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اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

سهطُخ عًبٌ
وصاسح انتشثٍخ وانتعهٍى
انًذٌشٌخ انعبيخ نهتشثٍخ وانتعهٍى ثًحبفظخ جُىة انجبطُخ
يذسسخ كعت ثٍ سىس ( )10 -5نهتعهٍى األسبسً

اُلظَ اُذساع ٢األٍٝ

نهصف الثبيٍ – انىحذح األونى
يٍ انخهٍخ إنى أجهضح جسى اإلَسبٌ
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صفحة 1

اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

انًقذيخ
ًز٤ت ( ُ٘جذع ك ٢اُؼِ ٞٛ ) ّٞػجبسح ػٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ االخزجبساد اُغبثوخ هٔذ ثزغٔ٤ؼٜب ٝر٘غ٤وٜب
ٝروغٜٔ٤ب ػِ ٠ؽغت اُلظٝ ٍٞاُٞؽذاد
ثؾ٤ش ػٖ االٗزٜبء ٖٓ كظَ(ٝؽذح) ٓؼ٘٤خ رٞصع ػِ ٠اُطِجخ ٖٓ هجَ أُؼِٖٔ٤
أ٣ ٝو ّٞاُطبُت ثبخزجبس ٗلغ ٚث٘لغٝ ٚاإلعبثخ ػِ ٠األعئِخ أُظبؽجخ ُزُي اُلظَ

انهذف
رؼ٣ٞذ ٝرذس٣ت اُطِجخ ػِٞٗ ٠ػ ٚ٤األعئِخ اُز ٢رشد ك ٢االخزجبساد
ٓشاعؼ ٚػبٓخ ٝشبِٓخ ُٔب رْ دساعزٚ
اُٞهٞف ػِٓ ٠غز٣ٞبد اُطِجخ ٝثبُزبُٓ ٢غبػذرُ ْٜل ْٜأُٜ٘بط ثظٞسح أكؼَ
رغٔ٤غ أعئِخ االخزجبساد كٌٓ ٢بٕ ٝاؽذ
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صفحة 2

اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ
انسؤال األول:
-1رشً٤ت ٞ٣عذ ك ٢اُخال٣ب اُ٘جبر٤خ ٝال ٞ٣عذ ك ٢اُخال٣ب اُؾٞ٤اٗ٤خ : ٞٛ
أ -عذاس اُخِ٤خ

ة -اُ٘ٞاح

ط -أُ٤زً٘ٞذس٣ب

د -اُغ٤زٞثالصّ

٣-2جِؾ ؽذح هٞح اُزٌج٤ش ك ٢أُغٜش اُؼٞئ:٢
أٓ 10 -شاد

ةٓ 2000 -شح

طٓ 100000 -شح

دٓ 20000000 -شح

 -3رزشبث ٚاُل٤شٝعبد ٓغ خال٣ب اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ك ٢أٜٗب :
أُٜ -ب اُوذسح ػِ ٠اُزٌبصش

ة -ال ٣زْ كٜ٤ب أ ١ػِٔ٤خ ؽ٣ٞ٤خ

ط -رؾز ١ٞػِ ٠رشاً٤ت خِ٣ٞخ

د -رزـز ٟخبسط عغْ اٌُبئٖ اُؾ٢

-4أص٘بء دساعخ اؽٔذ ُخِ٤خ ؽٞ٤اٗ٤خ ثبعزخذاّ أُغٜش الؽع ٝعٞد اُخِ٤خ ٓ٘ؾشكخ ًٔب ثبُشٌَ
أُوبثَ أ ١ارغب٣ ٙغت إ ٣ؾشى اؽٔذ اُشش٣ؾخ ُزٌ ٕٞاُخِ٤خ ك ٢أُ٘زظق
أ-

أط

ة -ة د
ط-

أد

د -ة ط

-5أُغٜش اُز٣ ١غزخذّ ُلؾض ٓب ثذاخَ اُخال٣ب :
أُٞ-كٖ ٞٛى

ة-أُغٜش االٌُزش٢ٗٝ

ط-أُغٜش االٌُزش ٢ٗٝاُ٘بكز
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د -أُغٜش االٌُزش ٢ٗٝأُبعؼ

صفحة 3

اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

-6اُشٌَ أُوبثَ ٣ؼجش ػٖ :
أ -ؽ٣ٞظالد ٌٓجشح
ة -خِ٤خ ك٤شٝع٤خ
ط -خِ٤خ ثٌز٤ش٣خ
د -خِ٤خ ػظج٤خ

-7ك ٢اُظٞسح أُوبثِخ ٣شزشى اُطلَ ٝاُغ٤بسح ك ٢ئؽذ ٟاُخٞاص ا٥ر٤خ :
أ-االعزغبثخ ُِج٤ئخ
ة-اُ٘ٔٝ ٞاُزٌبصش
ط-اُخِ٤خ اُؾ٤خ ٝؽذح اُزشً٤ت
د-اُؾشًخ

-8اُز٣ ١و ّٞثؾٔب٣خ اُغضء اُخبسعُِ٘ ٢جبد : ٞٛ
أٗ-غ٤ظ اُِؾبء
طٗ-غ٤ظ اُخشت

ةٗ-غ٤ظ اُجششح
دٗ-غ٤ظ اُطالئ٢

٣-9ؾذس ٓؼظْ االٓزظبص اُطؼبّ ك: ٢
أ-األٓؼبء اُذه٤وخ
ط-اُجٌ٘ش٣بط

ة-األٓؼبء اُـِ٤ظخ
د-اٌُجذ
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اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

ُِ ٌٖٔ٣-10ل٤شٝعبد إٔ رزٌبصش داخَ :
أ-أُبء
ط-اُزشثخ

ة-اُٜٞاء
د-خال٣ب اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ

-11ػؼ٤خ رٞعذ ك ٢اُخال٣ب اُ٘جبر٤خ ٝاُؾٞ٤اٗ٤خ ٌُٜ٘ٝب رٌ ٕٞاًجش ؽغٔب ك ٢اُخِ٤خ اُ٘جبر٤خ : ٢ٛ
أ-اُ٘ٞاح

ة-عذاس اُخِ٤خ

ط-اٌُشٞٓٝعٓٞبد

د-اُلغٞح اُؼظبس٣خ

-12اُشٌَ أُوبثَ ٞ٣ػؼ ئؽذٓ ٟشاؽَ رٌبصش اُل٤شٝط ك ٢اُخِ٤خ اُؾ٤خ ٛز ٙأُشؽِخ رٔضَ :
أ-اُزظبم اُل٤شٝط ثبُخِ٤خ
ة-ط٘غ ٗغخ ٖٓ اٌُشٞٓٝع ّٞاُل٤شٝع٢
ط-رؾشس اُل٤شٝعبد اُغذ٣ذح
د-دخ ٍٞاٌُشٞٓٝع ّٞاُ ٠اُ٘ٞاح

