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�E األول : ��  نقاO  7ال

   ي%ور ���$ الق!� ح�ل األرض وف� م�ار نع���ه دائ��ا م���ه ه� م��� األرض، ون�ف ق��ه. 1

  ودوره    

 ب%اللة :  الق!�؟ م?ل ق�ة ج/ب األرض على الق!� و أع�ي 67ارة ش%تهاما ه� ال!�جع ال/- ت+�$ إل(ه ح��ة ���$  .1.1

 . و ن�ف ق�� م%ار م��� الق!�   ، ثابH ج/ب العام ل+�FتE  ، ��لة الق!�  ك�لة األرض       

 ل��Lة م��� ع�الة الق!�. أح�$ K(!ة ال��عة. 2. 1

 على  حلقH في م%ار دائ�- ح�ل الق!� ل�ي ح!لH رواد الفMاء إلى س�ح الق!� س+ة ا ال!��6ة الفMائ(ة أبل�. 2

 Hارتفاع ثاب . . Sالق!� فق �Fع ل�أثMUف�ض أن ال!��6ة تW 

 . ما ه� ال!�جع ال!+اس$ ل%راسة ح��ة ال!��6ة ؟ 1. 2

� قان�ن ال?اني ل+�FتE بEF أن 67ارة س�عة ال!��6ة ح .2.2Fل الق!� �ال�الي : ب���� 

 .Gو��ل�ه ، وثابH الZ/ب العام ون�ف ق�� الق!� :  ب%اللة 67ارة دور ال!��6ةاس�+�ج . 3. 2

2 .4 .!)K $لـ   الع%د\ةة أح�  . 

 .. ذ�� ب+` قان�ن ال?ال_ ل^�ل� 1 .3

 ال�FZ م��ق�.لق!� اص�+اعي أرضي   اس�+�ج م!ا تق%م ن�ف ق�� لل!%ار . 2. 3

 .ق�% مع�فة ع!� الق!� أخ/نا عF+ة مE ح�Z ق!�- ��ل�ه  .4

مE غاز األرغ�ن في الEFFg�h ال+fامEFF. عل!ا أن  حeZ مE ال��تاس�Fم و  وج% أنها ت��L- على 
 .ت��Lل إلى ن�اة األرغ�ن     مhعة k)�g(ا ن�ف ع!�ها اس�Fم ن�اة ال��ت

 ع�ف ال+�اة ال!hعة. . 1. 4 

 أك�$ معادلة ال�ف^n ال+�و-. ما ن!S اإلشعاع وما هي خ�ائ�ه. . 2. 4

 .    �ى Wالعالقة:\ع ال�ZL  بEF أن ع!� . Wاالس�عانة Wقان�ن ال�+اق` اإلشعاعي  3. 4 

 مل(ار س+ة.ماذا ت��+�ج ؟ 5,4ح%د ع!� الق!�. قارنه مع ع!� األرض ال/- \�او- . 4. 4 

 ، ��ة الق!� ،ال!ع�(ات:

 ن�ف ق�� الق!�          
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�E ال/اني :�� نقاO  6 ال
ال+�اقل األوم(ة و ال�شائع مE ال!�qنات األساس(ة ال�ي ت%خل في ت��F$ ال^?�F مE األجه�ة اإلل^��ون(ة ال�ي ن��ع!لها في  ع���ت

 ي�ألف م���Z– 1 : Eي ال!!?ل في الqhل WانZاز ال���F$ ال�خالل ح�ة األع!ال ال!���Uة ، قام ال�ل6ة  ح(ات+ا ال�Fم(ة . 
 . م�ل% ذ- ال��ت� ال?ابH ق�ته ال!��Lة  -

 . مقاومة م�غ�Fة  -

 .  ، قاgعة   و مقاوم�ها  وش(عة ذات�Fها  -
-  . EFاه��از ذ- م%خل eراس 

 . . نغل� القاgعة ع+% اللfLة 1
 , و  e ال!!?لة لل��ت�ات . أع% رسe ال%ارة و م?ل جهة ال�(ار و أسه1.1

2: Eع�� ع . 
 ب%اللة  . ال��ت� ب�g EFفي ال+اقل األومي 1. 2

 .  و  ب%اللة :  . ال��ت� ب�g EFفي ال�ش(عة 2.2

� قان�ن ج!ع ال��ت�ات بEF أن ال!عادلة ال�فاضل(ة ب%اللة3Fل : ش%ة ال�(ار  تُ  . ب���qhالW $�^  . 

