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 فٙ يادج انفٛضٚاء ٔانكًٛٛاء 1فشض يحشٔط سلى 

 

 - مستقالن    و    الجزءان  -     ٌ 7انكًٛٛاء : 

 :    الجزء 

( ) ، َعطٙ انكرهح انًٕنٛح نهكثشٚد ْٙ :        كرهرٓا ْٙ    َرٕفش عهٗ عُٛح يٍ انكثشٚد             

                   ٔ عذد أفٕكادسٔ 

 ن(1)      عشف انكرهح انًٕنٛح  .1

 ن(1)      احغة كًٛح يادج انكثشٚد  .2

 ن(1)   احغة عذد رساخ انكثشٚد انًٕجٕدج فٙ ْزِ انعُٛح  .3

 :    الجزء 

ٔذحد انضغظ        عهٗ غاص ثُائٙ األٔكغجٍٛ عُذ دسجح انحشاسج        ععرٓا     ذحرٕ٘ لُُٛح فٕالرٚح

 ، َعرثش أٌ غاص ثُائٙ األٔكغجٍٛ غاص كايم        

 ن(1)      عشف انغاص انكايم  .1

 ن(1)  نغاص ثُائٙ األٔكغجٍٛ انًٕجٕد فٙ انمُُٛح    احغة كًٛح انًادج  .2

نغاص    ذحرٕ٘ عهٗ كًٛح        ععرٓا    تمُُٛح فٕالرٚح    َصم تٕاعطح أَثٕب ر٘ حجى يًٓم، انمُُٛح  .3

. فٙ انحانح انُٓائٛح ٚكٌٕ ثُائٙ         ٔذحد انضغظ        ثُائٙ األٔكغجٍٛ عُذ دسجح انحشاسج 

   عُذ َفظ دسجح انحشاسج    ذحد انضغظ    ٔ    األٔكغجٍٛ فٙ انمُُٛرٍٛ 

 ن(2)     ، ثى أحغة   ٔ   ٔ   ٔ   تذالنح    ٔجذ ذعثٛش أ

  (  )       َعطٙ 

 ٌ 6:  1انفٛضٚاء 

I.  لاتهح نهذٔساٌ فٙ يغرٕٖ سأعٙ حٕل يحٕس         ٔطٕنٓا    يرجاَغح كرهرٓا     َعرثش عاق( )  

. ًٚثم انًُحُٗ انًًثم فٙ  ( ). تٕاعطح يحشن َجعم انغاق ذذٔس حٕل انًحٕس   أفمٙ ٔثاتد ًٚش يٍ طشفٓا 

 تذالنح انضيٍ.    ذغٛشاخ األفصٕل انضأ٘ نهُمطح  (1انشكم )

 (ن1)                     ، ثى اعرُرج طثٛعح حشكح انغاق.  حذد طثٛعح حشكح انُمطح  .1

 (ن1)          .عُذ أصم انرٕاسٚخ   نهُمطح    األفصٕل انًُحُٙ  نحشكح انغاق. ٔ   حذد انغشعح انضأٚح  .2

 (ن1)       .لصٕس انغاقنًشكض    حشكح انغاق، ٔانغشعح انخطٛح ن     ، انذٔس  اعرُرج كم يٍ : انرشدد  .3

. أجذ ذعثٛش انشغم            أٌ عضو انًضدٔجح انًحشكح ٚثمٗ ثاترا خالل انحشكح ٔلًٛرّعهًا  .4

 (ن1)    ، ثى أحغة لًٛرّ.        انًُجض يٍ طشف انًضدٔجح انًحشكح خالل انًذج انضيُٛح 

II.  ( 2َٔحشسْا تذٌٔ عشعح تذئٛح )انشكم    َضٚم انًحشن، ثى َضٚح انغاق عٍ يٕضع ذٕاصَٓا انشأعٙ تضأٚح

يع انخظ انشأعٙ، ٚكرة عهٗ شكم    عُذيا ذكٌٕ انغاق انضأٚح    تٍٛ أٌ ذعثٛش انغشعح انخطٛح نهطشف 

 (ن2)                                                                        (          )   √   

          : (  االحركاكاخ َٔعطٙ عضو لصٕس انغاق تانُغثح نهًحٕس ) ًَٓم جًٛع
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  – 2انشكم  -      -  1انشكم  -

 ٌ 7:  2انفٛضٚاء 

تانُغثح نهًغرٕٖ االفمٙ        يائم تانضأٚح     فٕق يغرٕٖ         كرهرّ    َمٕو تجش جغى َمطٙ 

                يع انًغرمٛى انعًٕد٘ عهٗ        ، ٔٚكٌٕ اذجآْا صأٚح       شذذٓا  ⃗ تٕاعطح لٕج ثاترح 

            ٔ        َعطٙ 

 ن( 2)    .لًٛرًٛٓا، ثى احغة ⃗ ذعثٛش٘ : شغم ٔصٌ انجغى ، ٔشغم انمٕج     خالل االَرمال حذد  .1

. ترطثٛك يثشُْح          تغشعح    تذٌٔ عشعح تذئٛح، نٛصم نهُمطح    ُٚطهك انجغى يٍ انُمطح  .2

  ن(1)      .    حذد طثٛعح انرًاط تٍٛ انجغى ٔانًغرٕٖ    ٔ    تٍٛ  (  انطالح انحشكٛح عهٗ )

   ، انز٘ يشكضِ    ، فٕٛاصم انجغى حشكرّ تاحركان عهٗ انجضء انذائش٘ ⃗ َحزف انمٕج    عُذ انُمطح  .3

        َعرثش لٕج االحركان يًاعح نهًغاس ٔيُحاْا يعاكظ نًُحٗ انحشكح ٔشذذٓا    ٔشعاعّ 

، ثى احغة   أٔجذ ذعثٛش عشعح انجغى عُذ انًٕضع    ٔ    تٍٛ  (  ترطثٛك يثشُْح انطالح انحشكٛح عهٗ )

  ن(2)                     لًٛرٓا. َعطٙ 

 ، نٛغمظ ٔفك عمٕط حش عهٗ عطح االسض .  انغكح عُذ انُمطح  (  ٚغادس انجغى ) .4

  ن(2)      نحظح اصطذايّ تغطح االسض.          عشف انغمٕط انحش، ثى احغة عشعح انجغى 

 


