ابنيت الطالبة وفقك هللا استعيين ابهلل مث ابدئي اإلجابة
السؤال األول  :اختاري اجابة واحدة صحيحة يف كل من الفقرات التالية ؟

25

 -1فرع من فروع العلوم يعىن بدراسة العامل الطبيعي  :الطاقة واملادة وكيفية ارتباطهما هو ............
أ) الكيمياء

ب) الفيزايء

ج) الرايضيات

د) الفرضيات

 -2إطار جيمع بني عناصر البناء العلمي يف موضوع من موضوعات العلم ..................
أ) النظرية العلمية

ب) الفرضية

ج) النموذج

د) القانون العلمي

 -3جمسم الكرة األرضية مثال على ................
أ) الفرضية

ب) النماذج العلمية

ج) القانون العلمي

د) النظرية العلمية

 -4قيمة دقة القياس تساوي  ..............قيمة أصغر تدريج يف أداة القياس .
أ) ضعف

ب) نصف

ج) ربع

د) ثالثة أرابع

 -5يصف  .................اتفاق نتائج القياس مع القيمة املقبولة يف القياس ؛ وهي القيمة املعتمدة اليت قاسها خرباء مؤهلون .
أ) دقة القياس

ب) االتقان يف القياس

ج) حتليل الوحدات

د) الضبط

 -6تعترب االزاحة كمية فيزايئية ...................
أ) متجهة

ب) قياسية

ج) خط املواءمة األفضل

د) عددية

 -7جمموعة من الصور املتتابعة اليت يتم مجعها يف صورة واحدة تظهر مواقع جسم متحرك يف فرتات زمنية متساوية  ،متثل ................
أ) املوقع

ب) الرسم البياين

 -8تقاس الكتلة بوحدة ..............
ب) s
أ) m

ج) خمطط احلركة
ج) Kg

د) منوذج اجلسيم النقطي
د) K
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 -9يف منوذج اجلسيم النقطي يستبدل اجلسم يف خمطط احلركة بـ ..........
أ) سهم لتوضيح اجتاه
احلركة

ب) جمموعة من النقاط
املفردة املتتالية

د) أسهم متتالية

ج) كميات عددية

 -10النقطة اليت تكون عندها قيمة كل من املتغريين على االحداثيات  xو  yتساوي صفرا هي ..................
أ) نقطة االنطالق

ب) نقطة األصل

ج) نقطة التجمع

د) اجلسيم النقطي

 -11اذا كانت السرعة املتجهة اللحظية جلسم ما اثبتة فإهنا عندئذ تكون  ............سرعته املتجهة املتوسطة .
أ) ضعف

ب) أكرب من

ج) مساوية لـ

د) أصغر من

 -12عندما يشري متجها السرعة املتجهة والتسارع جلسم اىل اجتاهني متعاكسني  ،فهذا يعين أن ...........
أ) سرعة اجلسم تتزايد

ب) سرعة اجلسم تتناقص

ج) اجلسم يتحرك بسرعة
اثبتة

د) اجلسم ساكن

 -13اذا تزايدت سرعة عداء من  2 m/sاىل  3 m/sخالل  ، 4 sفإن تسارعه املتوسط هو ...............
د) 1.25 m/s
ج) 0.25 m/s2
ب) 0.3125 m/s2
أ) 0.0625 m/s2
2

 -14أي مما يلي يعد ميال ملنحىن السرعة املتجهة – الزمن ..................
أ) االزاحة

ب) التسارع يف جمال
اجلاذبية األرضية

ج) السرعة املتجهة

د) التسارع املتوسط

 -15يف منحىن املوقع – الزمن  ،تقاطع اخلطني البيانيني خيربان مىت ...................
أ) يكون للجسمني
املوقع نفسه

ب) يكون للجسمني
الوزن نفسه

ج) يكون للجسمني
التسارع نفسه

د) ال خيربان بشيء مميز

 -16تسارع دراج سرعته املتجهة االبتدائية  5 m/sبتسارع متوسط مقداره  1.5 m/s2مدة  . 5.2 sفما مقدار سرعته املتجهة النهائية ؟
د) 12.8 m/s
ج) -2.8 m/s
ب) 12 m/s
أ) 27.5 m/s
 -17اذا قذفت كرة اىل أعلى  ،فإهنا تصل اىل أقصى ارتفاع هلا يف اللحظة اليت تصبح فيها سرعتها ...................
أ) صفرا

