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 (1-1الرياضيات والفيزياء )

ودراسة الفضاء  ما هو العلم الذي ساهم بشكل كبير في تطور صناعة صواريخ الفضاء.1س

 بشكل اوسع؟

 .الفيزياء: 1ج

 عرف علم الفيزياء؟.2س

 .الطاقة والمادة والعالقة بينهماعنى بدراسة العالم الطبيعي فرع من فروع العلم ي  :2ج

 ما مجاالت عمل دارسي علم الفيزياء؟.3س

 :3ج

 مجال التعليم -4      علم الحاسب -3     الهندسة -2     الفلك -1

 المختبرات -8          المالية -7    التجارية -6    الصيدلة -5

 المصانع -11          مراكز األبحاث -11    الكليات -9

 

 

 يستخدم علم الفيزياء الرياضيات؟ علل:.4س

 .عن القوانين والظواهر الفيزيائية بشكل واضح ومفهومالتعبير على ألنها لغة قادرة: 4ج
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 الطريقة العلمية:

 عرف الطريقة العلمية؟.1س

 .عن األسئلة حول العالم لإلجابة هي عملية منظمة للمشاهدة والتجريب والتحليل: 1ج

 ما هي الفرضية؟.2س

 .بعضها مع بعضعلمي عن كيفية ارتباط المتغيرات تخمين : 2ج

 ماهو الهدف من الطريقة العلمية؟.3س

 تفسير الظواهر الطبيعية المختلفة.: 3ج

 اذكر خطوات الطريقة العلمية؟.4س

 :4ج

 وضع الفرضية -3       جمع المعلومات -2      تحديد المشكلة -1

 االستنتاج -6     البيناتتحليل  -5   اختبار صحة الفرضية -4

 اذكر شرط صحة الفرضية؟.5س

 .ان تكون التجارب والنتائج قابلة للتكرار والحصول على نفس النتائج نفسها: 5ج

 ما هي النماذج العلمية؟.6س

 .نموذج من فكرة او معادلة او تركيب او نظام يتم وضعه لظاهرة نحاول تفسيرها: 6ج
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 عدد أنواع النماذج العلمية؟.7س

  :7ج

  المادية -1

 الحاسوبية -2

 الفكرية -3

 اذكر امثلة على النماذج العلمية؟.13س

 :13ج

 نموذج الكرة االرضية -1

 نموذج الخلية -2

 نموذج مجسم الذرة -3

 ما هو القانون العلمي؟.14س

 .قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة: 14ج

 القانون العلمي؟اذكر امثلة على .15س

 :15ج

 قانون حفظ الشحنة -1

 قانون االنعكاس -2

 عرف النظرية العلمية؟.16س

تفسير يعتمد على عدة مشاهدات مدعومة بنتائج تجريبية تفسر النظريات والقوانين : 16ج

 .وكيفية عمل األشياء

 ما هو شرط صحة النظرية العلمية؟.17س

 .اخر من مواضيع العلمال تتعارض مع نظرية أخرى في موضوع : 17ج

 من األمثلة على النظرية العلمية؟.11س

 .نظرية الجاذبية الكونية: 11ج
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 (1-2القياس )

 عرف القياس؟ .1س

 .خرى معياريةأمقارنة كمية مجهولة ب: 1ج

 من امثلة استخدام القياس؟.2س

  :2ج

 ضغط الدم -3         الكتلة -2       الطول -1

 النظر -5        دقات القلب -4

 ما فائدة القياس؟.3س

 .رقامأمقادير كمية يمكن التعبير عنها بتحول مشاهداتنا الى : 3ج

 اذكر عناصر القياس؟.4س

 :4ج

 الكمية الفيزيائية -1

 )جهاز القياس(اداة القياس -2

 وحدة القياس -3

 ؟  (SI)ما هو الهدف من النظام الدولي للوحدات.5س

 .بشكل مفهوم لدى الناس جميعالتعميم النتائج : 5ج

 ؟  (SI)ما يميز النظام الدولي للوحدات.6س

 :6ج

 نحاء العالمأا في جميع وسع انتشار  األ -1

 سهولة التحويل بين الوحدات -2

 ؟  (SI)اذكر أنواع الكميات في النظام الدولي للوحدات .7س

  :7ج

 الكميات األساسية: -1

 المباشرحددت وحداتها باستخدام القياس *

 الكميات المشتقة: -2

 أساسية*يمكن اشتقاقها من وحدات كمية 
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 ****مهم

الكميات 
 المجهولة

درجة  الزمن الوزن الكتلة الطول
 الحرارة

التيار 
 الكهربائي

الكميات المعيارية 
 )مقياسية(

 أمبير كلفن ثانية نيوتن كيلوجرام متر

 m Kg N S K A االختصار
 

 : !!مالحظة مهمة

 

 )بالقسمة(عند التحويل من بادئة صغيرة الى بادئة كبير تقوم:  -1

 )بالضرب(عند التحويل من بادئة كبيرة الى بادئة صغيرة تقوم:  -2

 

1000=310 

 

1000×300=300,000=3300x10 

 

0.001=3-10 

 

0.001×300=0.3=3-300×10 

 : !!!تنبية

 

 ((  .  الفاصلة العشرية عند كتابة األرقام باالنقليزي -1

 

 (  ,  ) الفاصلة العشرية عند كتابة األرقام بالعربي  -2

 

   ( في االلة الحاسبة هي فقط لتسهيل قراءة األرقام  ,الفصالة ) 

 303330333مثل:  
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  :حول كال من ما يلي الى متر

m=0.0432-×104.3 4.3PM= 

 

m=310003×1031 31KM= 

 

  :تحويالت مهمة*

 =h ساعة

 =minدقيقة

 =sثانية

 ما أهمية استخدام الوحدات؟.1س

 .تستطيع استخدام الوحدات للتحقق من صحة اجابتك: 1ج

 ماذا نعني بتحليل الوحدات؟ .9س

 .التعامل مع الوحدات باعتبارها كميات جبرية: 9ج

 ما المقصود بدقة القياس؟ .13س

 .درجة االتقان في القياس: 13ج

 ما هي العوامل المؤثرة في دقة القياس؟ .11س

 .كلما كانت األداة ذات تدريج بقيم أصغر تكون القياسات أكثر دقة: 11ج

 كيف نحسب دقة القياس؟ .12س

 .دقة القياس تساوي نصف قيمة اصغر تدريج في األداة: 12ج

 ما هو الضبط في الجهاز؟ .13س

 .في القياس اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة :13ج

 

