
 (   أانًُٕرط )     1اخزجبس دٔسي  سقى  

 رٕقٍع ٔنً األيش  انصف / انضبنش  /   انًبدح /  عهٕو

  11 ..........................................................................................................انطبنت سىا

 انعجبساد انخبطئخ: ٌسبس(  انعجبساد انصحٍحخ ٔعاليخ )  ٌسبس( : ضع عاليخ ) 1س

 )           (        نهزقهٍم يٍ انزحٍز ٌزى اخزٍبس عٍُبد يُزخجخ نعًم االسزجٍبَبد  أ.

 )           ( انزغشثخ يب عذا انًزغٍش انزبثع ثغًٍع عٕايم  رزأصشة. انعٍُخ انضبثطخ 

 )           (                        عٍخصُب نى يُزغبدإط. انزقٍُخ ْٕ رحٌٕم انًعشفخ 

 )           (                             د. عُذيب ال رذعى انُزبئظ انفشضٍخ رغٍش انزغشثخ

 : اخزش اإلعبثخ انصحٍحخ فًٍب ٌهً:2س

 . انخطٕاد انًززبثعخ انًزجعخ نحم يشكهخ يب ) رفسٍش ظبْشح يب (1

 انفشضٍخ ط. انًُٕرط أ.

 رقٍُخ انًعهٕيبد د. انًُٓظ انعهًً ة.

 رفبصٍم أيش يب ٔعًع انًعهٕيبد ٔانجٍبَبد عُّ نهٕصٕل إنى أفضم انُزبئظ انجحش فً. 2

 انقٍبس ط. السزقصبءا أ.

 االسزذالل د. االفزشاض ة.

 أيكٍ رزجع يشاحم ًَٕ انغٍٍُ يٍ خالل. 3

 انشٍٍَ انًغُبطٍسً ط. األشعخ انسٍٍُخ أ.

 األشعخ انزهفزٌٍَٕخ د. انُٓذسخ انٕساصٍخ ة.

 ٌسزخذو انجبحضٍٍ أدٔاد فً انقٍبس ثٓذف. 4

 انقٍبسبددقخ  ط. رحهٍم انجٍبَبد أ.

 أعذاد عذأل انجٍبَبد د. اخزجبس انفشضٍخ ة.

كتلة ثالث مكعبات متساوٌة الحجم من  سبقٌا داؤودفً تجربة لدراسة العالقة بٌن نوع المادة وكتلتها قام : 3س

  التالٌة :نٌوم  باستخدام مٌزان ذو كفتٌن وحصل على النتائج ومالحدٌد والنحاس واالل

 نٌومالوم نحاس حدٌد النوع

 جم 52 جم 51 جم 02 الكتلة

 من التجربة السابقة اجب عن اآلتً

 ( حدد5

 ....................المتغٌر المستقل ................. -ب .......................................... المتغٌر التابع -أ

 ....................................(.........0...... )..................(...................5اثنٌن من الثوابت ) -ج

 ........................................................................ داؤودما نوع البحث الذي قام به ( 0

 .......................................................ما أهمٌة عملٌة وضع البٌانات فً جدول .........( 3

 أكًم انًخطظ انزبنً انزي ٌزضًٍ خطٕاد حم انًشكالد يسزعٍُبً ثبنًصطهحبد اَرٍخ: : 4س

 رحذٌذ انًشكهخ . -رعًٍى انُزبئظ  –اخزجبس انفشضٍخ  –رحهٍم انجٍبَبد  –ئظ اسزخالص انُزب –ركٌٍٕ انفشضٍخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (   ةانًُٕرط )     1اخزجبس دٔسي  سقى  

 رٕقٍع ٔنً األيش  انصف / انضبنش  /   انًبدح /  عهٕو

  11 ..........................................................................................................انطبنت سىا

 انعجبساد انخبطئخ: ٌسبس(  انعجبساد انصحٍحخ ٔعاليخ )  ٌسبس( : ضع عاليخ ) 1س

 )           (                   ٌعزجش انعهًبء إعبدح انزغشثخ َٕعب يٍ إْذاس انٕقذ ٔانغٓذ أ.

 )           (  انًسزقم   انزغشثخ يب عذا انًزغٍش ثغًٍع عٕايم  رزأصشة. انعٍُخ انضبثطخ 

 )           (                            فشٌذ ثٍغً ْٕ أٔل يٍ قبو ثغشاحخ انقهت انًفزٕػط. 

 )           (                                   انزغشثخ َكشسد. عُذيب ال رذعى انُزبئظ انفشضٍخ 

 : اخزش اإلعبثخ انصحٍحخ فًٍب ٌهً:2س

 يحبكبح نشًء يب أٔ حذس يب. 1

 انفشضٍخ ط. انًُٕرط أ.

 رقٍُخ انًعهٕيبد د. انًُٓظ انعهًً ة.

 ء عُذيب ٌضعٌٕ رٕقعب ًٌكٍ اخزجبسٌِسزخذيٓب انعهًب ٓبسحي. 2

 انقٍبس ط. االسزقصبء أ.

 االسزذالل د. االفزشاض ة.

 إَزبط األَسٕنٍٍ يٍ رطجٍقبد. 3

 انشٍٍَ انًغُبطٍسً ط. األشعخ انسٍٍُخ أ.

 األشعخ انزهفزٌٍَٕخ د. انُٓذسخ انٕساصٍخ ة.

 ٌسزخذو انجبحضٍٍ أدٔاد فً انقٍبس ثٓذف. 4

 انقٍبسبددقخ  ط. رحهٍم انجٍبَبد أ.

 أعذاد عذأل انجٍبَبد د. اخزجبس انفشضٍخ ة.

وبها متساوٌة الحجم  أوعٌةثالث الضغط  سبقٌاقام  زاو ضغط الغ درجة الحرارةفً تجربة لدراسة العالقة بٌن : 3س

 التالٌة :وحصل على النتائج كمٌة متساوٌة من غاز ما 

  م 31ْ  م 32ْ  م 01ْ درجة الحرارة

 جو 5.1 جو  5.1 جو  5.0 ضغط الغاز

 من التجربة السابقة اجب عن اآلتً

 ( حدد5

 ....................المتغٌر المستقل ................. -ب .......................................... المتغٌر التابع -أ

 ....................................(.........0...... )..................(...................5اثنٌن من الثوابت ) -ج

 ........................................................................ موسىما نوع البحث الذي قام به ( 0

 .......................................................ما أهمٌة عملٌة وضع البٌانات فً جدول .........( 3

 أكًم انًخطظ انزبنً انزي ٌزضًٍ خطٕاد حم انًشكالد يسزعٍُبً ثبنًصطهحبد اَرٍخ: : 4س

 رحذٌذ انًشكهخ . -رعًٍى انُزبئظ  –اخزجبس انفشضٍخ  –رحهٍم انجٍبَبد  –ئظ اسزخالص انُزب –ركٌٍٕ انفشضٍخ 

 

 

 

 

 


