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 م2122/ 2122 الثامنللصف  ثانيالالفصل الدراسي  اإلسالمية التربية
 

 :التعاريف 
 

 . اشتراك مجموعة من األفراد في إتمام مشروع ما بتعاون واتفاق : العمل الجماعيـ 2
 

 .عز وجل  –إلى هلل  الحديث الذي يسنده النبي : الحديث القدسيـ 2
 

 .الزكاة التي سببها الفطر بعد رمضان  :زكاة الفطر ـ 3
 

 .سكر أخامر العقل وعطل وظيفته وهي اسم لكل ما كل ما  :الخمر ـ 4
 

 .إعطاء كل ذي حق حقه ووضع األمور في نصابها :العدلـ 5
 

 6ـ الصيام : اإلمساك عن األكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس.
 

 7ـ ـ ما الصيام المفروض: صيام رمضان وصيام الكفارات وصيام القضاء وصيام النذر.
 

 8ـ التنابز: مناداة اآلخرين بأسماء يكرهونها.
 

 9ـ اللمز: اإلشاره إلى عيوب شخص بحضوره.
 

 21ـ الهمز : السخريه من باإلشاره .   
 

 22ـ اللمز : السخريه من الناس بالقول.
 

 22ـ ذوي االحتياجات الخاصه : فئة خاصة تتطلب تكيفًا معينا مع البيئة المحيطة بهم

========================================================= 

 العالمات الصغرىـ  عالمات الساعة: الدرس األول ـ  مجال العقيدة
 

 ما الفرق بين العالمات الصغرى والكبرى؟ـ 2
 

 .أما الكبرى فال يكون بعدها إال قيام الساعة العالمات الصغرى منها ما ظهر ولم ينتهي بعد إن
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 إتباع سنن اليهود -2  .علو اللئام والحمقى  -2  ما العالمات الصغرى للساعة التي ظهرت ولم تنته بعد ؟ـ 2 
  

 .المال ووفرته  عودة أرض العرب مروجًا وأنهارًا وكثرة -4      انتصار المسلمين على اليهود -3
 

 .تداعي األمم على المسلمين  -7   .ظهور الفتن  -6    كثرة القتل والجهل ، ورفع العلم -5
 

 .التطاول في البنيان في أرض الحفاة رعاة الشاة  -8

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

 . يدل على صدق نبوته   الم يدل تحقق بعض العالمات التي اخبر عنها الرسول صلى اهلل عليه وسلم؟عـ 3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 الناس لكع ابن لكعال تقوم الساعة حتى يكون اسعد  -صلى اهلل عليه وسلم –يقول الرسول ـ 4

 .األحمق اللئيم ؟ ( لكع) ما معنى
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 . بالتمسك بالدين والصبر     بما يواجه المسلم الفتن ؟ـ 5

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
ما المقصود بالعلم في ..(مإن من أشراط الساعة أن يرفع العل -صلى اهلل عليه وسلم–قال رسول اهلل )ـ 6

 . العلم الديني  الحديث 
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درين على إسناد أمور الناس لغير القا ماذا يعني ضياع األمانة التي عدها الرسول من عالمات الساعة؟ـ 7

 .تسييرها والمحافظة عليها 

========================================================= 

 من عالمات الساعة الكبرى: الدرس الثاني ـ  في مجال العقيدة
 .ألنه ليس بعدها إال قيام الساعة؟  تسمية العالمات الكبرى للساعة بهذا االسم  عللـ 2

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

  نزول عيسى عليه السالم -2     خروج المسيح الدجال2؟   عدد عالمات الساعة الكبرىـ 2
 

 . ية إلى الجاهلية وعبادة األوثانعودة البشر -6   رض اليمنأمن  رخروج نا  -5  ه خروج الداب -3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .عند ظهور واحدة من العالمات الكبرى   متى يغلق باب التوبة ؟ـ 3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 . ويحتمي به -تعالى  -يلجأ المسلم إلى اهلل    بمن يلجأ المسلم خوفا من فتنة المسيح الدجال ؟ـ 4

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

 .  ين أعور الع -3     جعد الرأس -2    جسيم  -2؟ عدد بعض صفات الدجال ـ5
 

 .ما يروج به باطله  هيأتي من األعمال الخارق -4 

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

 .ال يراها إال المؤمن ( كافر ) مكتوب بين عينيه    بم يعرف المؤمن المسيح الدجال ؟ـ 6
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 بين المدة التي يمكثها الدجال في األرض ؟ ـ7
 

 .يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه مثل األيام العادية : أربعون يومًا 

========================================================= 

 القرآن الكريم والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبويـ  الدرس األول: في مجال علوم القرآن 
 

 .نسبة للقدس وهي كلمة تحمل معنى التكريم والتعظيم هلل    القدسي ؟الحديث بلم سمي ـ 2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 قال اهلل تعالى : كأن يقول الراوي قال رسول اهلل اذكر بعض الصيغ التي يأتي بها الحديث القدسي؟ـ 2

 

 .أو يقول الراوي قال رسول اهلل فيما يرويه عن ربه

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

 ؟هل يعني وصف الحديث بالقدسي صحة ثبوته  ـ3
 

 .ليس بالضرورة بل قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف أو موضوع  

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

  هل الحديث القدسي كالم اهلل بلفظه أو معناه ؟ ـ4
 

  .القول الراجح أن الحديث القدسي معناه من عند اهلل ولفظه من عند الرسول
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 الحديث القدسي القرآن الكريم

كالم اهلل أوحى به إلى رسوله بلفظه ومعناه وتحدى 

 .لعرب به ا

 .ال يقع به التحدي واإلعجاز 

 خبر آحاد وظني الثبوت فيه الصحيح والضعيف  .جميعه منقول بالتواتر فهو قطعي الثبوت

 ولفظه من عند الرسول  معناه من عند اهلل .كالم اهلل بلفظه ومعناه 

 .صالة غير متعبد بتالوته وال يجزئ في ال .يتعبد بتالوته ويتعين القراءة به في الصالة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ينقسم الحديث النبوي إلى قسمين فما هما ؟ـ 6

 

 .الذي تلقى الرسول مضمونه بواسطة الوحي :  توقيفي  -2
 

 .ريم  أو بالتأمل واالجتهاد الذي استنبطه الرسول من فهمه للقرآن الك:  توفيقي  -2

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

 األحاديث القدسية األحاديث النبوية

 .عز وجل ينسبها الرسول  إلى اهلل  منسوبة إلى الرسول 

 ال تتناول األحكام وتقتصر على الخوف والرجاء  تتناول األحكام مع موضوعات الخوف والرجاء

 .كلها  يهقول  هوتقريري هوفعلي هقولي

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

اهلل باعتبار مفهومه ال  منسوب إلى ألنهلفظه من الرسول ؟ إنمع  ب الحديث القدسي إلى اهلل لماذا ينسـ 8

 لفظه باعتبار
========================================================= 

 ما ُيفعل بالمحرم إذا مات: الدرس األول ـ في مجال الحديث الشريف 
 معنــــــــــــاهـا الكلمة

 .كسرت عنقه  وقصته

 ال تجعلوا في غسله أو كفنه حنوطًا  ال تحنطوه

 .ال تغطوا  رواال تخم

 لبيك اللهم لبيك : يبعث وهو يقول  يبعث ملبيًا

 .الطيب أو الروائح العطرة  حنوطًا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .ه من عالمات حسن الخاتم الموت على العمل الصلح إنـ 2 ما الذي يرشد إليه هذا الحديث؟ـ 2

 

 .إقبال المسلم على العمل الصلح -2      المحرم إذا مات ورأسعدم تغطيه وجه ـ 2

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

 .الموت    ما هو هازم اللذات ؟ـ 2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .في أثوابه التي مات فيها   ؟كيف يكفن المحرم ـ 3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 . هكان رجاًل يكفن في ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميص وال عمام إذا  كيف يتم تكفين الموتى ؟ ـ4

 

 .أما المرأة فتكفن في خمس لفائف 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .ر جسدهميكفن الجميع في ثوب واحد يست أنالواجب    ما الواجب في الكفن؟ ـ5
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 . ن المحرم محظور عليه تغطيه رأسهأل   منع تغطية رأس من مات محرما؟علل ـ 6

========================================================= 

 زكاة الفطرـ  الحديث الشريف: المجال 
 ـاهـامعنـــ الكلمة

 .نظافة  هطهر

 فحش الكالم  الرفث

 .طعامًا  هطعم

 ل صالة العيد قب قبل الصالة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .ألنه سبب وجوبها     ؟ لزكاة الفطر لفطرالماذا أضيف ـ 2

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

 .الفطر من صيام رمضان  ما سبب زكاة الفطر؟ـ 2 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .أضيفه إلى الفطر ألنه سبب وجوبه    لماذا أضيفت الزكاة إلى الفطر؟ـ 3

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 :الحكم من مشروعية زكاة الفطر كثيرة منا    ما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر ؟ـ 4

 

 .ما يتعلق بالصائمين وما قد يكون شاب صيامهم من لغو ورفث فهي تطهر الصائم ـ 2
 

 لمحبة بين أفراده وخاصة المساكين فالعيد يوم فرح وسرور ما يتعلق بالمجتمع وإشاعة اـ 2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .الصحيح أنها فرض أي واجبة     ما حكم زكاة الفطر ؟ـ 5

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

 .تجب على كل المسلمين الكبير والصغير والحر والعبد     على من تجب زكاة الفطر ؟ ـ6
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .التمر والبر والشعير واألرز والزبيب وغيرها ؟   المسلم منها زكاة الفطر بين األصناف التي يخرج ـ 7
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .تخرج قبل صالة العيد للفقراء والمساكين    ما وقت إخراجها ؟ـ 8

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 حرام وتكون صدقه وليست زكاة   ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صالة العيد؟ـ 9

========================================================= 

 تآمر اليهود على الرسولـ  في مجال السيرة النبوية
 

 .عاهد اليهود 2    آخى بين المهاجرين واألنصار  -2  كيف نظم الرسول العالقة بين سكان المدينة ؟ـ 2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    .تآمرهم على قتل الرسول -3  ولكفرهم بالرس -2؟ عدد بعض نماذج من مؤامرات اليهود على الرسولـ 2
 

 .نقضهم للعهد وتهديدهم للمسلمين واتفاقهم مع األحزاب  ـ 4   إثارة الفتن بين األوس والخزرج  -2 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 . األوس والخزرج عندما ذكرهم بيوم بعاث بين أثار شاس بن قيس الفتنةـ 3

 

 .من نقض العهد والميثاق مع المسلمين يهود بني قينقاع أولـ 4
 

 .يحرض القبائل على المسلمين انطلق كعب بن األشرفـ 5
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 ؟"لبطن األرض خير من ظهرها  كان محمدًا قد أصاب هؤالء القومإن "من قائل هذه العبارةـ 6
 

 .وأصحابه ( صلى اهلل علية وسلم )للرسول  قيلت    .رف كعب بن األش:  القائل  
 

 .عندما انتصر المسلمون في غزوة بدر :  المناسبة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .بنو النضير  قبيلة  أي القبائل اليهودية التي تآمرت على قتل الرسول ؟ـ 7

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

 المرأة عندما اعتدوا على  من الهجرة أعلن بنو قينقاع عداءهم للمسلمينالثانية في منتصف شوال من السنةـ 8
 .سوأتها انكشفت  المسلمة و

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

ألن اليهودي عقد طرف ثوب المرأة فانكشفت سوأتها وهي ال ؟ليهودي بسوق قينقاع اقتل المسلم علل ـ 9
 .تدري 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 على بني قينقاع بسبب نقضهم العهد ؟ -ما الجزاء العادل الذي طبقه الرسول ـ 21

 

 .حاصرهم خمسة عشر يومًا ثم أجالهم إلى الشام 

========================================================= 

 صالة التراويح والوترـ  مجال الفقه الدرس األول
 .ألن المصلين يستريحون بعد كل أربع ركعات   ؟تسمية التراويح بهذا االسم   عللـ 2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  خوفا من أن تفرض على المسلمين؟   للتراويح ثالث ليال فقط في المسجد -صالة النبي  عللـ 2

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

 .صالة التراويح سنة مؤكدة ، ووقتها بعد العشاء وتمتد إلى الفجر  ما حكم صالة التراويح ؟ وما وقتها ؟ـ 3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ولذا يجوز أن تصلى ثمانية أو عشرون أو لم يثبت عن النبي عددًا معينًا ؟ ما عدد ركعات صالة التراويح ـ 4
 . ست وثالثون

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

 .ليس لها آذان وال إقامة  -2        يستحب اإلطالة فيها  -2 ما خصائص صالة التراويح ؟ـ 5
 

 .تؤدى ركعتين ركعتين  -4     يصح أداؤها في البيت  -3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .صالة التراويح سنة مؤكدة ، ووقتها بعد العشاء وتمتد إلى الفجر   الوتر ؟ وما وقتها ؟ما حكم صالة ـ 6

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 . أقل الوتر ركعة واحدة وأكثره إحدى عشرة ركعة   ما عدد ركعات صالة الوتر ؟ـ 7

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

 :لصالة الوتر حاالت   وضح كيفية صالة الوتر ؟ وما وقتها ؟ـ 8
 

 .يجوز أن تصلى ثالث ركعات بتشهد واحدـ 2    . يجوز أن تصلى ركعتين ثم يسلم ويأتي بركعةـ 2
 

 .وز أن تصلى ثالث ركعات بتشهدينيجـ 3

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

 .يسلم بعد كل ركعتين ويختم بركعة واحدة   ما حكم من صالها ثالث ركعات ؟ـ 9
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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 يستحب قراءة األعلى في الركعة األولى وسورة الكافرون في  ما الذي يستحب قراءته في صالة الوتر ؟ـ 21
 

 .الثانية وسورة اإلخالص والمعوذتين في األخيرة 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
في الركعة األخيرة بعد االنتهاء من القراءة أو بعد الرفع من  في الوتر ؟( الدعاء ) متى يكون القنوت  ـ 22

