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 الصف:_______________     اسم الطالب:___________________ 

صة للصف التاسع  مهمة تقييم ملخِّ

 سؤال. 61تحتوي المهمة التي امامكم على  -
 األصحفي االسئلة التي ُيطَلب منكم فيها اختيار إجابة صحيحة واحدة من بين عدة إجابات, عليكم اختيار االجابة   -

حاطتها بدائرة.  وا 
 ئلة المطلوب فيها كتابة االجابة, عليكم كتابتها في المكان المخصص لذلك.في االس -
 لديكم الئحة قوانين وجدول العناصر في نهاية المهمة. -
 تستطيعون استخدام آلة حاسبة شخصية فقط. -
 قبل تسليم المهمة, افحصوا إجاباتكم جيدًا وصححوها حسب الحاجة. -
 دقيقة.  09مدة المهمة  -

 بالنجاح

 

 التغذية والوراثة - ةات في الكائنات الحي  )كيمياء(، أجهزة وعملي   مواد   :ولالقسم األ

 

ب الكيميائية( القوانين)الكيميائية  الِصَيغاختر زوج  .1  درجات( 3) من الذرات؟ متشابه عددمن  ةالمركَّ

 2HCl    -و   C2H4 .أ 

 2C2H2   -و   C6H6 .ب 

 C2H4O2   -و  CH3COOH .ج 

 Co   -و   CO .د 

 

 درجات( 3) كوفلنتي )تشاطري(؟ ت التالية يمكن أن يتكّون رباطرابين أي من الذ .2

 (.Cl) وذرة كلور( Na)بين ذرة صوديوم .أ 

 .(H) وذرة هيدروجين( C) بين ذرة كربون .ب 

      .(He) بين ذرتين من الهيليوم .ج 

 (.Fe) بين ذرتين من الحديد .د 
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 .4و  3األسئلة  مساعدتكم في اإلجابة عنل مخصص. الجدول من الدناصر رتباط لددد  االقدرة ميصف الجدول التالي 

 االرتباطقدرة م العنصر

 4 (C) الكربون

 3 (N) النيتروجين

 2 (O) األكسجين

 1 (H) الهيدروجين

 1 (Cl) الكلور

 

 

 : تفاعل كيميائي لتكوين غاز األمونيال نصأمامك  .3

N2(g)   +    3H2(g)                    2NH3(g) 

 درجات( 3) للعناصر. االرتباطبجدول مقدرة استعن ؟ بشكل صحيح  تالية يصف التفاعلال الرسوماتأي من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CH3OHأمامك الصيغة الجزيئية لكحول الميثانول   .4

 درجات( 3) للعناصر. االرتباطقدرة مبجدول  ستعنالتمثيل جزيء الميثانول.  ةة التالية مالئمالبنائيّ  غيَ بين الصِ أي من 
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وفي الحفاظ  إسرائيل قد يدطي الدولة فوائد في المجال االقتصاديّ  شواطئاكتشافه أمام  الذي تمّ  للغاز الطبيديّ  االحتياطيّ  .5

 (.CH4)  باألساس على غاز الميثان هو خليط يحتوي على البيئة. الغاز الطبيديّ 

 

 )درجتان( التالية: الدباراتمن  ةكل واحد في ةالصحيح االمكانيةضع دائرة حول  . أ

ة ةة احتراق غاز الميثان هي عمليّ . عمليّ 1      ة/  ماص   اقة.للطّ  مشع 

ة الطاقة الناتجة من كميّ من  أصغر/  أكبر من المتفاعلة ة، الطاقة المبذولة في تفكيك األربطة في الموادّ . في هذه الدمليّ 2      

 .الناتجة تكوين أربطة جديدة في الموادّ 

 

وغاز  مواد صلبة متنوعة للهواءالى انطالق غازات ملوثة,  يؤديفي محطات توليد الكهرباء  حرق الفحم . ب

  ل الفحم.استدما من بداًل  استدمال الغاز الطبيديّ شركة الكهرباء  تنوي في اآلونة االخيرة,. ثاني أكسيد الكربون

 

 .حتراق الفحم مقارنة مع احتراق الغاز الطبيديّ ة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من االتالي يصف كميّ  الرسم البيانيّ 
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نو  الو ود

