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  (:ن06)األول التمرين    
  َغًش صفٛذخ يٍ انُذبط فٙ ٔػبء ٚذزٕ٘ ػهٗ يذهٕل َزشاد انفضخ(Ag

+
 + NO3

-
 كًب ْٕ يجٍٛ (عديم اللىن)(

 :فٙ انشكم انًمبثم

  ثؼذ يذح َالدع رهٌٕ انًذهٕل إنٗ انهٌٕ األصسق ٔ رشكم طجمخ 

 .يٍ يؼذٌ انفضخ ػهٗ انجضء انًغًٕس يٍ انصفٛذخ انُذبسٛخ

ػهّم سجت ظٕٓس انهٌٕ األصسق فٙ انًذهٕل؟  .1

يب ْٙ األفشاد انكًٛٛبئٛخ انًزفبػهخ ٔ األفشاد انكًٛٛبئٛخ انُبرجخ فٙ ْزا انزفبػم؟  .2

:   ٔ رنك ثـٔ ٔاصَٓب أكزت يؼبدنخ انزفبػم انكًٛٛبئٙ انذبدس  .3

  انصٛغخ انشبسدٚخ

  انصٛغخ انجضٚئٛخ

  (ثبألفشاد انًزفبػهخ فمظ )انصٛغخ انًخزصشح .

ثؼذ َٓبٚخ انزفبػم انسبثك ،َششخ انًذهٕل انًذصم ػهّٛ ٔ َضٛف نّ لطشاد يٍ يذهٕل ْٛذسٔكسٛذ انصٕدٕٚو  .4

. فٛزشكم ساست أصسق ْٕ ْٛذسٔكسٛذ انُذبط يغ رشكم َزشاد انصٕدٕٚو

 ػجش ػٍ انزفبػم انذبدس ثًؼبدنخ كًٛٛبئٛخ ثبنصٛغخ انشبسدٚخ .

(:      ن6)التمرين الثاني

  َمشة جسىAٚذًم شذُخ كٓشثبئٛخC  q=-3.2x10
-18

  إلكترون50 اكزست B يٍ جسى

 اكزست أو فمذ إنكزشَٔبد؟ػهّم ، يب ػذدْب؟ Aْم انجسى .1

 .Bأدست انشذُخ انكهٛخ نهجسى  .2

 ػُذ رمشٚجًٓب يٍ ثؼضًٓب انجؼض ؟ A ٔ B أػذ سسى انٕضؼٛخ انزٙ رأخزْب كم يٍ انكشٚخ .3

 

  ًٚضم انشكم انزصٕٚش انًزؼبلت نكشح(S)لزفذ ػهٗ انسطخ (C)األفمٙ نطبٔنخ .

 نًبرا ال ركًم انكشح انًمزٔفخ يسبسْب ثشكم أفمٙ فٙ انٕٓاء؟ -1

 . A4) )  ٔ(A3) ضؼٍٛيضم ػهٗ انشكم انمٕٖ انًؤصشح ػهٗ انكشح فٙ انًٕ -2

 يب ْٙ انمٕح انزٙ ال رزغٛش يًٛضارٓب يًٓب رغٛش يسبس انكشح؟ -3

 :نذٚك يخطظ انسشػخ نذشكخ انكشح انًمزٔفخ -4

 اسزُزج يٍ خالل يخطظ طجٛؼخ سطخ انطبٔنخ؟ 

 يغ انزؼهٛم؟ يشدهخ نكم انذشكخ انضيُٙ ٔطجٛؼخ انًجبل دّذد 

 يجُٛب لٕح انكشح انًمزٔفخ نزأصٛش انزٙ خضؼذ فٛٓب انًشادمْٙ  يب 

 .جٓخ ْزِ انمٕح ثبنُسجخ نجٓخ انذشكخ

  

 

 انشاثؼخ يزٕسظ :  سب ٔ َصف         انًسزٕٖ 01: ػهٕو فٛضٚبئٛخ      انفصم انضبنش     انًذح : اخزجبس فٙ يبدح 

4am.ency-education.com



  :(ن08)الوضعية اإلدماجية

  فأسشػذ نمطغ انزٛبس انكٓشثبئٙ صى كٓشثبئٛخ، ثصذيخ انًؼذَٙ أصٛجذ أصُبء نًسٓب نٓٛكهٓب انضالجخ ٔأسدد األو فزخ 

كًب الدظذ األو ػُذ نٕدذْب، دبٔنذ سذت انضالجخ لصذ يؼبُٚخ سجت ْزِ انصذيخ ٔ نكُٓب نى رسزطغ فؼم رنك 

 رشغٛهٓب نهفشٌ انكٓشثبئٙ يغ انضالجخ ٔ انًصجبح انكٓشثبئٙ ُٚمطغ انزٛبس انكٓشثبئٙ فجشثذ انفشٌ نٕدذِ فكبٌ سهًٛب 

 .ٔ نى ُٚمطغ انزٛبس انكٓشثبئٙ

  ٙرشكٛت كٓشثبئٙ نهًطجخ انٕصٛمخًٚضم انًخطظ انًشفك ف .  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  :ْٙ أسجبةثشأٚك يب  .1

  انكٓشثبئٛخانصذيخ ة شؼٕس األو.  

 ػذو رًكٍ األو يٍ سذت انضالجخ نٕدذْب. 

 لذو رفسٛش نظبْشح اَمطبع انزٛبس انكٓشثبئٙ ػُذ رشغٛم كم األجٓضح ٔ ػذو اَمطبع انزٛبس ػُذ رٕصٛم انفشٌ نٕدذِ؟ .2

 . فٙ انًطجخ األو نكم يشكم رؼبَٙ يُّالزشح دهٕال  .3

أػذ سسى  يخطظ انزشكٛت انكٓشثبئٙ انسبثك يجُٛب ػهّٛ انزؼذٚالد ٔ اإلضبفبد انزٙ رشاْب يُبسجخ نذًبٚخ األجٓضح  .4

 .ٔ األشخبص يٍ أخطبس انزٛبس انكٓشثبئٙ
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