ب) أقصى قيمة ممكنة

ج) أقل قيمة ممكنة

د) ذات قيمة متوسطة

 -18حركة جسم حتت أتثري اجلاذبية األرضية فقط  ،وإبمهال أتثري مقاومة اهلواء هو .........................
أ) اجلاذبية األرضية

ب) التسارع

ج) السقوط احلر

د) خمطط اجلسم احلر

 -19كل ماحييط ابلنظام ويؤثر فيه بقوى ....................
أ) احمليط اخلارجي

ب) التسارع

ج) خمطط اجلسم احلر

د) القصور الذايت
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 -20وفقا لقانون نيوتن  ................فإن اجلسم يبقى على حالته من حيث السكون واحلركة املنتظمة يف خط مستقيم مامل تؤثر فيه قوة حمصلة
تغري من حالته .
أ) األول

ب) الثاين

ج) الثالث

د) يف اجلذب الكوين

 ..................... -21هي قوى تؤثر يف األجسام بغض النظر عن وجود تالمس فيما بينها من عدمه .
أ) الشد

ب) التالمس

ج) الدفع

د) اجملال

 -22القوة اليت يؤثر هبا مائع يف جسم يتحرك خالله هي ..................
أ) الوزن

ب) قوة الشد

ج) القوة املعيقة

د) قوة اجلاذبية

 -23يكون اجلسم يف حالة اتزان اذا ..................
أ) أثرت فيه قوة واحدة
فقط

ب) كان يف حالة تسارع

ج) مل يكن له وزن

د) كانت القوة احملصلة
املؤثرة فيه تساوي
صفرا

 -24ممانعة اجلسم ألي تغيري يف حالته من حيث السكون أو احلركة هو ....................
أ) القوة احملصلة

ب) القصور الذايت

ج) السرعة احلدية

د) الوزن الظاهري

 -25قواتن متساويتان يف املقدار ومتعاكستان يف االجتاه مها ......................
أ) زوجي التأثري املتبادل

ب) قوى اجملال

ج) القوة املعيقة

د) قوى االحتكاك
احلركي والسكوين

 -26يتأثر الكتاب املوضوع على الطاولة بقوة ..............
أ) شد

ب) عامودية

ج) جمال

د) احتكاك

 -27كتلة اجلسم مضروبة يف التسارع الذي يكتسبه نتيجة للسقوط احلر تساوي ...........................
أ) تسارع اجلسم

ب) كتلة اجلسم

ج) وزن اجلسم

د) قوة االحتكاك املؤثرة
يف اجلسم

 -28قوة الشد يف احلبل تساوي ....................
أ) القوة العامودية

ب) وزن األجسام املعلقة
فيه

ج) صفرا

د) وزن احلبل

 -29تسمى عملية جتزئة املتجه اىل مركبتيه بـ ....................
أ) املتجه احملصل

ب) نقل املتجه

ج) مركبتا املتجه

د) حتليل املتجه

 -30طول املتجه يعرب دائما عن ....................
أ) االجتاه

ب) احملصلة

ج) املقدار

د) اجملال
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 -31تسحب أنت وزميلك أريكة على أرضية الغرفة ابجتاه الشرق  ،تكون قوة االحتكاك يف اجتاه ..................
أ) الشرق

ب) الغرب

ج) اىل أسفل

د) اىل أعلى

 -32قوة تؤثر يف السطح عندما يتحرك مالمسا سطحا آخر ........................
أ) قوة االحتكاك احلركي

ب) قوة االحتكاك
السكوين

ج) معامل االحتكاك
السكوين

د) القوة العامودية

 -33انزلق صندوق كتلته  25 Kgعلى أرضية صالة رايضية  ،مث توقف  .فإذا كان معامل االحتكاك احلركي بني الصندوق وأرضية الصالة 0.15
 ،فما مقدار قوة االحتكاك اليت أثرت فيه ؟
د) 3.75 N
ج) 36.75 N
ب) 1633 N
أ) 28 N
 -34القوة اليت جتعل اجلسم يف حالة اتزان هي ................
أ) القوة املوازنة

ب) قوة الفعل

ج) قوة االحتكاك

 -35يسري رجل مسافة  5مرت شرقا  ،مث  10مرت مشاال  ،فما طول واجتاه حمصلة ازاحته ؟
ج) 125 m /
ب) 125 m /
أ) 15 m /
63.43ᵒ
26.565ᵒ
86.186ᵒ