المنطل  من حر  ال حم والغاز الطبيعي خ ل عملية توليد   ساعة-كيلوواط  رام  CO كمية 
الكهرباء

 

 

وارتفاع درجة حرارتها.  لى التقليل من ظاهرة تسخين الكرة األرضيةإي قد يؤدّ  استدمال الغاز الطبيديّ  يّدعي الدلماء أنّ 

 ت(درجا 3) .باالعتماد على المدطيات في الرسم البيانيّ  االدعاءهذا روا فسِّ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ _____________________ 
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 ة. ة وقائمة ألقوال تصف وظائف في الخليّ النباتيّ  ةموجودة في الخليّ يات ضَ أمامكم أسماء لد   .6

 درجات( 3) ة مرات(.ي عدّ ضَ ي المالئم. )يمكن استدمال نفس الد  ضَ وظيفة اسم الد   بجانب كلّ  سّجل

 يات: ريبوزوم، ميتوكندريا، ب ستيدات خضراء.ض  أسماء الع  

  ائمة الوظائف:

رة.__ التنفس الخلوي .أ   _________________________________إلنتاج طاّقة كيميائّية متيسِّ

 ______________________تكوين سكرّيات أحادّية من ثاني أكسيد الكربون وماء.________ .ب 

 __________________ة.__________تحويل طاقة اإلشداع المستوعبة )الضوء( لطاقة كيميائيّ  .ج 

 ______________________.______الزالل() البروتينات تكوينوة ترجمة المدلومات الوراثيّ  .د 

 

 

األمداء الدقيقة هي إحدى أعضاء الجهاز الهضمّي المالئمة لوظيفتها. اكتب مالءمتين بين مبنى األمداء الدقيقة لوظيفتها.  .7

 درجات( 4) كيف تساهم كّل مالءمة ذكرتها في نجاعة أداء األمداء الدقيقة لوظيفتها. صف

 ________________________________ ______________________________________ .أ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________  .ب 

 ______________________________________________________________________ 
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يصف  . الجدول التالي الذي أمامكشدة الضوء من بشكل مختلف تتأثرالبرسيم مختلفة من نبات  أصنافعلماء أن  رضافت .8

 تمَّ البرسيم، بتأثير شدة ضوء مختلفة.  صنفين من أصنافخاليا ا فحص كمية الجلوكوز الناتج في فيه نتائج تجربة تمَّ 

 للورقة لوحدة زمن(.كمية الجلوكوز الناتجة بملغم ) لوحدة مساحة قياس 

 في صن ي البرسيم بشدة ضوء مختل ة كمية الجلوكوز الناتج

 شدة الضوء

 ) LUX - بوحدات لوكس)

 (ملغم )  كمية الجلوكوز الناتج

 ب صنف  أ صنف

11  5  5 

21  9  29 

31  19  44 

41  23  49 

51  32  54 

41  42  55 

01  55  41 

51  02  41 

 

 درجات( 3) ؟في البحث فحصه ث الذي تمَّ سؤال البحغ ص   .أ 

___________________________________________________________________ 

 

 درجات( 3) . ير صحيحأم  صحيحقول إذا هو  بجانب كلّ  نتائج البحث وسّجلفي  جّيًدا نتمدَّ  .ب 

 _____.______متشابهةكانت  الصنفينة الجلوكوز في لوكس، كميّ  11ة ضوء في شدّ  .1

 01ة ضوء "أ"، تركيز ثاني أكسيد الكربون في شدّ  الصنفمن  اتاتنبالقريبة من بيئة الفي ه يمكن االفتراض، أنّ  .2

 لوكس._______________ 01ة ضوء من تركيزه في شدّ  اقليكون سلوكس 

ة من كميّ  أصغر"أ" تكون  الصنفة األكسجين المنطلقة من لوكس كميّ  01ة ضوء ه في شدّ يمكن االفتراض، أنّ  .3

 "ب". _______________ الصنفة من قاألكسجين المنطل

      

 لوكس. 41عن  تزيد الفيها ة الضوء شدّ  يريد مزارع تنمية برسيم في ظروف    .ج 

 "ب"؟ صنف"أ" أم من  صنففي هذه الظروف، برسيم من  ستنمو بنجاح أكبرالبرسيم  أصنافأي من          

ر           )درجتان( :ختياركا فس 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 
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 الحساسية للحليب

. يوجد في الجهاز الكتوزى المسمّ  ة، من بينها سكر ثنائيّ الغذاء الرئيسيّ  مركباتعلى جميع ومشتقاته ليب يحتوي الح .9

ة: جلوكوز ات األحاديّ لنوعين من السكريّ  الالكتوزة تحليل عند اإلنسان إنزيم المسمى لكتاز الذي يحّفز عمليّ  الهضميّ 

 وجالكتوز.

