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 ضع عالمة صخ او خطأ مع جصذيخ الخطا ان وجذ

 عًهُبد انتعشَخ تستًذ انطبلخ يٍ ثالثخ يصبدس. -1

 تتكىٌ انتشثخ يٍ ثالثخ َطبلبد. -2

 انتدىَخ انكًُُبئُخ تحىل ثعض انًعبدٌ انًكىَخ نهصخىس انً يعبدٌ اخشي. -3

 َه صبيذ خذا نهتدىَخ انكًُُبئُخ.َصُف  يعذٌ انكىاستض ثب -4

 تختهف انخىاص انطجُعُخ وانتشكُت انكًُُبئٍ نهخبيبد انجتشونُخ وفمب نًصبدس اَتبخهب. -5

 دسخخ يؤَخ.156يتش ودسخبد حشاسح اعهً يٍ  6666انغبص انطجُعٍ َُتح ثبعًبق اكثش يٍ  -6

 يهُبس سُخ. 4.47حىانٍ  238َجهغ عًش انُصف نهُىساَُىو  -7

 %.76ىو اعهً يٍ كثبفخ انشصبص ثحىانٍ كثبفخ انُىساَُ -8

 .فٍ صُبعخ انمزائف انثبلجخ ثبنطبلخ انحشكُخ وفٍ تذسَع انًشكجبد 238َستخذو انُىساَُىو انًُضت  -9

يتش الستخشاج انًبء انسبخٍ واستخذايه فٍ انتذفئخ وتىنُذ  2666انً  466َحتبج انً حفش اثبس عًُمخ ثٍُ  -16

 انكهشثبء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحالية بما يناسبها امأل الفراغات

 .---------------و---------------و-------------و------------تشًم انتعشَخ كم يٍ  -1

 .--------------و -------------و ------------َخ تستًذ انطبلخ يٍ ثالثخ يصبدس هٍ عشعًهُبد انت -2

 .--------------بسى انتشثخ انحًشاء انتٍ تكىٌ فُهب كًُبد كجُشح يٍ اكبسُذ انحذَذ تعشف ث -3

 هٍ انتشثخ انًُتششح فٍ انًُبطك اندبفخ وتكىٌ فمُشح فٍ انًبدح انعضىَخ. ---------------- -4

 .---------انتشثخ انتٍ تتىاخذ فٍ انًُبطك راد انًُبخ انًعتذل تسًً  -5

 .-----------يٍ ايثهخ انًعبدٌ انتٍ تكىٌ غُش صبيذح نهتدىَخ انكًُُبئُخ هى يعذٌ  -6

 %.66هٍ يبدح َجبتُخ يكذسخ فٍ انجالد انشطجخ وهٍ اشجه ثبنجشسُى انًدفف وتجهغ َسجخ انكبسثىٌ ثهب  ------------ -7

 ---------( هى عجبسح عٍ سواست َجبتُخ يضغىطخ تحتىٌ عهً َسجخ كبسثىٌ تتشاوذ يٍ Ligniteانفحى انكبرة ) -8

 .--------------انً 

 .-------------و ------------كبسثىٌ تتشاوذ ثٍُ ( َحتىٌ عهً َسجخ Anthraciteانفحى انحدشٌ ) -9

عُذ دسخبد  ------------و ----------َُتح انجتشول فٍ طجمبد سسىثُخ عضىَخ يذفىَخ فٍ اعًبق تتشاوذ ثٍُ  -16

 دسخخ يؤَخ. 156انً  66حشاسح تتشاوذ ثٍُ 

 فٍ دسخخ حشاسح انغشفخ. ------------تجهغ كثبفخ انُىساَُىو  -11

 .-------------و تدبسَب يٍ انًعبدٌ انحبوَخ نه يثم َستخشج انُىساَُى -12

 .--------------و ------------و  -----------َتىاخذ انُىساَُىو فٍ انطجُعخ عهً شكم ثالثخ َظبئش هٍ  -13

 % يٍ انُىساَُىو انًتىاخذ فٍ انطجُعخ.99.3وًَثم  -----------اكثش َظبئش انُىساَُىو شُىعب  هى  -14

 .-------------حىانٍ  U235ساَُىو  َجهغ عًش انُصف نهُى -15

 

 

 

 