-13اُزشر٤ت اُظؾ٤ؼ ُزشً٤ت عغْ ًبئٖ ؽ ٖٓ( ٢األطـش اُ ٠األًجش) : ٞٛ
أ-خِ٤خ← ػؼٗ← ٞغ٤ظ ←عٜبص
ة -خِ٤خ← ٗغ٤ظ ←عٜبص ←ػؼٞ
ط -خِ٤خ← ٗغ٤ظ ←ػؼ← ٞعٜبص
د -خِ٤خ← عٜبص ←ٗغ٤ظ ←ػؼٞ

-14رؼَٔ اُخٔالد اُز ٢رو ّٞثبٓزظبص اُـزاء ك ٢األٓؼبء اُذه٤وخ ػِ ٠رٞط َ٤اُغٜبص اُٜؼْ ١
ثبُغٜبص :
أ-اُز٘لغ٢

ة-اإلخشاع٢

ط-اُذٝس١

د-اُؼظج٢
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اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

ُ-15شؤ٣خ اُخِ٤خ اُؾ٤خ ثظٞسح صالص٤خ األثؼبد ،كاٗ٘٣ ٚظؼ ثبعزخذاّ :
أٓ -غٜش ُٞكٖ ٞٛى

ط -أُغٜش االٌُزش ٢ٗٝاُ٘بكز

ة -أُغٜش اُؼٞئ٢

د -أُغٜش اإلٌُزش ٢ٗٝأُبعؼ

-16ػؼ٤خ رٞعذ ك ٢اُخِ٤خ اُ٘جبر٤خ ٝال رٞعذ ك ٢اُخِ٤خ اُؾٞ٤اٗ٤خ ٓٔب : ٢ٛ ،٢ِ٣
أ -اُ٘ٞاح

ط -عذاس اُخِ٤خ

ة -اُغ٤زٞثالصّ

د -اُشا٣جٞعٓٞبد

-17اُشٌَ ( )1ػجبسح ػٖ طٞسح رؾذ أُغٜش اُؼٞبٌُ ١بئٖ ؽٓ ،٢غ ٝعٞد ٓو٤بط
اُزٌج٤ش ،ؽ٤ش ًَ رذس٣ظ (خؾ) ك ٢أُو٤بط ٣غبٌ٤ٓ 20 ١ٝشٓٝزش ؽ ٍٞاٌُبئٖ اُؾ٣ ٢غب١ٝ
روش٣جب ًا:
أٌ٤ٓ 5 -شٓٝزش
ةٌ٤ٓ 100 -شٓٝزش
طٌ٤ٓ 20 -شٓٝزش
دٌ٤ٓ 40000 -شٓٝزش

-18رـ٤ش ُ ٕٞاُؾشثبء ٔ٣ضَ خبط٤خ :
أ -اُزخِض ٖٓ اُلؼالد

ة -اُزغبٝة ٓغ اُج٤ئخ
د -اُ٘ٔٞ

ط-اُزـز٣خ

-19اُؼؼ٤خ أُغئُٞخ ػٖ اُز٘غ٤ن ث ٖ٤اُؼِٔ٤بد اُؾ٣ٞ٤خ ٛــ: ٢
أ -اُلغٞح

ة -أُ٤زً٘ٞذس٣ب

ط-اُ٘ٞاح

د -اُجالعز٤ذاد اُخؼشاء
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اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ
-20اُلزشح اُضٓ٘٤خ اُز ٢رٔش ثٜب اُجٌز٤ش٣ب ُزٌ 16 ٕٞخِ٤خ ثٌز٤ش٣خ ثبُذه٤وخ :
أ20 -

ة40 -

ط60 -

د80 -

-21أؽذ اٌُبئ٘بد ا٥ر٤خ ٣ؾز ١ٞؿًِ ٠شٞٓٝعٓ ّٞؾبؽ ثـالف ثشٝر: ٢٘٤
أ -اُجٌز٤ش٣ب

ة -اُل٤شٝط

ط -األٓ٤جب

د -اُجشآغّٞ٤

-22اُغضء اُز٣ ١شثؾ ث ٖ٤اُغٜبص اُذٝسٝ ١اُغٜبص اُز٘لغٛ ٢ــ: ٞ
أ -اُوظجخ اُٜٞائ٤خ

ة -اُؾ٣ٞظالد اُٜٞائ٤خ

ط -اُؾ٘غشح

د -اُشؼ٤جبد اُٜٞائ٤خ

-23اُؼؼ٤خ اُز ٢رؾز ١ٞاُغضء أُغإ ٍٝػٖ ٗوَ طلخ اُط ٖٓ ٍٞا٥ثبء اُ ٠األث٘بء:
أ -اُلغٞح

ة -أُ٤زً٘ٞذس٣ب

ط -اُ٘ٞاح

د -اُجالعز٤ذاد اُخؼشاء

-24اُزشً٤ت اُز ُٖ ١رغذ ٙك ٢اُخِ٤خ اُجٌز٤ش٣خ:
أ -اٌُشٞٓٝعّٞ

ة -أُ٤زً٘ٞذس٣ب

ط -اُـشبء اُخِ١ٞ

د -اُغذاس اُخِ١ٞ

 -25خِ٤خ ثٌز٤ش٣خ اٗوغٔذ( )6اٗوغبٓبد ؿ٤ش ٓجبششح ،كٔب ػذد اُخال٣ب اُ٘برغخ ٖٓ االٗوغبّ:
أ16 -

ة32 -

ط64 -

د128 -
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-26اُٞظ٤لخ اُؾ٣ٞ٤خ اُٞؽ٤ذح أُشزشًخ ث ٖ٤اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ  ٝاُل٤شٝعبد:
أ -اُٜؼْ

ة -اُزٌبصش

ط -اُز٘لظ

د -اإلخشاط

-27رؼشف ٓال ٖ٤٣اٌُ٤٤غبد اُز ٢رٞعذ كٜٗ ٢ب٣خ اُشؼ٤جبد اُٜٞائ٤خ ثــــ:
أ -ؽ٣ٞظالد ٞٛائ٤خ

