات

 .ٖٞ ايطاق١ اييت تقٌ يألصض َٔ ايؾُػ يف ؽهٌ إؽعاع:  ايطاق١ ايػُط١ٝ

املٛاصر املتذزر٠ سٝح إٔ األصض تغتكبٌ ايطاق١ ايؾُغ١ٝ باعتُضاص، ٚميهئ اعيتدزاَٗا يف ايتزف٦ي١ ٚتٛيٝيز      ايطاق١ ايؾُغ١ٝ تعترب َٔ

ايهٗضبا٤ يهٔ ايتهٓٛيٛدذٝا املغتدز١َ سايًٝا ال طايت قافض٠ عًي٢ تٛيٝيز نيٌ َيا ًٜظَٓيا َئ ايطاقي١ ايهٗضبا٥ٝي١ باعيتدزاّ ايطاقي١           

 .ايؾُغ١ٝ

 .١ٝ ٚطاق١ سضاص١ٜطاق١ ايؾُػ تقًٓا يف فٛص٠ طاق١ م٥ٛ

نتًيو املغيتدز١َ يف اآلالت    --------------------ميهٔ ذبٌٜٛ ايطاق١ ايؾُغ١ٝ إىل طاق١ نٗضبا١ٝ٥ باعيتدزاّ  :  ايطاق١ ايض١ٝ٥ٛ

 .اسباعب١، عٔ طضٜل ٚمع أيٛاح مد١ُ ع٢ً أعطح املبإ اييت تضٜز تٛفري بعض ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ عٔ طضٜل ايطاق١ ايؾُغ١ٝ

 ايغدإ ايؾُغٞ

ميهٔ  اعتدزاّ ايغدإ ايؾُغٞ يتغدني املٝا٠ َباؽض٠ بٛاعط١ أؽع١ ايؾُػ ٖٚٛ عباص٠ عٔ فٓزٚم رانئ ايًيٕٛ يي٘    :  ايطاق١ اذتساز١ٜ

 .غطا٤ خاصدٞ بالعتٝهٞ أٚ طدادٞ

ر٠ َئ ايطاقي١   َٔ ممٝظات ايطاق١ ايؾُغ١ٝ أْٗا غري ًَٛث١ َٚتذزر٠، يهٔ بعض املٓاطل ال تعضف َٔ األٜاّ املؾُغ١ َا ٜهفٞ يالعيتفا 

 .ايؾُغ١ٝ

 طاقة الشياح

 نٝف تٓؾ  ايضٜاح؟

------------------------------------------------------------------------- 

 

 ميهٔ اعتدزاّ طٛاسني اهلٛا٤ يتشٌٜٛ طاق١ ايضٜاح يطاق١ نٗضبا١ٝ٥

، يهٓٗيا َجيٌ ايطاقي١    -------------------- ٚ--------------------َٔ ممٝظاتٗيا أْٗيا   

 .يف بعض املٓاطل ايؾُغ١ٝ تهٕٛ ْارص٠
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مهطقة دبي التعليمية
 