 .الركوع 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .يجوز قضاء الوتر لمن فاته     قضاء الوتر ؟هل يجوز ـ 22

========================================================= 

 المسلم يتجنب المخدرات،  الدرس األول: في مجال التهذيب 
 

 .صرف الناس عن أضرارها   ما هدف اإلسالم من تحريم الخمر ؟ـ 2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ألنها تدمر العقل وتهلك النفس؟       الخمر أم الخبائث  عللـ 2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟(صور المسكرات ) سكرات عدد األنواع التي تشتمل عليها المـ 3

 

 .المشروبات السائلة  وغيرها من المواد المصنعة والطبيعية   -الحشيش    -األفيون  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 (د كافر مرت)   ؟شرب الرجل الخمر وهو مستحل له  ما حكمـ 4

 

 (مسلم عاص  )       ؟شرب رجل الخمر غير مستحل له ما حكم ـ 5

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

 .الجلد ثمانون جلدة ؟  ما عقوبة شارب الخمر ـ 6
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 جميعهم حرام:  شارب الخمر وحاملها والمتاجر فيها وساقيها ؟  ما حكم كل من هؤالءـ 7

========================================================= 

 التدخين أضراره وتحريمه: الدرس الثاني ـ في مجال التهذيب 
للصديق أثر على صديقه فإن كان صالحًا استفاد منه بالخير وإن كان فاسدًا  الصديق على صاحبه ؟ ما أثرـ 2

 .أضر به 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .ض وأنصحه بأن يقلع عنه ألنه يضر بالصحة ُأجيبه بالرف  إذا دعاك أحد األصدقاء للتدخين فبم تجيبه ؟ـ 2

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

 .له أضرار كثيرة صحية ومالية وإضرار باآلخرين   ما أضرار التدخين ؟ـ 3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .حرام قياسا على حرمة المخدرات ألنه يضر باإلنسان   ما حكم التدخين ؟ـ 4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 .يلحق الضرر باآلخرين  -2   ب من ضروب التبذير واإلسراف ضر -2   ما أسباب حرمة التدخين ؟ـ 5

 

 .يؤثر سلبيًا على صحة الحامل والمولود ـ 4    نسبة الحوادث المرورية والحرائق يسهم في زيادة ـ 3

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

 .تقليد اآلخرين  -2   ضعف الوازع الديني  -2  ألسباب التي تؤدي إلى الوقوع في التدخين ؟ما اـ 6
 

 .عدم المباالة بعواقب التدخين  -4     ضعف رقابة األسرة ـ 3
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 هالصداق: الدرس األول ـ  في مجال الثقافة اإلسالمية
 

 .نسان اجتماعي بطبعه ألن اإل؟   ال يستطيع اإلنسان أن يعيش في عزلة عن الناس  عللـ 2

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

ألن الصديق األحمق الجاهل يضر بصاحبه ويورده موارد ؟ كون عاقاًليشترط في الصديق أن ي عللـ 2
 .ه التهلك

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

 .فلكي تدوم الصداقة البد أن تكون مصحوبة بالمحبة : الحب  -2 ما األسس التي تقوم عليها الصداقة ؟ـ 3
 

 .أي معرفة الصديق لصفات صديقه : التعارف  -2
 

 وتعني االلتئام والتوافق :األلفة  -3
 

 .مان الذي يتولد نتيجة إلخالص الصديق وحبه األ : الثقة  -4
 

 .بحيث تكون الصداقة بعيدة عن الخداع والمصالح الشخصية :اإلخالص  -5
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .يير التي يجب مراعاتها في الصديق من أهم المعا:الدين  -2؟  عدد صفات الصديق الحقـ 4

 .العقل  -4    الصدق والصراحة -3     التوافق في الميول واالهتمامات -2
======================================================= 

 الموت مصير كل مخلوق
 نوعانما أنواع الوفاة؟   ـ 2

 .التي تتحقق بمفارقه الروح للجسد:  كبرى -2  .بعثا ما كان في النوم كما يعد القيام من النوم:  صغرى -2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 فرق بين المؤمن والكافر عند حضور الوفاة؟ـ 2

 

 يأتيه الملك في صورة حسنه و يبشره بمغفرة اهلل له : المؤمن -2
 
 

 .يبشره الملك بسخط اهلل وغضبه عليه:  الكافر -2

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
   اإلصرار على المعاصي -2    فساد االعتقاد -2  ما أسباب وعالمات سوء الخاتمة؟ـ 3

 

 . هتسويف التوب -5       قبال على الدنيااإل-4    العدول عن االستقامة ـ3

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

  هالموت ليلة الجمع -2    النطق بالشهادتينـ 2ما أسباب وعالمات حسن الخاتمة؟  ـ 4
 

 .الموت دفاعا عن الدين والوطن -4      موت المرأة المسلمة في نفاسها -3

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

 تاركا للدنيا  -تعالى-تذكر الموت يجعل المؤمن متواصل مع اهلل   ما أثر تذكر الموت في إصالح النفوس؟ـ 5
 

 جناحه للمؤمنين وال يعتدي على حقوق اآلخرين مقبال على اآلخرة ويخفض
========================================================= 

 من صفات المؤمنينـ  الحديث الشريف : المجال
 

ذكر الحديث سبعة أصناف من الناس اللذين يدخلهم اهلل في رحمته يوم القيامة ويظلهم بعنايته عدد هؤالء ـ 2

 الحب في اهلل -4   التعلق بالمساجد -3   الشاب الطائع لربه  -2     العادل ماماإل -2؟ السبعة
 .صدقة التطوع -7       خشية اهلل  -6    لعفة -5
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 2ـ ما أثر العدل على الفرد والمجتمع؟ أثر عظيم على الفرد والمجتمع به يطمئن الناس على معاشهم 
 

 وحاضرهم ومستقبلهم و به ينصف المظلوم وينشر األمن.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ما الذي يعين الشباب على تحقيق الطاعة؟ـ 3

 

 2- أداء العبادات     2- طلب العلم واالشتغال به     3- مصادقة الصالحين

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

 4ـ ما المقصود بتعلق المسلم بالمسجد؟    الحرص على أداء الصلوات في المسجد.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟ وضح معنى اآلية السابقة(إنما المؤمنين إخوة   ) -لىتعا –يقول اهلل ـ 5
 

 العالقة بين المسلمين عالقة إخوة ومحبة.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 متى يفضل إخفاء الصدقة ومتى يفضل إظهارها؟ـ 6
 

 يكون أفضل إخفاء الصدقة إذا خاف الرياء إما يكون األفضل إظهارها إذا كان هناك مصلحة للمتصدق عليه .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 7ـ علل يؤكد الحديث الشريف على صدقة السر؟  ألنها تدل على اإلخالص في العبادة ويبعده عن الرياء

========================================================= 

 الصيام وأنواعهـ  الفقه :المجال
ام من حيث الحكم إلى أربع أقسام ينقسم الصي  ما أنواع الصيام؟ـ 2  

 

 .الصيام المحرم -4   الصيام المكروه -3   الصيام السنون -2    الصوم المفروض  -2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 2ـ عدد ثالث من الصيام المسنون ؟ - صيام يومي االثنين والخميس   2- صوم العشر األوائل من ذي الحجة
 

 3- ستة أيام من شوال      4- صوم عرفة لغير الحاج.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 3ـ أذكر ثالث من الصوم المكروه: 2- إفراد يوم الجمعة بالصيام      2- صوم عرفه للحاج   3- صيام الدهر

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
4ـ ما األيام التي يحرم صيامها؟ 2- يومي العيد  2- صوم أيام النحر والتشريق   3- الصيام الذي بسبب 

 مرضا

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ما فضائل شهر رمضان ؟ـ 5

 2- نزول القران   2- تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار    3- في الجنة باب للصائمين

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6ـ ما الحكمة من تشريع الصيام؟    للصيام فوائد روحيه واجتماعية وصحية

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

 
 

 

 
 

 الحكم األيام

 مكروه هإفراد يوم الجمع

 محرم صيام العيدين

 فرض صيام رمضان
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========================================================= 

 (  2)  أمهات المؤمنين رضي اهلل عنهن  ـ  المجال السيرة النبوية
 

 2ـ كم عدد زوجات النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟   تزوج انبي صلى اهلل عليه وسلم.إحدى عشرة زوجة.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2ـ ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم ؟ 2ـ تقوية رابطة المصاهرة بين الرسول 

 

 والقبائل     2- تعليم زوجات الرسول أحكام الشريعة وتعليمها لنساء األمة.
 

 لإلقتداء بالرسول عليه السالم في حسن التعامل مع الزوجات -3
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ذا تعرف عنها؟من أول زوجات الرسول صلى اهلل عليها وسلم ؟ وماـ 3
 

 خديجة رضي اهلل عنها ولدت قبل عام الفيل بـ 25سنة وكانت تلقب بالطاهرة ساندت الرسول صلى اهلل عليه 
 

 وسلم في تبليغ الدعوة – وتوفيت قبل الهجرة بثالث سنوات .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 4ـ  من أول زوجات الرسول بعد خديجة وما سبب زواجه منها ؟سوده بنت زمعه  وسبب زواجه منها مواساة 
 

 لها على فقد زوجها وصبرها على أذى المشركين وتوفيت بعد أخر خالفة عمر بن الخطاب.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5ـ ماذا تعرف عن عائشة رضي اهلل عنها ؟عائشة رضي اهلل عنها بنت أبي بكر الصديق تزوجها الرسول 

 

 الكريم تقديرا ألبيها .ودخل بها في المدينة في السنة الثانية من الهجرة .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6ـ ما أهم مناقبها ؟  2ـ شاركت في غزوة أحد   2- من أكثر النساء رواية للحديث  

 

 3ـ مات الرسول صلى اهلل عليه وسلم في حجرها     4-  ودفن في حجرتها

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

 7ـ من هي حفصة ؟حفصة بنت عمر بن نفيل ولدت قبل البعثة بخمس سنين.
 

 في غزوة أحد هاستشهد زوجها خنيس بن حذاف

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

 8ـ ما سبب زواج الرسول صلى اهلل عليه وسلم منها ؟تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها بعد أن عرض عمر
 

  على أبو بكر وعثمان الزواج منها فتزوجها في السنة الثالثة من الهجرة.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 9ـ عدد بعض مناقبها ؟ 2ـ كانت تحب العلم من صغرها فهي أفصح نساء قريش
 

 سنة63وعمرها  42ماتت في شعبان سنة ـ 2
========================================================= 

 

 ه للصياملفوائد االجتماعيا iه للصيامالفوائد الروحي

 يعود األمة النظام يعود المسلم الصبر   

 يصون المجتمع من الشرور علم ضبط النفس    ي

 يغرس في النفس الرحمة يضيق سبل الشيطان
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 (  2)  أمهات المؤمنين   ـ  السيرة النبوية: المجال 
 

2ـ من هي جويريه بنت الحارث ؟ جويريه بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق كان اسمها قبل 

 اإلسالم )  بره (

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
عندما انتصر المسامون على قبيلة بني المصطلق هرب أبوها وقتل زوجها ؟ما قصة زواج النبي منها ـ 2  

 

.ي وتزج منها فأعلنت إسالمها فخطبها النب  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
من أسري  211كانت بركة على أهلها فقد أعتق الرسول عليه السالم ؟ بنت الحارث هما مناقب جويريـ 3  

 

سنة 71هجرية عن  51توفت في خالفة معاويةعام بني المصطلق أكراما لها   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4ـ من هي أم حبيبة ؟رمله بنت أبي سفيان صخر بن حرب  ولدت قبل البعثة بتسع عشرة سنة هاجرت إلى 

 

الحبشة وتنصر زوجها فتمسكت بدينها  أرسل النبي عليه السالم إلى النجاشي فخطبها له وجهزها ودفع 

 مهرها

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 5ـ ما الحكمة من زواج النبي صلى اهلل عليه وسلم من أم حبيبه؟  مكافأة لها على ثباتها على دينها.

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

 6ـ ما مناقبها ؟2- ضربت أروع المثل في حب الرسول عليه السالم 2ـ هاجرت الهجرة الثانية غلى الحبشة  .
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7ـ من هي أم المؤمنين صفية بنت حيي ؟ صفية بنت حيي بن أخطب بن النضير من ذرية نبي اهلل هارون 
 

تزوجا الرسول عليه السالم بعد خيبر وبعد مقتل زوجها أصبحت من السبايا وقد اشتراها النبي من دحية 
 الكلبى 

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

 8ـ ما سبب زواج النبي عليه السالم منها؟ إكراما لمكانتها بين أهلها.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 9ـ ما مناقبها ؟ حبها الشديد للرسول عليه السالم  فقد خيرها بين اللحاق بأهلها أو البقاء معه فاختارت البقاء
 

  معه أثن الرسول عليها عندما عيرتها حفصة بأنها ابنة يهودي.

========================================================= 

 شروط وجوب صحة الصومـ  الفقه: المجال
 2ـ ما شروط وجوب الصوم ؟   2-اإلسالم     2- العقل      3- البلوغ       4- القدرة.

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

 2ـ علل ال يجب الصوم على ) الكافر- المجنون –المريض (؟  2- المجنون : ألنه غير مكلف.
 