ة -شؼت ٞٛائ٤خ

ط -شؼ٤شاد دٓ٣ٞخ

د -اُشئزبٕ

-28ثؼغ أٗٞاع اُجٌز٤ش٣ب هبدسح ػِ ٠اُؾشًخ ك ٢عٞائَ اُغغْ ثبعزخذاّ:
أ -االثٞاؽ
ط -ؿطبء ثشٝر٢٘٤

ة -اُغٞؽ
د -اُغذاس

-29ئرا ًبٕ ٓغبٍ اُشؤ٣خ ٔ٤ِٓ 2 ٞٛزش ًٝبٕ روذ٣شى إٔ  3أعغبّ عزٌ ٕٞك ٢هطش ٓغبٍ
اُشؤ٣خ كٛ ٢ز ٙاُؾبُخ ع ٌٕٞ٤ؽغْ عغْ ٝاؽذ :ٞٛ
أ-

ة-

3

أ)

2

1
3
1

ط-

2
2

د-

3
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ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

 ٖٓ ١اُؼِٔ٤بد اُزبُ٤خ رؾذس ك ٢عغْ اإلٗغبٕ ػ٘ذٓب ٣زج ّخش اُؼشم ٖٓ عطؼ اُغِذ:
-30أ ّ
أ -اٗزوبٍ اُؾشاسح ٖٓ اُج٤ئخ ئُ ٠اُغغْ.
ة -اسرلبع دسعخ ؽشاسح اُغغْ.
ط -اٗزوبٍ اُـبص ئُ ٠اُؾبُخ اُغبئِخ.
د -اٗخلبع دسعخ ؽشاسح اُغغْ.

-31أ ١اُٞظبئق اُزبُ٤خ ُ٤غذ ٖٓ ٝظبئق اُذّ:
أٛ -ؼْ اُـزاء.
ة -طؾخ اُغغْ.
ط -ئثؼبد اُلؼالد ٖٓ اُخال٣ب.
دٗ -وَ األًغغ ٖ٤ئُ ٠أعضاء اُغغْ أُخزِلخ.

-32أؽذ أعٜضح عغْ اإلٗغبٕ اُزبُ٤خ ٝظ٤لز ٚاُز٘غ٤ن ٝاُزؾٌْ ك ٢اُغغْ:
أ-اُز٘لغ٢

ة -اُذٝس١

ط-اُج٢ُٞ

د -اُؼظج٢

-33ػ٘ذ أُوبسٗخ ث ٖ٤اُغبئَ ٝاُـبص كإ عغٔ٤بد اُغبئَ:
أ -أثطأ ٖٓ عغٔ٤بد اُـبص ٓٝزجبػذح أًضش
ة-أعشع ٖٓ عغٔ٤بد اُـبص ٓٝزجبػذح أًضش
ط-أثطأ ٖٓ عغٔ٤بد اُـبص ٓٝزوبسثخ أًضش
د-أعشع ٖٓ عغٔ٤بد اُـبص ٓٝزوبسثخ أًضش
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صفحة 9

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

انسؤال انثبًَ:

يب انًقصىد ثكال يًب ٌهً :
#ػشف دسعخ االٗظٜبس .
......................................................................................................................
......................................................................................................................

عهم يب ٌأتً :
 #رغزط٤غ اُخِ٤خ اُؾ٤خ إ رزجبدٍ أُبء ٝثؼغ أُٞاد ثٜ٘٤ب ٝث ٖ٤اُٞعؾ أُؾ٤ؾ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 #رؼذ ِٓٞؽخ أُ٤بٓ ٙشٌِخ ػِ ٠اُضساػخ ك ٢ع َٜاُجبؽ٘خ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 #ػ٘ذ ٗضع ٓغٔبس ٓضجذ كُٞ ٢ػ خشت ،كإ أُغٔبس ٣خشط داكئب ًا.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 #ر٘ب ٍٝاُـزاء اُـ٘ ٢ثبألُ٤بف ػشٝسُِ ١غغْ.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
 #شغشح اُِجبٕ رظ٘غ ؿزائٜب ث٘لغٜب ثٔ٘٤ب األسٗت ال ٣و ّٞثزُي
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

يب انذوس انزي ٌقىو ثه كم يٍ :
 #اُضشٓٞعزبد :
......................................................................................................................
#أُ٤زًٗٞٞذس٣ب
......................................................................................................................
 #اُشا٣جٞعٓٞبد
..........................................................................................................
 #اُخشت
..........................................................................................................

فسش يبٌهً :
 #رزٔ٤ض عذس اُششا ٖ٤٣ثأٜٗب ػؼِ٤خ  ٝعٌٔ٤خ .
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ً #ش٣بد اُذّ اُؾٔشاء هشط٤خ اُشٌَ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ٝ #عٞد اُخٔالد ك ٢األٓؼبء اُذه٤وخ
......................................................................................................................
......................................................................................................................
ٛٝ #ت هللا عجؾبٗٝ ٚرؼبُ ٠اُذة اُوطج ٢كشٝا ًا ُ ٚٗٞأث٤غ ٝأِٓظ؟
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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صفحة 11

اُظق اُضبٖٓ

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

أسئهخ يتُىعخ
 ٖٓ-1خالٍ دساعزي ُِٔغبٛش ارًش ٗٞػٜٔ٘ٓ ٖ٤ب
أ........................................................................-
ة....................................................................-

-2رؼشكذ ٖٓ خالٍ دساعزي ٌُِبئ٘بد ٝؽ٤ذح اُخِ٤خ ػِ ٠اُجٌز٤ش٣ب ٌٗٞٓٝبرٝ ٚأٗٞاػٜب.
أ ٌٕٞ٣ ًْ-ػذد اُخال٣ب اُ٘برغخ ٖٓ اٗوغبّ اُخِ٤خ اُجٌز٤ش٣خ  4اٗوغبٓبد ٓززبُ٤خ
..........................................................................................................
ة -ر٘جأ ثٔب ع٤ؾذس ارا ُْ رؾز ١ٞاُخِ٤خ اُجٌز٤ش٣خ اُز ٢رؼ٤ش ك ٢عغْ اإلٗغبٕ ػِ ٠اٌُجغُٞخ
..........................................................................................................

