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 ناسَّذنا

 مٍمخ اسزذساجٕخ
 عضٔضْ انطبنت.. 

أمبمك أثهذ جُٕجربا، رم ثىبؤي  ضمه دسط انذَسان. قم ثقشاءح انزعهٕمبد َمه ثم ارجبعٍب 

 نحم األسئهخ انزٓ رهٍٕب:

 رظٍش أمبمك انشبشخ انزبنٕخ : 

 
 " قم ثبنضغظ عهّ أٔقُوخAbout the origin َرنك نجعم انشكم ٔذَس حُل وقطخ ،"

 األصم)اجعم قٕمخ املضالج مسبَٔخ نصفش( :

 
 

  قم ثزحشٔك املضالج ثجطئ، َالحظ انزغٕري يف انصُسح، مب انزْ رغري ؟ 

_________________________________________________________ 
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  قم ثزحشٔك املضالج مشح أخشِ، ٔمًٕىب َٔسبًسا، َثىبًء عهّ انزغٕري انزْ حصم، مب ٌٓ َظٕفخ

 املضالج ثشأٔك ؟ 

__________________________________________________________. 

  مب ٌٓ َظٕفخ وقطخ األصم حست سأٔك يف ٌزا األثهذ ؟  

.___________________________________________________________________ 

  فئًرا، َثىبًء عهّ اجبثزك يف انسؤال انسبثق، كٕف ٔمكه أن وعّشف مشكض انذَسان

 )وقطخ األصم يف ٌزا األثهذ( ؟ 

_____________________________________________________________________

.____________________________________________________________________ 

 ّٕشد ٌٕكهٕخ )شكم( انشكم  ؟  عىذ رحشٔك املضالج  ٌم رغ

_________________________________________________________. 

 

  ّٕشد مسبحخ  .______________________________     انشكم ؟ٌم رغ

 

 

 

 
 را كبن جُاثك وعم فبكزت انقٕمخ انجذٔذح نهمسبحخ، َارا كبن "ال" فربٌه أوٍب نم رزغري إ

 ثبإلسزعبوخ ثبنشسم. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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  ُّوخ عىذ َمه ٌىب ٔمكه املالحظخ أن انضأَخ املزك

__________ رحشٔك املضالج مسؤَنخ عه ____

انشكم، َثٍزا فئوٍب ُرسّمّ ____________ 

 انذَسان.

 

 
  قم ثطشح فشضٕخ رشثظ ثني ٌٕكهٕخ انشكم

 َإداسرً )دَساوً حُل وقطخ معٕىخ(. عهم!
___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

  : قم ثزسجٕم إحذاثٕبد كم َاحذح مه انىقطزنيA,B. 

A(      ,      )                                     B(      ,      ) 

 

  180 قم ثزحشٔك املضالج مشح أخشِ، إىل أن رصم ملقذاس انضأَخ 

 . 'A',Bأوظش انشكم ثم قم ثزسجٕم إحذاثٕبد انىقطزني 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  ٌم رُجذ عالقخ حست سأٔك ثني انىقطزنيA,B  َانىقطزني انىبرجزنيA',B'؟ 

._____________________________________________________________ 

  ارا كبن جُاثك وعم، فمب ٌٓ ٌزي انعالقخ ؟ 

._____________________________________________________________ 
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  قم ثزحشٔك املضالج مشح أخشِ نضأَخ أخشِ، ٌم رزحقق ٌزي انعالقخ أًٔضب ؟ 

___________________.__________________________________________ 

 

 

 

  180ضأَخ قذ ُأدٔش ثمبرا ٔمكىك أن رسزىزج مه ٌىب إَرا فٕمب ٔخزص ثئحذاثٕبد وقبط شكم؟ 

__________________________________________________________________

.___________________________________________________________________ 

 َنإلجمبل وقُل،

  : ٌُ إن رعشٔف انذَسان 

_____عقبسة انسبعخ(، حُل   ٔعىٓ ________  شكم ثبرجبي معني ) مع أَ انذَسان

 (.صأَخ ٌزا انذَسان معٕىخ ) ٌٓ ـ__________، ث(مشكض انذَسان معٕىخ )ٌٓ __________

 املشّكجبد انزٓ ٔجت أن رزُفش حزّ وجشْ دَساًوب ٌٓ : 

1_______________________ . 

2_______________________. 

3_______________.________ 
 

  فئوً أحذاثٕبد وقبط انشكم انىبرج ركُن  181˚عىذمب ٔذَس انشكم ثضأَخ

 إلحذاثٕبد انىقبط األصهٕخ نهشكم._________ 
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 ٌٕب وفّكش مًعب : 

 !ّٕه دَن انحبجخ نضأَخ دَسان؟ عهم اجبثزك  ٌم ٔمكه اجشاء دَسان نشكم مع

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 أن وذٔش انشكم، حزّ وحصم عهّ احذاثٕبد   ٌم ٔمكهx  ممبثهخ الحذاثٕبدx  

ارا كبوذ اجبثزك "وعم" فمبرا  األصهٕخ ؟  yمضبدح الحذاثٕبد  yاألصهٕخ َاحذاثٕبد 

 ركُن صأَخ انذَسان يف ٌزي انحبنخ ؟ َارا كبوذ "ال" عهم ملبرا ؟ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 