 2- الكافر: ألن الن الصوم من العبادة وال تصح منه العبادة    3- المريض : لعجزه عن الصيام.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ما حكم الصيام لهؤالء؟ـ 3

 2- المريض الذي يرجى صيامه؟  يجوز له الفطر وعليه القضاء
 

2- المريض الذي ال يرجى شفاؤه ؟ يجوز له الفطر وليس عليه القضاء وإنما عليه الفدية وهي إطعام فقير كل 

 يوم
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 3- المسافر؟  ال يجب عليه الصيام وعليه القضاء

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

 4ـ ما شروط صحة الصوم؟  2- الطهارة  من الحيض والنفاس    2- التمييز       3- النيه .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 :ما حكم ما يأتي ـ 5

 2- صيام الحائض والنفساء : ال يصح وعليها الفطر والقضاء
 2 - صيام الصبي المميز: يصح

 3- صيام من لم يبت النيه : ال يصح ألن النية شرط في صحة العبادة.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 6ـ ما سنن الصيام؟  2ـ السحور   2- تعجيل الفطر    3- اإلفطار على رطب     4- الدعاء عند الفطر.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 7ـ علل صوم رمضان فرض عين ؟ ألنه ركن من أركان اإلسالم الخمسة

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

 8ـ علل ال يشترط التلفظ بالنية؟  ألن النية محلها القلب.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 9ـ ما حكم من يفطر بال عذر؟  حرام

========================================================= 

 ما يفطر الصائمـ  الفقه: المجال
 2ـ ما حكم لو أكل الصائم ناسيا؟  صيامه صحيح.

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

 هالرد -3   أو النفاس خروج دم الحيض -2      رب عمداشاألكل أو ال -2   ما الذي يفسد الصوم ؟ـ 2
 

 4- القئ العمد     6- الجماع      7- ما وصل إلى الجوف    8- خروج الدم من اليدين بالحجامة

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 3ـ ما حكم من أفطر في رمضان بسبب شرعي؟   وجب عليه القضاء أو الفدية .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 4ـ ما حكم من أفطر في رمضان بسبب غير شرعي؟  وجب عليه القضاء والكفاره .

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

 5ـ ما حكم لو أخر المسلم القضاء حتى أدركه رمضان ؟    يكون أثما ويبقي عله القضاء
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 :بين حكم ما يلي ـ 6

 2- من مات وعليه صيام ؟ صام عنه وليه.
 

 2- من أكل أو شرب في نهار رمضان عمدا؟  قد ارتكب ذنبا كبيرا وليس أمامه إال التوبه .
 

3- أفطر رجل مريض أو مسن في نهار رمضان ؟ ال قضاء عليه وعليه الفديه وهي إطعام مسكين عن كل 

 يوم

 4-من جامع في نهار رمضان عمدا؟ بطل صيامه ولزمه القضاء والكفاره .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ما كفارة من جامع عمدا في نهار رمضان ؟ ـ 7

 عتق رقبه  فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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 8ـ ما الحكمة من الكفارة ؟  صون الشريعة من التهاون والتالعب وانتهاك الحرمات

========================================================= 

 التنابز باأللقابـ  التهذيب :المجال
 

 هحتى ينتشر االحترام المتبادل األفراد وتسود المودة والمحبة والمود؟علي حفظ اللسان ْتأكيد اإلسالم:عللـ 2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ما أسباب نزول هذه اآلية يكونوا خيرا منهم أنيا أيها الذين امنوا ال يسخر قوم من قوم عسى "قال تعال ـ 2  
  

 .وفد بني تميم كان يستهزؤون بفقراء الصحابة بسبب رثاء حالهم فنزلت اآلية أن
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 في بني سلمه  حيث كان للرجل منهم اسمان فكان نزلت ؟فيمن نزلت اآلية والتنا بزوا باأللقاب"قال تعالى ـ 3
 

 .يهصلى اهلل عليه وسلم يقول  يا فالن فيقولون له  انه يغضب من هذا االسم فنزلت اآل 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 .تسبب العداوة والخصومة بين الناس ؟ سخرية والهمز على المسلمثر التنابز باأللقاب والأما ـ 4

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 "ما من شيء أحب بالحبس من اللسان"من قائل هذه العبارة ـ 5

 

 القائل : عبد اهلل بن مسعود    يدل على : خطورة اللسان      القيمة : حفظ اللسان

========================================================= 

 الخاصة االحتياجاترعاية ذوي ـ  ثقافة إسالمية: المجال
 ما أنواع اإلعاقات ؟ـ 2

 2- جسميه : وتكون بفقد جزء من أجزاء الجسم         2- حسيه  : وتكون بفقد حاسة من الحواس
 

 3- ذهنيه : وتحدث بفقد العقل أو نقص فيه               4- نفسيه : مثل االنطواء والقلق االنفصام

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

 2ـ ما مدى اهتمام اإلسالم بذوي االحتياجات الخاصة؟ رحمهم وعطف عليهم و أمر الناس على رعايتهم
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 3ـ اذكر بعض مواقف للرسول تأكد رحمته بذوي االحتياجات الخاصة؟ روي أن أمراه كان في عقلها شيء 
 

 فقالت يا رسول اهلل إن لي إليك حاجه فقال يا أم فالن انظري أي السكك شئت حتى اقضي لكي حاجتك
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ؟عالم يدل عتاب اهلل لنبيه في عبد اهلل بن أم مكتوم عندما عبس الرسول في وجههـ 4
 

 .ياجات الخاصة علي غيرهميدل علي تقديم زوي االحت

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟اذكر قدمه الخليفة عمر بن الخطاب لذوي االحتياجات الخاصةـ 5

 

 المسلمينرأى رحل يهودي ضرير يطوف بالبيوت فأسقط عنه الجزية وقرر مساعدته م بيت مال 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ؟ما الذي قدمه الخليفة عمر بن عبد العزيز لذوي االحتياجات الخاصة ـ 6

 

 يعينوا موظفًا يقود كل كفيف وقوم على رعايته أنأرسل على الوالة 

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

7ـ من أول من أنشا مؤسسة متخصصة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ؟ الخليفة األموي الوليد بن عبد 
 الملك.
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 ؟عدد بعض نماذج من ذوي االحتياجات الخاصة المتميزينـ 8
 

 ف كان من اغني تجار المدينة وكان أعرجعبد الرحمن بن عو ـ2
 

 الترمذي من علماء الحديث الشريف كان ضريرًا -2
 

 طه حسين فقد بصره وهو صغير أصبح  عميد األدب العربي -3
========================================================= 

 العمل الجماعي:  الثقافة اإلسالمية: المجال  
 

 أهداف العمل الجماعي فوائد العمل الجماعي الجماعيشروط نجاح العمل 

 تحقيق التعاون بين األفراد    التعاون علي البر والتقوى وضوح األهداف

 إشباع حاجات العاملين االجتماعية   نبذ العصبية اإلحاطة بالعملية الجماعية

 زيادة الجودة انجاز األعمال في دقة وسرعة توزيع القيادة  

 سهولة االتصال بين األعضاء   . المرونة

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

 صلى اهلل عليه وسلم ؟-عدد بعض نماذج العمل الجماعي اتلي يقدمها الرسولـ 2

 . خندقحفر ال -3      بناء المسجد النبوي -2      بناء مسجد قباءـ 2
========================================================= 
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Set book questions - 2011 / 2012 EightGrade  
 

Unit (7)  
 

1- Why are trees important ? They give us food and shade. 'hey make the 

environment more beautiful .. Trees are sand and storm break 

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
2- What activities can people do in AI-Khiran ? People can do sports like tennis I 

basketball and swimming. 'hey can walk along the beach  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
3- How do people communicate?  By using a language either orally or in writing . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
4-Why is communication important? Because we can Keep in touch with our 

family and friends and we can share ideas and thoughts with others.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
5- How do babies learn to communicate ? They imitate adults f sounds and 

movements.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------                
6- How did people communicate in the past?  

By Keeping the Knowledge in their memory and telling it to young generations. 

By carving and paining pictures on stone.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

7- How do we communicate nowadays? By telephones I radio I television f 

computer and mobile . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

8- How have communication devices improved our life ?  

We can watch news stories from all over the world. We can also learn facts and 
information and enjoy entertainment.  

=========================================================== 

Unit (8) 
 

1-What does WWW stand for?     It means World Wide Web.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

2- How does the Internet work ? Computers are linked together in a giant network. 

Then information is exchanged between all the computers in this network.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

3- What are the two types of computers on the Internet?  

Servers are powerful computers which store and distribute information Clients are  
personal computers which can get information from the Internet.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4- How are computers linked together on the Internet ?  

They are linked telephone systems in a network. Networks in different countries 

are linked by satellite and large undersea cables. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

5- How is an e-mail sent?  When you press send the message is sent to a server. It 

is then passed along bigger and faster communication channels via satellites. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

6- How were messages sent in the past ?   By Fires, messengers and Rags. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
7- How are messages sent nowadays?   By post, telephones and the Internet.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
8-What is meant by the Morse Code ? It is a way sending messages by using 

electricity. It uses dots and dashes.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
9- The brain is the boss of the body  Explain ?It controls the whole body. It is 

made up of about 100 billon neurons.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
10-What is the cerebrum ?   It is the largest part of the brain that help you to do. 

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

11-How important is the cerebrum ?  It allows us to think, remember and solve 
problems.  

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

12- What does the brain stem control ?        It controls breathing.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

13- What is the importance of the cerebellum ?   It controls the movement.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
14- What keeps the brain safe ? The skull which is hard and strong. The brain 

which floats in a liquid. Think tissue surrounds the fluid.  

=========================================================== 

Unit (9) 
 

I- What is an island ?    It is a piece of land that is surrounded by water.  

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

2- How does life grow on an island ? Seeds are Drought by wind, sea or birds . 
Animals that can fly come next, then land animals come last.  

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

3- Name some islands .     Hawaii, Madagascar and Surtsey are examples of 
islands.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
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4- How does Man destroy life on islands ?  He cuts down the trees anti plants. He 

hunts birds anti animals.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
5- Why do animals migrate ?    They migrate for food and warmth.  

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

6- How do animals make long journeys ? They migrate by following the sun, the 
moon or the stars. They use the Earth's magnetic fields.  

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

7-Where are Penguins found ?  They are found on the shores of Australia anti New 
Zealand.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
8- How do Penguins fly under water? They have flipper-like wings, streamlined 

bodies paddle-like feet anti watertight feathers.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
9-Why does the Arctic tern migrate ?        It migrate for food and warmth.  

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

10-What do grey whales do in cold and worm waters ?  
They travel to cold waters for food. They travel for hot waters to have their     

babies .  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
11-Why is it difficult to explore the floor of the ocean ?  

The ocean makes the largest of all the ecosystems on earth. The water is very cold.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
12- Why is the ocean floor so cold? Because the water is so beep that the sunlight 

can't reach it.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
13- What food do ocean fish eat? They feed on seaweed, bead fish anti plants that 

fall from above.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
14-Where are grasslands found ?  They are found in Asia, Australia, the Americas 

anti Africa.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
15- Describe the diets of three grasslands animals ?  Giraffes eat the leaves of the 

trees. Wildebeest eat hard grass. Other animals eat soft grass .  

=========================================================== 

Unit (10) 
 

1-What equipment does the astronomer use?  He uses a compass and a telescope. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
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2- How could the astronomer find his way through the desert? He could find his 

way using the stars and the moon.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
3-What does the astronomer do?  He navigates across the desert using the stars and 

the moon.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
4-What is the telescope used for? It's used for watching the sky to know everything 

about universe.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
5- How should a sailor be? He should be physically strong and know how to lead, 

anchor or work on the ship. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

6-What do people learn from travelling? They learn about cultures of other 

countries and their languages.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

7- How could we reduce using energy? By turning the taps and the lights off, using 

buses instead of cars and turning AC off.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

8- How should we use water and electricity?  

We should reduce using them and use them in necessary cases.      
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

9-Why should countries grow their own fruit and vegetables?  

To prevent pollution in our environment and they will taste great.  
=========================================================== 

Unit (11) 
 

1-Where do scientists work?     They work in laboratories.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
2- How should a scientist be?   He should be clever, inventor and creative.  

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

3-Why are the modem inventions important?  
Because they improve and develop life and make it easier.  

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

4-What is the greatest invention for Trevor Baylis?   It's the wind - up radio.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

5-What did he study?    He studied engineering at the college.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
6-Which sport was he good at?     He was good at swimming. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
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7-What are the colours of rainbow? They are violet, blue, green, yellow, orange 

and red.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
8-Name two things that Edison invented?  

He invented the first machine for playing music and the Cinema.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
9-Name two things that Edison improved?  He improved the light bulb and the 

telephone  

=========================================================== 

Unit (12) 
 

1-Give an accurate definition for CREATIVITY? 

It's the ability to invent or imagine something new.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------               

2-How could you be creative?  When I act on my ideas and use my imagination.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
3-What will happen if you don't breathe while you are chewing?  

I won't be able to taste anything.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------               
4-What will happen if you look directly at the sun?   I'll damage my eyes.  

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

5-What helps scientists come up with new ideas?  
Knowledge and imagination help scientists come up with new ideas.  

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

6-What was Louis Pasteur job?  He was one of the most important scientists of all 
time.  

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

7-What did his work prove? His work proved that many diseases are caused by 
bacteria. 

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

8. What is a vaccine? It' s a weak form of a disease and it helps a person to cope 
with the strong form of the disease.  

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

9. Name the invention of the researcher, Spence Silver?  It' s the" yellow stickies " 
=========================================================== 
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 The astronomer :عالم الفلك 
 

  The astronomer studies astronomy. He knows everything about the universe. He  

uses telescope. He observes stars, planets and the Moon. He predicts the weather.  

His job is interesting and useful. The astronomer helps people. I'd like to be an  
astronomer in the future. 

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

                                        Communication: التواصل
 

Communication is very important in our life. In the past , people used to 
communicate orally. Later, they learnt how to paint pictures on stones. Then, 

writing was invented. Nowadays, we have radios, telephones and televisions as a 

way of communication. The latest way of communication is the Internet. In fact, 
advances in communication improve our life. Communication makes our life 

easier and better. 

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

                                             The Internet : اإلنترنت                                               
 

The Internet is a modern invention. It is one of the best ways of communication.  