 الطاقة الكهشووائية

اعتػٌ االْغإ َٓش ايكزّ طاقي١ املٝياٙ ازباصٜي١ باعيتدزاّ اييزٚايٝب املا٥ٝي٘ أٚ        

ايٓييٛاعري ٚناْييت تغييتدزّ يطشيئ ايػييالٍ، ٚايٝييّٛ تغييتدزّ يتٛيٝييز ايطاقيي١      

ايهٗضبا١ٝ٥ فُٝا ٜعضف بايطاق١ ايهٗضَٚا١ٝ٥ ٢ٖٚ ايطاق٘ ايهٗضبا٥ٝي٘ ايٓاؽي٦٘   

 .عٔ تزفل املٝاٙ ازباصٜ٘

  خقا٥ك ايطاق٘ ايهٗضَٚا٥ٝ٘

 َع أْٗا طاق٘ غري َهًف٘، -------------------- ٚ--------------------

يهٔ َٔ عًبٝاتٗا أْٗا ميهٔ اْتادٗا فكط في٢ االَيانٔ ايتي٢ تتيٛفض فٝٗيا      

نُٝات نبريٙ َٔ املٝاٙ املتزفك٘ اييت ميهٔ ايتشهِ فٝٗا يتٛيٝز ٖيشٙ ايطاقي٘ ،   

إىل تيزَري َيٛاصر ب٦ٝٝي١    ٚنشيو إٔ بٓا٤ ايغزٚر ايند١ُ ٜ رٟ يف أغًيب األسٝيإ   

 .ايرتب١ نُا أْٗا تعطٌ اهلذضات املٛمس١ٝ يًعزٜز َٔ أْٛاع األمساى باصتسافأخض٣ نايػابات ٚقز ٜغبب َؾهالت تتعًل 

 الطاقه وَ الٍبات

 .ايؾُغ١ٝمتتك ايٓباتات ايطاق١ َٔ ايؾُػ ٚربظْٗا يف األٚصام ٚاشبؾب ٚأدظا٤ أخض٣ َٔ ايٓبات متاًَا نُا تفعٌ ايغداْات 

عٓزَا ت نٌ اسبٝٛاْات ايٓباتات تٓتكٌ ايطاق١ امُلدظ١ْ إىل اسبٝٛاْات ست٢ إٔ ايضٚخ ٜهٕٛ فٝ٘ َكزاص نيبري َئ ايطاقي١ ٚتغي٢ُ ٖيشٙ      

 .املقارص ايهت١ً اسب١ٜٛٝ

 .-------------------------------------------------------------------------:  ايهت١ً اذت١ٜٛٝ

 سب١ٜٛٝسضم ايهت١ً ا

َٔ عيهإ   %70َٔ صبٌُ ايطاق١ املغتدز١َ يف ايعامل ْاتر َٔ سضم اشبؾب ٚصٚخ اسبٝٛاْاذبٝح ٜعتُز عًٝ٘   %14ُٜكزص ايعًُا٤ إٔ 

 ايبًزإ ايٓا١َٝ

 الطاقة احلشاسية اجلوفية

 .ٖٚٞ ايطاق١ اييت تٓتذٗا اسبضاص٠ راخٌ األصض

ٝييز ايطاقيي١  تييبين بعييض ايييزٍٚ َعاَييٌ ايطاقيي١ اسبضاصٜيي١ ازبٛفٝيي١ يتٛي   

ايهٗضبا١ٝ٥ عرب مذ خباص املا٤ ايٓاتر َٔ تغدني املٝاٙ ازبٛفٝي١ بفعيٌ ايقيدٛص    

 املٓقٗض٠
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 العىش الٍشيب
سنضْا َٔ قبٌ إٔ ايجزٜٝات ناْت تعٝؿ قبٌ ايزٜٓافٛصات ٚأٜنًا عافضت ايزٜٓافٛصات نُا إٔ ايجزٜٝات تعيٝؿ ستي٢ اآلٕ، ٚيهئ مل    

 ايعًُا٤ ع٢ً ٖشا ايرتٜب يألسزاخ؟ نٝف تعضفْطضح ع ااًل ًَُٗا أال ٖٚٛ، 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------: ايعُس ايٓطـيب 

----------------------------------------- 

إٕ طبكات ايقدٛص ايضعٛب١ٝ أؽب٘ برتتٝب يألسزاخ سٝح إٔ ايطبكيات األقيزّ تهيٕٛ يف األعيفٌ يف سيني تهيٕٛ ايطبكيات األسيزخ إىل         

ُٜغ٢ُ   .بتعاقب ايطبكاتاألع٢ً، ٖٚشا َا 

-----------------------------------------------------: تعاقب ايطبكـات 

-----------------------------------. 

