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يالصظخ ٚ :تكٌٕ االختجبس يٍ ( )3صفضبد ٔ(  ) 5أعئهخ  ،أرت ػُٓب رًٛؼٓب :
انغؤال األٔل :ظغ دائشح صٕل سيض اإلربثخ انصضٛضخ نكم فمشح يٍ انفمشاد انتبنٛخ :

( 10ػاليبد)

 - 1انزٓبص انًغتخذو إلػذاد يمبغغ سلٛمخ يٍ انؼُٛخ العتخذايٓب ف ٙتضعٛش ششٚضخ ْٕ :
د) رٓبص انػسد انًشكض٘ د) ال شٙء يًب ركش
ة) رٓبص انًمطبع انٛذٔ٘
أ) انضبظُخ
 - 2انًزٓش انًغتخذو نذساعخ صزى انفٛشٔط ْٕ :
أ) انًزٓش اإلنكتشَٔ ٙة) انًزٓش انعٕئ ٙانًشكت د ) انًزٓش انتششٚض ٙد ) ال شٙء يًب ركش
 - 3رًٛغ انًزًٕػبد اٜتٛخ تؼذ صمٛمٛخ انُٕٖ يب ػذا:
د ) انجكتٛشٚب
د) انطالئؼٛبد
ة ) انفطشٚبد
أ) انضٕٛاَبد
 - 4انًٕاد انت ٙتُتذ داخم انخهٛخ ٔتغبدس إنٗ انخبسد تًش ػجش :
ة ) انُٕاح ٔانزغى انضبل
أ) انًٛتٕكُذسٚب ٔرٓبص غٕنزٙ
د) انشجكخ اإلَذٔثالصيٛخ ٔرٓبص غٕنز ٙد) انفزٕاد ٔانزغى انضبل
 - 5انخالٚب األكٕنخ َٕع يٍ خالٚب انذو انجٛعبء ٔظٛفتٓب تذيٛش انجكتٛشٚب انت ٙتٓبرى انخالٚب ،أ٘ انؼعٛبد
اٜتٛخ تتٕافش ثكخشح ف ٙانخالٚب األكٕنخ:
د ) انشاٚجٕعٕيبد
د ) رٓبص غٕنزٙ
ة) األرغبو انضبنخ
أ) انفزٕاد
 - 6أ٘ انؼعٛبد اٜتٛخ تضتٕ٘ ػهٗ انغشاَب:
د ) األرغبو انضبنخ
د) أرغبو غٕنزٙ
أ) انًٛتٕكُذسٚب ة) انجالعتٛذاد
 - 7اَتمبل األكغز ٍٛث ٍٛانضٕٚصالد انٕٓائٛخ ٔانذو ٚؼذ يخبل ػهٗ:
أ) االَتشبس انجغٛػ ة) انخبصٛخ األعًٕصٚخ د) انُمم انُشػ د)االَتشبس انًغٓم
 - 8انؼبنى انز٘ اعتخذو انًزٓش نذساعخ خالٚب انفه:ٍٛ
د) سٔثشد ْٕن
د) شالٚذٌ
ة) اثٍ عُٛب
أ) فبٌ نٕفُٕٓن
 - 9تجهغ لٕح انتًٛٛض ف ٙانًزٓش اإلنكتشَٔ:ٙ
د)  0.3يٛكشٔ يتش د)  0.5يٛكشٔ يتش
ة) َ 0.05بَٕ يتش
أ) َ 0.5بَٕ يتش
 – 10أ٘ انؼجبساد اٜتٛخ صضٛضخ فًٛب ٚتؼهك ثؼًهٛبد األٚط:
أ) ٚؼذ انجُبء انعٕئٔ ٙانتُفظ انخهٕ٘ يٍ ػًهٛبد انٓذو
ة) ٚؼذ انجُبء انعٕئٔ ٙانتُفظ انخهٕ٘ يٍ ػًهٛبد انجُبء
د) ٚؼذ انجُبء انعٕئ ٙيٍ ػًهٛبد انجُبء ٚٔ ،ؼذ انتُفظ انخهٕ٘ يٍ ػًهٛبد انٓذو
د) ٚؼذ انجُبء انعٕئ ٙيٍ عيهٛبد انٓذو ٚٔ ،ؼذ انتُفظ انخهٕ٘ يٍ ػًهٛبد انجُبء
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( 10ػاليبد)

انغؤال انخبَ :ٙاركش احُ ٍٛنكم يًب ٚه:ٙ
أ) خصبئص األَغزخ انطالئٛخ.
__________________________________________________ - 1
__________________________________________________ - 2
ة) يصبدس صصٕل اإلَغبٌ ػهٗ انًؼشفخ .
______________________ - 1

_____________________________ -2

د) فشٔع انؼهٕو انضٛبتٛخ.
_____________________ -1
د) أشكبل ػًهٛبد اإلدخبل انخهٕ٘.
______________________ -1

______________________________ -2
_____________________________ -2

ِ) إَٔاع األَغزخ انعبيخ.
_______________________ -1

_____________________________ -2

_____________________________________________________
انغؤال انخبنج :ادسط انشكم انتبن ٙانز٘ ًٚخم خهٛخ ػصجٛخ ،حى أرت ػٍ األعئهخ انت ٙته: ّٛ
-1

-2

(  8ػاليبد)
-3

-4

-5

(  5ػاليبد )
أ) صذد أعًبء األرضاء انًشبس إنٓٛب ثبألسلبو يٍ ( )5-1
ة) تمغى انخالٚب انؼصجٛخ صغت انٕظٛفخ إنٗ حالث إَٔاع سئٛغخ  .اركشْب ٔصذد ٔظٛفخ كم يُٓب 3( .ػاليبد)
__________________________________________ ______________ - 1
______________ - 2

___________________________________________

______________________________________________ ______________ - 3
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(  4ػاليبد)

انغؤال انشاثغ :ػشف يب ٚه:ٙ

 انًذيذ انخهٕ٘____________________________________________________ :________________________________________________________________
 ثالصيب انذو ________________________________________________________ :________________________________________________________________
_______________________________________________________________
 خالٚب انذو انضًشاء___________________________________________________ :__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 انُمم انُشػ________________________________________________________ :________________________________________________________________
__________________________________________________________
(  8ػاليبد)
انغؤال انخبيظ :أرت ػٍ األعئهخ اٜتٛخ :
( 6ػاليبد)
أ) اركش إَٔاع األَغزخ الػعهٛخ ٔصذد ثؼط يٕالؼٓب ف ٙانزغى صغت انزذٔل انتبن:ٙ

ثؼط انًٕالغ ف ٙرغى اإلَغبٌ

َٕع انُغٛذ انؼعهٙ

ة) ٔظش كٛف تؼًم يكَٕبد انذو ػهٗ إٚمبف انُضف ٔإغالق انزشس ف ٙصبنخ تؼشض انزغى إنٗ رشس (.ػاليتبٌ)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
انتهت األسئلة
نرجو لكم التوفيق
قسم العلوم  /مدارس تقارب
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معلمة المادة :ندى أبو رحمة

