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 ، املد٠: ضــاع١ 100ايدزج١:                         فيــزيـــــــاء                                                                                                                                            
 ايتازٜخ:                                    لدوام الظهـــــر ( 0200 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                              

 (ةدرج 02) :وانقلها إىل ورقة أجابتك اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي :األولالسؤال 
     .فٝتٛيد عٓد َسنص ايٛشٝع١ حكٌ ( ) منسز فٝٗا تٝازًا نٗسبائٞ َتٛاصٌ شدت٘ ( ) يف١ طٛهلا ( ) ٚشٝع١ عدد يفاتٗا،

 :ْصٜد شد٠ ايتٝاز أزبع١ أَجاٍ َا نإ ، فتصبح شد٠ احلكٌ املغٓاطٝطٞ املتٛيد يف َسنص ايٛشٝع١ ( )َغٓاطٝطٞ شدت٘ 

 أ   ب    ج    د   

     .شدت٘  األفكٝتني ع٢ً ايطهتني شاقٛيٞ َٓتظِ َغٓاطٝطٞ حلكٌ ٚختضع (     )املتدحسج١ ايطام طٍٛ ايطهتني جتسب١ يف 

  :ايطام َكدز٠ بايٓٝٛتٔ ع٢ً املؤثس٠ ايهٗسطٝط١ٝ ايك٠ٛ فتهٕٛ شد٠ (    )شدت٘  نٗسبائٞ تٝاز ايداز٠ يف ٚميس (     )          

 أ     ب     ج     د    

 (درجات لكل سؤال 02) :عن األسئلة اآلتيأجب :  الثانيالسؤال    

. :صٛب ايعبازات اآلت١ٝ 

a) نًُا ابتعدْا عٓ٘ نٗسبائٞ تصداد شد٠ احلكٌ املغٓاطٝطٞ املتٛيد عٔ ضًو َطتكِٝ ميس فٝ٘ تٝاز 

b) .ٜتٛيد تٝاز نٗسبائٞ َتحسض يف داز٠ َغًك١ إذا تغري ايتدفل ايهٗسبائٞ ايرٟ جيتاشٖا 

.  ٖٞ ايعٛاٌَ اييت تتعًل بٗا عصّ املصدٚج١عسف املصدٚج١ ، َا. 

. اق١ املكد١َ، ايطاق١ املأخٛذ٠ (قازٕ بني احملسى ٚاملٛيد َٔ حٝح : ) ايط. 

. :ٞأعط تفطريًا عًًُٝا يهٌ مما ٜأت 

a) املصدٚج١ ال تطبب حسن١ اْطحاب١ٝ.  

b) ِْ٘تٛضع قبض١ ايباب أبعد َا ميهٔ عٔ حمٛز دٚزا. 

 (درجة للمسألة الثانية 02ة للمسألة األولى و درج 02) :حل املسألتني اآلتيتني  : الثالثالسؤال 
  املسألة األوىل:

( ٚ ميس فٝٗا تٝاز نٗسبائٞ شّدت٘     يف جتسب١ ايطهتني األفكٝتني حٝح طٍٛ ايطام املعد١ْٝ املتُٛضع١ ع٢ً ايطهتني )

 ( ُٜعاَد ايطام، ٚ املطًٛب:     ( ٚ تتعّسض بأنًُٗا حلل َغٓاطٝطٞ َٓتظِ شّدت٘ )   )

.  ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ املتٛيد٠ يف ايطام. احطب شد٠ 

.  (، احطب ايعٌُ ايرٟ تٓجصٙ ايطام املتحسن١   ( خالٍ )     )إذا اْتكًت ايطام َطاف١. 

. .احطب االضتطاع١ املٝهاْٝه١ٝ يًطام املتحسن١ 

  املسألة الثانية:

 (، ٚ املطًٛب:     ( ٚ ذزاعٗا )     ق٠ٛ عصَٗا )

.  .احطب شد٠ ايك٠ٛ 

. رٙ احلاي١ُْصٜد شد٠ ايك ٠ٛ يفٖ  رٙ ايك ًٝ٘، احطب عصّٖ  ٕ ع ّ نا صف  ْٓكص طٍٛ ايرزاع إىلْ   ٚ ،ً٘ٝ ت ع َا نْا  ٍ جا  .٠ٛ إىل أزبع١ َأ

**انتهت األسئلة**
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