    _Fة و  ح)!fه!ا .  ش%ة ال�(ار األعFاد 67ارتZ\ل$ إ�\ ، Eال�م Hثاب 

 حل لل!عادلة ال�فاضل(ة .  . بEF أن 1. 3

 . . Wاس�U%ام ال�LلFل ال6ع%- ح%د وح%ة ال!ق%ار 2. 3
 ل�اسe اه��از ال!ه�6ي \Z!ع . ع+%ما نMغS على زر 4

  Eال��ت�� EFل   و  بqhى ال!!?ل في ال+L+!اه% على شاش�ه الh+2 –ف 

 : حF_  ب%اللة  ل�غ�Fات  

 ت^�$  و  ب%اللة  . بEF أن 67ارة ال��ت�  1. 4

  على الqhل : 

4 .2 Sة واح%ة فق!)K %أنه ت�ج EFب . Eا م++q!لل!قاومة ت 

 . 2 –ال��Lل على ال�(ان ال!!?ل في الqhل         
  . عل!ا أن  3.  4

         : Eل م� e)K %و  ،  ،  ج . 
 ، ف+hاه% على شاشة راسe . نغK �F(!ة مفاومة ال+اقل األومي إلى 5

 ) و ذلW nع% الMغS على زر  3 –االه��از ال�(انEFF ( الqhل    

   . EFفي أح% ال!%خل 
 . ح%د ال!%خل ال/- تe ضغS على 1. 5

� �ل ب(ان Wال!%خل ال!�اف� ، علل .. أرف2. 5 
 .  . ج% K(!ة 3. 5

 . أح�$ ال�اقة ال!�Uنة في ال�ش(عة في اللfLة 4. 5
 6مE  2الQف&ة 
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Zء األول : يه%ف ه/ا ال�Zي% ��لة �ءال%Lت  y!Lة  الWقة ال!/ا���W�Uقة ال!عاي�ة . ، ت��g Eلف غ 

 nاإلي�ان�� y!Lل�ل مائي لLه ال!�لي   م�Fة ��لة  ت��WإذاW ل عل(ه��Lال eت m eZفي ح 

 ..  {(!ة أع�ى ال  إن K(اس  مE ال!اء ال!ق�� ،
1 EF�Fد ال?+ائ%Lفي ال!اء م y!Lالل الLفي ال�فاعل . . أك�$ معادلة ان EFال%اخل� y!أساس/ ح 

 .. أنhئ ج%ول تق%م ال�فاعل 2
 .  و  ب%اللة :  . ج% 67ارة ن�6ة ال�ق%م ال+هائ(ة 3

 . ب%اللة :  . ج% 67ارة ال+�6ة 4

 ثe  أث�H أن  ئ(ة لل?+ا . أك�$ 67ارة ثابH الL!�ضة 5

 . . اس�+�ج أن  6

   mثe اس�+�ج K(!ة ال^�لة  . أح�$ K(!ة ال����F ال!�لي 7

 . ،  \ع�ى : 
مE مLل�ل مائي لy!L �ل�ر الهF%روجEF  ي�ألف مE حeZ ق%ره  نLق� م��Zا في اللfLة  ال��ء ال/اني :

، \L%ث تفاعل تام ال!+!/ج Wال!عادلة  ت ال^ال��Fم مE ����نا و ��لة ق%رها  ت���Fه ال!�لي  

  ال�ال(ة : 