مما عبل ْغتٓتر إٔ ٖٓاى َا ميهٔ إٔ ٜ ثض يف ايقدٛص َػريًا تتابعٗا، بايفعيٌ  

 .َٔ املُهٔ إٔ ذنزخ ٖشا بفعٌ عٛاٌَ ايطٞ أٚ تقزع ايقدٛص

دنييز ايعًُييا٤ فييعٛب١ أسٝاْييًا يف رصاعيي١ ايعُييض ايٓغيييب ٚتطبٝييل َبييزأ تعاقييب  

  ٌ تضتٝيب   ايطبكات إسا سزخ اختالٍ يف ٖشا ايتعاقب، سٝح أْ٘ َٔ املُهئ إٔ رنتي

ايطبكات فتهٕٛ ايطبكات األقزّ فٛم ايطبكات األسزخ، ٚذنزخ ٖيشا بفعيٌ قي٣ٛ    

 .راخ١ًٝ يف األصض

 َا ايت ثري ايشٟ تغتطٝع٘ ايك٣ٛ ايزاخ١ًٝ يتػري َبزأ تعاقب ايطبكات؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

 .ٚايتشزٟ األنرب أَاّ ازبٝٛيٛدٝني سني ذناٚيٕٛ ذبزٜز ايعُض ايٓغيب يًقدٛص عٓزَا رنتٌ َبزأ تعاقب ايطبكات يف تًو ايقدٛص

 َا ٖٞ األرا٠ اييت متهٔ ايعًُا٤ َٔ ذبزٜز ايعُض ايٓغيب ايقشٝح يًقدٛص؟

ُٜغ٢ُ  ----------------------------------------------------------------، ٖٚٛ --------------------------ٜغتدزّ ايعًُا٤ َا 

----------------------------------------. 

 .َٔ اسباالت اييت ُتؾهٌ عكبات أَاّ تطبٝل َبزا ايتعاقب، ايقزٚع ٚاالْزعاعات ايٓاص١ٜ

 :أحذاث تعيق تطبيق وبذأ تعاقب الطبقات

سيزثاُ  َيا قيز أثيض عًٝي٘ ف خيٌ برتتٝبٗيا األفكيٞ بعيز          ْغتٓتر َٔ طبكات ايقيدض غيري األفكٝي١ إٔ    

تهْٛٗا، فٝغتطٝع ايعًُا٤ ذبزٜز ايعُض ايٓغييب يًقيدٛص ٚاألعيباب ايييت أرت الخيتالٍ ايرتتٝيب، َٚئ        

 األَج١ً ايٛامش١ ع٢ً اختالٍ ايرتتٝب

 .ذنزخ عٓزَا تٓجين طبكات ايقدٛص ٚتتشزب: ايطٞ  (0

 .تقبح َا١ً٥ذنزخ عٓزَا تتشزص طبكات ايقدٛص ٚ: املٝيٌ  (3

  .فدٛص َٓقٗض٠ تؾل طضٜكٗا راخٌ فدٛص َٛدٛر٠ ٚتربر فٝٗا :االْزعاؼ (2

 .اْهغاص يف طبكات ايقدٛص تٓظيل ع٢ً طٛي٘ نتٌ َٔ ايقدٛص: ايقزع (4

ُٜغ٢ُ بعزّ ايتٛافل  .األعباب املام١ٝ قز ت رٟ إىل فكزإ طبكات فدض١ٜ نًًٝا، ٖٚشا َا 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------:  عدّ ايتٛاؾل

ببغاط١ تهٕٛ ايطبكات ايقدض١ٜ َضتب١ َٚٓتع١ُ ب ْع١ُ َفَٗٛي١، سيني ذنيزخ اخيتالٍ يف ايرتتٝيب ٚايٓعياّ ٜهيٕٛ ٖيشا ٖيٛ عيزّ           "

 "تهٕٛ َٛدٛر٠ بني ايطبكات ٜهٕٛ ٖشا أٜنًا ْٛع آخض َٔ عزّ ايتٛافل   ايتٛافل، أٚ سني ربتفٞ طبك١ َٔ املفرتض إٔ

 األدلة املفقودة

 نٝف ذنزخ عزّ ايتٛافل؟

 :ذنزخ عزّ ايتٛافل بطضٜكتني

 .--------------------------------------------------------: اْكطاع ايرتعٝب  (1

 .---------------------------------------------------------------: ايتعض١ٜ  (2
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 طسم سؿظ األساؾري