 كيف يتم اختبار الضبط في الجهاز؟ .14س

  :14ج

 .بمعيارية صفر الجهاز -1

  بمعيار الجهاز : -2

 .حيث يعطي قيمة مضبوطة وصحيحة عندما يقيس كمية ذات قيمة محددةب
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 ما شروط ضمان الوصول الى مستوى الضبط المطلوب؟ .15س

  :15ج

 .يجب ان تستخدم األجهزة بطريقة صحيحة -1

 .القياسات بحذر وانتباه تتم -2

 الف زاوية النظر في الضبط؟تماذا نقصد باخ .16س

 .مختلفة امن زاوي هليإهري في موقع الجسم عند النظر هي التغير الظا: 16ج

 ما هي األخطاء األكثر شيوعا في الضبط؟ .17س

 .اختالف زاوية النظر: 17ج
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 (2-1تصوير الحركة )

 ماهي الحركة؟.1س

 ن موقعه يتغير.إف ما عندما يتحرك الجسم :1ج

 الحركة؟ أنواععدد .2س

 : 2ج

 مسار في خط مستقيم -1

 دائرة  -2

 منحنى -3

 اهتزاز )تأرجح( الى االمام والخلف-4

 لوصف حركة االجسام البد من تحديد؟.3س

 : 3ج

 المكان -1

 الزمان -2

 عرف المخطط التوضيحي للحركة؟.4س

 الصور المتتابعة تظهر مواقع الجسم المتحرك في فترات زمنية متساوية. :4ج

 جسم بالمخطط التوضيحي للحركة؟حركة  كيف يمكن تمثيل.5س

 :5ج

 تي تظهر مواقع الجسمالالتقاط سلسلة من الصور المتتابعة  -1

 تابعة في صورة واحدة تظهر جميع المواقعتجمع الصور الم -2

 

 المخطط التوضيحي للحركة؟ماذا ينتج عن .6س

 .همتحرك الوحيد بالنسبة الى ما حوليظهر الجسم ال: 6ج

 ماذا نقصد بالنموذج الجسم النقطي؟.7س

 تمثيل حركة الجسم بسلسلة متتابعة من النقاط المفردة.: 7ج

 وذج الجسمي النقطي؟مكيف نحصل على الن.1س

 وتتبع حركتها.بالتركيز على نقطة صغيرة مفردة في مركز الجسم : 1ج

 ماهو الشرط حتى تتمكن من تمثيل حركة الجسم بنموذج الجسم النقطي؟.9س

 ان يكون الجسم صغير جدا مقارنة بالمسافة التي يتحركها الجسم. : 9ج
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 (2-2الموقع والزمن )

 ماذا نقصد بالنظام االحداثي؟.1س

بالنسبة  )نقطة اإلسناد( ستخدم لوصف الحركة بحيث يحدد لك موقع نقطة األصلنظام ي  : 1ج

 الى المتغير الذي تدرسه واالتجاه الذي تتزايد في قيم هذا المتغير.

 عرف نقطة االصل؟.2س

 الزمن( صفر.-هي النقطة التي تكون عندها قيمة المتغيرين )الموقع: 2ج

 كيف يمكن تحديد موقع الجسم في الفراغ؟.3س

 باستخدام نظام االحداثيات.: 3ج

 بالموقع؟ماذا نقصد .4س

 المسافة الفاصلة بين الجسم ونقطة األصل ويمكن ان تكون موجبة او سالبة.: 4ج

 قارن بين الكميات الفيزيائية المتجهة والكميات الفيزيائية القياسية )العددية(؟.5س

 :5ج

 الكميات القياسية )العددية( الكميات المتجهة 

لتي يتطلب تعيينها وتحديد مقدارها ا تعريفها
 واتجاهها.

 لتي يكفي لتعيينها تحديد مقدارها فقط.ا

 درجة الحرارة -الزمن  - المسافة السرعة –القوة  -زاحة اإل امثلة

 وضع سهم فوق رمز الكمية-1 تمثيلها
 استخدام حروف البنط العريض-2

 
 استخدام الحروف العادية

  جمعها
0.5km+0.2km=0.7km 
 شرقا      شرقا         شرقا

 
0.8=0.2+0.6 

 

 

 ماهي المحصلة؟.6س

س أمن ذيل المتجه األول الى ر الذي يمثل مجموع المتجهين اآلخرين ويتجه دائما   هجتالم: 6ج

 المتجه الثاني.



11 

 

 وبما ترمز؟ ماهي الفترة الزمنية؟.7س

 Δtويرمز ب:  (الزمن النهائي مطروحا منه الزمن االبتدائي)او(يسمى الفرق بين الزمنين):7ج

 المعادلة الرياضية لحساب الفترة الزمنية؟اكتب .1س

 :1ج

it-ftΔt= 

 =Δt  (s)الفترة الزمنية وتقاس

 ft= (s)الزمن النهائي 

 it= (s)الزمن االبتدائي 

 ما الفرق بين االزاحة والمسافة؟.9س

 :9ج

 المسافة االزاحة

 كميات قياسية )عددية( كميات متجهة

 تعريفها:
الجسم  لموقعل مقدار التغير الذي يحدث تمث

 .ه معينفي اتجا

 تعريفها:
كل ما يقطعه الجسم دون تحديد 

 تجاه.اال

 

 اكتب معادلة رياضية لحساب االزاحة؟.13س

 :13ج

id-fdΔd= 

 =m Δd)) تقاس بـ االزاحة

 m =fd)) يقاس بـ متجه الموقع النهائي

 m =id)) يقاس بـ متجه الموقع االبتدائي

 كيف تطرح الكميات المتجهة؟.11س

 آخر اعكس اتجاه المتجه المراد طرحه ثم اجمعها.ه من لطرح متج: 11ج
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  (2-3الزمن( )-منحنى )الموقع                                        

 الزمن(؟-ماذا نقصد بمنحنى )الموقع.1س

رسم بياني يستخدم في تحديد موقع الجسم وحساب سرعته المتجهة وتحديد نقاط التقاء : 1ج

 متحركين. جسمين

 ما هو خط الموائمة؟.2س

 افضل خط مستقيم يمر بأغلب النقاط. :2ج

 عرف الموقع اللحظي؟.3س

 موقع الجسم في لحظة زمنية تؤول الى الصفر.: 3ج

 