 ) . 1( ال�(ان  ى ال����F ال!�لي ل�hارد الهF%رون�Fم ، ال+�ائج س!HL ل+ا ب�سe ال!+L+ن�اWع ال��Lل W{(اس 
 . ضع ج%ول تق%م ال�فاعل . 1

2. %L!ى ح%د ال!�فاعل ال+L+!االع�!اد على الW . 
 K(!ة  ثe و اس�+�ج K(!ة �ل مE ال����F ال!�لي 

 . ال^�لة   
 و ج% K(!�ه ب(ان(ا . . ع�ف زمE ن�ف ال�فاعل 3

 . ع�ف ال��عة الZL!(ة لل�فاعل 4

 ثe بEF أن 67ارتها : 

 . ثe أح�$ K(!�ها ع+% اللfLة   
  تع�ى : 
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 نقBة) 20:(/انيال��ض�ع ال

�E األول :�� نقاO   7 ال

I-   ال^���ن -�Ffة على ن)Lة الZاألن� -��Lت  Eوأثار م  . �Ff+م��ق� أما   ال �Ffع ح�$ ه�نhم
 S!+ال 

1- �Zماذا \!?ل ال) e  n^ة هي  ،؟ اك�$ معادلة تفZأن ال+�اة ال+ات EFو�. 

وت�hع في ال�+اق`  ثاب�ة فFها،    حF_ ت6قى ال+�6ة   في ال^ائ+ات الL(ة، ت�Z%د  �!(ة  -2

ول!ا \!�ت ال^ائE  .13وال^���ن  12في ال��(عة امام ال^���ن  14نه!ل ال+�6ة ال!���ة لل^���ن  ع+% وفاة ال^ائE الLي.
ال!+hأ ال�FLاني  ،\!Eq تار�خ ال!�اد الق%\!ة ذات  اع�6ار لfLة ال�فاة هي �في ال�+اق` و  �14ن �الLي \�hع ال^� 

 او ال+6اتي ألنها ت��L- على ال^���ن.
م�م(اء  ح%ثا ف��%ا مE ن�عه ،حF_ تe نقل  أب��ل  3شه%ت م�� في  -

Lف الق�مي للL�!ف ال!��- الى الL�!ال Eمل^(ة مM ارة ال!���ة ع�� ش�ارع
ال�ي ع?� على ال!�م(اء الUاصة بها افي  "ال�لXة تي"القاه�ة ومE بEF ه/ه ال!ل�ك 

م وال�ي تع% ش�U(ة مه!ة في الeqL ام+�L$ ال?ال_ وهي ت+�!ي س+ة 
 ...18لألس�ة ال 

ال�ي �ه� فFها شع�ها ب+قاوة و �?افة رغe م�ور أك?� مE  "لل�لXة تي"انhغل رواد ماقع ال��اصل االج�!اعي ��Wرة ان��hت 
 ....أالف س+ة على وفاتها.

ن�6ة  ،وذلn مE أجل مع�فة تار�خ ال�فاة ، تe ن�ع ق�عة مE جل%ها ��ل�ها  تيل ال!�م(اء ل � أج��H دراسة ح%ي?ة ح
حF_ أن الع+�� ال!hع  (تف^qا في ال%K(قة).نhاgها أع�ى ال{(!ة  س. ان K(ا%ال^���ن فFها 

 .في ه/ه ال!+�قة ه� ال^���ن 
 فFها   ، واس�+�ج ع%د ان��ة ال^���ن اح�$ ��لة ال^���ن ال!�ج�د في ق�عة الZل%  -1-2
 .فFها  اس�+�ج ع%د أن��ة ال^���ن -2-2
 ة.عللق� تLق� مE أن ال+hا� االشعاعي االب�%ائي-3-2
 ثابH ال�مE لل^���ن  حF_  : ال�ال(ة بEF ان تار�خ وفاة ال!�م(اء \ع�ى Wالعالقة -4-2
 ج% تار�خ وفاة ال!�م(اء -5-2

