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7 7الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

التمثيل البيانى للحركة فى خط مستقيم





9 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات8 2018 - 2017

الوحدة األولى - الدرس الثانى

9 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات10

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات10 2018 - 2017

الوحدة األولى - الدرس الثالث



11 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات10 2018 - 2017

الوحدة األولى - الدرس الثالث

11 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكميات الفيزيائية القياسية والمتجهة



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات12 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات12 2018 - 2017

الوحدة األولى - الدرس الثالث

13 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



13 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات12 2018 - 2017

الوحدة األولى - الدرس الثالث

13 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة

13 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة

13 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات14 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات14 2018 - 2017

الوحدة األولى - تدريبات عامة



15 13الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة

15 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



١٦äÉÑjQóàdGhá£° Gd©∏ƒΩhG◊ÉIcàÉÜG’Cfû٢٠١٨ ٢٠١٧



17 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات16 2018 - 2017

الوحدة الثانية - الدرس األول

17 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

المرايا



١٨Gd©∏ƒΩhG◊ÉIcàÉÜG’Cfû°£áhGdàóQjÑÉä2017٢٠١٨



19 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات18 2018 - 2017

الوحدة الثانية - الدرس األول

27 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكون والنظام الشمسى

27 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكون والنظام الشمسى

27 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكون والنظام الشمسى

27 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكون والنظام الشمسى

27 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكون والنظام الشمسى

27 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكون والنظام الشمسى



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات20

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات20 2018 - 2017

الوحدة الثانية - الدرس الثانى

21 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

العدسات



٢١

٢١ GdØü°πGdóQGS°≈G’Ch∫Gdü°∞GdãÉdåG’EYóGOi 2017٢٠١٨



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات22 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات22 2018 - 2017

الوحدة الثانية - الدرس الثانى

23 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

العدسات



٢٣ G’Ch∫∞GdãÉdåG’EYóGOi °üdG ٢٠١٨ ٢٠١٧



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات24 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات24 2018 - 2017

الوحدة الثانية - تدريبات عامة

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات24 2018 - 2017

الوحدة الثانية - تدريبات عامة



١٣ h∫∞GdãÉdåG’EYóGOi °üdG ٢٠١٨ ٢٠١٧



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات26
مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات26 2018 - 2017

الوحدة الثالثة - الدرس األول

27 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

الكون والنظام الشمسى



٢٧ ’Ch∫∞GdãÉdåG’EYóGOi °üdG ٢٠١٨ ٢٠١٧



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات28
مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات28 2018 - 2017

الوحدة الثالثة - الدرس األول



29 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات
مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات28 2018 - 2017

الوحدة الثالثة - الدرس األول



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات30
مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات30 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - الدرس األول

اأهم ما مييزهااأهم ما مييزهااأهم ما مييزهااأهم ما مييزها

اأهم ما مييزها



31 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات
31 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

االنقسام الخلوى



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات32
مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات32 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - الدرس األول



33 33الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

االنقسام الخلوى



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات34

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات34 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - الدرس األول



35 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات

مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات34 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - الدرس األول



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات36



37 الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات38 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات38 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - تدريبات عامة



39 13الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األولالرشوق الحديثة العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات40 مطابع روزاليو�سفالعلوم واحلياة - كتاب الأن�سطة والتدريبات38 2018 - 2017

الوحدة الرابعة - تدريبات عامة

41 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة



41 13الصف الثالث اإلعدادى ـ الفصل الدراىس األول٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م العلوم والحياة  ـ األنشطة والتدريبات ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة

41 ال�سف الثالث الإعدادىالف�سل الدرا�سى الأول 2018 - 2017

تدريبات عامة
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