-3ارًش اعْ ػؼ٤ز ٖ٤رزٔ٤ض ثٜٔب اُخِ٤خ اُ٘جبر٤خ ٓٝب ٝظ٤لخ ًَ ٜٓ٘ٔب ؟
ّ
1

اعْ اُؼؼ٤خ

ٝظ٤لزٜب

2

 -4رزؾشى اُ٘بس ٓضِٔب رزؾشى ثؼغ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ  ٝهذ رظجؼ ك ٢األٝهبد أًضش ػخبٓخ ٓٝغ
رُي ال رؼزجش اُ٘بس ٖٓ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ .ػذد خبط٤ز ٖٓ ٖ٤اُخظبئض اُز ٢رغؼَ اُ٘بس ٓبدح ؿ٤ش
ؽ٤خ.
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صفحة 12

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

......................................................................................................................
......................................................................................................................

-5اُشٌَ أُوبثَ ٞ٣ػؼ رشً٤ت اُخِ٤خ اُؾٞ٤اٗ٤خ  ،أًَ اُشعْ ثٌزبثخ اُزشاً٤ت أُشبس اُٜ٤ب

اًزت أُظطِؼ اُؼِٔ ٢اُز٣ ١ذٍ ػِ ٚ٤اُؼجبساد ا٥ر٤خ :
أً-بئ٘بد ؽ٤خ ثذائ٤خ ال رٔزِي ٗٞاح ٝال ػؼ٤بد ػذا اُشا٣جٞعٓٞبد ()..............
ةٗ-غ٤ظ ٘٣وَ أُبء ٝاألٓالػ اُز ٢رٔزظٜب اُغزٝس ػجش اُ٘جبد ()................

-6رؼشكذ ٖٓ خالٍ دساعزي ٌُِبئ٘بد ٝؽ٤ذح اُخِ٤خ ػِ ٠اُجٌزش٣ب ٌٗٞٓٝبرٜب ٝأٗٞاػٜب
أ ٌٕٞ٣ ًْ -ػذد اُخال٣ب اُ٘برغخ ثؼذ  4اٗوغبٓبد ٓززبُ٤خ
.................................................................................................................
ة -ر٘جأ ثٔبرا ع٤ؾذس ارا ُْ رؾز ١ٞاُخِ٤خ اُجٌزش٣خ اُز ٢رؼ٤ش ك ٢عغْ االٗغبٕ ػِ ٠اٌُجغُٞخ؟
..................................................................................................................

-7رخ َ٤إٔ ؽغْ خال٣ب عغْ اإلٗغبٕ أًجش ثؼششح أػؼبف ػٔب  ٢ٛػِ ٚ٤آ ، ٕ٥برا رزٞهغ إٔ
٣ؾذس ُؼِٔ٤خ رجبدٍ أُٞاد ث ٖ٤اُخال٣ب (رض٣ذ – روَ – ال رزـ٤ش) اخزش اُظؾ٤ؼ.
كغش ئعبثزي.
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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صفحة 13

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

 ٖٓ-8أُؼِ ّٞإ دسعخ اُؾشاسح عغٔي صبثزخ ك ٢اُؾبالد اُطج٤ؼ٤خ كٌ٤ق ٣زـِت اُغغْ ػِ٠
اُزـ٤ش اُز٣ ١ؾذس ك ٢دسعخ ؽشاسر ٚ؟ٝػؼ رُي ٖٓ خالٍ ث٤بٕ دٝس ًَ ٖٓ
األػظبة
......................................................................................................................
اُؼؼالد ٝاُغِذ ٝاألٝػ٤خ اُذٓ٣ٞخ
......................................................................................................................
......................................................................................................................

٤ً-9ق رذخَ ٓبدح ( د  .د  .د ) ئُ ٠شجٌخ اُـزاء أ ٝاُغِغِخ اُـزائ٤خ ؟
......................................................................................................................

-10هبّ أؽذ اُجبؽض ٖ٤ثلؾض صالس خال٣ب ٓخزِلخ ثبعزخذاّ صالس رو٘٤بد ٓؼ٘٤خ ٝظٜشد اُظٞسح
ًٔب ٓ ٞٛج ٖ٤ك ٢اُغذ ٍٝا٥ر: ٢
اُطش٣وخ
اُخِ٤خ
طٞسح ُجؼغ ػؼ٤بد اُخِ٤خ
األ٠ُٝ
طٞسح راد أثؼبد صالص٤خ ُِخِ٤خ
اُضبٗ٤خ
طٞسح ُخِ٤خ ؽٞ٤اٗ٤خ
اُضبُضخ
ٖٓ خالٍ أُؼِٓٞبد أُٞػؾخ ك ٢اُغذ ٍٝؽذد ٗٞع أُغٜش اُز ١اعزخذٓ ٚاُجبؽش ٌَُ خِ٤خ .
أٞٗ -ع أُغٜش ُِخِ٤خ األ.............................................................................. ٞٛ ٠ُٝ
ةٞٗ -ع أُغٜش ُِخِ٤خ اُضبٗ٤خ ............................................................................ ٞٛ
طٞٗ -ع أُغٜش ُِخِ٤خ اُضبُضخ ............................................................................. ٞٛ
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ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

-11اُشٌَ أُوبثَ ٞ٣ػؼ ػِٔ٤خ اُزجبدٍ اُـبص ١ث ٖ٤عٜبص ٖ٣ك ٢عغْ
اإلٗغبٕ.
أ -عْ اُغضء أُشبس ئُ٤خ ثبُشهْ ()1؟
............. ................................................................................
ة -ػغ أعٜٔب رٞػؼ اٗزوبٍ األًغغٝ ٖ٤صبٗ ٢أًغ٤ذ اٌُشث ٕٞث ٖ٤اُغضء سهْ (ٝ )1اُٞػبء
اُذٓ ١ٞك ٢اُشٌَ أُوبثَ.

طً -ش٣بد اُذّ اُؾٔشاء هشط٤خ اُشٌَ .ػَِ؟
......................................................................................................................

ٞ٣-12ػؼ اُشٌَ أُوبثَ خِ٤خ ٗجبر٤خ .أدسط اُشٌَ صْ أعت ػٖ
األعئِخ ا٥ر٤خ
أ-اششػ عجت اؽز٤بط اُخِ٤خ اُ٘جبر٤خ ئُ ٠اُجالعز٤ذاد اُخؼشاء:
.......................................................................................
......................................................................................
ة ًْ-اٗوغبٓب ٣غت ػِ ٠اُخِ٤خ اُٞاؽذح اُو٤بّ ث ٚؽز ٠رظجؼ  16خِ٤خ؟
......................................................................................................................
................. ....................................................................................................
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ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

أسئهخ أشكبل وسسىيبد ثٍبٍَخ:
-1اُشٌَ أُوبثَ ٞ٣ػؼ خِ٤زٗ ٖ٤جبر٤ز ( ٖ٤أ – ة ) ٖٓ خالٍ اُشٌَ اٝعذ
أ -ؽغْ اُخِ٤خ أ ٝاُخِ٤خ ة
................................................................
ة -أُغبؽخ اُغطؾ٤خ ُِخِ٤خ أ ُِٝخِ٤خ ة
.......................................................................................................
ط -أ ١اُخِ٤ز ٖ٤ثشأ٣ي ُٜب كبػِ٤خ ك ٢آزظبص أُٞاد اُـزائ٤خ ٝاُزخِض ٖٓ اُلؼالد .
كغش ئعبثزي
.......................................................................................................