 ما المقصود بالتمثيالت المتكافئة؟.4س

 نها تحتوي على المعلومات نفسها حول حركة الجسم.أطرق متكافئة لوصف الحركة أي ج: 

 عدد التمثيالت المتكافئة لوصف الحركة؟.5س

 ج: 

   ري(يالصور )التمثيل الصو -2                                الكلمات -1

  المخططات التوضيحية للحركة -3

  جداول البيانات -5               الزمن(-منحنيات )الموقع -4
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  (2-4السرعة المتجهة )

  اذكر معادلة حساب المستقيم؟.1س

ميل المستقيم:                1ج =
𝑦فرق االحداثيات على محور

𝑥فر االحداثيات على محور
  

                         =
∆𝑑

∆𝑡
او

𝑑𝑓−𝑑𝑖

𝑡𝑓−𝑡𝑖
  

 الزمن( ألي جسم متحرك.-يمثل ميل الخط البياني في منحنى )الموقع

 

 عرف السرعة المتجهة المتوسطة؟.2س

 التغير. هذا مقسوما على مقدار الفترة الزمنية التي يحدث خاللهافي الموقع )االزاحة( التغير:2ج

 

 اذكر العالقة الرياضية لحساب السرعة المتجهة المتوسطة؟.3س

𝒗  :3ج =
∆𝑑

∆𝑡
=

𝑑𝑓−𝑑𝑖

𝑡𝑓−𝑡𝑖
 

𝒗 = (m/s) السرعة المتجهة المتوسطة 

∆𝑑 = (m)التغير في الموقع 

∆𝑡 = (s) التغير في الزمن    

𝑑𝑓 = (m)الموقع النهائي 

𝑑𝑖 = (m)الموقع االبتدائي 

𝑡𝑓 = (s)الزمن النهائي 

𝑡𝑖 = (s)الزمن االبتدائي 

 

 عرف السرعة المتوسطة؟.4س 

الزمن( عن السرعة المتوسطة للجسم اي -القيمة المطلقة لميل الخط البياتي لمنحنى )الموقع: 4ج

 مقدار حركة الجسم.
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 قارن بين السرعة المتوسطة والسرعة المتجهة المتوسطة؟.5س

 :5ج

 السرعة المتوسطة المتجهة السرعة المتوسطة 

 𝑣 𝒗 رمزها

عن مقدار حركة الجسم )كمية  عبرما ت  ع
 عددية ال اتجاه لها(

واتجاه  عن مقدار سرعة حركة الجسم
)كمية متجهة لها مقدار  حركته

 واتجاه(

 –لها اشارة ازاحة الجسم )+ يمين او  اشارة)قيمة مطلقة(ليس لها  اشارتها
 يسار(

 m/s m/s وحدة قياسها

 

 .6س

 

 وما رمزها؟ ماذا نقصد بالسرعة المتجهة اللحظية؟.7س

 𝒗السرعة المتجهة عند لحظة زمنية تؤول الى الصفر. رمزها: : 7ج

 للتعبير عن السرعة المتجهة اللحظية؟ هماهو المصطلح الذي نستخدم.1س

 السرعة المتجهة.: 1ج
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 فيما يستخدم تمثيل السرعة المتجهة المتوسطة على المخططات التوضيحية للحركة؟ .9س

جهة المتوسطة وانما يمكن المخطط التوضيحي للحركة ليس رسم بياني دقيق للسرعة المت: 9ج

 في تعيين مقدار واتجاه السرعة المتجهة المتوسطة. هاستخدام

 

 ما هي المعادلة التي يمكن ان تعبر عن الخط المستقيم؟ .13س

𝑦:                               13ج = 𝑚𝑥 + 𝑏 

𝑦 تي نعينها على المحور الراسيالكمية ال =  

𝑚  ميل الخط المستقيم =

𝑥  الكمية التي نعينها على المحور االفقي =

𝑏  نقطة تقاطع الخط المستقيم مع المحور الراسي =

 

بالمقارنة مع معادلة الخط المستقيم اكتب معادلة الحركة المنتظمة بداللة السرعة .11س

 المتجهة المتوسطة؟

𝒅                              :11ج = 𝒗𝑡 + 𝒅𝑖 

𝑑 = (m)  )موقع الجسم )االزاحة 

𝒗 = (m/s) المتجهة المتوسطة  السرعة  

𝑡 = (s) الزمن    

𝑑𝑖 = (m) الموقع االبتدائي 

 تستطيع تمثيل الحركة باستخدام؟.12س

 :12ج

 المخططات التوضيحية للحركة -2     بالكلمات   -1

 الزمن( -منحنى )الموقع  -4                        جداول البيانات         -3

 المنتظمةمعادلة الحركة  -6     الصور  -5
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 (3-1التسارع )العجلة( )

 ماهو الفرق بين الحركة المنتظمة والغير منتظمة؟.1س

 : 1ج

 الحركة المنتظمة: هي الحركة بسرعة ثابتة في خط مستقيم. -1

 ظمة: هي الحركة بسرعة متغيرة )ليست ثابتة(.نتالحركة الغير م -2

 ؟حدةعها وتظهر في المخططات بصور واعلل االجسام غير المتحركة ال تغير مواق.2س

 النها في حالة سكون.: 2ج

 في المخططات التوضيحية للحركة صف حركة الجسم في كل حالة؟.3س

 : 3ج

 ساكن ال يتحرك

 يتباطأ يتسارع

 يتحرك بسرعة منتظمة
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 على ماذا يدل الفرق بين اطوال متجهات السرعة؟.4س

 .حركة الجسمان السرعة تتغير اثناء  :4ج

يسان يعبران عن التغير في السرعة في المخططات التوضيحية ئهناك مؤشران ر.5س

 للحركة؟

 : 5ج

                                                     ا   السرعة.الفرق بين اطوال متجهات  -2  التغير في اطوال المسافات بين النقاط. -1

 الزمن(؟ –ماهو منحنى )السرعة المتجهة .6س

 شارة تسارع الجسم.إعة المتجهة بداللة الزمن وتحديد رسم بياني يمثل تغير السر: 6ج

 –على ماذا يدل عندما يكون الرسم البياني خط مستقيم في منحنى )السرعة المتجهة .7س

 الزمن(؟

 يعني ان سرعة الجسم تتزايد بمعدل منتظم.: 7ج

 –ايجاده من خالل حساب ميل الخط المستقيم في منحنى )السرعة المتجهة  ماذا يمكن.1س

 الزمن(؟

 معدل تغير السرعة.: 1ج

 