 

 درجات( 3) ؟الكتوزالغذاء ينتمي ال مركباتألي من  .أ 

 . الفيتامينات4                     الدهنّيات .3                  الكربوهيدرات .2                       البروتينات .1

 

 درجات( 3) اللكتاز؟ إلنزيماما هي وحدات البناء  .ب 

 . جليتسرول4                  حوامض أمينّية      .3       جلوكوز وجالكتوز .2                 ةحوامض دهنيّ  .1

 

في  الالكتوزع ال يتحلّل. يتجمّ  في الحليب الالكتوزلذلك  ,غير موجود إنزيم اللكتاز، عند بدض الناس، بسبب خلل وراثيّ  .ج 

، يمتنع للتخفيف من الشدور بددم الراحة .ال كتوزعدم تحمل ى هذه الظاهرة مّ سبددم الراحة. ت   ويسّبب شدوًرا الجهاز الهضميّ 

 .الكتوزهذه الظاهرة من شرب الحليب أو يشربون حليب بدون  الذين يدانون من األشخاص

الباحثون  اختارة، الكالسيوم من الحليب. لفحص هذه الفرضيّ  الستيداب في الحليب ضروريّ  الالكتوز الباحثون أنّ  افترض

"، المجموعة الالكتوزل دم تحمّ "عيدانون من ظاهرة  –( 1مجموعتين من األشخاص الذين شاركوا في البحث: المجموعة )

 جميع المشاركين كانوا أصّحاء وجيلهم متقارب. ال يدانون من الظاهرة. – (2)

 ساعات تمَّ  3وبدد  (الكتوزمع مل حليب عادي ) 201مشارك  شرب كلّ : لىالمرحلة األوفي  البحث على مرحلتين, يَ رِ أج  

 مشارك. ي جسم كلّ من الحليب فاستيدابها  نسبة الكالسيوم التي تمّ  فحص

نسبة الكالسيوم التي تّم  ساعات تم فحص 3وبدد  ،بدون الكتوزمل حليب عادي  201مشارك  شرب كلّ : في المرحلة الثانية

 (الحليب كانت متشابهة زاتميِّ باقي ) استيدابها من الحليب في جسم كّل مشارك.

المشاركين في مجموعتي البحث مدروضة في الجدول  أجساممن نوعي الحليب في  استيدابها ل نسبة الكالسيوم التي تمّ مددّ 

 التالي:

 في المجموعتين الكتوزمع وبدون من حليب  المستوعبةل نسبة الكالسيوم معد  

 )%( نسبة الكالسيوم المستوعبة من نوعي الحليب المجموعة

 الكتوز بدونحليب  الكتوز معحليب 

 34.2 33.5 "كتوزالل الظاهرة "عدم تحمّ  يدانون من – 1 مجموعة

 24.0 25.2 ال يدانون من هذه الظاهرة. – 2 مجموعة
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الحليب لدى األشخاص  منالكالسيوم  استيدابعلى  الكتوز بدونشرب حليب يؤّثر ، هل باالعتماد على نتائج هذا البحث .1

 درجات( 3)   ال    /  نعم      بدائرة حول اإلجابة الصحيحة:  ؟ أحطالكتوزل الالذين يدانون من ظاهرة عدم تحمّ 

 .اختيارك عل ل  

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

حليب بدون من ستيداب اال أيًضاصوا ، وفحالكتوزالحليب مع اللماذا لم يكتِف الباحثون بفحص استيداب الكالسيوم من  .2

 )درجتان( ؟الكتوز

 لالمتناع من نتائج عشوائية والتي ال تالئم مدظم نتائج التجربة. .أ 

 الكالسيوم من الحليب. استيدابلمنع تأثير باقي الدوامل على  .ب 

 .اللكتاز إنزيم الفرق في استيداب الكالسيوم نابع فقط من د من أنّ للتأكّ  .ج 

 . كتوزال وجود ق في استيداب الكالسيوم نابع فقط منالفر د من أنّ للتأكّ  .د 

******************************************************************************************************************************************* 

ل عن انددام النمش ) جلد ليل المسؤولأل سبةبالنالجلد هو سائد  المسؤول عن ظهور النمش على )الجين البديل( ليلاأل .11

 بدون نمش(. 

