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الجزء األولَ 12( :مبط)
التمرين األولَ 02( :مبط)
أوالَ :ضٛف كًٛخ يٍ يحهٕل صٛغزّ انكًٛٛبئٛخ  HCإنٗ
أَجٕة اخزجبس ثّ يسحٕق األنًُٕٛو فٛحذس رفبػم كًٛٛبئُٚ ، ٙزج ػُّ
اَطالق غبص صٛغزّ  H 2 يغ رشكم يحهٕل شبسد٘ ٚحزٕ٘ ػهٗ
شٕاسد . A 3 
 1ـ س ّى انغبص انًُطهك  ٔ ،كٛف َكشف ػُّ ؟
 2ـ س ّى انًح هٕل انشبسد٘ انُبرج ٔ أكزت صٛغزّ انكًٛٛبئٛخ انشبسدٚخ .
 3ـ كٛف َكشف ػٍ كم يٍ . A 3  ٔ C   :

ثانيا 1 :ـ أكزت يؼبدنخ انزفبػم انحبدس ثبسزؼًبل انصٛغ انشبسدٚخ  ،صى ثبسزؼًبل انصٛغ انجضٚئٛخ
ٔ ٔاصَٓب يجُٛب انحبنخ انفٛضٚبئٛخ .
 2ـ يب ْ ٙاألفشاد انكًٛٛبئٛخ انًزفبػهخ ٔ انُبرجخ فْ ٙزا انزفبػم انكًٛٛبئٙ؟
التمرين الثانيَ 02( :مبط)
رًضم انٕصٛمخ انًمبثهخ يخطظ انسشػخ نسٛبسح
حٛش ثذأ رسجٛم حشكزٓب ثؼذ ضجظ انًٛمبرٛخ انضيُٛخ
ػهٗ انصفش ،صى حشسد انسٛبسح ػُذ انهحظخ)(t = 4s
 1ـ يب لًٛخ انسشػخ لجم رحشٚش انسٛبسح ؟ .
 2ـ صف رغٛش انسشػخ خالل انضيٍ ث ٍٛانهحظز4s ٍٛ
ٔ . 10s
 3ـ ػ ٍٛانًشحهخ انز ٙركٌٕ فٓٛب انمٕح صبثزخ ٔ يذرٓب .
 4ـ ػ ٍّٛانسشػخ ػُذ انهحظخ . t = 8s
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفحة  1من  2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزء الثانيَ 00( :مبط)
الوضعية اإلدماجيةَ 00( :مبط)
أوال :رحذس اضطشاثبد ف ٙشجكخ رٕصٚغ انكٓشثبء ف ٙفصم انصٛف ثجالدَب سٕاء ثبَخفبض
أٔ اسرفبع انزٕرش انكٓشثبئ ٙثصفخ يفبجئخ  ،فغبنجب يب ٚؤد٘ إنٗ رهف األجٓضح انكٓشثبئٛخ .
نزا لشس دمحم رذػٛى انخطٕط انًغزٚخ نألجٓضح انكٓشٔيُضنٛخ ثؼُبصش كٓشثبئٛخ يُبسجخ رحًْ ٙزِ
األجٓضح يٍ انزهف .
 1ـ س ّى ْزِ انؼُبصش انز ٙرحً ٙاألجٓضح يٍ انزهف ػُذ حذٔس ْزا االضطشاة ثبنشجكخ
انكٓشثبئٛخ .
٘ سهك ٚجت ػهٗ دمحم سثظ ْزِ انؼُبصش ؟
 2ـ ػهٗ أ ّ
 3ـ إرا ػهًذ أٌ انًخطظ انكٓشثبئ ٙنجٛذ دمحم كبٜر: ٙ

● أػذ سسى ْزا انًخطظ يجُٛب ػه ّٛانؼُبصش انكٓشثبئٛخ انز ٙرحً ٙاألجٓضح انكٓشثبئٛخ ٔ
األشخبص يغ رٕصٛم آنخ انغسٛم ثًأخز .
االسزبرح :شٛخ ٙصْٛخ
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