الزمن( يساوي  –ماذا يعني قولنا ان ميل الخط المستقيم في منحنى )السرعة المتجهة .9س

5m/s؟ 

 .s/5mسرعة الجسم كل ثانية تزداد بمقدار : 9ج

 

 (؟وبما يرمز له؟عرف التسارع )العجلة. 13س

 aورمزه: ، لزمني لتغير السرعة المتجهة لجسمالمعدل ا: 13ج

 

 عدد انواع التسارع؟وعرف كل نوع؟.11س

 : 11ج

 بمعدل ثابت. هفيتتغير السرعة التسارع الثابت )المنتظم(:  -1

التغير في السرعة المتجهة لجسم خالل فترة زمنية مقسوما على هذه التسارع المتوسط:  -2

 الفترة الزمنية.

 .محددةالسرعة خالل فترة زمنية التغير في التسارع اللحظي:  -3
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 كيف يمكننا حساب متجهة التسارع في نموذج الجسم النقطي؟.12س

  هجي السرعة المتتاليين في تلك الفترة.تيجاد الفرق بين مإب: 12ج

 

 التسارع الموجب والتسارع السالب؟.13س

 : 13ج

 نه يكون موجب. إالتسارع فقيمة الحركة مع اتجاه اشارة ت ذا تطابقإ -1

 يكون سالب. إن التسارعتجاه الحركة مع قيمة التسارع فذا اختلفت اشارة اإ-2

 

  اكتب معادلة التسارع المتوسط؟.14س

 : 14ج

𝒂 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣𝑓 − 𝑣𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
 

α= (m/s2) التسارع المتوسط  

vf= (m/s) السرعة النهائية 

vi= (m/s) السرعة االبتدائية 

tf= (m/s) الزمن النهائي 

ti= (m/s) الزمن االبتدائي 

 

ت الجري أا وايابا عبر صالة رياضية حيث بدأنك جريت بأقصى سرعة ذهاب افترض .15س

مبتعدا عن  m/s  4تجري بسرعة  كنت10s, وبعد مرور 4m/s ـاه الجدار بسرعةجتفي ا

  دار؟لجاه الموجب نحو اتجما تسارعك المتوسط إذا كان اال الجدار.

 :15ج
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 (3-2الحركة بتسارع ثابت )

 استنتج معادلة الحركة االولى )السرعة المتجهة النهائية بداللة التسارع المتوسط(؟.1س

 :1ج

∆𝑡 × ∆𝑎 =
∆𝑣

∆𝑡
× ∆𝑡 

              ∆v = a ∆t 

 vf - vi = a ∆t 

                                           𝒗𝒇 = 𝒗𝒊 + 𝒂 ∆t      

  )السرعة المتجهة النهائية بداللة التسارع المتوسط(؟ اكتب معادلة الحركة االولى.2س

 :2ج

𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 + 𝑎 ∆𝑡 

vf= (m/s) السرعة النهائية 

vi= (m/s) السرعة االبتدائية 

α= (m/s2) التسارع المتوسط  

∆t= (s) الفترة الزمنية     

 ؟αمساويا للتسارع اللحظي  αمتى يكون التسارع المتوسط .3س

 عندما يكون التسارع ثابتا.: 3ج

 الزمن؟-كيف يمكن معرفة االزاحة من خالل منحنى السرعة المتجهة.4س

𝑡∆                     :4ج ×
∆𝑑

∆𝑡
= 𝑣 × ∆𝑡 

∆𝑑 = 𝒗 ∆𝑡 

 االزاحة*المساحة تحت المنحنى=العرض              ×الطول*المساحة=

 𝒗 ∆𝑡 *المساحة=

= 𝒗                   تمثل طول المستطيل=∆𝒕تمثل عرض المستطيل 
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 .5س

 

  :6س

 

 اكتب معادلة الحركة الثانية )التغير في الموقع بداللة التسارع المتوسط(؟.7س

 :7ج

∆𝑑 = 𝑑𝑖 + 𝑣𝑖 ∆𝑡 +
1

2
𝑎 𝑡2 

∆𝑑=id-fd         ويقاس بـلموقع ا (m) 
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  اكتب معادلة الحركة الثالثة )السرعة المتجهة بداللة التسارع الثابت(؟.1س

 :1ج

𝑣𝑓2 = 𝑣𝑖2 + 2𝒂 ∆𝒅 

 

 معادالت الحركة في حالة التسارع الثابت؟.1س

 :1ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معادلة السرعة والزمن

 معادلة الموقع والزمن

 بدون زمن معادلة السرعة والموقع

 ازاحة+زمن

 بدون ازاحة
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 .9س

 

 :11س
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 (3-3الحركة بتسارع ثابت )

 ماذا نقصد بالسقوط الحر؟.1س 

 رضية فقطحركة جسم تحت تأثير الجاذبية األ هو: 1ج

 .الهواء مقاومةثيرأهمال تبإو

 الريشة عندرض قبل علل وصول الكرة الى األ.2س

 سقاطهم معا داخل غرفة بها هواء؟إ

 بسبب تأثير مقاومة الهواء.: 2ج

 ن معا؟كرة وريشة معا سوف يصال سقاطإعلل عند تفريغ غرفة من الهواء و.3س

 النه ال توجد قوة تاثير مقاومة الهواء. : 3ج

لتي يسقط المادة ا همال تاثيراتإعند ماذا استنتج العالم جاليليو حول سقوط االجسام .4س

 الجسم من خاللها؟

 : 4ج

 ير مقاومة الهواءأثن لها التسارع نفسه عند اهمال تا يكور  ان جميع االجسام تسقط سقوطا ح-1

نوع مادة الجسم الساقط او وزن هذا الجسم او االرتفاع الذي سقط  من يأب ال يتأثر سارعتال-2