 ايها٥ٔ اذتٞ ناَاًل

 

 لثاز ايها٥ٔ اذتٞ

 

 بكاٜا ايها٥ٔ اذتٞ

 

 أساؾري األضؿًت

 

 األساؾري اجملُد٠ ايهٗسَإ

 

 لثاز ادتشٛز

 

 ايكٛايب ٚايُٓاذز

 

 ايهٛبسٚيٝت
 

 أساؾري ايصخٛز

 

 ايتشذس

 

أسٝاًْا ٜتزفل 

األعفًت َٔ 

باطٔ األصض 

َهًْٛا بضنًا 

ع٢ً عطح األصض، 

ذبفغ ٖشٙ ايربى 

بعض أْٛاع 

ايها٥ٓات اسب١ٝ 

 ألالف ايغٓني

بعض ايها٥ٓات 

اييت تعٝؿ يف 

املٓاطل املتذُز٠ 

تبك٢ ضبفٛظ١ 

يفرتات ط١ًٜٛ 

بغبب اخنفاض 

اسبضاص٠ رصدات 

َجٌ سٝٛإ 

املاَٛخ ايشٟ 

اْكضض قبٌ 

 ع١ٓ 81111

 

ذبفغ 

دشٛص 

اسبٝٛاْات 

 سني

متت٧ً 

 بايضٚاعب

 

األثض 

املتشذض 

يضٚخ 

 اسبٝٛإ

يف بعض األسٝإ 

بعز َٛت ايها٥ٔ 

اسبٞ تتشًٌ 

األدظا٤ ايطض١ٜ 

ٚتبك٢ األدظا٤ 

ايقًب١ َجٌ 

األفزاف ٚايععاّ 

اييت َٔ املُهٔ 

إٔ ٜت خض ذبًًٗا 

بفعٌ ايضٚاعب 

ٚبعز ذبٍٛ 

ايضٚاعب إىل 

فدٛص تهٕٛ 

األدظا٤ ايقًب١ 

 ضبفٛظ١ بٗا

ع١ًُٝ 

دٝٛيٛد١ٝ ذبٌ 

فٝٗا املعارٕ 

ضبٌ ْغٝر 

ايها٥ٔ 

ٜٚٓكغِ إىل 

 ْٛعني

 

 لثاز األقداّ

 

تتهٕٛ سني 

متت٧ً آثاص 

أقزاّ اسبٝٛاْات 

بايضٚاعب 

ُٚتشفغ يف 

 ايقدض،

تهؾف آثاص 

األقزاّ عٔ 

سذِ ايها٥ٔ 

اسبٞ ٚعضع١ 

 سضنت٘

 

 االضتبداٍ

 

 ايتػسب املعدْٞ

 

ع١ًُٝ حتٌ ؾٝٗا 

نٌ  املعادٕ ستٌ

 ْطٝر ايها٥ٔ املٝت

 

عٓدَا متأل املعادٕ 

ايؿساغات ا 

َطاّ ايٓطٝر 

ايكاضٞ يًها٥ٔ 

املٝت نايعظاّ 

 .ٚارتػب

 

ُٜػط٢  عٓزَا 

نا٥ٔ سٞ بغا٥ٌ 

فُػٞ َٔ إسز٣ 

األؽذاص ٜٚتقًب 

ٖشا ايغا٥ٌ ذنفغ 

بهاًَ٘ ايها٥ٔ 

ُٜغ٢ُ  فُٝا 

 .بايهٗضَإ

َٔ أألْٛاع اييت 

ُٚدزت ضبفٛظ١ 

بايهٗضَإ 

اسبؾضات ٚاينفارع 

 ٚايغشايٞ

ايكايب ٖٛ  

ايتذٜٛف يف 

ايقدض ايشٟ 

اْزفٔ فٝ٘ 

 ايها٥ٔ

ٚايُٓٛسز ٖٛ 

ايؾهٌ ايشٟ 

تهٕٛ بعزَا 

َألت ايضٚاعب 

ايكايب 

ٚتقًبت 

 ٚأفبشت فدض ا

 