The Internet is full of information. You can surf useful websites. You can chat 

with your friends, too. Many people can get important information about different 
things. You must keep away from harmful websites. The Internet helps me do my 

homework 

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

                                      Be creative:كن مبدعا 
 

Creativity is the ability to invent or imagine something new. There are many ways 

of being creative. Creativity can help us solve problems. Creativity is also about 

making gradual improvements to existing ideas. It doesn't always involve 
inventing something new. If you look at something that exists, you can think of 

another use for it. Always try to be creative. This will help you to be special and 

different. 
------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 Al Khiran:  الخيران                                        
 

Al Khiran is in the south of Kuwait. People go there to spend their holidays. It is 

an interesting place. You can do many activities there. You can swim in the 

swimming pools. You may play different kinds of sports. If you want to relax, you 
can enjoy sitting on the beach. Many people prefer going to restaurants and parks 

in Al Khiran. 

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

Thomas Edison 
 

. He invented engineer. He was also an famous inventorThomas Edison was a 

. He loved experiments. He cleverison was very . Edmachines usefulmany 
. He the cinema. He also invented machine for playing musicinvented the first 

 famous inventorto be a  I'd like. telephoneand the  light bulbthe  improvedgreatly 

in the future. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 م2212 /2212 ثامنالللصف   ثانيالفصل المذكرة العلوم 

 :المصطلح العلمي 
     

 

 الحيوانات التي لها عمود فقاري               :فقاريات  -2
 

      الحيوانات التي ليس لها عمود فقاري    :ـ الفقاريات 2
 

 واط لتحريك المياه داخله            خاليا في الطبقة الداخلية لألسفنج تحتوي على أس :ـ الخاليا المطوقه 3
 

خاليا توجد في الطبقة الهالمية لألسفنج تحمل الغذاء والفضالت إلى ومن الخاليا  :ـ خاليا شبيهه باألميبا 4

 .                                                                                           األخرى 
 

 ائن مسلح بخاليا السعة                               ك:  حیوان السعـ 5
  

 المكان أو المساحة التي يعيش فيها الكائن الحي        :ـ الموطن 6
 

 واحدة من السعات المياه العذبة القليلة                  :ـ الهيدرا 7
 

 .               المرض دودة مفلطحة مثقبة تعيش في جسم االنسان وتسبب له :ـ الدوده الشريطيه 8
  

 .                                     ديدان ذات أجسام مقسمة إلى وحدات صغيرة : ـ الديدان الحلقيه 9
 

 مادة كيميائية توجد في لعاب ديدان العلق الطبي الحلقية تمنع تجلط الدم :ـ هيرودين 21
 

 وجدار الجسم فراغ مملوء بسائل أو تجويف بين المعي :ـ السيلوم 22
 

 .        أعضاء تساعد دودة األرض على تثبيت نفسها وتعمل كنقاط  ارتكاز :ـ الشويكات الصلبه 22
 

 .                رخويات تنزلق على امتداد القدم الموجودة تحت أجسامها :ـ  بطنيات القدم 23
 

                               .               رخويات لها صدفتان منفصلتان  :ـ ذات المصرعين 24
 

 .                                  أحد أنواع الرخويات والتي ليس لها رأس  :ـ ذات المصرعين 25
 

 .                              رخويات تنقسم فيها القدم إلى لوامس وأذرع  :ـ الرأسقدميات 26
 

 .                       تي لديها جهاز دوري مغلق الرخويات الوحيدة ال :ـ رأسيات األقدام 72
 

 ال فقاريات ذات زوائد متمفصلة                                                 :ـ  المفصليات 28
 

 .                                  تركيب دعامي خارجي يغطي المفصليات  :ـ الهيكل الخارجي 29
 

 .                     طرح الهيكل الخارجي القديم ونمو هيكل جديد عملية :ـ اإلنسالخ 21
 

 .      زوجان من الزوائد تستخدم في االتزان واإلحساس لدي القشريات :ـ قرون استشعار 22
 

                   .      سلسلة من اإلنسالخات تتغير فيها الحشرة من البيضة إلى الحوراء إلى الحشرة البالغة  :ـ تحول ناقص 22

 .   تغير الحشرات من البيضة إلى اليرقة إلى الخادرة إلى الحشرة الكاملة  :ـ تحول كامل 23
     

 .                                       المرحلة التي ال تأكل فيها الحشرة أو تتحرك  :ـ الخادره 24
 

 . ها في األكل والنمو وتخزين الدهن المرحلة التي تقضي فيها الحشرة وقت :ـ التحول الكامل 25
 

 .       المساحة من المغناطيس التي يكون التأثير المغناطيسي فيها أكبر ما يمكن  :ـ القطب 26
 

 .                                          منطقة القوى المغناطيسية حول مغناطيس ما  :ـ المجال المغناطيسي 27
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مناطق مغناطيسية ميكروسكوبية تتجمع فيها الذرات مع بعضها وتتراص  :يه ـ النطاقات المغناطيس28

 .  األقطاب في  االتجاه نفسه 
 

 نفسه  االتجاهجسم تترتب نطاقاته المغناطيسية متوازية وأقطابه المتشابهة نوعًا في  :ـ المغناطيس الدائم 29
 

 .                            لف سلكي مغناطيس يتكون من قضيب حديدي داخل م :ـ مغناطيس كهربائي 31
 

العملية التي فيها تيار يستحث بتحريك مجال مغناطيسي خالل ملف سلكي دون  :ـ الحث الكهرومغناطيسي 32

 .لمسه
 

 .                                                  المنطقة التي تحيط الجسم المشحون  : ـ المجال الكهربائي32
 

 .                                                                  زيادة الشحنات على الجسم :  ربية الساكنةـ الكه33
 

  .انتقال اإللكترونات من جسم مشحون إلى جسم آخر بالتالمس المباشر:  ـ التوصيل34
                

            .جال الكهربي لجسم آخرانتقال اإللكترونات إلى جزء من الجسم بسبب الم:  ـ الحث35
 

      . الشحنات ال تفني وال تستحدث:  قانون بقاء الطاقةـ 36
                                                           

 .   فقد الكهربية الساكنة الناتج عن انتقال الشحنات الكهربية بعيدًا عن الجسم :  ـ التفريغ الساكن37
        

 .            جهاز يستخدم للكشف عن وجود ونوع الشحنات الكهربية :  ـ االلكتروسكوب38
 

 الحركة المنتظمة لإللكترونات                                                            :  التيار الكهربائيـ 39
 

في محركات السيارة وكأداة أمان في األفران أجهزة تستخدم للتحكم في درجات الحرارة :  ـ المزدوجات الحراريه41

. 
 

 شحنة اإللكترونات التي تعبر عن نقطة معينة من دائرة                       :شدة التيار الكهربائي ـ  42
 

 مقدار الطاقة الكهربية الالزمة لنقل وحدة الشحنات الكهربية بين نقطتين : ـ فرق الجهد الكهربائي 42
    

 ( الموصل)القوة التي تضاد سريان اإللكترونات خالل الفتيل :  ـ المقاومه43
                      

 شدة التيار الكهربي تساوي خارج قسمة فرق الجهد الكهربي علي المقاومة       :ـ قانون أوم 44
  

               توصيل يكون فيه كل جزء من أجزاء الدائرة بمثابة فرع منفصل      :توصيل على التوازي  ـ 45
 

 المعدل الذي يستهلك من الطاقة الكهربائية                                                  :القدرة الكهربائية  ـ 46
 

 .                                جزئ له شحنه كهربية ضئيلة : الجزيء القطبي  -47
 

 .  العديد من المواد أكثر من أي سائل آخر  مذيب  له القدرة على إذابة: المذيب الشامل  -48
           

 .الجدول الصغير الذي يصب في جدول أكبر: رافد  -49
                                          

 مساحة من األرض المحيطة التي تزود الجداول بالماء الجاري في نظام الصرف النهري  :مستجمع األمطار  -51
 

 .     قطع صغيرة تنفصل عن الجليديات القارية عندما تصل إلى المحيط : د العائمة جبال الجلي -52
 

 .              الماء الذي يتسرب إلى داخل األرض من المطر أو الثلج المنصهر :ـ الماء الجوفي 52
 

                      .                الحد الفاصل بين نطاق التهوية و نطاق التشبع  :ـ منسوب الماء الجوفي 53
 

 .                  طبقة من الصخر أو الرواسب المنفذة التي تحوي الماء الجوفي :ـ خزان الماء الجوفي 54
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 .       عدد جرامات الملح في كيلو جرام واحد من الماء :ـ الملوحة 55
                            

 .                  ي الذي يحوي ماء قليل الملوحة الخليج الصغير او الممر المائ :مصبا ـ 56
 

 .         نطاق التغير السريع في درجة الحرارة  :ـ نطاق االنخفاض الحراري 57
 

 58ـ تأثير كوريو ليس : تأثر دوران األرض على اتجاه الرياح والتيارات المائية .                               
 

 .غير عادي يحدث مرة كل سنتين إلى سبع سنوات في المحيط الهادي حدوث مناخي :ـ النينو 59
 

 61ـ طول الموجه : المسافة بين قمة الموجة وقمة الموجة التى تليها .                                           
 

 62ـ ارتفاع الموجة : المسافة الرأسية بين قمة وقعر الموجة.                                                       
 

  62ـ قمة الموجه : أعلى نقطة في الموجة .                                                                         
 

 63ـ قاع الموجه : أسفل نقطة في الموجة .                                                                         
 

 .                                           الوقت الذي تستغرقه الموجة ليمر بنقطة معينة :ـ زمن الموجه 64
 

 65ـ .المد والجزر :  التغير اليومي في مستوي المياه .                                    
 

 66ـ المد : أعلى مستوى يبلغه  ماء المحيط على الساحل                     

===========================================================  

 (المملكة الحيوانية) الدرس األول  ( الال فقاريات) الفصل األول ( حياة الحيوان) الوحدة األولي 
 

 . عديدة الخاليا تختلف الحيوانات عن البدائيات واألوليات في أنها  -2
 

 .الكلورفيلتات والطحالب في أنها تفتقد إلى تختلف الحيوانات عن النبا -2
 

 .الحلقيةوالديدان  اإلسطوانية تصنف الديدان إلى ثالثة أنواع هي الديدان المفلطحة والديدان  -3
 

 .  اإلسفنجمن الكائنات التي ليس لها تماثل  -4
 

 .مجموعة كبيرة تسمى شعبًا 28 قسم العلماء المملكة الحيوانية إلى -5

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

 .ن خالياها تفتقد الكلورفيلأل علل ال تستطيع الحيوانات القيام بعملية البناء الضوئي؟ -2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .                     اإلسفنجالحيوان الذي يتكون جسمه من مجموعة من الخاليا لكن دون أنسجة حقيقية هو  -2
 

   .الالسعات الحيوانات التي يتكون جسمها من مجموعة من األنسجة لكن من دون أعضاء هي  -2
                      

 .ديدان األرض مها أعضاء تعمل معًا كأجهزة عضوية هيالحيوانات التي لدي أجسا -3
=========================================================== 

 (اإلسفنجيات)الدرس الثاني 
  

 . خالياها تدعم لإلسفنجيات هياكل -2
 

 . الحيوانات الدقيقهو   األوليات و الطحالبيتغذي األسفنج على  -2

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

 .ألنها مليئة بالثقوب علل يطلق على األسفنجيات بالمثقبات ؟  -2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       على الحركةيس له القدرة األسفنج ل  -2
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 . أنسجة حقيقيةخاليا األسفنج ال تكون  -2
 

 . جنسيًا وال جنسيًاتتكاثر األسفنجيات  -3
 

             .التغذية بالترشيح تسمي طريقة التغذية التي يحصل بها األسفنج على غذائه -4

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .ـ الحصول على الغذاء2.     ـ سحب الماء 2 ـ علل ما أهمية الثقوب بالنسبة لألسفنج ؟2

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

 المقارنة الهياكل الصلبة الهياكل المرنة

 التركيب ماده شبيهه بالزجاج أو كربونات الكالسيوم ماده بروتينيه

=========================================================== 

 (الالسعات) الدرس الثالث
  
 

 . الميدوزرا و  البوليبالالسعات لها شكالن رئيسيان هما  -2
 

 . شعاعي الالسعات لها جسم ذو تماثل -2
 

 .تجويف هضمي الفم في الالسعات يؤدي إلي -3
 

 .مادة ھالمیه يتكون جسم الالسعات من طبقتان تنفصل عن بعضهما بواسطة  -4
 

 . أعصاباوتحتوي أنسجة الالسعات علي ألياف عضلية بسيطة  -5
 

 . الدافئةتعيش الشعاب المرجانية في مياة المحيطات  -6
 

 .الن األكثر تأثيرًا على نمو الشعاب المرجانية هما العام الضوء وة  الحرار درجة -7

========================================================== 
 

  للدفاع عن نفسها واصطیاد الغذاء     علل لقنديل البحر أو الهيدرا لومس بها خاليا السعة ؟ -2 .
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ألنها األسماك تكون أمنه داخل لوامسها      علل لشقائق البحر أهمية كبيرة بالنسبة لألسماك ؟  -2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هام جدًا بالنسبة للمرجان؟ علل للطحالب دور -3
 

 .ألنها تعيش بأنسجة المرجان فتمتص الضوء وتنتج الغذاء للمرجان  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ..البوليبأما الهيدرا من  االميدوز قنديل البحر من -2

 

 . البوليبات اثر الالجنسي في الالسعات عن طريق يتم التك  -2
 

                            . التبرعم تسمي عملية تكاثر الالسعات ال جنسيًا بـ -3
 

   .كربونات الكالسيوم تقوم الشعاب المرجانية بصناعة هياكل صلبة من  -4

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

 المقارنة البوليب الميدوزا

 المعيشة يعيش مثبتا على السطح تعيش حره
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ـ ما تأثير تلوث مياه المحيط علي المرجانيات ؟ 2 

 

 .تموت بوليبات المرجان من دون أن تحل محاها مرجانيات حيه 
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 اإلسفنجيات ليست متماثله أما الالسعات ذات تماثل  ـ ما وجه اإلختالف بين الالسعات واإلسفنجيات ؟ 2
 