  منه

 سقط او قذفأثر كون الجسم قد تأال ي-3

 وما رمزه ومقداره؟ رضية؟ف التسارع الناتج عن الجاذبية األعر.5س

  gرمزه: فيه،تسارع جسم يسقط سقوطا حرا نتيجة تأثير جاذبية االرض : 5ج

  2m/s  9.80مقدارة:

 

 يعتمد اعتبار التسارع موجبا او سالبا على النظام االحداثي الذي يتم اتخاذة؟.6س

 :6ج

كان النظام يعتبر االتجاه الى أعلى موجبا فان التسارع الناتج عن الجاذبية االرضية عندئذ  اذا-1

 .-gيساوي 

 g+تسارع الجاذبية االرضية يساوي فإن إذا اعتبر االتجاه لالسفل موجب -2

 ؟هماهي قيمة التسارع عند اقصى ارتفاع واين يكون اتجاه.7س

 .m/s 29.80تكون السرعة صفر والتسارع : 7ج

 

 قوة مقاومة الهواء قوة الجاذبية
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 اكتب معادالت الحركة في مجال الجاذبية االرضية؟.1س

 :1ج

المعادلة االولى 
 للحركة

 
𝑣𝑓 = 𝑣𝑖 + 𝑔 ∆𝑡 

 
المعادلة الثانية 

 للحركة
 

∆𝑑 = 𝑑𝑖 + 𝑣𝑖 ∆𝑡 +
1

2
𝑔 𝑡2 

 
 المعادلة الثالثة

 للحركة
 

𝑣𝑓2 = 𝑣𝑖2 + 2𝑔 ∆𝑑 

 

 gنضع   a*نضع بدل ال

: 9س
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 (4-1القوة والحركة )

 عرف القوة؟.1س

 ا.ا واتجاه  ا في الحركة مقدار  ر  و دفع يؤثر في االجسام ويسبب تغيأسحب : 1ج

 ( للتعبير عن القوة المتجهة )مقدار القوة واتجاهها(.(F*سوف نستخدم الرمز 

 ثير القوة في الحركة البد من تحديد؟أشروط دراسة ت.2س

 :2ج

 المحيط الخارجي-2             النظام-1

 ما هو المحيط الخارجي؟ماهو النظام و.3س

 :3ج

 ثر بالقوةأهو الجسم الذي يتالنظام: -1

 بقوة هبحيط بالنظام ويؤثر في اهو كل م المحيط الخارجي:-2

 ما الفرق بين قوى التالمس)التماس( وقوى المجال؟.4س

 : 4ج

 المحيط الخارجي النظامعندما يالمس جسم من تتولد  قوة التالمس )التماس(:-1

قوة تؤثر في االجسام بغض النظر عن وجود تالمس فيما بينها من عدمه قوة المجال: -2

 كالقوى المغناطيسية

 اذكر شروط تحديد القوة؟.5س

 : 5ج

 يجب معرفة المسبب الذي يولدها-1

 هذه القوة هيجب معرفة النظام الذي تؤثر في-2

 ( تؤثر بقوة في الكتاب )النظام(.الكتاب فان يدك )المسبب*على سبيل المثال عندما تدفع 

 اذكر طريقة استخدام مخطط الجسم الحر؟.6س

 : 6ج

 ل الجسم بنقطةث  م-1

 لى االتجاه الذي تؤثر فيه هذه القوةإزرق يشير أمثل كل قوة بسهم ثم  -2

 مع مقدار القوةا  يكون طول السهم متناسب-3

 عن الجسم ها بعيدا  اتاتجاهارسم االسهم دائما بحيث تشير -4

 اختيار االتجاه الموجب عادة في اتجاه القوة الكبرى-5
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 ما هو مخطط الجسم الحر؟.7س

 نموذج فيزيائي يمثل القوى المؤثرة واتجاهها في جسم ما.: 7ج

 ما العالقة بين القوة والتسارع؟.1س

 كبر.ألناتج كبر كان التسارع اأفكلما كانت القوة  ؛العالقة خطية: 1ج

 اكتب المعادلة الرياضية لحساب القوة؟.9س

 : 9ج

𝑭 = 𝑚𝒂 

𝑭 =(N) القوة وتقاس 

𝑚 =(kg) الكتلة 

𝒂 =(m/s2) التسارع 

 استنتج الوحدة الدولية المستخدمة لقياس القوة؟.13س

𝑭    ( Nوتعرف بنيوتن) :                    13ج = 𝒌𝒈. 𝒎/𝒔𝟐 

 ؟(F)عرف القوة المحصلة.11س

 المتجهات لجميع القوى التي تؤثر في جسم. مجموعة: 11ج

 اذكر نص قانون نيوتن الثاني؟.12س

  تسارع جسم يساوي محصلة القوى المؤثرة فيه مقسومة على كتلة الجسم.: 12ج

 اذكر الصيغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني؟.13س

𝒂                  :13ج =
𝑭

𝑚
 

 على ماذا ينص قانون نيوتن االول؟.14س

على ان الجسم يبقى على حالته من حيث السكون او الحركة المنتظمة في خط مستقيم ما : 14ج

 لم تؤثر فيه قوة محصلة تغير من حالته.

 *يسمى احيانا قانون القصور.

 عرف القصور الذاتي؟.15س

 ممانعة الجسم ألي تغيير في حالته من حيث السكون او الحركة.: 15ج

 ماذا نقصد باالتزان؟.16س

 القوة المحصلة المؤثرة في الجسم تساوي صفر.: 16ج
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 (4-2استخدام قوانين نيوتن )

 ما العالقة بين وزن الجسم وكتلتة؟.1س

 ان وزن الجسم يساوي كتلته مضروبة في التسارع المكتسب نتيجة للسقوط الحر.: 1ج

 *قوة الجاذبية االرضية تؤثر في الجسم حتى لو لم يسقط سقوط حر.

اي جسم على سطح القمر يصبح اقل الى السدس منه على سطح االرض رغم ان الكتلة  *وزن

 لم تتغير.