 ليل.ادي خليط )هتروزيجوت( بالنسبة لألبو شأ ,نمش ام شادي ليس لديهأ

نسال لجميع األ ات(ال ينوتيب) والطرز المظهريةات( الجينوتيبالطرز الوراثية )لوصف  او تخطيطأ ط جدوالخطّ  . أ

 درجات( 4) .المحتملة

  ي.ليل المتنحّ ل األليمثّ   bليل السائد والحرف ل األمثّ لي   Bاستدمل الحرف 

 

 

 

 

 

 )درجتان( شادي بالنسبة لهذه الصفة؟ل (فينوتيببالنسبة للطراز المظهري ) بالتأكيديمكن استنتاجه ما الذي  . ب

 لشادي يوجد نمش بالتأكيد. .1

 لشادي ال يوجد نمش بالتأكيد. .2

 .لشادي يوجد نمش بأنّ  01يوجد احتمال % .3

 .لشادي يوجد نمش بأنّ  50مال %يوجد احت .4
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لى ضدف بالدضالت. المرض يحدث نتيجة لطفرة في جين. إي نادر يؤدّ  ( هو مرض وراثيّ Pompeمرض البومبي ) .11

و ينتج بشكل غير سليم. نتيجة لذلك يتراكم أال ينتج  ،ول عن تحليل الجليكوجينؤالمس االنزيم ،ذا حدثت الطفرةإ

 .لى هدم الخاليا ولضدف في الدضالتإي يؤدّ  ،الجليكوجين في خاليا الدضالت

 ماجد.  جيال في عائلةأ ةتخطيط ساللة الدائلة التالي يصف انتقال المرض على مدار ثالث     

 

 

     

  

 

                  

 

 

 مكانية الصحيحة:بدائرة اإل حطأ .أ 

 يسائد / متنح   ول عن ظهور المرض هو : ؤالمس األليل ،حسب التخطيطب

 درجات( 4) .باء واألبناءجيل اآل الىجابتك إ تطرق في ،اختيارك رفس  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ ____ 

 

لقسم منهم )  1,2,3,4رقام ألبناء الدائلة الذين يحملون األ لةمَ تَ ح  الم   (الجينوتيباتالطرز الوراثية ) جميعل سجّ  .ب 

 درجات( 4) كثر من جينوتيب واحد(أل مَ تَ ح  ي  

 ليل المتنحي.لتمثيل األ b  ليل السائد والحرفلتمثيل األ  Bاستدمل الحرف  

1______:_______       2___ :__________       3_______ :______      4___ :__________ 

 

 درجات( 3) ن نجد الجين المصاب في جسم ماجد؟أين يمكن أ .ج 

 ة من خاليا الدضالت.خليّ  فقط في نواة كلّ  .1

ن فيها جليكوجين. .2  فقط في نواة كّل خلّية من الخاليا التي ي َخزَّ

 .ة من خاليا جسم ماجدخليّ  في نواة كلّ  .3

 خاليا جسم ماجد.من ة خليّ  كلّ  في اتوزومالريبفي  .4

1الجيل   

2الجيل   

3الجيل   

 

 

 
3 0 

ماجد  2 4  

 ذكر سليم

 ذكر مريض

 انثى سليمة

 انثى مريضة
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 ةتكنولوجي   ةنظمأو الطا ة –ال صل الثاني 

ها تنزلق بالمنحدر نّ ر الدربة فإ. عندما نحرّ لمنحدر شديد االنحدار كغم موضوعة على الطرف الدلويّ  2عربة كتلتها  .12

 بسرعة ثابتة. )انظروا الرسم( ح مستو  وتستمر بالحركة على مسطّ 

 

 

 

 

 

 .ةقوى االحتكاك في المنظوميمكن اهمال متر.  1.25هو  فقيّ ح األ  للمنحدر والمسطّ  بين الطرف الدلويّ ( h) الرتفاعفرق ا

