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 ��ن �ذ��ري

�دة ا��و�ودة �� ا�دم ��م ا��� )و�دة( ���� ا��

ا�#$#�  3، ح 2، ح 1ح
��ن ا�و�% �ن 

 ا�'��و���ن ا���ززي 

ا�را01� ��و�ط: ا����وى                                                                                     أزرو –��و�ط�  *�ر (ر��ش   

	�� و ��ف                                                                                        :  ا��دة       

    االمتحان  االمتحان  االمتحان  االمتحان  التجريبي في مادة العلوم الطبيعيةالتجريبي في مادة العلوم الطبيعيةالتجريبي في مادة العلوم الطبيعيةالتجريبي في مادة العلوم الطبيعية

    التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول::::

 I-   ��ر �� �دأ �� أ�	�

ر�� �
�ب �ده  �	دلد�ل ��  
.��,	ا�+	�*�  أر
م ��طط �و%) '��� ا&�%	ء#م  ،�وع ھذه ا��ر�� �دد-1  
II- 	�0ص ���.�ر��
�	ر ا�دا�ل إ�1 أ��� ھذا ا���..�	#ر و.+رزا���ر%� ا�.� .د�ل إ�1 ا�4%و��  ا��زاز �34 ا  

�*:%	ء �*1 ھذا ا��رض 9	م ا&ط�	ء �4دة .ا���رض .و�
�ن ا��زاز   
�*1 �0ص ).و�
�ن �4	�3(  .�ززي �4	�'	ت �وا
ط� أ�	.و�
�ن  

.?�ر ��	ب ���.�ر�	 ا��زاز    
ا�����1 ا��:	�ل ��#ل .طور ���� ا&'
	م ا��%	دة ��د ا��0ص*   
 3�	4��:ا   

.'	�� ا���	��� ا�ُ��ر%� %د  -1Bوع ا� 	�	نأ��
.�*ل ؟ا��زاز .و�  
.  2و  91	رن ��ن ���� ا&'
	م ا��%	دة �� ا��:ن  -2  
3-  1���	0رة �4د ا��:ن  و�دات 3ا0رح ار.+	ع ا�����1 ا���	�� إ  
.�.ا
.�.3 أھ��� ھذا ا��:ن ؟ذ��ريا  
�	دلو �:�	ه ��  18ھذا ا��0ص �� ا�0,ر  �ز��	 ��ل �ن -4  
��زاز ا���	ب 	�:  
؟�� ھذا ا��:ن ا���ل ر�	 ھو دو - أ   
ا�*:	ح و ا�G4ج �	���ل ؟ ا�+رق ��ن �	 ھو -ب   

ھل �
.ط�� �4	�'� �0ص ��	ب �	�د�.�ر�	 �,ذا ا���ل؟ ��	ذا؟  -'ـ  

.'	���ن �Gل ھذه ا�درا
� ا
.�*ص ��	Iص ھذه  -5B؟ ا���	���ا  
 

    التمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثاني::::

:���� إ��ك ا�و#�4ق ا��
  )س(.4رف �*1 ا�ظ	ھرة ا���#*� �� ا�و#�:� *-أ-1


م#م  �و ا��ر��9  و'ودة �� ا�و#�:��ا���	�	ت ا  
  .12إ�1  �1ن 

*,	 ا�ز��� ا��ر�ل أ، ب، ج، د ر.ب* *

ب .�.  
و) س(�	 ھ� أھ��� ا�ظ	ھرة ا���#*� �� ا�و#�:�  -ب  
�	 ھو �:ر �دو#,	؟   

.�4	ل ا�ط	�� ا��ووي ا���#ل �دد ا����L � -أ-2	  

 ��*�*� ��L���  .12 ا
.إ'	�.ك �*ل ؟ھل ھ� �*�� '
��� أم '�
�� -ب  
  �+	ت  03أ�ط أ�ن ���ن ا��*ل؟ ، �	دي ورا#�ا� ا�ط	��ھل ھذا  -ج

  .أ�راد ���*ون �#ل ھذا ا�ط	�� ا�ورا#� ظ	ھر�� �.��ز �,	

	وي �*ل �� ا�+رد''ھل ا��9G4  -د� �L�� ورا#�� ""0ذوذ�
�) �.و%�) �:ر ا��4*و�	ت ا.  
.ا��واة و%) ى�*1 �
.و   
.زوج ���د ا��ر�ض �1�4 ا&�وان �*�*1 ا�.� .+رق ��ن ا&�وان '�دا -3  
 G+ط 	�'�Q� )وان و ��ت ?�ر ) ذ�ر�.�ر�%���ط� ا�ظ	ھري �ر�ض �1�4 ا&  
 �*�	:��
ب ا��:��	 .�#*� 0'رة ا  

ت  *��.���طط ���L إ'	�.كد�م .�ر�%���	ذا ا�ن ��*1 �ر�ض و ��.,	   

ا(;ب ا��78�                                        ½ا��78�   
 
 

�;4� ��رة ا�'�ب �;0

 ا�و#��� س

  12 �;<;��ا�ط�1= ا�'ووي 

4 

 ب أ

 د ج



:���� ا�و�0�� ا@د�
، ر�	ض �4	�� �ن ا�#�	ءات '*د�� ، ز�	دة �� ا�وزن ، 
��  �14رھ�	 �ر�	ض و و
�م �راھ:	ن 

.����	 و
�م ���و ��و �	دي ، ا%طرا�	ت ھ%���  
  

 ا�'��ط ا��و�� ا����رس
 ��;���'وع ا�Aذ�� ا��

�دة* 
 ا��<�ص

 

 
 
 
 
 

 و��م:

14�'�  
��ر 1.65: ا�طول  
gK 60: ا�وزن  

 

 
 
 
 

 ر��ض : 
��ر 1.65: ا�طول  
gK 85: ا�وزن  

 
 ا��0;���ت:

�ر�	ض -1 ������� ا	��. �0ص ا  
.إ'	�.ك�	 ھ� ا&�ط	ر ا��ر%�� ا�.� ���ن أن �.4رض �,	 ر�	ض ؟ �رر  -2  

.,*�� ��ن أن ا��0	ط ا��و�� ا���	رس �ن طرف و
�م �.وا�ق �� �وع أ?ذ�.�  -3��.ا  
�ر�	ض ��وازن ��ن .Lذ�.� و �0	ط� ا��و�� .و��	ت ��ررة 03ا9.رح  -4.  

.ا'��%  
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1ا��'د   


