
عيىً  عيىً      ::اىشعبتاىشعبت                                          11فرض محروس رقم فرض محروس رقم جدع ٍشخرك                    جدع ٍشخرك                    

@@  ssoouummaaddii                                                                                                                                                           2200..11ٍدة اإلّجاز ٍدة اإلّجازhh  

  

  
  

    نن  1414  الفيزياءالفيزياء                                                                                            
  

: :   نن  1010تمريه األول تمريه األول الال

  

  

ٍْحً اىحرمت ٍْحً اىحرمت                                                 ىحرمت ٍخحرك فً دوراُىحرمت ٍخحرك فً دوراُ  11//22حَثو اىىحيقت حسجيال باىسيٌ حَثو اىىحيقت حسجيال باىسيٌ 

  MM66                                                                                                                                      ..حىه ٍحىر حابجحىه ٍحىر حابج

                                  ττ==4400mmss                                              MM55ٍخخاىيخيِ ٍدة زٍْيت ٍخخاىيخيِ ٍدة زٍْيت حفصو بيِ ّقطخيِ حفصو بيِ ّقطخيِ 

  MM44                    ُ  ُ  22......  عيو حىابل ؟عيو حىابل ؟. . حددطبيعت حرمت اىَخحرك حددطبيعت حرمت اىَخحرك   --11

  MM33                      ثٌثٌ..  MM44و و   MM22حدد سرعت اىَخحرك عْد اىْقطخيِ حدد سرعت اىَخحرك عْد اىْقطخيِ   --22

  MM22                                        44ُُ........    ..ٍثو ٍخجهاث اىسرعخيِ عْد هدٓ اىْقطخيٍِثو ٍخجهاث اىسرعخيِ عْد هدٓ اىْقطخيِ

  MM11                                ىَسار اىَخحرك و اىسرعتىَسار اىَخحرك و اىسرعت  rrحدد ٍبياّيا اىشعاع حدد ٍبياّيا اىشعاع   --33

                                                                                                                                                            ωω  ..      ........22ُُاىساويت اىساويت 

  LL==MM11MM66..      ........22ُُأحسب طىه اىقىش أحسب طىه اىقىش   --44

  

  

: : ن ن   44التمريه التاوى التمريه التاوى 

  

  

ُ ُ 11...... ......       ..دمر بَبدا اىخأحيراث اىَخبادىت دمر بَبدا اىخأحيراث اىَخبادىت         --11        

ُ ُ 33....... .......           ..حطبقها األرض عيً اىقَر حطبقها األرض عيً اىقَر أحسب شدة اىقىة اىخً أحسب شدة اىقىة اىخً         --22        

: : اىَعطياث اىَعطياث 

kkgg  mmTT==55..99771100مخيت األرض   مخيت األرض                                 
2244

   . .

mmLL==77..33551100مخيت اىقَر      مخيت اىقَر                                    
2222

kkgg  

dd==33..88441100اىَسافت بيِ ٍرمسي األرض واىقَر    اىَسافت بيِ ٍرمسي األرض واىقَر                                  
88
mm    

  

  

  

    نن  66  الكيمياءالكيمياء                                                                                  
  

  

  

: : ّخىفر عيً ٍجَىعت ٍِ األّىاع اىنيَيائيت ّخىفر عيً ٍجَىعت ٍِ األّىاع اىنيَيائيت 

ٍبيداث حشريت  ٍبيداث حشريت  . . قىاعد  قىاعد  . . أحَاض  أحَاض  . . أىياف ّسيجيت  أىياف ّسيجيت  . . أسَدة  أسَدة  . . سنرياث  سنرياث  . . ٍيىّاث  ٍيىّاث  . . دهْياث  دهْياث  

  

ُ ُ 33......      ..إعط اٍثيت ىَْخىجاث يسخعَيها اإلّساُ ححخىي عيً بعط هدٓ اىَىاد إعط اٍثيت ىَْخىجاث يسخعَيها اإلّساُ ححخىي عيً بعط هدٓ اىَىاد   --11

  22ُُ.               ....               ...فً اىطبيعت فً اىطبيعت   ٍادة الحىجدٍادة الحىجدحدد ٍِ بيِ هدٓ اىَىاد اىنيَيائيت حدد ٍِ بيِ هدٓ اىَىاد اىنيَيائيت   --22

  11ُُ.                             .....                             ....إعط ٍثاال اخر ىَادة ميَيائيت اليىجد فً اىطبيعت إعط ٍثاال اخر ىَادة ميَيائيت اليىجد فً اىطبيعت   --33

  