 

 )درجتان( بداية االنزالق بالمنحدر(؟  بلللمنحدر ) ما هي طاقة حركة الدربة عندما كانت في الطرف الدلويّ  . أ

 جول 34 .1

 جول 4 .2

 جول 3.4 .3

 جول 1 .4

 

 درجات( 4) االحتكاك(. اهملالمسطح االفقي؟ ) بدايةوصولها الى ما هي سرعة الدربة عند  . ب

 حسابطريقة البيِّن      

______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 

_____________________________ _________________________________________ 

 

 عربة

الطرف العلوي 

 للمنحدر

 مسطح افقي

h=1.25متر 
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قد ية على طول السلك. لبحيث تستطيع الكرة الحركة بحرّ  كغم، 1من خالل كرة مددنية كتلتها  امددنيّ  ادخل تالميذ سلكأ .13

روا ر من خإليه الكرة في الطرف اآلالذي وصلت  ة وقاسوا االرتفاع النهائيّ رضيّ األ عنسم  111الكرة من ارتفاع  حرَّ

روا الدملية ثالثقد لالسلك.   الرسومات(   سم. )انظر 55ليه الكرة كان إاالرتفاع الذي وصلت  لمرات. مددّ  كرَّ

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

 

 

   ة؟ليه الكرإالذي وصلت  واالرتفاع النهائيّ  االرتفاع االوليّ  بين ,للكرةطا ة االرت ا  الذي حدث في التغي ر  بحسا . أ

 درجات( 4).  حسابطريقة البيِّن 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

رالذي  وليّ ميذ فحص تأثير تغيير االرتفاع األتالر القرّ  . ب  .الذي تصل إليه ر االرتفاع النهائيّ منه الكرة على تغي   ت َحرَّ

ة عادوا التجربة ولكن في كلّ أقد ل ,لذلك روا مرَّ الذي وصلت  الكرة من ارتفاع مختلف وقاسوا االرتفاع النهائيّ  حرَّ

روااليه.   تلخيص النتائج في الجدول االتي: قاموا ب, والقياس ثالث مرات كرَّ

 

 ليها الكرة في القياسات المختل ةإة التي وصلت ومعدل االرت اعات النهائي   االرت ا  االولي  

الذي  مددل االرتفاع النهائيّ  للكرة )سم( االرتفاع االوليّ  القياس

 ليه الكرة )سم(إوصلت 

1 111 55 

2 01 42 

3 01 32 

4 41 10 

0 21 11 

 كرة
معدني سلك  

h1= 100سم 

h2= 58سم 

 الكرة باالرتفاع النهائي الكرة باالرتفاع االولي

 ارضية ارضية
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 درجات( 3) . انون ح ظ الطا ةعلى  نتائج التجربة، استند في شرحك اشرح . أ

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

عى التالميذ انه اذا دهنوا الحبل  . ب رون الكرة المددنية من ارتفاع التي بمادة دهنية ادَّ تقلل من االحتكاك, ومن ثم يحرِّ

 سم. 111صل اليه الكرة سيكون أكثر من سم, االرتفاع النهائي الذي ست 111

 /   النعم   االجابة الصحيحة:      اخترهل هذا االدعاء صحيح؟ 

 درجات( 3) اختيارك: اشرح

 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
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بإنتاج سيارات مع محرك كهربائي بدال من سيارات مع محرك شركات لتصنيع السيارات  بدأت، دة االخيرةفي الم .41

 يستهلك وقود.

 ك الذي يستهلك وقودا.المحرّ  نجاعةبكثير من  أكبر ك الكهربائيّ المحرّ  نجاعة

 

 اإلمكانية الصحيحة:  بدائرةأحط  . أ

نفس مسافة الطريق(، نجد في اللذان يدمالن في نفس الظروف و)ائّي ومحّرك كهرب ك يستهلك الوقودا بين محرّ إذا قارنَّ 

 .الكهربائيّ ك المحرّ  من  أ ل/  أكثر  كمية حرارة الى البيئة يطلق الذي يستهلك الوقودك المحرّ  أنّ 

 درجات( 3) بناء على المدطيات في السؤال. اختياركاشرح 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

 مدروضة مدطيات عن ميزات سيارتين من النوعين: مامكأفي الجدول الذي  . ب

 