 .2س

 

 اكتب القانون الرياضي لحساب وزن الجسم؟.3س

𝑭𝒈:                       3ج = 𝑚𝒈 

𝑭𝒈 = (𝑵)وزن الجسم 

𝑚 = (𝒌𝒈)كتلة الجسم 

𝒈 = (𝒎/𝒔2)تسارع الجاذبية 

 تقف على ميزان داخل مصعد؟ماذا يحدث لوزنك عندما .4س

 :4ج

 يقرأ الميزان وزنك.المصعد متزن: -1
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 𝑭 = 𝑚𝒈 

 قراءة الميزان اكبر من وزنك.المصعد يتسارع لألعلى: -2

 𝑭 = 𝑚(𝒈 + 𝒂) 

 قراءة الميزان اقل من وزنك.الصعد يتسارع لألسفل: -3

𝑭 = 𝑚(𝒈 − 𝒂) 

 ماهو الوزن الظاهري؟.5س

  بتسارع.يتحرك قراءة الميزان لجسم : 5ج

: 6س

 

 

 

 

 

 

 عرف القوة المعيقة؟.7س

 جسم يتحرك خالله.يؤثر بها مائع)سائل أو غاز( في انعة مقوة م :7ج

 على ماذا تعتمد القوة المعيقة؟.1س

 :1ج

 سرعته.حركة الجسم: -1

 .هوحجم هشكلخصائص الجسم: -2

 لزوجته أو درجة حرارته.خصائص المائع: -3

 ماهي السرعة الحدية؟.9س

السرعة المنتظمة الذي يصل اليها الجسم الساقط عندما تتساوى القوة المعيقة مع قوة : 9ج

 الجاذبية االرضية.

 كيف يستغل رياضيو القفز الحر مقاومة الهواء للتحكم في سرعتهم؟.13س

 خالل تغيير اتجاه حركة اجسامهم وهيئاتها. :13ج
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 (4-3استخدام قوانين نيوتن )

 التأثير المتبادل؟عرف ازواج)زوجي( .1س

 ه.ي المقدار ومتعاكستان في االتجاقوتان متساويتان ف: 1ج

 بما تتميز قوى التأثير المتبادل؟.2س

 : 2ج

 القوة تنتج عن تأثير متبادل بين جسمين-1

 تكون القوى دائما على شكل ازواج-2

 حدى القوتين األخرىإال تلغي -3

 ماذا ينص قانون نيوتن الثالث؟.3س

 اوتا كل زوج في جسمين مختلفين وهمجميع القوى تظهر على شكل ازوج وتؤثر قن أ :3ج

 متساويتين في المقدار ومتعاكستان في االتجاه.

 اكتب الصيغة الرياضية التي تمثل قانون نيوتن الثالث؟.4س

𝑩في𝑭𝑨:                                4ج = −𝑭𝑩في𝑨 

 والى اين اتجاهها؟ ؟وبما تقاس ؟وبما ترمز ماذا نقصد بقوة الشد؟.5س

 القوة التي يؤثر بها خيط او حبل في جسم ما.: قوة الشد: 5ج

 TFترمز: 

 (N)نيوتن تقاس: 

 معاكس للوزن )لألعلى(اتجاهها: 

 لى اين اتجاهها؟إو؟ وبما تقاس ؟وبما ترمز عرف القوة العمودية؟.6س

 اخر.قوة تالمس يؤثر بها سطح في جسم : القوة العمودية: 6ج

 NFترمز: 

 (N)نيوتن تقاس: 

 دية على مستوى التالمس بين جسمينتكون دائما عمواتجاهها: 
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 (5-1المتجهات )

 امثلة عليها؟اذكر و وبما تمثل؟ كميات المتجهة؟ما المقصود بال.1س

 : 1ج

 .تحديد مقدارها واتجاهها كميات فيزيائية يتطلب تعيينهاالكميات المتجهة: -1

 بسهم. تمثلتمثل: -2

 السرعة ، التسارع ، االزاحة ، القوة.امثلتها: -3

 يوجد طريقتين لجمع المتجهات في بعدين اذكرها؟.2س

 : 2ج

 بالطريقة الحسابية-2               بالرسم-1

 اذكر خطوات جمع المتجهات في بعدين؟.3س

 :3ج

 وضع ذيل متجه على رأس متجه اخر-1

 المتجه االول مع رأس الثانيرسم المتجه المحصل بتوصيل ذيل -2

 نقيس مقدار المتجه المحصل بالمسطرة نحدد االتجاه بالمنقلة -3

 الخطوات التالية: تتبع BوAوالمتجهين  Rمثال توضيحي لتحديد المتجه المحصل .4س

 : 4ج

 نرسم المتجهين -1

 Bليصبح ذيله عند رأس المتجه  Aنحرك المتجه -2

 Rنرسم المتجه المحصل -3

 علل:عند نقل متجه فانه ال يتغير؟ .5س

 الن طول المتجه المنقول واتجاهه لم يتغيرا.: 5ج

 *جمع المتجهات حسابيا

 ومتى تستخدم؟ اكتب الصيغة الرياضية لنظرية فيثاغورس؟.6س

𝑅2                                   :6ج = 𝐴2 + 𝐵2 

𝑅2  مقدار المحصلة =

𝐴2  مقدار المتجه االول =

𝐵2  تستخدم: إذا كانت الزاوية بين المتجهين قائمة.                   مقدار المتجه الثاني  =
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 ومتى تستخدم؟ اكتب الصيغة الرياضية لقانون جيب التمام؟.7س

                   𝑅2 = 𝐴2 + 𝐵2- 2AB cos θ :7ج

θ= الزاوية بين المتجهين 

90oيستخدم اذا كانت الزاوية ال تساوي  

 اكتب الصيغة الرياضية لقانون الجيب؟ومتى تستخدم؟ .1س

 :                         1ج
𝑅

sin θ
=

𝐴

sin 𝑎
=

𝐵

sin 𝑏
 

 هين والزاويتين المقابلتين لهما.تجعلمنا قيمة الزاوية بين الم ذاإيستخدم 

 .9س

 

 مركبات المتجهات.