عيىً  عيىً  :  :  اىشعبتاىشعبت                                          11فرض محروس رقم فرض محروس رقم جدع ٍشخرك                    جدع ٍشخرك                    

@@  ssoouummaaddii                                                                                                                                                           2200..11ٍدة اإلّجاز ٍدة اإلّجازhh  

  

  
  

ن  ن    1414الفيزياء الفيزياء                                                                                             
  

: :   نن  1010التمريه األول التمريه األول 

  

  

ٍْحً اىحرمت ٍْحً اىحرمت               ىحرمت ٍخحرك فً دوراُ                 ىحرمت ٍخحرك فً دوراُ                   11//22حَثو اىىحيقت حسجيال باىسيٌ حَثو اىىحيقت حسجيال باىسيٌ 

  MM66.                                                                   .                                                                   حىه ٍحىر حابجحىه ٍحىر حابج

                                  ττ==4400mmss                                              MM55حفصو بيِ ّقطخيِ ٍخخاىيخيِ ٍدة زٍْيت حفصو بيِ ّقطخيِ ٍخخاىيخيِ ٍدة زٍْيت 

  MM44ُ            ُ            22......عيو حىابل ؟ عيو حىابل ؟ . . حددطبيعت حرمت اىَخحرك حددطبيعت حرمت اىَخحرك   --55

  MM33                  ثٌ  ثٌ  ..  MM44و و   MM22ىَخحرك عْد اىْقطخيِ ىَخحرك عْد اىْقطخيِ حدد سرعت احدد سرعت ا  --66

  MM22                                        44ُُ........    ..ٍثو ٍخجهاث اىسرعخيِ عْد هدٓ اىْقطخيٍِثو ٍخجهاث اىسرعخيِ عْد هدٓ اىْقطخيِ

  MM11ىَسار اىَخحرك و اىسرعت                ىَسار اىَخحرك و اىسرعت                  rrحدد ٍبياّيا اىشعاع حدد ٍبياّيا اىشعاع   --77

                                  ُ                                                             ُ                                                             ωω  ....   .....   .22اىساويت اىساويت 

  LL==MM11MM66....   .....   .22ُُأحسب طىه اىقىش أحسب طىه اىقىش   --88

  

  

: : ن ن   44التمريه التاوى التمريه التاوى 

  

  

ُ ُ 11.   ...... .   ...... دمر بَبدا اىخأحيراث اىَخبادىت دمر بَبدا اىخأحيراث اىَخبادىت         --11        

ُ ُ 33.     ....... .     ....... أحسب شدة اىقىة اىخً حطبقها األرض عيً اىقَر أحسب شدة اىقىة اىخً حطبقها األرض عيً اىقَر         --22        

: : اىَعطياث اىَعطياث 

kkgg  mmTT==55..99771100مخيت األرض   مخيت األرض                                 
2244

   . .

mmLL==77..33551100مخيت اىقَر      مخيت اىقَر                                    
2222

kkgg  

dd==33..88441100اىَسافت بيِ ٍرمسي األرض واىقَر    اىَسافت بيِ ٍرمسي األرض واىقَر                                  
88
mm    

  

  

  

ن  ن    66الكيمياء الكيمياء                                                                                   
  

  

  

: : ّخىفر عيً ٍجَىعت ٍِ األّىاع اىنيَيائيت ّخىفر عيً ٍجَىعت ٍِ األّىاع اىنيَيائيت 

ٍبيداث حشريت  ٍبيداث حشريت  . . قىاعد  قىاعد  . . أحَاض  أحَاض  . . ىياف ّسيجيت  ىياف ّسيجيت  أأ. . أسَدة  أسَدة  . . سنرياث  سنرياث  . . ٍيىّاث  ٍيىّاث  . . دهْياث  دهْياث  

  

ُ ُ 33.   ....   ...إعط اٍثيت ىَْخىجاث يسخعَيها اإلّساُ ححخىي عيً بعط هدٓ اىَىاد إعط اٍثيت ىَْخىجاث يسخعَيها اإلّساُ ححخىي عيً بعط هدٓ اىَىاد   --44

  22ُُ.               ....               ...حدد ٍِ بيِ هدٓ اىَىاد اىنيَيائيت ٍادة الحىجد فً اىطبيعت حدد ٍِ بيِ هدٓ اىَىاد اىنيَيائيت ٍادة الحىجد فً اىطبيعت   --55

  11ُُ........                                      .          .          إعط ٍثاال اخر ىَادة ميَيائيت اليىجد فً اىطبيعت إعط ٍثاال اخر ىَادة ميَيائيت اليىجد فً اىطبيعت   --66

  


