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ةيبعشلا ةيطارقوميدلا ةرئازا ةروما

نالغ-نامثع ديقعلا ةوناثةينطولا ةيبلا ةرازو

ةيئايفلا مولعلا ةدام  لوألا يــــــــثالثلللوألا رابتخالا

نــــيتعاس:ةدملاةيرجت مولع3:بعشلا

)طاقن70(:لوألانیرمتلا
:لوألا ءزا

لجأ نمو رمعلا فصن نمز لالخ نم ةعشم ةدام نم ةنيع ع فرعتن نأ درن

ةمزاللا تاسايقلا زاجنإب ةعشأ فشاو )ھيتاقيم( قر دادع ةطساوب موقن كلذ

.01لشلا  لثمملا نايبلا مرو

lnنايبلا صخي اميف ظحالت اذام.1 = ( .ةيضار ةلداعمب ھنع ع ،(

.ووةلالدبlnةرابع طعأ.2

.اعشالا طاشلا تباث ةميق اينايب دج.3

.)اعشالا طاشلا تباث(و/نب طرت لا ةقالعلا دجوأ.4

.ةنيعلا ةاون زمر جتتسا ./رمعلا فصن نمز بسحا.5

=ةظلا دنع ةونألا ددعنكتل.6 .ونم ل ميق دجوأ . ةنيعلا هذ ةلتكو0

:ياثلاءزا

ظنل طاشلا لازلز ل لجأ نم سايق اوعاطتسا ثيح ،ةميدق لزالز لالخ ةمودرم ارأ نم تانيع ذخأب نادلبلا ىدحإ  ءاملعلا ماق دقل

،0,251:اتلا1979 ةفلتخم تانيع لجأ نم تاطاشلا هذ تاسايق تناف ،5700و هرمع فصن يذلاوعشملا14نوركلا

.ةيلود ةدحو0,223،0,215،0,233

.0,255و اتباث ىقبي يذلاو ةمودرم غ ضرأ طاش امنب

؟ةسوردملا تانيعلل رقتلا رمعلا و ام.1

؟لزالزلا ثودح خراوت  ام.2

:ىطع

/ ( ) = 138,3 / ( ) = 276 / ( ) = 3

)طاقن60(:يناثلانیرمتلا
نم ةصاوغلا فرط نم ةكلسملا ةقاطلا جتت .ةوون ةصاوغ لعافمل دوقوبصا موينارويلاوموينارويلا نم طيلخ لمعتس

:اتلا يوونلا لعافتلا ةلداعم بسح كلذو تانونب امادطصا رثإموينارويلا راطشا
+ → + +

.ةقباسلا ةوونلا ةلداعملا ودجوأ.1

.لعافتلا اذ نمـلاب ةررا ةقاطلا بسحأ.2

.ثداا يوونلا لعافتللةوقاطلا ةليصا لثم.3

=ةلتك الالخ كلس لا ةينمزلا ةدملا دجوأ.4 1 gھتعاطتسا نأ املع ةصاوغلل يوونلا لعافملا فرط نمموينارويلا نم

15.

:ىطع
( ) = 234,99345 ( ) = 138,88917 ( ) = 93,89451 ( ) = 1,00866

1 = 931,5 1 = 1,6 × 10 1 = 1,66 × 10 = 3 × 10 / = 6,02 × 10
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)طاقن70(:يبیرجتلا نیرمتلا
ترولوبيلا دراوش ع يوتحي ةيسوفلاو ةيتكبلا ىودعلا دض لاعف جوتنم وف ةرطم صئاصخب متي يام لولحمليفاج ءام

دراوش نأ ءوضلا  ثدحي.ةدسكؤملا ةفصلا ليفاج ءام عترولوبيلا ةدراش يفضت .دراوشودراوش ،

نوي لعافتلا اذ نإفتلاولا دراوش دوجوو .ايجردت ھتيلاعف دقفيس ليفاج ءام اتلاوءاملاتائزج ءيطب لش دسكؤت

.عرسأ

./و/ناتئانثلا ىطع .ةيعاجرإلا ةدسكألا لعافت ةلداعم بتكأ.1

1,013طغض تحتو°20ةرارا ةجرد  سقن )دراوش دوجوب( ليفاج ءام ككفت ةعرس ةساردل.2 × زاغ م10

:اتلا تاسايقلا لودج ع لصحتنفةظ ل  لشملانكألا
480450420360300240180120600( )
316316312298273248203148790( )

( )

؟لعافتلا مدقت لودج زجنا-أ

=نايبلا مسرأولعافتلا مدقت ميق باسحب تاسايقلا لودج لمكأ-ب ( :اتلا مسرلا لامعتساب .(

=تازاغلل وملا ما نأ ملعلا عم 24 /

]يادتبالا وملا كلا جتتسا مث لعافتللظعألا مدقتلا نع-ـج لمعتسملا ليفاج ءام م ؟ترولوبيلا دراوشل[

= 0,11.

.ھتميق بسحاو/لعافتلا فصن نمز فرع.3

:ةقالعلا ة تثأ.4

= −2

=تاظلا دراوش ءافتخال ةيما ةعرسلا بسحا.5 120،= ؟اميب نراق.360

=حنملا لش ايفيك مسرأ .دراوشلا دوجو مدع ةلاح .6 ( .قباسلا نايبلا ع(

قــــــــــــــــــيفوتلابةداملاةذتاسأ

1 → 60

1 → 1,3
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