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 2013/2012: الطٍٛ الدزاضٗٛ -                                                               وكسٚ–ثإٌٖٛ الدكتٕز أمحد عسٔٚ 

  ضاع1ٛ:                                                                                                          املــــــــــــــــدٚ 2 ع تك 1: الكطي 

 الجاٌ٘                الفسض الجاٌ٘ يف وادٚ العمًٕ الفٗصٖائٗٛ: الفصن 

 

 

 :التىسَٖ األٔه 

 زوصِا ٌٕاٚ
A

Z X العٍصس ٖتخٕه X زوصِا شازدٚ إىل 
3X 

 الٍٕاٚ ِرٓ تمٛك . 

2745.09 10m Kg ٍٛالكمٗٛ الطالبٛ ٔالشخ   

لـ 
3X 

 ِ٘ 

1916 10Q C  .  

A; قٗىيت احطب**أ Z.  

 .X الرزٚ إلكرتٌٔات ّٔشع**ب

 . ؟ وع التعمٗن X العٍصس ٖٕجد الدٔزٙ اجلدٔه وَ عىٕد أٙ ٔيف ضطس أٙ يف**ج

 وَ الشٕازد 0.5molوا ِٕ عدد الشخٍات الكّسبائٗٛ العٍصسٖٛ  اليت حيتّٕٖا **د
3X 

 ؟.

 : الربٔتُٕ تمٛك

271.67 10pm Kg  ٔ ٍٛاإللكرتُٔ شخ : 

191.6 10e C   . 

 : التىسَٖ الجاٌ٘ 

 .طائسٚ إغاثٛ تتخسك بطسعٛ ثابتٛ ، عٍد حلظٛ وا تطمل طسد وعٌٕات عمٜ دلىٕعٛ وٍكٕبني **1

 .عسف املعمي **   أ

 وتٜ ٌكٕه عَ وعمي أٌْ عطال٘ ؟**  ب

 .بني بالسضي كٗف ٖكُٕ شكن املطاز كىا ٖسآ الطٗاز ٔكىا ٖسآ املٍكٕبني **   ج

 كٗف تفطس ِرا االختالف ؟**   د

 .كٗف ٖكُٕ وٕضع الطائسٚ ٔالطسد حلظٛ والوطٛ ِرا األخري لألزض  **   ِـ
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 التصخٗح

 :التىسَٖ األٔه 

A;حطاب **أ Z:  

 : حنطب عدد الكرتٌٔات الشازدٚ : أٔال 
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10: عدد الكرتٌٔات ِرٓ الرزٚ ِ٘ :  ٔوٍْ  3 13 ............................1 

13Z: ٔمبا أُ الرزٚ وتعادلٛ كّسبائٗا فإُ   

. : Aحنطب : ثاٌٗا  27X Pm A m A  ....................................................................................................................... 1 

:  إذُ 
A

Z X
 

 ِ٘ :

27
13X 

: التٕشٖع اإللكرتٌٔ٘ **ب

27 2 8 3

13 :X K L M   ................................................................................................................................1 

 1..................................................................................................... إذُ ٖٕجد يف العىٕد الجالح 3عدد الكرتٌٔات املداز اخلازج٘ ** ج

 1.................................................................................................................................... إذُ ٖٕجد يف الططس الجالح 3          عدد املدازات 

 وَ الشٕازد 0.5molعدد الشخٍات الكّسبائٗٛ العٍصسٖٛ  اليت حيتّٕٖا ** د
3X 

. 

23 23.3 0,5 3 6.023 10 9,03 10AN n N N N         ٖٛ2............................ شخٍٛ عٍصس 

 :التىسَٖ الجاٌ٘ 

 0.5: ........................................................................................................................................................................تعسٖف املعمي ** أ

 0.5.............................................................................................................................................................ٌكٕه عَ وعمي عطال٘**ب

 إذا حتسك حبسكٛ وطتكٗىٛ وٍتظىٛ أٔ كاُ ضاكٍا بالٍطبٛ اىل وسجع ٌعتربٓ ضاكٍا ** 

 .إذا حتكل فْٗ وبدأ العطالٛ  **

 0.5................................................................................................................وطاز شاقٕل٘ : شكن املطاز كىا ٖسآ الطٗاز** ج

 0.5.........................................................................................................وطاز وٍخين :          شكن املطاز كىا ٖسآ املٍكٕبني 

 0.5............................................................................................................................الختالف املسجع : ضبب االختالف ** د

 0.5.........................................ٖكُٕ وٕضع الطائسٚ ٔالطسد حلظٛ والوطٛ ِرا األخري لألزض  عمٜ ٌفظ الشاقٕه ** ِـ

 10عدد التالوٗر األكرب وَ أٔ تطأٙ  10عدد التالوٗر األقن وَ 

24 17 

 20/20تمىٗر ٔاحد أخر العالوٛ : والحظٛ 