 حداثي؟ظام اإلناذكر المحاور في ال.1س

  :1ج

 بسهم يمر بنقطة االصل ويشير الى االتجاه الموجب x مثل محور ي  -1

 xفي عكس اتجاه حركة عقارب الساعة من محور  o90على ان يصنع زاوية  yيرسم المحور-2

 األصل.في نقطة  xويتقاطع مع محور -3
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 كيف يتم اختيار اتجاهات المحاور؟.2س

ليشير  xاالسهل اختيار المحور  من: رضركة الموصوفة المحصورة في سطح االالح :11ج

 ليشير الى الشمال. yالى اتجاه الشرق والمحور 

عموديا  على  yليكون أفقيا  ويكون المحور xيتم اختيار المحور جسم يتحرك خالل الهواء:

  xالمحور

 Xعموديا  على المحورyالموجب في اتجاه الحركة،والمحور xيتم اختيارالمحور الحركة على تل:

 مركبة المتجه؟ ماهي.12س

 مسقط المتجه على احد المحاور.:12ج

 اكتب معادلة المتجهات؟.13س

𝐴                                :13ج = 𝐴𝑥 + 𝐴𝑦 

𝐴  المتجه =

𝐴𝑥 = x المتجه الذي يوازي محور 

𝐴𝑦 = y المتجه الذي يوازي محور 

 ماذا نقصد بتحليل المتجه؟.14س

 . yوالعمودية xهي عملية تجزئة المتجه الى مركبتيه االفقية : 14ج

 لحساب مركبتي المتجه المستخدم؟.15س

     :15ج

Ax = A cos θ 

Ay = A sin θ 

 ؟A,B,Cللمجهات  Rماهي الخطوات التي نتبعها اليجاد الحصل .16س

 :16ج

 yو  xبتحليل كل متجه الى مركبتيه -1

     ( للمتجهات لتكون المركبة األفقية للمحصلهxتجمع المركبات االفقية )مركبات المحور -2

x+ C x+ B x= A xR 

 ( للمتجهات لتكون المركبة الرأسية للمحصلة yتجمع المركبات الرأسية )مركبات المحور -3

y+ C y+ B y= A yR 

 يمكن حساب مقدار المتهالمحصل باستعمال نظرية فيثاغورس-4

 𝑅2 = 𝑅𝑥
2 + 𝑅𝑦

2 
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 (5-2االحتكاك )

 بماذا تعرف قوة االحتكاك؟.1س

 هي قوة تالمس تؤثر في اتجاه معاكس للحركة االنزالقية بين السطوح.: 1ج

 الى اين يكون اتجاه قوة االحتكاك؟.2س

 في اتجاه معاكس للحركة االنزالقية بين االسطح.: 2ج

 ما فوائد االحتكاك؟.3س

 السيارة او الدراجة الهوائية وعند وقوفنا.عند بدء حركة : 3ج

 هناك نوعان من االحتكاك اذكرها وعرف كل نوع؟.4س

 : 4ج

 هي قوة تنشأ بين سطحين متالمسين عند انزالق احدهما على االخر.االحتكاك الحركي: -1

على  هي قوة تنشأ بين سطحين متالمسين بالرغم من عدم انزالق احدهمااالحتكاك السكوني: -2

 االخر.

القيمة القصوى  هناك قيمة قصوى لقوة االحتكاك السكوني, وعندما تصبح قوتك أكبر من *

ثير بدال من أفي الت لالحتكاك السكوني تبدأ األريكة في الحركة, ويبدأ االحتكاك الحركي

 االحتكاك السكوني.

 ماهي العوامل المؤثرة في االحتكاك؟.5س

 جسمين يعتمد على:: مقدار قوة االحتكاك بيب 5ج

 نوع مادتي السطحين-1

 مقدار القوة العمودية-2

 ماهي العالقة بين قوة االحتكاك الحركي والقوة العمودية؟.6س

 لعالقة خطية.ا: 6ج

 اذكر العالقة الرياضية لحساب قوة االحتكاك الحركي؟.7س

𝑓𝑘:                                  7ج = 𝜇𝑘 𝐹𝑁 

𝑓𝑘 = (N)  قوة االحتكاك الحركي 

𝜇𝑘 =  الحركي)ليس له وحدة قياس(معامل االحتكاك  

𝐹𝑁 = (mg) (N) القوة العمودية 
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  اكتب العالقة الرياضية لحساب قوة االحتكاك السكوني؟.1س

𝑓𝑠:                               1ج ≤ 𝜇𝑠 𝐹𝑁 

𝑓𝑠 = (N) قوة االحتكاك السكوني     

𝜇𝑠   )ليس له وحدة قياس(السكونيمعامل االحتكاك  =

𝐹𝑁 = (N) القوة العمودية 

* 

:9س  
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 (5-3القوة والحركة في بعدين )

 ماذا نقصد باالتزان؟.1س

 يتزن الجسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة فيه صفر.: 1ج

 متى يكون الجسم في حالة اتزان؟.2س

 .a=0او يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم  F=0اذا كان ساكن : 2ج

 والى اين يكون اتجاهها؟ ماذا نقصد بالقوة الموازنة؟.3س

 :3ج

 .ا  لتي تجعل الجسم متزنالقوة االقوة الموازنة: -1

 تساوي القوة المحصلة في المقدار ولكنها تعاكسها في االتجاه.اتجاهها: -2

 الجسم متزن؟لتي تجعل هذا اوجد مقدار اتجاه القوة ا.4س

 تساوي القوة المحصلة في المقدار ولكنها تعاكسها في االتجاه.: 4ج

 لحساب مركبتا الوزن لجسم على مستوى مائل نستخدم؟.5س

𝐹𝑔𝑥:                                  5ج = 𝐹𝑔  sin θ 

                                       𝐹𝑔𝑦 = 𝐹𝑔  cos θ 

𝐹𝑔𝑥 = (N) الوزن الموزية للسطح  مركبة  

𝐹𝑔𝑦 = (N) مركبة الوزن العمودية على السطح 

𝐹𝑔 = (N) وزن الجسم 

 ماهي القوى التي تؤثر في حركة جسم على مستوى مائل واتجاهها؟.6س

 قوة الجاذبية االرضية في المتزلج الى اسفل في اتجاه مركز االرض-1: 6ج

 +(yفي اتجاه المحور )في اتجاه عمودي على السطح  القوة العمودية-2

 قوة االحتكاك الموازية للسطح التي في عكس اتجاه حركة المتزلج-3

 :7س
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 (6-1حركة المقذوف )

 ماهو المقذوف؟.1س

 الجسم الذي يطلق في الهواء.: 1ج

 تي تؤثر في الجسم بعد اطالقة؟ما القوى ال.2س

تكون القوة الوحيدة المؤثرة فيه هي همال قوة مقاومة الهواء إيكتسب سرعة ابتدائية وب: 2ج

 الجاذبية.

*االجسام القذوفة افقيا او بزاوية في الهواء تتبع مسار منحني والذي يسمى رياضيا قطع 

 مكافئ.

