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 2012/2012اٌسٕخ اٌذساس١خ  اٌّسزٜٛ ساثؼخ ِزٛسظ

اخزجبس ردش٠جٟ فٟ ِبدح اٌؼٍَٛ اٌف١ض٠بئ١خ  2012 ِبٞ

 ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب

 اٌّذح: سبػخ ٚٔصف

 ٔمبط(  12) الجزء األول:

 ٔمبط(  02) التمرين األول:

ٛي وٍٛس اٌٛػبء )اٌزدشثخ اٌّمبثٍخ( ٠حٛٞ ِحٍ

اٌمصذ٠ش 2SnC  . ٟ٠ّش ثٗ ر١بس وٙشثبئ 

ـ حذّد وً ِٓ خٙخ اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ  1

االصطالح١خ ، خٙخ حشوخ اإلٌىزشٚٔبد ، 

 اٌّٙجظ ٚ اٌّصؼذ . 

ـ سدً وً ِالحظبره ، ٚ ِبرا ػٓ ٘دشح  2

  اٌشٛاسد فٟ اٌّحٍٛي ؟ 

 ٌٕصف١ز١ٓ ػٕذ وً ِٓ اٌّصؼذ ٚ اٌّٙجظ . أ ـ أوزت اٌّؼبدٌز١ٓ ا 3

 ة ـ أوزت اٌّؼبدٌخ اإلخّب١ٌخ ٌٍزفبػً اٌى١ّ١بئٟ فٟ اٌٛػبء ثبٌص١غز١ٓ اٌدض٠ئ١خ ٚ اٌشبسد٠خ . 

 ٔمبط(  02) التمرين الثاني:

ٔضغ خسُ صٍت ِؼذٟٔ وزٍزٗ  أوال:

 gm 300  فٛق ٔبثض ِشْ حست

 اٌّمبثً . ـ  1ـ  اٌشىً

ِب ٟ٘ األفؼبي ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّؤثشح   ـ 1أ : 

 ػٍٝ اٌدسُ S  ؟ 

ـ  أحست ثمً ٘زا اٌدسُ ػٍّب أْ اٌدبرث١خ  2

األسض١خ  kgNg /10 

Ncm :ـ  ِثً ٘زٖ األفؼبي ثأخز 3 21  . 

 ٕٔضع إٌبثض ثُ ٔؼٍمٗ ػٍٝ حبًِب : 

ٚ ٔؼٍك ثٗ اٌدسُ S  ًف١سزط١

 ـ .  2اٌشىً ـ  cm2إٌبثض ثـ 

 

 

ـ  اسزٕزح اٌمٛح اٌزٟ ٠ؤثش ثٙب إٌبثض ػٍٝ اٌدسُ  1 S . 

 .Kـ  أحست ثبثذ ِشٚٔخ إٌبثض 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2من  1الصفحة ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 ٔمبط(  00) :الثانيالجزء 

   :وضعية اإلدماجيةال 

 

سبفشد ٔسش٠ٓ ٚ ػبئٍزٙب ِٓ ِذ٠ٕخ لسٕط١ٕخ ششلًب لبصذح ِذ٠ٕخ رٍّسبْ غشثًب ثس١بسرٙب سثبػ١خ 

غشة( ِشًٚسا ثبٌؼبصّخ، ٚ فٟ اٌطش٠ك شذّ أزجبٖ ٔسش٠ٓ ٚخٛد -ش اٌطش٠ك اٌس١ّبس )ششقاٌذفغ ػج

ِّش سٍِٟ لص١ش اٌطٛي )خشٚج اضطشاسٞ( ٠خشج ِٓ اٌطش٠ك اٌسش٠غ ٚ ٠ؤدٞ إٌٝ طش٠ك 

 ِسذٚد إٌّفز )اٌٛث١مخ أسفٍٗ(. 

 رمذِّذ ح١ٓ ران ٔسش٠ٓ ثسؤا١ٌٓ ألث١ٙب لبئٍخ: 

 ذفغ؟ ٚ ٌّبرا ٚضغ رٌه اٌّّش اٌشٍِٟ ثدبٔت اٌطش٠ك؟ . أثٟ ِبرا ٠ؼٕٟ س١ّبسح سثبػ١خ اٌ

 لذَّ رفس١ًشا رد١ت ف١ٗ ػٍٝ سؤاٌٟ ٔسش٠ٓ. ـ   أ ـ  1

 ِثً اٌفؼً ا١ٌّىب١ٔىٟ اٌزٞ ٠حذس ث١ٓ اٌشًِ ٚ ػدٍخ س١ّبسح سبسد ِغ اٌّّش.  ب ـ     

 ِثً فؼً أسض١خ اٌطش٠ك ػٍٝ ػدٍخ س١ّبسح رس١ش ثشىً ػبدٞ.  ج ـ     

 ظ أخسبَ ِزأثشح ٌٍدٍّخ )س١ّبسح، أسض١خ س١ٍِخ(. أٔشئ ِخط ـ 2

 

 

 

  االسزبرح :ش١خٟ ص١٘خ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2من  2الصفحة ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


