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        ))))نقاطنقاطنقاطنقاط6((((-كيمياءكيمياءكيمياءكيمياء-: : : : التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول
� �ن ا�ز�ك �م ���ف إ�� ل ����� ���ول ��ض �ور ا���ء -1�  ��( )& أ�#و#& إ%$#�ر #رادة ا��د�د و  ��

  �ز�6 $3$2ل #�ر628 %���6 ,�د�� �-رب �ن )وھ6 ا�5#و#�ن ,ود �-�ب �3$2ل)�/�ظ إ�ط/ق )-�,�ت *
  �� إ>م ھذا ا�:�ز ا���ط�ق؟  - أ

 أ$ب ا���2د�6 ا��3رد�6 ��$��,ل ا��� ل )& ا�5#و#�ن   - ب
��6 ا���$=�56دد ا  - ت���� )& ا�5#و#�ن )راد ا�
  
  ا�$���ل ا��ر#��& #�����س و ذ�ك #�>$��2ل طر�-6) )�م(�ر�د $:��ف 8ط62 �ن ا�:را)�ت  -2
  أ,ط ر>�� $%ط�ط�� $و�� �ن %/�C ھذه ا��2��6 -أ

  أ3رح ,ن طر�ق ا���2دDت ��ذا �� ل ,�د ل �ن ا�� 2د و ا���#ط -ب
  

        ) ) ) ) نقاطنقاطنقاطنقاط6((((-كهرباءكهرباءكهرباءكهرباء- : : : : التمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثاني
  ��� ا��%طط ا��ر#��& ا�$��&د�

  
  ل $�-�ق ا�$=ر#6 �>=ل #2ض ا�-��>�ت ا��� ل ,���� �ن %/ -1

7  5.5  2  1.5  U(v) 
71.1  54  19.1  15  I(mA)  

  �( أ%ذ ا�>�م ا�$��� $:�رات ا�$��ر #د6�D ا�$و$رن أر>م ا������ ا�ذي �#�  - أ
1cm                               5mA                                               

                        1cm                            1v                                                      
 
 

%طوط ا�$��2ن �=ب إظ��رھ� (  �U= 4Vن %/ل ا������ أ,ط 6��8 3دة ا�$��ر ,�د�� $ #� 3دة ا�$و$ر  –ب 
  ),�� ا�ر>م #�ون �:��ر 

   Rأ�>ب 6��8  –ج 
  ,�د�� �:�ر ا��-�و�6 ا�>�#-Y# 6%رى أ#ر ���� ھل 3دة ا�$��ر >$زداد أو $�-ص ؟ �( ا�$2��ل -د
$#ت ,�� =��ز �ر#��& ا�2/�$�ن ا�$���$�ن  -2 :220V  -  1800W   

  أ$ب ا�68/2 ا�$� $=�( ا�-�م ا��$و#6 ,�� ا�=��ز و 3دة ا�$��ر ا��ر#��& - أ   
  $2#ر ا�=��ز أ�>ب 3دة ا�$��ر ا�$� –ب   
  :�ن %/ل ا5=�زة ا�$���6 �دد ���� ا�$� $�2ب دور ����6 ا�$ر�#�ت ا��ر#���6 أو ا_�>�ن -3

  �� �رة –ا�-�ط( ا�ذا$�  –>�ك أر�&  –>�ك ا�طور  –,داد �ر#��&  –�و�د     
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��/ �ن 6�8 رأ>C إ�� أ%�ص 8د��C أ3$ر ,�ر �راة و أراد $�#�$�� ,�� ا�=دار #��ث �$�ن � C�<= 6ن رؤ�  
   m0.1  و ا�#2د #�ن ,���C و 6�8 رأ>C ھو b(m  1.70ذا ,��ت أن طول ھذا ا�3%ص 

 8وا��ن ا������ت ا��$�3#�6 #�>$%دام ز�6/أ,ط $���/ وا��� ��ذه ا�و�6�2 �( $�د�د =��( ا�#����ت ا� -1
  ؟ا��رآةھو طول  �� -2
 ة ا��راة �ن ا5رض ؟,�� أي �>�)6 $#2د �8,د -3
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 #��$و)�ق


