
 نق�ة 12 :ال��ء األول
   )نقا�  6 (:ال����� األول

ح�� مع  )3CaCO(  ك���نات ال�ال���مل��� ال���	� القابل ح	� ي�فاعل 
 /اإلضافة إلى (ب) ال$ج$د في ال%$جلة �ع�� ماء ال�ل� غازف	��ج  كل�ر ال�اء

 .في ال%$جلة (أ) ل�ل�ر ال�ال���مم'ل�ل شارد$ و  ال�اء
	ائ	ة؟-1	� ما اس< الغاز ال�>ل; وما ص	غ�ه ال
 أك�� الH	غة الGارد�ة ل�ل مF �ل$ر ال�الE	$م و حB �ل$ر الاء.-2
صف تP�Qة ت��� مF ال�Gف عF ش$ارد ال�ل$ر ال$ج$دة في ال%ل$ل -3

 الGاردR ال�اتج.
 معادلة تفاعل ال�ل� مع حB �ل$ر الاء:أك�� -4

 الUVWQ	ة .أ
 الGارد�ة .ب

  )نقا�   6 (:ني ال����� ال+ا
 :1الحY ال$ث	قة 

I( >EQن\ع الC  على س>حAB  ةVاوWقى ساك�ا.°30مائل بcوع��ما ن%�ره ي ، 
1. >EQم�ع ح��ة ال Rfي ال�	ان�	ن%$ األسفل؟ و�	ف ت�$ن  Cماه$ الفعل ال

 جه�ه؟ 
 هfا الفعل على ال�س<. مkل �	فcا-

 أذ�� /عB الع$امل ال�ي تغ	� مF ق	ة هfا الفعل ال	�ان	�ي..2
II( ة إلىVاوWة التc	F مp<q  2ف	�%�ك الEQ< ن%$ األسفل، ال$ث	قة  °45ن�فع ق	

.>EQا الfعة له�Eال 
 اع�ادا على الp<q أج� عF األسUلة ال�ال	ة:

لة ح�د م�احل ال%��ة والQال .1Qال rا إن �ان�	cل م�حلة، م�الWم�ي ل
 خاضعة لق$ة أم ال، اس�عل ج�ول لfل�.

قارن ب	F ق$ة االح��اك في ال�حلة األولى و ق$ة االح��اك في ال�حلة .2
 الkان	ة.

و ح�د الل%tة ال�ي �انr ف	ها   t=0.9sح�د ق	ة ال�Eعة ع�� الل%tة .3
 v=2.5m/sال�Eعة 
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فف	��ج �ر ال�اءكل�ر ال�اء
 م'ل�ل شم'ل�ل شارد$ووال�اء

ما اس< الغاز الما اس< الغاز ال�>ل;-1
� الH	غة الGارد�ة ل�ك�� الH	غة الGارد�ة ل

ة ت��� مFتP�Qة ت��� مF ال�Gف
تج.

ل� مع حBعل ال�ل� مع حB �ل$ر

وع��ما ن%�ر، وع��ما ن%�رهW30°30وVة 
 >EQلCCن%$ األسفلن%$ األسفل؟ و�

ن	�ي.
 p<qم F	c p<qم
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 نقا� 8 :ال��ء ال+اني

 ال�ضع�ة االدماج�ة:
في ي$م مF أ�ام ال�Gاء الcارد ��r واقفا مع زم	ل� على قارعة ال>�V; فلفr ان�cاه� م�ور س	ارة نفع	ة ذات ال�فع األمامي على 

الE	ارة دخلr في ��V; رمل	ة ف�$قفV�� ،r; مع�cّ وفQأة ح�ث لها انWالق خ>	� وفق� الEائ; الE	>�ة عل	ها، ومF رحة هللا أن 
 ل��ه تعfر عل	ه ال�qوج مF ال�مل رغ< أن العQل�	F األمام	�	F ت�وران.

 أ. ما هي األسcاب ال�ي أدت إلى انWالق الE	ارة؟ ب�ر إجاب�� ب�فE	� علي م�اس�.-1
 ماهي ال�Hائح ال�ي تق�مها ألص%اب الE	ارات ح�ى ي�c�Q$ا اإلنWالق في ال>�قات؟ .ب
 ماه$ ال�cE الRf أد� إلى ت$قف الE	ارة و إعاقة ت%��ها في ال>�V; ال�مل	ة؟أ. -2

 ق�م حال ت�اه م�اسcا ل�qوج الE	ارة مF ال�مل ب�ون ج�ها أو رفعها. .ت
 قcل ال%ادث.  مkل الق$� ال�ث�ة على اح�� العQالت األمام	ة للE	ارة أث�اء ال%��ة-3
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ماهماهي ال�H.بب
  ماه$ماه$ ال�cEأ.أ. --22

ق�م حال ت�ق�م حال ت�اه م�ا..تت
�ث�ة على اح ال�ث�ة على اح
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