 عرف مسار المقذوف؟.3س

 حركة الجسم المقذوف في الهواء.: 3ج

 مما تتركب حركة المقذوف؟.4س

 :4ج

 حركة افقية بسرعة ثابتة-1

 وبتسارع ثابتحركة راسية -2

 *الحركتان الرأسية واالفقية متساويتان.

 علل: حركة المقذوفات تتغير السرعة الرأسية بانتظام؟.5س

 بسبب قوة الجاذبية االرضية.: 5ج

 علل: في حركة المقذوفات تظل السرعة االفقية ثابته؟.6س

 لعدم وجود قوى تؤثر في الكرة في هذا االتجاه. : 6ج

 ؟Rماهو المدى االفقي .7س

 تي يقطعها المقذوف.المسافة االفقية ال: 7ج

 ماهو زمن التحليق؟.1س

 الزمن الذي يقضيه المقذوف في الهواء.: 1ج
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 خطوات حساب اقصى ارتفاع؟.9س

 :9ج

.نحسب السرعة 1
 .yاالبتدائية على محور 

𝑣𝑦𝑖 = 𝑣𝑖  𝑠𝑖𝑛 θ 

.نحسب زمن الصعود 2
 القصى ارتفاع.

𝑡 =
𝑣𝑦𝑖

𝑔
 

 .نحسب اقصى ارتفاع.3
𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑦𝑖  𝑡 +

1

2
𝑔𝑡2 

 

 خطوات حساب المدى االفقي؟.13س

 :13ج

.نحسب مركبتي 1
 .x,yالسرعة على محور

𝑣𝑦𝑖 = 𝑣𝑖  𝑠𝑖𝑛 θ 

𝑣𝑥 = 𝑣𝑖  𝑐𝑜𝑠 θ 

.نحسب زمن الصعود 2
 القصى ارتفاع.

𝑡 =
𝑣𝑦𝑖

𝑔
 

𝑅 .نحسب المدى االفقي.3 = 2 𝑣𝑥 𝑡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 (6-2ئرية )االحركة الد

 عندما يدور جسم مربوط في طرف خيط وبسرعة ثابته هل يكون لهاذا الجسم تسارع؟.1س

 نعم الن اتجاه السرعة يتغير.: 1ج

 ما هي الحركة الدائرية المنظمة؟.2س

 حركة جسم او جسيم بسرعة ثابتة المقدار حول دائرة نصف قطرها ثابت.: 2ج

( لذا فان السرعة المتجهة المتوسطة في vفي الحركة الدائرية )يطلق على موقع الجسم .3س

 الحركة الدائرية تساوي؟

𝒗:                                    3ج =
∆𝒓

∆𝑡
 

𝒗 = (m/s) السرعة المتجهة المتوسطة 

∆𝒓 = (m) )التغير في متجه االزاحة )نصف القطر 

∆𝑡 = (s) التغير في الزمن    

 المركزي؟عرف التسارع .4س

ركز الدائرة التي مة ثابتة المقدار ويكون في اتجاه حركة دائرية بسرع تسارع جسم يتحرك: 4ج

 يتحرك فيها الجسم.

 علل: التسارع المركزي يسمى بهذا االسم؟.5س

 الن اتجاهه يشير دائما الى مركز الدائرة.: 5ج

 اذكر العالقة الرياضية لحساب التسارع المركزي؟.6س

𝑎𝑐                                 : 6ج =
𝑣2

𝑟
 

𝑎𝑐 = (m/s2) التسارع المركزي 

𝑣2 = (m/s) السرعة 

𝑟 = (m) نصف قطر الدائرة 

 ما العالقة بين التسارع المركزي ونصف القطر؟.7س

 عكسية.: 7ج

 ما المقصود بالزمن الدوري؟ وبما يرمز له؟.1س

 (.Tالزمن الالزم  الكمال دورة كاملة رمزه ): 1ج
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 لحساب سرعة الجسم وتسارعه المركزي بداللة الزمن الدوري؟.9س

𝑎𝑐                             : 9ج

(
2𝜋𝑟

𝑇
)2

𝑟
=

4𝜋2𝑟

𝑇2
 

𝑎𝑐 = (m/s2) التسارع المركزي 

𝑇 = (s) الزمن الدوري 

𝑟 = (m) نصف قطر الدائرة 

 ما المقصود بالقوة المركزية؟.13س

 سبب التسارع المركزي للجسم.تتي تؤثر نحو مركز الدائرة والتي محصلة القوة ال: 13ج

 اكتب العالقة الرياضية لحساب قانون نيوتن الثاني في الحركة الدائرية؟.11س

المحصلة𝐹:                               11ج = 𝑚𝑎𝑐 

𝐹المحصلة = (N) القوة المحصلة المركزية 

𝑚 = (kg) كتلة الجسم 

𝑎𝑐 = (m/s2) التسارع المركزي 

 ما هي القوة الطاردة المركزية؟.12س

 قوة ظاهرية غير حقيقية وهمية تدفع الجسم الى الخارج.: 12ج

 .13س
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 (6-3السرعة المتجهة النسبية )

 ما المقصود بالسرعة المتجهة النسبية؟.1س

بالنسبة الى  aهي حاصل الجمع االتجاهي لسرعة الجسم  cبالنسبة الجسم  aسرعة الجسم : 1ج

 .cبالنسبة الى الجسم  bثم سرعة الجسم  bالجسم 

 يمكن حساب السرعة النسبية بتطبيق العالقة الرياضية؟.2س

𝑣𝑎/𝑐:                            2ج = 𝑣𝑎/𝑏 + 𝑣𝑏/𝑐 

𝑣𝑎/𝑐 = c  بالنسبة الى الجسم a سرعة الجسم    

𝑣𝑎/𝑏 = b  بالنسبة الى الجسم a  سرعة الجسم  

𝑣𝑏/𝑐 = c  بالنسبة الى الجسم b  سرعة الجسم  

 حاالت السرعة النسبية؟.3س

 : 3ج

 اذا كانت في االتجاه نفسه يتم جمع السرعة-1

 اذا عكس بعض يتم الطرح -2

كانت في اتجاهات مختلفة في بعدين نستخدم نظرية فيثاغورس او قانون الجيب او جيب  اذا-3

 التمام

 .4س

 

 

 

 

 .5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتهى..                                                                                                            