-2اُشٌَ اُزبُٔ٣ ٢ضَ سعٔب رخط٤ط٤ب ألؽذ أعٜضح عغْ االٗغبٕ ادسع ٚصْ اعت ػٖ األعئِخ ثؼذ: ٙ

أٓ-ب اعْ اُغٜبص اُزٔ٣ ١ضِ ٚأُخطؾ أػال ٙ؟
........................................ .............................................................................
ة-ك ٢ا ١أُ٘طوز A( ٖ٤اّ  )Bرٌ٤ًٔ ٕٞخ األًغغ ٖ٤ك ٢اُذّ اػِ ٢؟ُٔٝبرا ؟
......................................................................................................................
....................................... ...............................................................................
طٓ-ب  ٢ٛاُؼؼ٤خ اُز ٢رؼَٔ ػِ ٠ئ٣ظبٍ ٛزا اُغٜبص ثبُغٜبص اُز٘لغ ٢؟
....................................... ...............................................................................
د-ارًش اص٘ ٖٓ ٖ٤األػشاس اُ٘برغخ ػٖ اعز٘شبم دخبٕ اُغغبئش ؟
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صفحة 16

ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

......................................................................................................................
.....................................................................................................................

-3اُشٌَ اُز ١أٓبٓي ٔ٣ضَ اُخِ٤خ اُؾٞ٤اٗ٤خ ،اعز٘زظ أعٔبء اُج٤بٗبد كوؾ أُٞعٞدح ػِ ٠اُشعْ

...........................................................-1
.........................................................-2
.........................................................-3
........................................................-4
ُٔ #برا رٌ ٕٞاُخال٣ب ٓؾذدح اُؾغْ ك ٢اٌُبئ٘بد ػذ٣ذح اُخال٣ب ؟
..........................................................................................................

-4اُشٌَ أُوبثَ ٔ٣ضَ خِ٤خ ؽ٤خ ادسع ٚصْ أعت ػٔب : ٢ِ٣

 -1ارًش ٗٞع اُخِ٤خ ؟
..........................................................................................................
ٓ -2ب اعْ األعضاء أُشبس ئُٜ٤ب ثبألسهبّ ()5( ٝ )1؟
..........................................................................................................
ٓ -3برا ٣ؾذس ُِخِ٤خ ئرا اخزل ٠اُغضء ( ٖٓ )7اُخِ٤خ ؟
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ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

اُظق اُضبٖٓ

..........................................................................................................

-5اُشٌَ أُوبثَ ٞ٣ػؼ صالصخ ٖٓ أعٜضح عغْ اإلٗغبٕ.
ٓ #ب اعْ اُغٜبص( ٖ٣ة) ( ٝط)؟
ة............................................................... :
ط................................................................ :
ٓ #ب اُغضء أُشزشى اُز٣ ١زْ ك ٚ٤رجبدٍ أُٞاد ث ٖ٤اُغٜبص( ٖ٣أ)( ٝة) ؟
......................................................................................................................
........................ ..............................................................................................
ٝ #ػؼ ٛز ٙأُٞاد أُزجبدُخ ثٜٔ٘٤ب.
......................................................................................................................
....................................................................................................................

٣-6جٖ اُشعْ ٓوطغ ُِوِت ٝاُشئز ٖ٤ك ٢عغْ اإلٗغبٕ .
ادسط اُشٌَ صْ أعت :
أ-رؾ٤ؾ ثبُؾ٣ٞظالد اُٜٞائ٤خ ٣ٝزْ ػ٘ذٛب رجبدٍ اُـبصاد
.....................................................
ة-اُٞػبء اُذٓ ١ٞاُز٘٣ ١وَ اُذّ ٖٓ اُوِت ئُ ٠خال٣ب
اُغغْ ٣غٔ.......................................... ٠
ط-اُوِت ػؼ٣ ٞزٌ ٖٓ ٕٞػذح أٗغغخ أرًش اصٜ٘٘ٓ ٕ٢ب:
......................................................................................................................
........................ ..............................................................................................
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ُ٘جذع ك ٢اُؼِّٞ

 -7أٗظش ُِشٌَ أُوبثَ صْ أعت ػٖ األعئِخ اُز ٢رِ:ٚ٤

اُظق اُضبٖٓ

غشبء رو َفبرٌخ اختٍبسٌخ

يحهىل يهحً

أ -أسعْ ع ْٜػِ ٠اُشٌَ ٣ج ٖ٤ارغب ٙؽشًخ عض٣ئبد أُبء
ثبألعٔٞص٣خ؟
ة ٞٗ -ع اُـشبء اُز ١رٔزٌِ ٚاُخال٣ب اُؾ٤خ ...........................................ٞٛ

طٓ -برا رزٞهغ إٔ ٣ؾذس ُِخِ٤خ ُ ٞإٔ اُـشبء اُجالصٓ ٢طِجب ٝؿ٤ش ٓ٘لز ُِٔبء ؟
....................................................................................................

إعداد وتجميع وتنظيم  :أ.عيسى خميس السعدي

صفحة 19

انظف انضبيٍ

نُجذع فٍ انعهىو

سلطىخ عمبن
وزارح الترثيخ والتعليم
المديريخ العبمخ للترثيخ والتعليم ثمحبفظخ جىىة الجبطىخ
مدرسخ كعت ثه سىر ( )10 -5للتعليم األسبسي

انفظم انذساعٍ األول

للصف الثبمه – الىحدح الثبويخ
الحرارح
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صفحة 1

انظف انضبيٍ

نُجذع فٍ انعهىو

المقدمخ
كزُت ( نُجذع فٍ انعهىو ) هى عجبسح عٍ يغًىعخ يٍ االخزجبساد انغبثقخ قًذ ثزغًُعهب ورُغُقهب
ورقغًُهب عهً ؽغت انفظىل وانىؽذاد
ثؾُش عٍ االَزهبء يٍ فظم(وؽذح) يعُُخ رىصع عهً انطهجخ يٍ قجم انًعهًٍُ
أو َقىو انطبنت ثبخزجبس َفغه ثُفغه واإلعبثخ عهً األعئهخ انًظبؽجخ نزنك انفظم