 .شعاعي ـ    اإلسفنجيات ليس لديها أنسجه أما الالسعات ليها أنسجه 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ـ اذكر األنواع الثالثة للشعاب المرجانية؟ 3 

 

 ـ الشعاب الحلقيه3     ـ الشعاب الحاجزيه 2   الشعاب الهدابيه  -2

=========================================================== 

 (الديدان)الدرس الرابع  
  

 .  الحلقيه  و اإلسطوانيه و المفلطحه  تقسم الديدان إلى ثالثة أنواع هي -2
 

 . العذبه تعيش دودة البالناريا المفلطحة في المياه -2
 

 . فتحه واحدهتشبه الديدان المفلطحة الالسعات في أن لها تجويف هضمي له  -3
 

 .الشريطيه والديدان  المثقبههناك مجموعتان من الديدان المفلطحة المتطفلة هي الديدان  -4
 

 .ذات إتجاه واحد بفتحتين  أنبوبه هاضمه تختلف الديدان األسطوانية عن الديدان المفلطحة في أن لها -5
 

 . الحلقيهتصنف ديدان األرض من الديدان  -6
 

 .علي هضم التربة بما فيها من مواد عضوية لدي دودة األرض القانصهو  الحوصلهتعمل أعضاء  -7
 

 .متصل بحبل عصبي يمتد على طول جسم الدودة   مخقلوب و  خمسلدودة األرض  -8
 

 . الرأس مخًا بسيطًافي الديدان المفلطحة تكون الخاليا العصبية في ـ 9
 

 . ثنائية الجنسـ دودة البالناريا من الديدان 21
 

 . ال جنسيًاـ تستطيع البالناريا أن تتكاثر 22
 

 . اتجاه واحد فقطيتحرك الغذاء في  ـ في الديدان االسطوانية22
 

 .   الديدان االسطوانيةـ دودة اإلسكارس ودودة اإلنكلستوما من 23
 

 .   الميزودرم تسمي الطبقة النسيجية الوسطي في الديدان بــ 24
                    

 .     المتطفلةتعتبر الدودة الكبدية من الديدان المفلطحة  -25
                      

 .                   وحيدة الجنسالديدان االسطوانية  -26

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

 .ألنها تمتص الغذاء المهضوم من عائلها       علل الديدان الشريطية ليس لها تجويف هاضم ؟ -2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل قد تكون الديدان االسطوانية سالح ذو حدين بالنسبة للمحاصيل الزراعية ؟ -2
 

 .ألنها تهاجم جذور النباتات وأيضا تنفع المحاصيل بقتل الحشرات الضاره  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل للسيلوم دور هام في الديدان االسطوانية ؟ -3
 

 .ألنه يوفر الفراغ الالزم لألعضاء المعقده ويدعم جسم الدوده 

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

 

 المقارنة الالسعات الديدان



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال       الجمعية الكويتية للعمل الوطني
 

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها
31 

 

 

 
 

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

 تسقط قطعا من جسمها مليئة بالبويضات الخصبه في بالديدان الشريطية؟  ـ كيف تنتقل العدوى لإلنسان2 
 

 . فضالت عائلها فإذا تناولها حيوان أخر فإن البيض يفقس داخل الجسم

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

 تدخل من ثقب جلد القدم فتتحرك إلى الرئتين ثم تطرد ألعلىة اإلنكلستوما ؟ ـ كيف يصاب اإلنسان بدود2
 

 .بالسعال ثم تبتلع وتثبت نفسها باألمعاء  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .قوم بهضم التربه التي تأكلها وتأخذ منها الماده العضويه ت  ـ وضح كيف تؤثر ديدان األرض في التربة ؟3
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

=========================================================== 

 (الرخويات ) الدرس األول (   الال فقاريات) الفصل الثاني (  حياة الحيوان) الوحدة األولي 
     

 .الكتله الحشويه أجسام الرخويات تتكون من أعضاء توجد في منطقة واحدة تسمى  -2
 

 . الغشاء تتغطي األجزاء اللينة من جسم الرخويات بنسيج شبيه بالجلد يسمي -2
 

 .ه القدم العضويتتحرك أغلب الرخويات بواسطة  -3
 

 .على اإلطالق  صدفهالحالزين والحالزين عاريات الخياشيم ليس لها  -4
 

 . الترشيحبـتتغذي الرخويات ذات المصراعين  -5
 

 . الغشاءبـيسمى النسيج الذي ينتج الصدفة في الرخويات  -6
 

 .األرض وعلي المياه العذبهومنها ما يعيش في  المحيطأغلب الرخويات تعيش في ـ 7
 

 .     ذات المصراعينريات والمحاريات البحريه وبلح البحر والمحار المروحي من الرخويات ـ المحا8
                         

 . باإلفتراسـ تتغذي الرأس قدميات 9
 

 . البطن قدمياتيصنف البزاق والبطلينوس والحالزين من الرخويات  -21
                 

 . المفتاتمغطي بصفوف من األسنان يسمى  نباللسا لبطنيات األقدام عضوًا شبيهًا -22
                      

 . الرأس قدمياتيعتبر الحبار واألخطبوط من الرخويات  -22
             

 التماثل شعاعي ثنائي جانبي

 عدد الطبقات طبقتين ثالث طبقات
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 .                         شيوعًاالرأس قدميات من الرخويات األكثر  -23

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

 .ألنها من المتغذيات بالترشيح       علل  الحركة ليست مهمة بالنسبة للرخويات ذات المصراعين؟-2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ن دور هام بالنسبة للرخويات ذات المصراعين ؟ علل للزراقتا -2
 

 .يدخل الماء من زرافه ويخرج من زرافه أخرى 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـ ما وجه الشبه واالختالف بين الرخويات والديدان الحلقية ؟3
 

 .تحتوي أجسامها أعضاء نظمت بصوره أجهزه :  وجه الشبه
 
 

 .الرخويات ال تتكون من قطع مثل الديدان الحلقيه  :وجه االختالف 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟عندما ترشح الغذاء من الماءمدى تلوث المياه؟  ـ كيف ساعدت ذات المصراعين العلماء على التعرف على4
 

 .تتركز ملوثات الماء في أنسجتها ومن خالل فحص هذه األنسجه تعطي فكره عن تلوث المياه  

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

 

 

 
 

 

 
 

=========================================================== 

 (المفصليات ) الدرس الثاني 
     

 .أكبر شعبة من الحيوانات حيث تضم أكثر مليون نوع مختلف المفصلياتتكون  -2

 
 . اإلحساس و التغذيه و الدفاعو الحركة للمفصليات زوائد تساعدها على -2

 

 .والتي تساعد علي الحركة   صدرال في أغلب المفصليات تتصل األرجل بـ -3
 

 .  العيون المركبهتمتلك المفصليات عيون ذات عدسات متعددة تسمى  -4
 

 . الصدر و  الرأس تتكون أجسام العنكبوتيات من منطقتين رئيسيتين هما -5
 

 . السوسو  القراديندمج الرأس بطن والصدر في كال من  -6
 

غير أن المفصليات مقسمة إلي  حلقات ة في أن جسمها مقسم إليتتشابه المفصليات مع الديدان الحلقيـ 7
 .مناطق غير متشابه

 

 .أزواج من األرجل  6ـ للعنكبوت 8
 

 . الكالبيات القرنيه في المفصليات يوجد بالقرب من الفم زوائد بها غدد سامة لمهاجمة الفرائس تسمىـ 9

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .ألنه غير منفذ للماء ويحمي المفصليات    علل للهيكل الخارجي أهمية كبيرة بالنسبة للمفصليات؟-2
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 .إلصطياد الفراش      علل للحرير الذي ينتجه العنكبوت دو هام في حياته؟ -2

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

 المقارنة المفصليات ذات المائة قدم المفصليات ذات األلف قدم

 الحركة سريعه بطيئه

 النباتات والمواد العضويه المتحلله
تأكل الحشرات ـ القواقع ـ البزاقات ـ الديدان ) مفترسه

) 
 نوع التغذية

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ماذا تعرف عن تكيفات ذات المائة قدم والتي تساعدها علي الصيد ؟ـ 2

 

 .المخالب السامه وقرون اإلستشعار والفكوك السفليه والقدره على الحركه 

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

 .يصبح صلب قوي    ماذا يحدث للحرير السائل الذي ينتجه العنكبوت عندما يتعرض للهواء ؟ـ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـ يدخل الهواء من خالل فتحات رفيعه في الهيكل 2؟ ريقتين مختلفتين لتنفس العنكبوت  اذكرهما هناك طـ 3
 

 .ـ ينتشر األكسجين في دم العناكب من خالل الرئات الكتابيه 2          .الخارجي 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

=========================================================== 

 (الحشرات ) الدرس الثالث 
 

 .الطيران  والقدرة على لمرونةمن الخصائص المهمة لجسم الحشرة هو ا -2
 

 .بطن و  صدرو    رأس أزواج من األرجل والجسم مقسم إلى   ثالثتمتلك الحشرات  -2
 

 .عيون بسيطة ثالثمن العيون المركبة و  زوجتلك الجرادة تم -3
 

 . أجنحه تشبه الحوراء الحشرة البالغة الصغيرة ولكنها بدون -4
 

 . كامل أما النحل والذباب والفراشات تمر بتحول  ناقصالجراد والقمل تمر بتحول -5
 

 . اإلجتماعيهتسمي الحشرات التي تعيش في مستعمرات بالحشرات  -6
 

 .المركبات الكيميائيه و اللمس  تتصل النمالت مع بعضها من خالل -7
 

 . ذات األجنحةالحشرات هي المفصليات الوحيدة ـ 8
 

 . ليس له أجنحةومنها ما  وزوج واحدمن األجنحة  زوجانـ من الحشرات ما له 9
 

 . جنسيًاـ تتكاثر الحشرات 21
 

 .قطع  21بطن الجرادة يتكون من   -22
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 . قصيباترات يدخل الهواء من فتحات في الصدر أو البطن وينساب خالل أنابيب تسمى  في الحش -22
     

 .    خيار البحربــ تسمى شوكيات الجلد التي لها أجسام طويلة مرنة وهيكل داخلي مختزل وليس لها أذرع 23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 علل نجاح الحشرة في التكيف مع مواطن عديدة مختلفة ؟  -2

 

 .بسبب طريقة بناء الجسم التي لها عديد من المميزات 

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

 شرات البيض على مصدر الغذاء؟علل تضع العديد من الح -2
 

 .حتى يتمكن الصغار من األكل مباشره بعد فقس البيض  

=========================================================== 

 (شويكات الجلد ) الدرس الرابع  
     

 . شعاعي تشبه شويكات الجلد الالسعات في أن كالهما ذي تماثل  -2
 

 .في الجانب المقابل الشرج الجسم المستدير ويوجد مركزيوجد الفم في  في شويكات الجلد -2
 

 .البحر قنافذتصنف دوالرات الرمل من طائفة  -3
 

 . أعضاء داخليهالجوانب السفلية ألذرع نجم البحر تحتوي على  -4
 

 . ذات المصرعينتتغذي نجوم البحر على  -5

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

 . لتمسك بها الغذاء      علل تلعب األذرع دورًا هامًا لزنابق البحر ؟ -2
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟آالف نوع أو أكثر من شوكيات الجلد إلى خمس طوائف  اذكرها ـ  قام العلماء بتصنيف الستة 2

 ـ زنابق البحر 5     ـ خيارات البحر 4      ـ قنافذ البحر 3        ـ النجوم الهشه 2         البحر  مـ نجو2
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ماذا يحدث إذا انفصلت أحد األذرع المتصلة بجزء من القرص المركزي لنجم البحر؟ـ 2

 

 .تتجدد أجزاء الجسم إلى حيوان كامل جديد  

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

 .تستخدم في الحركه والغذاء       ة لشويكات الجلد ؟ما أهمية األقدام األنبوبيـ 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
=========================================================== 
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المغناطيسات ) الدرس األول ( المغناطيسية) الفصل األول ( هرومغناطيسيةالمغناطيسية و الك) الوحدة الثانية 

 (والمغناطيسية 
 

 (.أكسيد الحديد المغناطيسي ) مجنيتيت  الصخور المغناطيسية تحوي على خام  -2
 

 .أكسيد الحديديتم تسجيل الصور واألصوات في صورة إشارات كهربية على شرائط أو أقراص مغطاة بمادة  -2
 

 .الجنوبي واآلخر يسمى القطب  الشماليألي مغناطيس قطبان األول يسمى القطب  -3
 

 .مجال مغناطيسيينتج عن الحركة ألي إلكترون حول نفسه  -4
 

 .          أقطاب المغناطيستكون القوة المغناطيسية أقوى ما يمكن عند  -5
 

 . النحاس من المواد المغناطيسية -6
 

 .         مغناطيس مؤقتطاوع فإنه يتحول إلى عند مغنطة الحديد الم -7
    

 .  أقطاب المغناطيس تكون القوة المغناطيسية أقوى ما يمكن عند -8
         

 

 . النحاس من المواد المغناطيسية -9
 
 

 .           مغناطيس مؤقت عند مغنطة الحديد المطاوع فإنه يتحول إلى -21
 

 . مغناطيسفإن هذا السلك يتصرف وكأنه عند مرور تيار كهربي في سلك ـ 22
 

 . الترتيب في المادة التي تحدث لها مغنطة تكون جميع النطاقات المغناطيسية يكون لها نفس -22
 

 . حركيةإلى طاقة  الكهربائيةيحول الطاقة ( المحرك الكهربي ) الموتور  -23
 

 .مجال مغناطيسي ينتج عن الحركة ألي إلكترون حول نفسه  -24
 

هانز كريستيان درجة عند تقريبها من تيار كهربي العالم   91أول من الحظ دوران إبرة البوصلة  -25