 ه�  ثابH ال�مE لل^���ن  ، \ع�ى: ع%د أف�غادرو 
II- اول العل!اء حL\ع!ل(ا ا �ال�فاعالت ال�ي ت�ت^�  بEF (ا مE إمqان(ة ان�اج ال�اقة مE تفاعالت االن%ماج ال+�و- مEلال�Lق

 EFروج%Fاله -�Ff+ها ال%راسة هي تفاعل االن%ماج ال+�و- لFعل، 
 االن%ماج ال+�و- و gاقة ال��S  : مEع�ف �ال -1

ال�����Fمأك�$ معادلة االن%ماج ال+�و- بEF ال%ي����م-2 و  و ن��ونا. عل!ا ان ال�فاعل ي+�ج ن�اة  ،

ال�����Fمع+% االن%ماج ن�اة ال%ي����م  أح�$ ال�اقة ال!�Lرة  -أ ن�اة  و ، 
 م��او- األن��ة  ��ل�ه و عE ال!��ج مE أح�$ ال�اقة ال!�Lرة  -ب

عBى :  
    ،  ،     ،      
     ،     ،      ، 
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 6مE  4الQف&ة 

�E ال/اني :�� نقاO  6 ال

  مE نق�ة  دون س�عة اب�%ائ(ة في اللfLة  و ��ل�ها  ت�قS ح6ة ب�د حZ!ها
 ال!�جه ن�L األسفل . عE س�ح األرض نع���ها  �!�%أ اام�Lر الhاق�لي  ت�تفع ب 

 نف�ض أن ح6ة ال��د ت�قS سق�gا ح�ا . أوال:

� القان�ن  -1Fة. ال?انيب�����Lج% ال!عادالت ال�م+(ة لل Eت�F+ل 

 الى س�ح األرض.اح�$ س�عة وص�ل ح6ة ال��د  -2

حF_ س�عة و ال!�ضع  حF_ س�عة الe�Z الفاصلة بEF ال!�ضع  اح�$ ال!�افة  -3
 e�Zال 

الى ق�ة دافعة   في ال�اقع تMUع ح6ة ال��د Wاإلضافة الى ق�ة ثقلها  ثان�ا:
ة أول(ة ��!قار       وق�ة اح�^اك مع اله�اء تع�ى Wالعالقةارخ!F%س 

. 
 في ج!لة ال�ح%ات ال%ول(ة .  ح%د وح%ة ال!عامل  -Wال�LلFل ال6ع% -1
 ماذا ت��+�ج؟ ،أح�$ ال+�6ة  -2
ة ح6ة ال��د L!Wاكاة م+اس6ة مq+�+ا مE ال��Lل على �دراسة ح�  -3

 ال�(ان:
س�+�ج أن دافعة أرخ!F%س مه!لة او  ح%د K(!ة ال��ارع االب�%ائي. -أ

 أمام ق�ة ال?قل .
 بEF أن ال!عادلة ال�فاضل(ة لل��Lة \!Eq ��اب�ها على الqhل -ب

  Hي% 67ارة ال?�اب%Lائي. مع ت��Fو م%ل�له!ا الف 
 ف�� ل!اذا \!Eq لل��عة أن ت�6ح  ثاب�ة.   -ت
 ال�ي ت�لغها ح6ة ال��د وK(!�ها الع%د\ة.  اس�+ج 67ارة ال��عة الL%\ة  -ث
 .أح�$ K(!ة  -ج
 ب) ، ماذا ت��+�ج؟-3-ثان(ا ) و(2-أوال قارن بEF ال��ع�EF ال�ي تe ح�ابه!ا في ( -ح

ثابHحF_    اذا �انH ش%ة ق�ة االح�^اك بEF اله�اء و ح6ة ال��د مE الqhل  ثال/ا:  .م�ج$
 ك(� ت�6ح ال!عادلة ال�فاضل(ة ال�ي ت�ف ال��عة ؟ -1
 في ه/ه الLالة .ج% 67ارة ال��عة الL%\ة  -2
3-  Hة و وح%ة ال?اب!)K %ج  
 أح�$ ع!ل ق�ة االح�^اك ال!�6قة على الZ!لة (ح6ة ال��د+أرض) خالل سق�gها لل!�افة ال^ل(ة  -4
    ,     ال^�لة الZL!(ة لله�اء تعBى:


�E ال��
��يال�� : 7  Oنقا 
 nال��تان�� y!ة أولى دراسة تفاعل ح��Zان�ل.  ن��% في ت?F!ة  ثان(ة ن%رس تفاعله مع ال��Zمع ال!اء و في ات 

 ال!ع�(ات :
 . ت!H ال{(اسات في درجة ح�ارة  �
 .والساسه ال!�اف� Wال�م�  ت�م� لy!L ال��تان��W nال�م�  �
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 6 مE 5الQف&ة 
 . الZ%اء الhارد- لل!اء  �

 .  وحZ!ه  لy!L ال��تان��n ت���Fه ال!�لي   ن�ML مLل�ال مائ(ا  ال&الة األولى :
 .ف+Z%  لل!Lل�ل  ن{(� 

 أك�$ معادلة انLالل الy!L في ال!اء. -1
2- hج%ول تق%م ال�فاعل. ىءأن 
    ; ع+% ال��ازن  ب%اللة   أك�$ 67ارة تق%م ال�فاعل -3
 ماذا ت��+�ج؟ ثe أح�$ K(!�ه، .و  ن�6ة ال�ق%م ال+هائي ع+% ال��ازن  ب%اللة   أك�$ 67ارة  -4
 .، ثe اس�+�ج K(!ة ال و  ب%اللة  ج% 67ارة ثابH الL!�ضة  -5

 ال&الة ال/ان�ة :
 -�Mان�ل و�+�ج ن�ع �(!(ائي ع?F!مع ال nال��تان�� y!ال!عادلة.  ي�فاعل حW ل�لL!وال!اء. ت+%مج معادلة ال�فاعل له/ا ال 

 
 اس!ه.أعS  ، ماهي ال!Z!�عة ال��(�(ة ال�ي ي+�!ي الFها ال+�ع  -1
مE ال!F?ان�ل  مE ح!y ال��تان��n و   ج.لن�q$ في ح�جلة .م�ض�عة في ماء م? -2

 y!ح Eه وق��ات م!Zل على م��ج ح�L+ف ,EFل ف�ال�+Fالف Eال!��� وق��ات م H���^ال 
 ما دور ال!اء ال!?لج؟ �

ي درجة ح�ارته ئالeZL مE ال!��ج، ونeqL اغالقها ونMعها في ح!ام ما� فأنابF$ ن 6�10ع ت��ر ه/ا ال�فاعل ن�q$ في �ل -3
 ..ثe نhغل ال^�ون�م�� ع+% اللfLة  

ل�L%ي% تق%م  تفاعل ب%اللة  ال�مE ، ن�Uج األنابF$ مE الL!ام واح% تل� االخ� و نMعها في ماء م?لج ثe نعاي� الy!L ال!�6قي في 
ت���Fه  F%رو��F% ال��دي�مكل أن��ب ب�اس�ة مLل�ل مائي له

 ال!�لي 
 أك�$ معادلة تفاعل ال!عاي�ة الLادث. -أ

تع�ى  ألس��ة  في اللfLة ال�فاعل  بEF أن 67ارة ال�ق%م  -ب
 Wالعالقة :

 
 : _Fح  eZاف ع+% ال�^اف� في �ل  حM!ال��دي�م ال %Fرو��%Fه
 أن��ب .
أدت ن�ائج ال%راسة ال����Z(ة له/ه ال!عاي�ة الى رسe ال�(ان  -4

ل�فاعل األس��ة ب%اللة  ال!!?ل ل�غ�Fات ال�ق%م ال�ق%م   
.Eال�م 

 اع�!اد على ال�(ان ح%د: -أ
 للfLة   ال��عة الZL!(ة لل�فاعل ع+% اللfLة  �
 . زمE ن�ف ال�فاعل   �
 ل�فاعل األس��ة .  ك�� ال�فاعل ع+% ال��ازن  �
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