الهدف
رعىَذ ورذسَت انطهجخ عهً َىعُه األعئهخ انزٍ رشد فٍ االخزجبساد
يشاععه عبيخ وشبيهخ نًب رى دساعزه
انىقىف عهً يغزىَبد انطهجخ وثبنزبنٍ يغبعذرهى نفهى انًُهبط ثظىسح أفضم
رغًُع أعئهخ االخزجبساد فٍ يكبٌ واؽذ
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صفحة 2

انظف انضبيٍ

نُجذع فٍ انعهىو
السؤال األول:

-1عندما تقود السٌارة بسرعة وتضغط على الفرامل فجأة فان جزء اإلطار المالمس لألرض:
أ -تزٌد حركة جزٌئاته
ج -تقل المسافة البٌنٌة لجزٌئاته

ب -تزٌد كثافته
د -تقل درجة حرارته

-2الصورة التً تدل على انتقال الحرارة بالحمل الحراري هً

-3عند سكب ماء الكأس( أ )الى الكأس( ب ) ،كم تتوقع ان تكون درجة الحرارة بعد امتزاج
كمٌتً الماء
أ30 -
ب50 -
ج70 -
د100 -

 -4فً الشكل المقابل تحس الٌد بعد فترة بالحرارة وذلك نتٌجة انتقال الحرارة الٌها الطرٌقة :
أ-التوصٌل
ب-اإلشعاع
ج-الحمل
د-الحمل واإلشعاع معا
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صفحة 3

انظف انضبيٍ

نُجذع فٍ انعهىو
-5درجة الحرارة الفهرنهاٌتٌة التً تقابل الدرجة  40سلٌلٌزٌة تساوي :
ب-

أ293-

104

ج44-و 4د-

40

-6احد مصادر الطاقة التالٌة غٌر متجدد وهو طاقة :
أ-الغاز الطبٌعي
ج-الرٌاح

ب-الشمس
د-المٌاه

-7جمٌع ما ٌلً من الطرق المٌكانٌكٌة إلنتاج الحرارة ما عدا :
أ-االحتكاك بٌن عجالت السٌارة والطرٌق
ب-الطرق بمطرقة حدٌدٌة
ج-حرق الوقود
د-ثنً شرٌط الماغنسٌوم

-8أي األسطح التالٌة هو األكثر فً إشعاع للحرارة :
أ-سطح خشن و لونه أسود ب-أسطح مصقول و لونه أسود
ج-سطح ناعم و لونه ابٌض د-سطح مصقول و لونه ابٌض

-9فً الشكل المقابل ٌوضح الحالة الفٌزٌائٌة للحدٌد و الدرجة التً تحولت عندها تسمى

أ-التجمد

ب-االنصهار

ج-الغلٌان د -التكثٌف
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صفحة 4

انظف انضبيٍ

نُجذع فٍ انعهىو

-10أي من الخصائص التالٌة لمادة ما تتم المحافظة علٌها خالل التمدد الحراري ؟ :
أ -الكتلة

ج -الشكل

ب -الحجم

د -الكثافة

-11من المصادر المتجددة بالطاقة مما ٌلً هو :
أ -النفط

ج -الفحم

ب -المدر والجزر

د -الغز الطبٌعً

-12الجدول المقابل ٌوضح أطوال بعض المواد عند درجات الحرارة من سالب  100سٌلٌزٌة
إلى  100سٌلٌزٌة  ،فتبعا له ،فإن المادة التً جزٌئاتها أكثر تماسكا ً هً :
أ -الفوالذ
ب -األلومنٌوم
ج -الزجاج
د -النحاس

-13أحد األجهزة التالٌة ٌستخدم لقٌاس درجات الحرارة العالٌة جدا:
أ -الثرمومتر الكحولً
ج -الثرموكبل

ب -الثرمومتر المطلق
د -الثرمومتر الفهرنهاٌتً

ٌ -14مكن تحوٌل المادة من الحالة (أ) الى الحالة (ب) عند درجة :

أ -الغلٌان

ب -التكثف

ج -التجمد

د -االنصهار
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صفحة 5

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

-15أي االستنتاجات اآلتٌة صحٌحة لبخار الماء المتصاعد من فنجان القهوة كما فً الشكل
المقابل ؟

-16عند محاولتك إشعال لهب بنزن بدون كمٌة كافٌة من األكسجٌن كما فً الشكل المقابل ،فأي
االستنتاجات اآلتٌة صحٌحة؟
أٌ -نبعث غاز ثانً أكسٌد النٌتروجٌن.
بٌ -نبعث غاز أول أكسٌد الكربون.
جٌ -نبعث غاز ثانً أكسٌد الكبرٌت .
دٌ -نبعث غاز أول أكسٌد الكبرٌت.

 -17تنتج الحرارة بٌن إطارات عربة التسوق أثناء حركتها على األرض كما فً الشكل المقابل
بواسطة طرٌقة مٌكانٌكٌة تسمى بــــ :
أ -الثنً
ب -الطرق
ج -االحتكاك
د -الضغط
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صفحة 6

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

-18أي األشكال اآلتٌة ٌوضح التغٌر فً ترتٌب جزٌئات كمٌة من الماء منسكبة على األرض
بعد تبخرها فً ٌوم حار؟

-19رى إدخبل أسثعخ قضجبٌ يزًبصهخ إنً وعبء فُه يبء َغهٍ
.انقضجبٌ يظُىعخ يٍ يىادّ يخزهفخ :انضعبط ،انخشت،
انًعذٌ وانجالعزُك .عهً سأط ك ّم واؽذ يٍ انقضجبٌ
األسثعخ وضع يكعّت شًع ثُفظ انؾغى .ثعذ دقُقزٍَُْ،
اَظهش يكعّت انشًع انزٌ كبٌ عهً سأط أؽذ انقضجبٌ.هزا
انقضُت هى:
ة -انًعذٌ
أ -انضعبط
د -انجالعزُك
ط -انخشت

ماء يغلي

-20رى رضجُذ ؽجبد فىل عهً يغطشح يعذَُخ ثىاعطخ انضثذح كًب َشُش انشعى انًقبثم
صى عخُذ انًغطشح يٍ أؽذ عىاَجهب فٍ أٌ رشرُت عىف رزغبقظ ؽجبد انفىل:
أ1،2،3،4،5 -
ة5،4،3،2،1 -
ط5،4،3 -
د5،4،3 -

2

3
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صفحة 7

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

السؤال الثبوي :

اكتب اسم المصطلح العلمي للظواهر في الحاالت اآلتية :
 #ظاهرة تحدث فصلً الشتاء والصٌف كما فً الشكل المقابل (.)..................( )1
 #ظاهرة تستخدم فً تهوٌة المساجد قدٌما ً (.).........................