 .أورستيد
 

 . مغناطيسيه أوضح أورستيد أن التيار الكهربي يمكن أن يولد مجاالتـ 26
 

 .يمر في الملف  تيار مستحث إذا تحرك مغناطيس داخل وخارج ملف فإن -27
 

 . أكبر فإن شدة التيار الكهربي الناتج تكون( الملف ) السلك  إذا زادت عدد لفات -28
 

 .اتجاه حركة القطب المغناطيسي ونوعهيتوقف اتجاه مرور التيار الكهربي المستحث في الملف على   -29
 

 .    الحث الكهرومغناطيسيتعتمد فكرة عمل مولدات التيار المتردد على    -21
    

 .يتجاذبانبينما عند اقتراب بروتون وإلكترون فإنهما   يتنافران.إنهما عندما يقترب بروتونان فـ 22
 

 . كبير الجسم ذو الشحنة الكبيرة له مجال كهربي  -22
 

 .المجال الكهربيتزيد قوة كلما اقتربنا من الجسم المشحون  -23
 

 تتزايد تنة فالشحنافي الكهربية الساك االشحنات الكهربية باستمرار بينم تتحركفي التيار الكهربي  -24

 .ولكنها ال تتحرك 
 

 . الساكنة تعتمد فكرة نسخ الصور في آالت التصوير علي الكهرباء -25
 

 .  الحث و التوصيلو  لدلكا يمكنك إنتاج الكهرباء الساكنة بثالث طرق هي -26
 

 .              التفريغ الكهربي ـ يمكن تفسير ظاهرة البرق علميًا على أساس27
 

 .الدائرة الكهربائية سري التيار الكهربي خالل مسار مغلق مستمر يسمىيـ 28
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يتم توفير الطاقة الالزمة لتحريك اإللكترونات خالل الدائرة بواسطة األعمدة الكهروكيميائية  -29

 .المزدوجات الحرارية و
 

لكترونات بين بين طرفي السلك نوعًا من الضغط الكهربائي يحرك اإلفرق الجهد الكهربائي يعطي  -31
 طرفي الدائرة

 

 .الكهربائية  طاقة إلى  الكيميائية العمود الكهروكيميائي يحول الطاقة -32
 

 . الجافة واألعمدة السائلة األعمدة الكهروكيميائية نوعان هما األعمدة -32
 

 .إلكتروليتي تستخدم بطارية السيارة حامض الكبريتيك كمحلول  -33
 

 . الكربون و الخارصين الجاف مكونة مناألقطاب في العمود  -34
 

 .المزدوج الحرارييمكن اإلستفادة من فرق درجات الحرارة لتوليد تيار كهربائي باستخدام ما يسمى بـ -35
 

 .كسيد الرصاص أ في بطارية السيارة تتكون األقطاب من ألواح من الرصاص وألواح من -36
 

 .             كلوريد األمونيوماإللكتروليت في العمود الجاف عبارة عن  -37
 

 .                         جلفاني أول من أكتشف سريان التيار الكهربي عندما قام بعمل تشريح للضفدعة هو  -38
 

اإللكترونات التي تتحرك في اتجاهين  أما مستمرا تسبب اإللكترونات التي تسري في إتجاه واحد تيارًاـ 39
 .ترددا ممتعاكسين تنتج تيارًا 

 

 .الفولت متربينما يتم قياس فرق الجهد الكهربي بواسطة  األميتريمكن قياس شدة التيار الكهربي بواسطة  -41
 

 . عاليةوالموصالت الرديئة لها مقاومة  صغيرةالموصالت الجيدة لها مقاومة  -42
 

 .مقاومة المواد  زادت كلما ذادت درجة الحرارة -42
 

 . األوميتر وصل باستخدام يمكن قياس مقاومة م -43
 

 . األمبير وحدة قياس شدة التيار الكهربي هي -44
 

 . الفولتوحدة قياس فرق الجهد الكهربي بين نقطتين  -45
                         

 .    األوموحدة قياس المقاومة الكهربية هي  -46
 

معظم النطاقات المغناطيسية تتراص عند وضع قطعة من الحديد تحت تأثير مجال مغناطيسي قوي فإن  -47

 .االتجاه نفسه في 
 

 .صحيح  مغناطيسية والعكسيمكن تحويل التيارات الكهربية إلى ـ 48
 
 

 .               ورقتا اإللكتروسكوب إذا شحنتا بشحنة سالبة أو موجبة  تتنافر -49
 

 . الموجبطب إلى القالسالب تتحرك اإللكترونات في بطارية السيارة من القطب  -51
 

  . منخفضوالطرف السالب له جهد  عاليـ الطرف الموجب للعمود الجاف له جهد 52
                        

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

 لمواد بالمغناطيس؟علل تم تسمية الصخور التي لها القدرة على جذب ا -2
 

 ألن له القدرة على جذب أشياء أخرى 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

علل عند تقريب قضيب من الحديد موضوع داخل ملف سلكي يحمل تيارًا كهربيًا إلى برادة حديد فإنه  -2
 يجذبها ؟

 .النطاقات المغناطيسية تترتب داخل  قضيب الحديد المطاوع فيصبح مغناطيس مؤقت  ألن
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 علل ال يصلح الحديد الصلب في عمل المغناطيس الكهربي ؟ -3
 

 ألنه يتمغنط بصعوبة ويظل ممغنطا لمدة طويلة  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 ـ اذكر العوامل التي يتوقف عليها قوة المغناطيس ؟4

 

 (القلب الحديدي ) حجم قلب الملف  -3   عدد اللفات -2   شدة التيار الكهربائي -2 

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

 فر البروتونات مع بعضها وتتجاذب مع اإللكترونات؟ علل تتناـ 5
 

 (البروتون موجب بينما اإللكترون سالب ) ألن الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب 

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

 ب المواد من حولك مثل الكتب واألقالم والمقاعد مع بعضها؟علل ال تتجاذ -6
 

 (ال تحمل شحنات سالبة أو موجبة )ألنها أجسام متعادلة الشحنة  

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

 إلكترونات ؟يكتسب الجسم شحنة موجبة عندما يفقد علل  -7
 

 ألن عدد البروتونات يصبح أكبر من عدد اإللكترونات 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 علل يضاف منعم للمالبس عند وضعها في مجفف المالبس ؟ -8
 

 ونات بين المالبسألنه يضيف طبقة رقيقة تمنع انتقال اإللكتر 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 علل يقف بعض الفنيين على وسادة عازلة عند إصالح الحاسبات ؟ -9
 

 لمنع انتقال الشحنات من أجسامهم إلى دوائر الحاسوب فتتلفها  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 علل تشعر بصدمة عند مسك مقبض الباب بعد سيرك فوق سجادة ؟ -21

 

 تقفز من المقبض إلى إصبعك   تألن اإللكترونا 

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

 المقارنة المغناطيسات الدائمة المغناطيسات المؤقتة

 اكتساب المغنطة بصعوبة بسهولة

 فقدان المغنطة ال تفقد المغنطة بسرعة

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

 المقارنة ساق حديد ممغنطة ممغنطةساق حديد غير 

 النطاقات المغناطيسية مرتبة وتتراص أقطابها المتشابهة في اتجاه واحد (عشوائية الترتيب )غير مرتبة 

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

 
 

 

 
 

 



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال       الجمعية الكويتية للعمل الوطني
 

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها
37 

 -:مجاالت المغناطيسية في الرسم التالي وضح بالرسم اتجاه ال ـ

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 وأيها يكون قضيب حديد غير ممغنط  قضيب حديد ممغنط  يكون حدد أي الشكلين ثم الرسم المجاورادرس  ـ

                    :مع ذكر السبب 
 2الشكل رقم  الشكل الذي يمثل قضيب حديد ممغنط

 النطاقات المغناطيسية مرتبة في اتجاه واحدن السبب أل
  

 

 

 

 

============================================================= 

 (من الكهرباء إلى المغناطيسية ) الدرس الثاني 

 
 

 

    

         

 

 
 

 

 
 

 

 
=========================================================== 
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 (من المغناطيسية إلى الكهرباء ) الدرس الثالث 
 

 

 المقارنة المحركات الكهربية المولدات الكهربية

 تحول الطاقة حركية إلىالكهربائية  الطاقة الكهربائية إلىالطاقة الحركية 

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

 

 ضع سهم على الرسم توضح حركة المغناطيس
 

 

 
 

 

 
 

=========================================================== 

الشحنة الكهربية ) األول الدرس ( الكهربية) الفصل الثاني ( المغناطيسية و الكهرومغناطيسية) الوحدة الثانية 
 (والكهربية الساكنة 

     
 

 المقارنة الخشب النحاس

 ارتباط اإللكترونات بالذره قويه ضعيفه

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

 :رسومات التاليةباألسهم اتجاه المجاالت المغناطيسية على الوضح 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- :على الرسم التالي  الناقصة أكتب البيانات

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

=========================================================== 

 (التيار الكهربائي ) ثاني الدرس ال
     

 

 ـ ما هو سبب تسمية العمود الجاف بهذا االسم ؟ 2
 

 .المستخدم هو قاعدة جافة مثل كلوريد األمونيوم  تألن اإللكترولي 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 مل التي تتوقف عليها مقاومة سلك ؟ـ اذكر العوا2 

 

 .درجة حرارة السلكـ 4.  طول السلك -3   (مساحة مقطعه)سمك السلك  -2  نوع المادة -2

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 احسب فرق الجهد الكهربي ؟( أمبير  2) مار خاللها وشدة التيار ال( أوم  5)ـ مقاومة جهاز راديو3

 

 .المقاومة× شدة التيار = فرق الجهد  =القانون 
 

 فولت 21=   5×  2= فرق الجهد     :الحل 

=========================================================== 
 (الدوائر الكهربية ) الدرس الثالث 

     

 .التوالي.دائرة الكهربية واحدة تلو األخرى تمثل تلك الدائرة توصياًل علىعندما توصل أجزاء ال -2
    

 .يكون التيار مسارًا واحدًا  التواليفي التوصيل على  -2
 

 .التيار الكهربييقل عند زيادة المقاومة الكهربية  -3
 

 .تكون هناك عدة مسارات يمكن أن يتخذها التيار التوازي في التوصيل على -4
 

 .ال تتأثرد إضافة مصباح جديد في دائرة توصيل علي التوازي فإن إضاءة المصابيح األخرى عن-5
  

 .                         التوازي يتم توصيل الدوائر الكهربية في المنزل على   -6
 

 . ابيحجميع المص  وتنطفئ الدائرة الكهربية يقطعفي التوصيل على التوالي إذا تلف أحد المصابيح فإنه ـ 7

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 علل في التوصيل على التوالي تضعف إضاءة المصابيح بمجرد إضافة مصابيح أكثر؟-2

 

 التيارألن شدة التيار تتوزع على المصابيح بالتساوي فكلما زاد عدد المصابيح تقل شدة  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 . ألنه إذا تلف احد المصابيح تنطفئ باقي المصابيح علل ال يتم توصيل المصابيح في السفينة على التوالي؟-2

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

 إذا تلف احد المصابيح ال تضيء كل المصابيح   ـ  ماذا يحدث عند توصيل دوائر المنزل على التوالي ؟2
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :نوع التوصيل في الدوائر التاليةح وض -(:هـ)  
 

 

 

 

 
=========================================================== 

 (القدرة الكهربية واألمان ) الدرس الرابع                                               
     

 .حركية إلى طاقة .الكهربائية المروحة الكهربية تحول الطاقة   -2
 

 . شدة التيار الكهربائي  Xفرق الجهد الكهربائي =  القدرة الكهربية  -2
 

 .الوات وحدة قياس القدرة الكهربية هى جول لكل ثانية أو  -3
 

 .  الزمن   Xالقدرة  = الطاقة الكهربية  -4
 

 .ساعة . ساعة أو كيلو وات  وحدة قياس الطاقة هى وات  -5
 

 . دقات القلب  تنظيم لعقدة الجيب أذينية الموجودة في األذين األيمن علىتعمل النبضات التي تنتج من ا -6
 

 .                كيلو وات ساعة  لقياس الطاقة الكهربية في المنزل نستخدم وحدة -7
 

 .الفيوزات ـ لحماية الدائرة الكهربية من الزيادة في الحمل الكهربي نستخدم قواطع الدوائر أو 8
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ثي بسلك أرضي ؟ـ علل يوصل الطرف الثالث من المقبس الكهربي الثال2

 .ألنه يعمل على تسريب الشحنات الكهربائية الساكنة من الجهاز إلى األرض 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ما القدرة المستخدمة ( فولت  22) من بطارية ( أمبير  31) يستهلك المصباح األمامي للسيارة تيار شدته ـ 2

 ؟( ساعات  5) وما الطاقة الكهربية الالزمة لعمل المصباح لمدة 
  دة التيار الكهربائيش× فرق الجهد الكهربائي     =القدرة     

   وات 361=   31×22   =القدرة   

  الزمن× القدرة  =الطاقة       
 ساعة. وات      2811=    5×  361= الطاقة     

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 الكهربي عن الحد األقصى الذي يتحمله الفيوز؟ماذا يحدث إذا زاد التيار  -3

 .انسياب االلكترونات  فينصهر المعدن وتنقطع الدوائر ويتوق

=========================================================== 
 (الماء وخصائصه  ) الدرس األول ( المياه العذبة ) الفصل األول 

    

 . ماء و انفجارروجين واألكسجين ينتج عند تسخين خليط من غاز الهيد -2
 

 .من سطح األرض%. 75يمثل الماء حوالي -2
 

 على التوالي

 على التوازي
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 .هو المركب الوحيد الذي يتواجد بصورة الثالثة عند درجات الحرارة العادية لسطح األرض الماء  -3
 

 . ما يمكن رأكبدرجة مئوية تكون كثافة الماء  °4عند درجة حرارة  -4
 
  

 .% 2 د في المثالج واألغطية الجليدية يمثل بنسبة    الماء العذب المتجم -5
 

 .   %1.112يحوي الغالف الغازي على كمية من الماء بنسبة     -6
                  . 