 السيارة ب السيارة أ مي زات

 وقود كهربائي ركنوع المح

 1111 1111 كتلة السيارة )كغم(

 41 51 )%( المحرك نجاعة

 111,111 111,111 )جول( في السيارة المبذولة الطاقة 

 

 )درجتان( ة الصحيحة:بدائرة اإلمكانيّ  أحط .1

لجدول يمكن افي . بناًء على المدطيات نحتى تتوقفا تفع  مرفي  نتبدأ كلتا السيارتين بالسفر من نفس المكان وتصددا  

المستغلة الطاقة   من أ كبر  / مساوية لـ  من / أصغر  ستهلك وقودالذي يمحّرك الفي  المستغلة للحركةالطاقة  نّ أاالستنتاج 

 .كهربائيّ ال محّركال في للحركة

 

 درجات( 3) ؟لذي يستهلك و وداالمحرك السيارة التي تدمل بواسطة نقطة البداية ستصل  عنألي ارتفاع  .2

 ن طريقة الحساببيِّ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 م.˚ 01لى درجة حرارة إم ˚ 21كهربائي من درجة حرارة  سخينجهاز تغرام ماء بواسطة  011ني سّخن را .45

 درجات( 3) إلحداث هذا التغيير في درجة الحرارة؟ الالزمةة ما هي كمية الحرار . أ

 

 (م˚ جول/كغم/ 4211ة للماء هي ة النوعيّ )الحراريّ  بيِّن طريقة الحساب. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

ن جهاز التسخين الكهربائي من . ب  فولت. 221 قيمته لمصدر جهد ةاوم وموصول 22قيمتها  ةكهربائيّ مقاومة  يتَكوَّ

 درجات( 4) بيِّن طريقة الحساب.   ؟القدرة الكهربائية لجهاز التسخينهي  ما

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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خر والجسم اآل لومنيومأم االول مصنوع من كغم. الجس 1واحد منهما  كتلة كلّ  ,بالشكل نأخذ يوسف جسمين متشابهي .41

 وقاس درجة الحرارة كلّ  دقائق 0لمدة  قينمتطاب حرارة يبواسطة مصدر. قام بتسخين الجسمين نحاسمصنوع من 

 دقيقة. 

 )درجتان( اإلمكانية الصحيحة: أحط بدائرة .أ 

من هنا يمكن االستنتاج م، ˚جول/كغم/ 011لأللومنيوم هي  النوعّية ةوالحرار, م˚جول/كغم/ 411للنحاس هي ة النوعيّ  ةالحرار

  (C°1)درجة مئوية واحدة ب النحاسكغم من  1 لرفع درجة حرارةان كمية الحرارة الالزمة 

 (.C°1) درجة مئوية واحدة األلومنيومكغم من  1 درجة حرارة لرفعكمّية الحرارة الالزمة  أكبر منمساوية لـ  /  /أصغر من 

 :الرسم البياني التاليدرجات حرارة كل  من الجسمين في الفروقات بعرض يوسف  .ب 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 1 2 3 4 5 6

رة
را
ح
 ال
جة
در
 ب
 
 ر
ال

  
T

∆
     

C
   

 د ائ  زمن التسخين 

كل من الجسمين خ ل التسخين  C  ال رو ات بدرجات حرارة 

 

 الصحيحة:حول االمكانية  احط

 منحنى ب  /    منحنى أ       ؟النحاسدرجة حرارة الجسم المصنوع من ب الفروقاتأي منحنى يصف 

 درجات( 3) .والرسم البيانيعلى المدطيات التي في السؤال  بناءً ل ، علّ اختيارك اشرح

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ ______________________________  

 

الطاقة  كل   نّ أعلى فرض  جهازكل ما هي قدرة . كهربائيين متطابقين تسخين يجهازبواسطة  الجسمينن يوسف سخّ  .ج 

دَ ة التي الكهربائيّ  وِّ  درجات( 4).  %(111لى حرارة )نجاعة إلت تحوّ  ت للجهازز 

ّودت  رمز           .ب المنحنىمدطيات التي في لل وفقا: احسب أّواًل كمّية الحرارة التي ز 

______________________________________________________________________

_________________________________________________ _____________________ 

 منحنى أ

 منحنى ب
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في ال يزياء   وانين  
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جدول العناصر   

 