فسر ما يلي :
 #توجد فتحات علوٌة و سفلٌة فً مبانً القالع و الحصون.
..........................................................................................................
 #عند صناعة السخانات الشمسٌة فانه ٌفضل أن تكون األنابٌب مطلٌة باللون األسود.
..........................................................................................................
 #ارتخاء أسالك الكهرباء فً أٌام الصٌف الحارة .
..........................................................................................................
 #عندما تمسك بطرف عود ثقاب وهو ٌشتعل ال تشعر بحرارة فً أصابع ٌدك؟
..........................................................................................................
 #وجود مادة عازلة (فلٌن) داخل جدران الثالجة.
..........................................................................................................
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صفحة 8

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

أسئلة متنوعة
-1تم قٌاس درجة حرارة فنجان من قهوة فوجدت ان حرارته (40س) ،حول هذه الدرجة الى ؟
أ-الدرجة المطلقة .....................................................................................:
ب -الدرجة الهرنهاٌتٌة ................................................................................:

 -2انظر الشكل التالً الذي ٌمثل تغٌر درجات الحرارة ألربع معادن مختلفة أثناء تسخٌنها ثم
اجب عما ٌلٌه من أسئلة :

أ-رتب المواد فً الشكل تصاعدٌا حسب قدرتها على التوصٌل الحراري
......................................................................................................
ب -قارن بٌن كل من معدنً النحاس والزئبق من حٌث سرعة التمدد وفسر ذلك حسب النموذج
الجزٌئً للمادة.
األسرع تمددا .................................................................................
االبطء تمددا .................................................................................
التفسٌر ......................................................................................

 -3تعتبر الشمس من مصادر الطاقة الرئٌسة والمتجددة حٌث ٌمكن االستفادة منها وتحوٌلها الى
أشكال الطاقة األخرى ،اذكر نوعٌن من الطاقة ٌمكن الحصول علٌهما من الطاقة الشمسٌة
مباشرة مع تطبٌق واحد لكل نوع .
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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صفحة 9

انظف انضبيٍ

نُجذع فٍ انعهىو

 -4قام سالم بإجراء التجربة كما بالشكل المقابل  ،حٌث وضع فً األنبوب ماء بارد وقطع من
الثلج  ،وسخن الجزء العلوي من األنبوبة حتى بدأ بالغلٌان  ،فالحظ ان الماء الموجود بأسفل
األنبوبة ال ٌغلً وحتى قطع الثلج ال تنصهر .فسر كل مما
ٌلً
أ -عدم انصهار الثلج فً األنبوبة
..................................................................
ب -ال ٌمكن تبرٌد كوب من الماء عند وضعه فوق قطعه من الثلج
.......................................................................................................

ٌ -5عانً سكان المناطق الحارة من االرتفاع الشدٌد فً درجة الحرارة صٌفا مما ٌكلفهم الكثٌر
من الطاقة فً تكٌٌف المنازل .
#اكتب إجراء واحدا للحد من هذه المشكلة ٌمكن إجراؤه فً :
أ-بناء المنزل
..........................................................................................................
..........................................................................................................
ب-األرض المحٌطة بالمنزل
..........................................................................................................
..........................................................................................................

-6قارن بٌن الطاقة الحرارٌة و درجة الحرارة كما بالجدول التالً :
وجه المقارنة

درجة الحرارة

الطاقة الحرارٌة

التعرٌف
وحدة القٌاس
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صفحة 10

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

-7وضع دمحم وعاء من الماء على الموقد وقام بتسخٌنه ،ثم قاس درجة حرارة الماء حٌن بدأ
الماء بالغلٌان ،وكان مٌزان الحرارة ٌشٌر إلى  100درجة مئوٌة ،ثم رفع دمحم درجة التسخٌن،
وغلى الماء خالل  3دقائق .بعد ذلك أخذ دمحم درجة حرارة الماء المغلً من جدٌد.
هل سٌشٌر مٌزان الحرارة إلى درجة حرارة أكبر أو أقل أو مساوٌة لـ  100درجة مئوٌة ؟
........................................................................................................
اشرح إجابتك.
..........................................................................................................
..........................................................................................................

-8باالستعانة بالشكل المقابل ،أجب عما ٌلً :

 -#تعتبر الطاقة الشمسٌة مصدر للطاقة
.......................................................
 -#حدد نوع الطرٌقة التً تنتقل بها الحرارة عند األوضاع التالٌة :
(أ) تنتقل الحرارة بطرٌقة ..................................................................
(ب) تنتقل الحرارة بطرٌقة ................................................................
(ج) تنتقل الحرارة بطرٌقة .................................................................

-9عند تسخٌن ساق من الحدٌد ،فإن جزئٌات هذه المادة (تكبر – تصغر – تتقارب – تتباعد)
اختر الصحٌح .فسر إجابتك .
..........................................................................................................
..........................................................................................................

إعداد وتجمٌع وتنظٌم  :أ.عٌسى خمٌس السعدي

صفحة 11

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

-10انتقلت أسرة فاطمة إلى حً سكنً جدٌد تتوافر فٌه مواصفات الحً السكنً الجٌد .

أ -أي من األرقام فً الشكل المقابل تشٌر إلى الموضع الذي ٌعتبر
األفضل لتركٌب جهاز التبرٌد فً منزل فاطمة؟
.......................................................................
ب -ما اسم طرٌقة التوصٌل التً ٌعتمد علٌها تصمٌم فتحات التهوٌة فً المنزل ؟
..........................................................................................................
ج -فً رأٌك م هً اإلجراءات التً ٌجب أن تتخذها أسرة فاطمة لتقلٌل الفاقد مندرجة الحرارة
فً المنزل ؟ اذكر اثنٌن من اإلجراءات
..........................................................................................................
..........................................................................................................