 . التوتر السطحيالذي يعطي لقطرات الماء شكلها الدائري هو  -7
 

 .   من المياه العذبة في أعماق األرض كماء جوفي  %1.16تقع   -8

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .من سطح االرض مغطى بالماء% 75ألن حوالي    علل تعرف األرض أحيانًا بكوكب الماء ؟ -2

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

 الثلج على سطح الماء  ؟ علل يطفو -2
  

 ألن كثافة الثلج اقل من كثافة الماء 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ألن ذرتا الهيدروجين لهما شحنة ) ألن أجزاؤه لها شحنة كهربائية ضئيلة أو  علل الماء مركب قطبي ؟ -3
 

 (.موجبة ضعيفة وذرة األكسجين لها شحنة سالبة ضعيفة 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الماء ؟ معلل ال يمكن إزالة بقعة من الزيت باستخدا -4
 

 .طبية ال تذوب في الماء ألن الزيت مكون من جزيئات غير قطبية والجزيئات غير الق

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 .الماء العذب المتجمد في المثالج واألغطية الجليدية – 2اذكر مصادر الماء العذب ؟  ـ 5

 

 ـ األنهار والبحيرات 4     جوفيـ الماء ال3        بخار الماء في الغالء الغازيـ 2

=========================================================== 
 (الماء السطحي ) الدرس الثاني 

     

مستجمعات األمطار التي تزود نظم الصرف المختلفة بالماء الجاري غالبًا ما تكون منفصلة عن بعضها  -2

 .مرتفع حيد أرضي بعضًا بواسطة
 

 . جليددما يتراكم الثلج عامًا بعد عام فإن الثلج يضغط على الثلج القديم ويحوله إلى عن -2
  

 .القطبين في حالة تجمدأكبر نسبة من الماء العذب في العالم موجودة عند  -3

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

   لل لألنهار أهمية كبيرة جدًا بالنسبة للشعوب ؟ع-2
 

ويمكن استخدام األنهار لنقل البضائع واألرض ء الشرب العذب لإلنسان والحيوان ألنها مصدر مهم لما
 الممتدة 

 

 .على ضفاف األنهار مهمة حدا في الزراعة ألنها ارض خصبة 

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

 المقارنة البرك البحيرات

عميقة لدرجة ال يستطيع ضوء الشمس 

 الوصول إلى القاع

 ضحلة قليلة العمق

 مما يسمح لضوء الشمس بالوصول إلى القاع
 عمق الماء

=========================================================== 
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 (الماء تحت السطح ) لث الدرس الثا
     

 .منخفضةبينما الطفل و الطين لهما نفاذيه  عاليةالرمل والزلط والحجر الرملي لهم نفاذيه  -2
 

 . التهويةوالثاني نطاق  التشبعيشكل الماء الجوفي نطاقين جوفيين األول يسمى نطاق  -2
 

 تكون الفراغات مملوءة التهويهأما نطاق  بالماءكل الفراغات البينية تكون مملوءة التشبع  في نطاق -3
 بالهواء 

 

 .تحت أرضية كهوفا التي يمر خاللها يكون( الحجر الجيري) عندما يذيب الماء الجوفي الصخور -4
 

               ..الذوبان رحفعندما تنهار طبقة الحجر الجيري القريبة من السطح تتكون  -5
  

 .      الحجر الرملية من الصخور التي لها مسامية عالي  -6

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 علل صعود بخار ماء من خالل فتحات في سطح األرض ؟ -2

 

 .بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء عند مالمسة صخر ناري  حار جدا ناتج من نشاط بركاني 

=========================================================== 
 (خواص ماء المحيط ) الدرس األول  ( ماء المحيط ) الفصل الثاني 

   

 .من مياه األرض المالحة % 51على أكثر من  الهادي يحتوي المحيط -2
 

 .يد الكربون ثاني أكسو  األكسجينو النيتروجين أكثر الغازات المذابة في ماء المحيط هى -2
  

سم/ جرام   1كثافة الماء النقي تبلغ  -3
 3

 
 

 .الضغط  يزيد كلما زاد العمق في الماء -4
 

 لتبني أصدافًا  الكالسيوم المذابة لتنمو بينما تستخلص بعض الحيوانات  النترات تستخدم الطحالب  -5

 .سميكة صلبة      

 . زادت الكثافةقلت الحرارة وكلما زاد عمق الماء في المحيط   -6
 

 .               دياتومات لجعل معجون األسنان حصويًا خشنًا يضاف إليه  -7
 

 .                                  من الماء األقل ملوحة أكبر  الماء األكثر ملوحة له كثافه  -8
 

                      .                لتبني أصدافًا دقيقة معقدة  السليكا تستخدم الدياتومات  -9

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

 علل يصعد غواص المياه العميقة إلى السطح على مراحل بالتوقف عند كل مرحلة؟ -2
 

 جين الى فقاعات غازية تسببوحتى ال ينخفض الضغط حول الغواص فجأة مما يسبب تحول غاز النيتر
 

 .و موت الغواص شلل أ 

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

 .ألن الماء الدافئ أقل كثافة من الماء  البارد ؟    علل الماء الدافئ يطفو فوق الماء البارد -2
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل تعيش الطحالب والدياتومات بالقرب من سطح الماء في المحيط ؟ -3
 

 .لتحصل على الضوء الالزم لها إلتمام عملية البناء الضوئي 
=========================================================== 
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 (تيارات المحيط ) الدرس الثاني  
 

 . الرياح تحدث التيارات السطحية الرئيسية في محيطات األرض بسبب تأثير -2
 

تأثير في نصف الكرة الشمالي بينما في نصف الكرة الجنوبي يجعل  ناليمي تنحني التيارات السطحية نحو -2

 .اليسار والتيارات تنحني نح سكوريو لي
 

 . ملوحته كثافة الماء على درجة حرارته وتعتمد  -3
 

                   .سنة 2111ـ لكي تستكمل التيارات العميقة دورة كاملة تستغرق  4

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

 في أنماط دائرية وال تسير في خطوط مستقيمة؟علل تتحرك التيارات السطحية للمحيطات ـ 2
 

 .ألن األرض تدور ومسارات الرياح والتيارات تنحني تبعا لسطح األرض 

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

اعدة ؟علل ارتفاع الماء البارد أثناء تكون التيارات الص -2  
 

 .ألن الريح تزيح طبقة المياه السطحية الدافئة فترتفع المياه الباردة لتحل محلها

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

 ينو يعيق تكون التيارات المائية الن ـ اذكر ما تعرفه عن التأثير المدمر والكوارث الناتجة من أثر النينيو ؟3
 

 الصاعدة المحملة بالمواد الغذائية مما يؤدي إلى موت األسماك أو تهجر المكان بحثا عن الغذاء . 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ـ ما النتائج المترتبة على  
 

 ؟صعود الماء البارد من أعماق المحيط إلي أعلى أثناء تكون التيارات الصاعدةـ 2
 

 يعمل صعود الماء على جلب الكائنات الدقيقة والمعادن والمواد الغذائية األخرى فيسبب وفرة في الغذاء 
 

 وتصبح نطاقات التيارات الصاعدة مأوي ألسراب ضخمة من األسماك ...

=========================================================== 

 (أمواج  المحيط ) الدرس الثالث  
 

 .تقل كلما زاد العمق في ماء المحيط فإن حركة الجزيئات  -2
 

 .صعودًا وهبوطًا دائرية في المحيط تتحرك جزيئات الماء في حركة  -2
 

 .إلى الماء طاقتهاعندما تهب الرياح على سطح الماء فإنها تنقل  -3
 

 .كيلو متر225كيلو متر فإن الطاقة الموجيه يمكن أن تصل إلى عمق 251إذا كان طول الموجة  -4
 

 .سناميه أمواج المحيطات الضخمة الناتجة عن الزالزل تسمي أمواج  -5
     

 6ـ أكثر األمواج إثارة وإلحاقًا للضر تسببها الزالزل .                         
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

؟(مصدات أمواج ) علل تقوم بعض المجتمعات ببناء حواجز مائية  -2  
 

 إلبطاء األمواج بحيث تفقد طاقتها فال تدمر الموجة الممتلكات بطول الساحل.

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
محطات توليد الكهرباء باألمواج ليست شائعة االستخدام ؟علل  -2  

 

 .غير ثابت  ةألنها غير اقتصادية والن الموج كمصدر للطاق

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



 بشرى المناع/  نستحق العيش فيه ال نعمل من أجله وطن ال       الجمعية الكويتية للعمل الوطني
 

 www.kwsfna.com                                  بيعها ويحرم  الرجاء الدعاء لمن أعدها ونشرها
44 

 ؟ـ ما هى الطريقة الوحيدة التى يمكن  منها اكتشاف حدوث إعصار توسونامي 3
 

 مراقبة  الزالزل تحت قاع المحيط  

=========================================================== 
 (المد والجزر  )  الدرس الرابع  

 

 .الجزرو  المدحدوث ظاهرتي  قوة جذب كاًل من الشمس والقمر لألرض هي السبب في -2
 

 .مع كبر األجسام أو تقاربها من بعضها تزداد قوة الجاذبية بين األجسام   -2
 

 .له المقابلةينتج عن جاذبية القمر مد في المناطق التي تقع تحته مباشرة والمناطق  -3
 

 . لربيعيا دورات المد والجزر ذات الفارق األكبر بين المد والجزر تسمي المد والجزر -4
 

5ـ عندما تتعرض بعض مناطق لمدين وجزرين كل يوم يعرف هذا النمط بالمد والجزر النصف يومي .       
        

 

 . اليوميعندما تتعرض بعض مناطق لمد واحد وجزر واحد كل يوم يعرف هذا النمط بالمد والجزر ـ 6
    

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

 مستوي ـ اذكر أسماء بعض الكائنات الحية التي تعيش في المسافة المحصورة بين أعلى مستوى مد وأقل 7

 ؟جزر 
 .ه ـ أعشاب بحري3     ـ السرطان الناسك 2      (  قنفذا بحريا مستديرا )ـ دوالر البحر 2

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

 ؟اذكر العوامل التي تتحكم في أنماط المد والجزر ـ 8
 

 ستأثير كوريو ليـ 3     شكل قاع المحيط وخط الساحلـ 2    الموقع الجغرافي على سطح األرضـ 2

=========================================================== 
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 م2122/  2122 ثامنللصف ال ثانيالفصل ال جتماعياتاال مذكرة
 

 :التعاريف 
 

ة الماديةكل ما أنجزه اإلنسان من رقي وتقدم بمختلف جوانب الحيا :ه الحضارـ 2
 

والمعنوية 
 .

 
 

  .التي يكتسبها اإلنسان بسبب أنه جزء أو عضو من جماعة القدرات :ه الثقافـ 2
 

 .العلوم التي أبتكرها اإلنسان :ه العلوم العقليـ 3
 

 .العلوم التي ينقلها اإلنسان من جيل إلى أخر  :ه العلوم النقليـ 4
 

 .ت واألدوات والمبانيمحسوس مثل اآلال يءأي ش :ه الجوانب الماديـ 5
 

 .غير محسوس مثل التقاليد واألعراف والمثل والقيم واألفكار يءأي ش :ه الجوانب المعنويـ 6
 

 .االجتماعيةالقانون العادات  ـ األخالق ـ الفن ـ العقيدة ـ المعرفة : قدرات مثلـ 7
 

تصبح رسمية ويتناول صاحبها األجر من أعوان الخليفة يجيد الخط في البداية وظيفته فخرية ولم  : الكاتبـ 8

 .في عهد األمويين إال
 

 .رئاسة عامة للمسلمين في أمور الدين والدنيا : هالخالفـ 9
 

ما يخرجه المسلم من حق اهلل تعالى من األموال والثروات إلى المستحقين من الفقراء  : الزكاةـ 21

 .والمساكين
 

 .الزراعيةالمال الذي يفرض على األراضي   : الخراجـ 22
 

 .مال يخرج من أهل الذمة  : هالجزيـ 22
 

 .تحبيس األصل وتسبيل المنفعه  : الوقف اإلسالميـ 23
 

 .ضرييه تأخذ من البضائع : المكوسـ 24
 

 .ها المسلمين من الحربمأموال التي يغتن : هالغنيمـ 25
 

 .موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض : الموقع الفلكيـ 26
 

 .موقع الدولة بالنسبة للقارات والمسطحات المائية المجاورة لها : الموقع النسبيـ 27
 

 .موقع الدولة بالنسبة للمكان والدول المجاورة : الموقع المكانيـ 28
 

منظمة إقليمية دولية تضم دول العالم اإلسالمي المستقلة وتضم في عضويتها  : منظمة المؤتمر اإلسالميـ 29
 .هالمية مقرها جدة في المملكة العربية السعوديدولة إس 57

 

 .تحويل المواد الخام من صورتها األولية إلى سلع وبضائع يمكن االنتفاع بها : هالصناعـ 21
 

 .أو أكثر من السكان ويحكمها حاكم مسلم % 51الدولة التي يكون فيها عدد المسلمين  : هالدولة اإلسالميـ 22
 
 

 .عبارة عن خطوط حددت بواسطة اإلنسان ورسمت لكي تفصل بين الدول : هالحدود السياسيـ 22
 
 

 .معدل الفرق بين قيمة الصادرات والواردات :الميزان التجاري ـ 23
 
 

 .إيرادات الدولة خالل عام من مختلف المصادر  :الدخل القومي ـ 24

========================================================= 
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 عربية اإلسالميةالحضارة ال
 

 . وعلوم عقلية ـ 2   ه ألنها أنتجت علوم نقليـ 2؟  تعد من أعظم الحضاراتـ علل 2
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ؟ الفرق بين الحضارة والثقافةـ 2

