
 ا����ور�� ا��زا�ر�� ا�د���راط�� ا������
 وزارة ا��ر��� ا�وط���

 ��و!ط�  �د ا����د �ن ��د�س – ا�ظ�رة                                          ا��ـ�ر�� : 18 ��ي 2010
 ا��!�وى : ا�را��� ��و!ط                                                          ا��ـــــدة : !� � و �#ـف  

ياة  ﴾ـادة علوم الطبيعة و الحـفي م ادة التعليم المتوسط  ـالتجريبي لشه  ختباراإل  ﴿  

  )���ط 06( :ا���ر�ن ا'ول 

  ـ ر!�� �.ط�ط�� -, �زء ـ ��*ل ا�و*��� ـ أ
  .�ن ا'��وب ا��0�, �/�!�ن  

  . ��وب ا��0�, ا�ذي أ.ذ ��4 ا���ط3ـ �ـدد ا��زء �ن ا'1

 �ن ا�و*��� أ دورا أ!�!��) س( ��7ب ا���#ر -2        

  .-, ا����ل ا��>ذ��ت إ�9 ا�و!ط ا�دا.7,    
  ).س(أ ـ !م ا���#ر 

  ب ـ �دد  ا����#ر ا�>ذا��� ا��, ����ل  �ر
 .إ�9 ا�و!ط ا�دا.7,)س(ا���#ر     

  )���ط 06( :ا���ر�ن ا�*��, 

���<رن -D#��ت ��روق و-, ��ن B<�7 �!@ت  ، @��ت أ�?م -, ا���ت أ��م ا�<رن
���و�ض .ط�رة -, ��ط�� �ن �!��� -�0طر ا�ط��ب ا��راح إ�9 إ�راء  ���7 

  .�<�Gط�� ا��7د ا���
  . ���ط�� �7د �ن !��G ى ز��?����د��ر ت ��� إ

  . 7لھل ��و3G ���ح ا�����7 ؟  - )2           .!م ھذا ا��وع �ن ا�����7ت  - )1

  ��ذا �!���L ؟ -)4    ��ھو ا��ل ا����!ب -, رأ�ك ؟     - )3

 )���ط 08( : ا�و���0 اMد�����

ا'ول د�4 .�ل �ن ا�@�ول أ�ر�ت ا.���رات  97 �.#�ن ��ودان �<س ا�!��رة ، 
  وا�*��, د�4 �4 @�ول

  .ا��دول ا����, �وN0 ا�!ر � وا��!�-� ا���طو �  �د @�N ا�!��رة 

ا�!ر �          
) Km/h (  

  ��د ا�@�m ( N( !���, ا�!��رات �����ر  ا��!�-� ا���طو � �ن طرف
  @��� ا�@�ول -, ا�دم ���د��

  )�.ص د�4 .��, �ن ا�@�ول ( 
  ) g/l 0.8(@��� ا�@�ول -, ا�دم  

  )�ن ا�@�ول   )g/l 0.8( �.ص د�4 �4  ( 
60  35  43  
80  57  68  

100  85  99  
120  116  132  

ا���طو � �Gل ا��وGف ا�����, �!���, ا�!��رات  �و�ود ��ن ا��!�-�تأ�!ب ا�<رق ا� – )1
 ؟                                        ��ذا �!���L ؟

 



 �, ا�!��رات ؟ -!ر ذ�ك ؟�� �D*�ر ا�@�ول  97 !�� -)2        

 ت ؟�� ھ, ا��#��N ا��, �!د��� ���7س  ��� وا����ب .�#� ����ب ا�@�ول وا��.درا -)3    

 

 

  
                         

 تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق وعطلة سعيدة                                      

 

  

تتوج بالنجاحتتوج بالنجاحتتوج بالنجاحتتوج بالنجاحثق في قدراتك وارفع معنوياتك  ثق في قدراتك وارفع معنوياتك  ثق في قدراتك وارفع معنوياتك  ثق في قدراتك وارفع معنوياتك    