-11أراد احمد تسخٌن الماء فً كأسٌن  ،الكأس األول سعته  150مل والكأس الثانً سعته 250
مل حتى ٌصال الى درجة  80درجة سٌلٌزٌة :
أ -أي الكأسٌن ٌحتاج الى زمن اقل للوصول الى درجة  80سٌلٌزٌة ؟
...............................................................................................
ب -أي الكأسٌن ٌحتاج الى زمن اكبر للوصول الى درجة  80سٌلٌزٌة ؟
................................................................................................
ج -أي الكأسٌن اكتسب طاقة حرارٌة اكبر ؟
................................................................................................
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صفحة 12

انظف انضبيٍ

نُجذع فٍ انعهىو

-12قام أحمد ،وسالم ،وناصر ،بقٌاس درجة حرارة ماء موجود فً كأس ،وكل واحد منهم
ٌحمل ترمومترا ً مختلفا ً عن اآلخر  ،وكانت قراءة أحمد  ، 323وقراءة سالم  ،50وقراءة ناصر
 .122مع العلم أن قراءاتهم كلها صحٌحة.
فما نوع المقاٌٌس الحرارٌة التً ٌحملها كل منهم؟
أحمد  ،..................سالم  ،........................ناصر ..............................

ٍ يفزىػ
ْ -13
أعشي أؽًذ رغشثخًة فٍ انًخزجش .ؽُش ع ّخٍ قطعخ صهظ فٍ وعبء صعبع ّ
عب واؽذًةا فٍ ك ّم دقُقخَ .زبئظ انقُبعبد ُيجَُُّخ
يشاد ،قُب ًة
وقبط دسعخ الؽشاسح عشش ّ
َ
فٍ انغذول انزبنٍ:
رقم
القيبش
درجخ
حرارح

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5سيليسيخ

0

0

10

18

40

60

75

85

100

سيليسيخ

سيليسيخ

سيليسيخ

سيليسيخ

سيليسيخ

سيليسيخ

سيليسيخ

سيليسيخ

سيليسيخ

المبء

أعتْ عٍ األعئهخ انزبنُخ:
رت َّي ِم انغذول ص ّى ِ
أ -أٌ ؽبنخ يٍ ؽبالد انًبدح ركىٌ دسعخ انؾشاسح عُذ  18عُهُضَخ ؟
......................................................................................................
ة -أكزت سقى انقُبط انزٌ كبٌ انًبء فُه َغهٍ..................................... .........
ط -هم كًُخ انًبء انزٍ كبَذ فٍ انىعبء فٍ انقُبط سقى  5رغبوٌ كًُخ انًبء انزٍ
كبَذ فٍ انىعبء فٍ انقُبط سقى  10؟ ...........................................
أركش انغجت؟
......... ..............................................................................................
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صفحة 13

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

أسئلخ األشكبل ورسىمبد ثيبويخ:

-1انًخطظ انزبنٍ َىضؼ انعالقخ ثٍُ دسعخ
انؾبسح وانضيٍ أصُبء رغخٍُ اؽذ أَىاع انضَىد ،
ادسط انشكم عُذا صى اعت عٍ األعئهخ انزٍ رهُه
أ -يٍ انشعى انجُبٍَ ؽذد
دسعخ االَظهبس  ................ودسعخ انغهُبٌ .................
ة -نًبرا نى رزغش دسعخ انؾشاسح فٍ انفزشح (  ) A-Bوانفزشح (  ) C-Dأٍَ اخزفذ انطبقخ
..........................................................................................................

-2الشكل المقابل ٌمثل بعضا من طرق انتقال الحرارة ادرسه ثم اجب
عن األسئلة التالٌة:
أ-ما هً طرٌقة انتقال الحرارة فً كل من :
 #الماء ................................................................
 #الثرمومتر .........................................................
ب-إذا زٌدت كمٌة الماء فً الكأس الى الضعف وسخن بنفس المصدر ونفس الوقت فهل تكون
قراءة الثرمومتر أعلى ام اقل ؟فسر إجابتك
..........................................................................................................
........................................................................................................
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صفحة 14

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

-3فً الشكل المجاور نالحظ انتقال جزٌئات الماء من القسم (أ) إلى القسم (ب) عبر الغشاء.
أ -أي القسمٌن (أ) أو (ب) أكثر تركٌزا ً بالمادة المذابة؟
...........................
ب -ماذا تسمى هذه العملٌة؟
......................................................................................................
ج -متى ٌتوقف تدفق جزئٌات الماء؟
.....................................................................................................

 -4قبو أؽذ انطالة ثزغشثخ َخزجش فُهب إؽذي خظبئض اَزقبل انًىاد فٍ صًشح انزفبؽخ وكبَذ
انزغشثخ كبِرٍ:

أ -يب اعى انخبطُخ انزٍ َخزجشهب انطبنت؟
.......................................................................................ص. .........................
ة -يبرا رزىقع أٌ َؾذس نهزفبؽخ فٍ انؾبنخ (أ) ثعذ يشوس فزشح يٍ انضيٍ؟
. .................................................................................................................
ط -فغش انزغُش انزٌ ؽذس نهزفبؽخ فٍ انؾبنخ (ة)؟
. ................................................................................................................
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صفحة 15

نُجذع فٍ انعهىو

انظف انضبيٍ

-5انشكم انًقبثم َىضؼ يُؾًُ رغخٍُ كًُخ يٍ يبدح يع انضيٍ.أدسعه عُذا ًة صى اعت عًب َهٍ:
أ-عشف دسعخ االَظهبس؟
..... ................................................................
ة -يب هٍ انؾبنخ انزٍ رىعذ عهُهب انًبدح عُذ انًشؽهخ (ط)؟
..........................................................................
ط -يب هٍ انًشؽهخ انزٍ ركزغت فُهب انًبدح انطبقخ انؾشاسَخ
دوٌ أٌ رشرفع دسعخ ؽشاسرهب؟
......................................................................................................................

-6قبو يغًىعخ يٍ انطالة أصُبء رُفُز االعزكشبف انعًهٍ ثزغخٍُ كًُخ يٍ انًبء رؾزىٌ عهً
ثهىساد قهُهخ يٍ يبدح ثٍسيُغُبد انجىربعُىو األسعىاَُخ انهىٌ ،ثهذف انزعشف عهً طشق اَزقبل
انؾشاسح فٍ انًىاد انًخزهفخ ،كًب َىضؼ انشكم انًقبثم:
أ-يب َىع طشَقخ اَزقبل انؾشاسح فٍ انكتط؟
...........................................................................
ة-قبو انطبنت فٍ انخطىح انضبَُخ ثىضع كشرٍُ فٍ انكتط إؽذاهًب
يٍ انؾذَذ واألخشي يٍ األنًُُىو ،وثعذ انزغخٍُ رى وضعهًب فٍ
قشص يٍ انشًع ،فتٌ انكشرٍُ رظهش انشًع ثكًُخ أكجش؟ و نًبرا؟
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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