 .ن رقي وتقدم بمختلف جوانب الحياة المادية والمعنويةكل ما أنجزه اإلنسان م :ه الحضار
 

  .القدرات التي يكتسبها اإلنسان بسبب أنه جزء أو عضو من جماعة :ه الثقاف
 

 ثابته أسس قوية و:   أسس قيام الحضارة العربية اإلسالميةـ 3

 الحضارات األخرىـ 3         اللغة العربيةـ 2         الدين اإلسالميـ 2 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 (علل )  الـسـبب  هخصائص الحضار

 .ألنها تطورت بمجهود اإلنسان حضارة إنسانيةـ 2

 .ألن اإليمان يحث على العمل والكفاح حضارة إيمان وعمل ـ 2

 اإلسالمي يدعو إلى التسامح والمساواة بين البشرألن الدين   حضارة تسامحـ 3

 .ألن رسالة اإلسالم جاءت للناس كافة  حضارة عالميةـ 4

 دابهأمًا بما يواكب العصر وال تتعارض مع الدين اإلسالمي وئألنها متطورة دا حضارة متطورةـ 5

========================================================== 

 حضارة اإلسالميةمظاهر ال

 :  الحياة السياسية
 

 .الرسول في المدينة المنورة مبايعةعناصر الدولة اإلسالمية حين تمت  اكتملت

 .عن شؤونهم مسئوالكان الرسول حاكمًا بينهم 
 من المناصب في العديد تطورت الحياة السياسية وظهر ذلك

========================================================== 

 الخالفة اإلسالمية
 

 (النسب الشريف –التفقه في أمور الدين  -رجاحة العقل –الشجاعة  –العداله  –العلم  ) : الخالفه شروط
 

 علي بن أبي طالب عثمان بن عفان عمر بن الخطاب بكر الصديق أبو

 رابع الخلفاء الراشدين .ثالث الخلفاء الراشدين دينثاني الخلفاء الراش أول الخلفاء الراشدين

 هـ 36ولي الخالفة عام  هـ 23ولي الخالفة عام  هـ 23ولى الخالفة عام  هـ22ولى الخالفة عام 

أسلم في السنة السادسة للبعثة  
 .عامًا 27وكان عمرة 

 أول من لقب بأمير المؤمنين

أول من كتب التاريخ 
 الهجري

بي بكر هو من أشار على أ

 الصديق بجمع القرآن الكريم

 جمع القرآن الكريم
 إتساع الدولة اإلسالمية

 بحري أسطولإنشاء 

 أول فدائي في اإلسالم

 الكاتب الحاجب الوزير الوالي الخليفة
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 االقتصاديةالحياة 

 مصادر بيت مال المسلمين                                

 
 الوقف  الصدقات            هغنيمال         هالجزي الزكاة    الخراج       

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

 .أحد أركان اإلسالم الخمسـ 2        .ألنها تزكي النفس وتطهرها   الزكاة بهذا االسم ؟سميت ـ لماذا 2
 

 .كما تجب على الثروات األخرى% 2,5تجب على األموال النقدية ـ 3
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 .تجمع مرة واحدة بسنة من العقالء واألحرار البالغين من الذكورـــ    .همال يخرج من أهل الذم  : هالجزي

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

لوجه الخير والبر،  ها في حيات قدمهاصدقة جارية يــ   تحبيس األصل وتسبيل المنفعه   : الوقف اإلسالمي

 .فيستمر أجرها ما دامت باقية

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

 مصادر أخرى
 

 .ها المسلمين من الحربمأموال التي يغتن :ه الغنيم        .ضرييه تأخذ من البضائع : المكوس

========================================================== 

 مجاالت النشاط اإلقتصادي
 

 .مهم في زكاة المواشي اقتصاديزيرة العربية لها مردود مارسها العرب في شبه الج  : الرعي
 

 .إنشاء السدود المائية ـ شق القنوات ـظيم وسائل الري نتطورت الزراعة عن طريق ت : الزراعة
 

 ـقصب السكر ـاألرز: )  التي نقلها المسلمون إلى أوربا ولم تكن معروفة لديهم:  هأهم المحاصيل الزراعي
 (.الزيتون ـ المشمش

 

 .بها االنتفاعحويل المواد الخام من صورتها األولية إلى سلع وبضائع يمكن ت : هالصناع
 

 .المنسوجات ـ األدوية ـ الورق ـ األسلحة ـ صناعة السفن : أمثلة
 

  .لدورها الكبير في نشر اإلسالم ؟تشجيع كبير التجاره لقيتعلل   : التجارة
 

 .والخيول العربيةواللبان  والفواكهالتمور  : أهم الصادرات
 

 .األخشاب والتوابل والذهب : أهم الواردات
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

 .ألن له العديد من الخطوط التجارية والبرية والبحرية ؟موقع العالم اإلسالمي إستراتيجيعلل ـ 2
 

========================================================== 

 هاالجتماعيالحياة 
 : فئات المجتمع اإلسالمي

 

 .يتولون شؤون الدولة اإلسالمية من الناحية السياسة والعسكرية : الحكامـ 2
 

 .فئة متخصصة بالناحية الدينية من فتاوي دينية وغيرها بما يخدم المسلمين :رجال الدينـ 2
 

 .تهتم بالمعامالت التجارية من بيع وشراء :جارالتـ 3
 

 .اليهود والنصارى : هأهل الذمـ 4
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 .يخصصون لألعمال المنزلية وغيرها : الخدمـ 5

========================================================== 

 هالحياة العلمي
 

 .حرية الرأيـ 2   .إلسالم للحياة العلميةرعاية ا؟ـ 2 ؟الحياة العلمية ازدهارعوامل ساعدت على اذكر ال ـ2
 

 .تشجيع الخلفاء للعلماء في جميع العصور اإلسالميةـ 4       .ترجمة الكتب التراثيةـ 3

 الكتب العالم العلم

 المناظر الحسن بن الهيثم الفيزياء

 الحاوي الرازي الطب

 تاق في إختراق اآلفاقشنزهة الم اإلدريسي الجغرافيا

========================================================== 

 هالحياة الفني
 .المساجدترجع نشأة الفن اإلسالمي في العمارة إلى ـ 2

 
 

 (.الزخارف –المنابر  –المآذن  –القباب  )أهم مميزات العمارة اإلسالمية ـ 2
 
 

 .هـ 88لملك في عام ا المسجد األموي في دمشق الذي أقامة الوليد بن عبد:  أهم المساجدـ 3
 
 

 .من أهم عناصر التي تعطي المسجد شخصيته المميزة المآذنـ 4
 
 

 .هـ 247الملك عام  هشام بن عبدالذي أنشأه  مأذنة المسجد الجامع في القيروان: المآذنأشهر ـ 5
 
 

 .قصر الحمراءأبهى الصور تظهر في سقف ـ 6
 
 

 .العربسبب تسميتها تنسب إلى و األرابسكبرزت الصناعات الخشبية مثل صناعة ـ 7
 
 

 .الخزف والمعادن وغيرهاظهرت صناعات أخرى مثل ـ 8

========================================================== 

 هالحياة األدبي
 

 
 ؟وآدابها( ألدب و الصرف والنحو )أهتم المسلمون باللغة العربية وعلومهاـ علل 2

   .اة اإلسالمية بفكرها وعلومهألنها أداة التعبير عن الحضار

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
 .من أشهر علماء النحو أبو األسود الدؤلي 

========================================================== 

 ثيرها عالميًاالحضارة العربية واإلسالمية وتأ
 

 معالم الحضارة األوربية  في العصور الوسطى
 

 

عندما تطورت الحياة العلمية عند المسلمين كانت أوربا  في ظالم دامس وصراع مستمر والجهل كان ـ علل 2

 ؟سائدًا والعقل والفكر في نوم عميق
 (.والكتابة اءهرجل الدين هو الوحيد الذي يعرف القر) بسبب سلطة الكنيسه ألن

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
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 .إستنارت العقولإذا خوفًا على مكانتها ف ؟ال تشجع على الفكر الحر والبحث العلمي الكنيسه كانتـ علل 2

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

 معابر الحضارة اإلسالمية إلى أوربا                     

 
 الحروب الصليبية  جزيرة صقلية         األندلس           بالد الشام

 

 .ية إلى أورباحركة الترجمة والعالقات التجارية لها دور بارز في نقل الحضارة العرب
 

 إبراز فضل الحضارة العربية اإلسالمية على أوربا
 

 .ةالالتينياللغات الدارسون للغة يالحظون األثر الواضح للغة العربية على 
 .منهم المسعودي اإلدريسيتأثر األوربيين بمؤلفات علماء المسلمين  هوفي علوم اإلجتماعي

========================================================== 

 الموقع الجغرافي للعالم اإلسالمي
 

  ؟ ةاإلستراتجييتحكم العالم اإلسالمي من خالل موقعه جغرافيًا على العالم من الناحية ـ علل 2
 (. وأوربا فريقياوأآسيا  )في القارات القديمة ألنه يمتد  

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

من الجنوب ـ   المتوسطمن الشمال  البحر ـ  و من الغرب المحيط األطلسيـ من الشرق  أواسط الصين 
 .أواسط أفريقيا

 

55إلى دائرة عرض االستواءجنوب خط  21يمتد من دائرة عرض 
 

241غربًا إلى  28ومن خط طول  شمااًل
 

.شرقًا
 

كم ونملي 37تبلغ مساحته 
2
 .من سكان األرض% 25ويعيش عليها  مساحة اليابسمن  25% 

========================================================== 

 األهمية اإلستراتيجية لموقع العالم اإلسالمي
 

 

ائق ألنه يتحكم في العديد من المض ؟اإلسالم انتشارالموقع الجغرافي للعالم اإلسالمي له أثر على ـ علل 2
 .المائية وطرق المواصالت البرية والبحرية

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

 أهم المضائق                                                           
 

 ملقا          السند         السويس     الدرنيل   طارق   البوسفور   جبل    هرمز   باب المندب                 
 

 

 . ومرمرهيقع بين البحرين األسود   : مضيق البوسفور والدرنيل
 

أقيمت عليه قنطرة معلقة تعد الرابعة على العالم من حيث الطول تربط بين الساحل اآلسيوي والشاطئ 
    .م2973في عام  افتتحت  األوربي لتركيا

 

 

 .وبحر إيجة وهو أكبر أتساعًا وطواًل من مضيق البوسفور مرمرهيفصل بين بحر  : مضيق الدرنيل 
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 57عضويتها وتضم في  ضم دول العالم اإلسالمي المستقلةمنظمة إقليمية دولية ت : منظمة المؤتمر اإلسالمي

 .(م2971)تأسيسها      .هفي المملكة العربية السعودي هجدمقرها  دولة إسالمية
 

 

أغسطس  22فكرة إنشائها ظهرت بعد قيام الكيان الصهيوني اإلسرائيلي بإحراق المسجد األقصى بالقدس في 
 .م2969

 

    2969        2974        2982            2984             2987            2991          2113      

 مكة المكرمة     الدار البيضاء     الكويت            السعودية       الدوحةالرباط          باكستان           
 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 إجتماعيًاأهدافها  إقتصاديًاأهدافها  سياسًا أهدافها

تعزيز التضامن اإلسالمي ـ 2

ول األعضاء والمساواة بين الد
 .بينهم

دعم التعاون بين األعضاء في ـ 2

 .االقتصاديةالمجاالت 

محو التفرقه العنصرية ـ 2

في  االستعماروالقضاء على 
 .جميع أشكاله

 

التدابير الالزمة لدعم  ـ اتخاذ2

السالم واألمن بين الدول 
 .أساس العدل ىاإلسالمية عل

الدول الغنية تقدم القروض ـ 2

ساعدات للدول اإلسالمية والم
 .الفقيرة

دعم كفاح جميع الشعوب ـ 2

اإلسالمية في سبيل المحافظة 
وكرامتها  استقاللهاعلى 

 وحقوقها الوطنية

إيجاد المناخ لتعزيز التعاون ـ 3
والتفاهم بين األعضاء والدول 

 .األخرى

إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية في ـ 3
 .م ومفره مدينة جدة2975عام 

 

إنشاء الغرفة اإلسالمية للتجارة ـ 4

م ومقرها 2979والصناعة في عام 
 .كراتشي

 

========================================================== 

 التنظيمي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي لهيئاتها الهيك
 

 الجهاز األعلى للمنظمة : الهيئة العليا لملوك ورؤساء الدول اإلسالمية
وتنسيق  العليا التي تهم العالم اإلسالميللنظر في القضايا  قتضي مصلحة األمة اإلسالمية ذلكتيجتمع حين 

 .السياسة تبعًا لذلك
 

 :هي ومهامهيعقد مرة كل سنه حيث يجتمع وزراء خارجية كل الدول  : مؤتمر وزراء الخارجية
 

يعين األمين العام ـ 3 .تمرات السابقةمراجعة ما أنجز من قرارات المؤـ 2  تنفيذ السياسة العامة للمؤتمرـ 2
 .للمؤتمر

يرأس األمانة العامة أمين عام يعين من قبل المؤتمر لمدة سنتين   :األمانة العامة والمؤسسات التابعة لها

 .فقط آخرينإعتبارًا من تاريخ تعينه ويجوز إعادة تعيينه لمدة سنتين 
 

 .جدة مقر األمانة في  .بين الدول األعضاء االتصالتقوم األمانة بتأمين 
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 األعــمـــال يعقد كل الهيكل التنظيمي

الهيئة العليا لملوك ورؤساء الدول 

  اإلسالمية

للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم  للضروره

 اإلسالمي 

  تنفيذ السياسة العامة للمؤتمرـ 2 كل سنه  مؤتمر وزراء الخارجية

المؤتمرات  مراجعة ما أنجز من قراراتـ 2

 .السابقة
 .يعين األمين العام للمؤتمرـ 3 

 بين الدول األعضاء االتصالبتأمين   األمانة العامة والمؤسسات التابعة لها

=========================================================== 

 
 

 

 