د) قوة اجلاذبية
د) 11.8 m /
63.43ᵒ

 -36يسحب صندوق ثقيل حببل مييل بزاوية  60ᵒعن سطح األرض اىل أعلى  ،وبقوة شد مقدارها  . 80 Nفما املركبتان األفقية والرأسية لقوة
الشد يف احلبل ؟
د) Fx = 18 N /
ج) Fx = 40 N /
ب) Fx = 26 N /
أ) Fx = 40 N /
Fy = 50 N
Fy = 69.28 N
Fy = 69.28 N
Fy = 18 N
 -37عند وضع جسم ما على سطح مائل فإن مقدار القوة العمودية بني اجلسم والسطح املائل  ...............وزن اجلسم .
أ) يساوي

ب) ال يساوي

ج) أكرب من

د) أصغر من

 -38تكون املركبتان األفقية والرأسية لسرعة املقذوف ..............
أ) متناسبتني طرداي

ب) متساويتني

ج) متناسبتني عكسيا

د) مستقلتني بعضهما
عن بعض

 -39املسافة األفقية اليت يقطعها املقذوف هي ..................
أ) املدى األفقي R

ب) زمن التحليق

ج) مسار املقذوف

 -40املسافة اليت يقطعها جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة خالل دورة واحدة تساوي ....................
𝑣2
أ) 2πr
ج) 𝜋𝑟 2
ب)
𝑟

د) أقصى ارتفاع

د)

𝑟
𝑐𝑎

√𝜋2

 -41اجتاه التسارع املركزي يكون دائما ..................
أ) يف نفس اجتاه السرعة

ب) مماسا للدائرة

ج) حنو خارج الدائرة

د) حنو مركز الدائرة
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 -42يف مضمار دائري نصف قطره  2.8 mيركض عبدهللا بسرعة مماسية اثبتة قدرها  ، 0.89 m/sوبذلك يكون تسارعه املركزي يساوي
.............
د) 2.2 m/s2
ج) 0.28 m/s2
ب) 0.32 m/s2
أ) 0.11 m/s2
 -43يسري شخص بسرعة  3 m/sعلى سري كهرابئي متحرك ويف اجتاه حركته  ،وكان السري الكهرابئي يتحرك بسرعة  ، 2 m/sفما سرعة
الشخص ابلنسبة اىل السري الكهرابئي املتحرك ؟
د) 3 m/s
ج) 5 m/s
ب) 2 m/s
أ) 1 m/s
 -44ابلرجوع اىل السؤال السابق  ،ماسرعة الشخص ابلنسبة اىل األرض ؟
ج) 5 m/s
ب) 2 m/s
أ) 1 m/s

د) 3 m/s

 -45ينص  ....................على أن اخلط الومهي بني الكوكب والشمس ميسح مساحات متساوية يف فرتات زمنية متساوية .
أ) القانون األول لكبلر

ب) القانون الثاين لكبلر

ج) القانون الثالث لكبلر

د) قانون اجلذب الكوين

 -46الزمن الالزم إلكمال دورة كاملة هو ...............
أ) الرتدد

ب) السرعة

ج) التسارع

د) الزمن الدوري

 -47وجد نيوتن أن قوة اجلاذبية بني كتلتني تتناسب عكسيا مع مربع ........................
أ) املسافة بينهما

ب) حاصل ضرب
الكتلتني

ج) جمموع الكتلتني

د) السرعة

 -48كراتن كتلة احدامها  ، 57 Kgوتفصل بينهما مسافة  1.02 kmوقوة التجاذب بينهما  . 1.79×10-14 Nأوجدي مقدار كتلة
الكرة األخرى  ( .علما أبن اثبت اجلذب الكوين يساوي ) G = 6.67×10-11 N.m2/kg2
د) 2.7 × 10-4 kg
ج) 0.274 kg
ب) 4 × 10-3 kg
أ) 4.9 kg
 -49مقدار كتلة اجلاذبية يكون  .....................مقدار كتلة القصور .
أ) أكرب من

ب) أصغر من

ج) مساو لـ

د) ضعف

 -50إن جمال اجلاذبية حييط أبي شئ له ...............
أ) لون

ب) كتلة

ج) سرعة

د) كهرابئية

يتبع
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السؤال الثاين  :ظللي الدائرة ( ص ) للعبارة الصحيحة أو الدائرة ( خ ) للعبارة اخلاطئة :
51

تعتمد القوة املعيقة على كل من  :سرعة اجلسم وخصائص اجلسم

○ صح

○ خطأ

52

اختالف زاوية النظر (  ) parallaxهو التغري احلقيقي يف موقع اجلسم عند النظر اليه من زوااي
خمتلفة

○ صح

○ خطأ

53

يتطلب لتعيني الكمية املتجهة  ،حتديد مقدارها واجتاهها

○ صح

○ خطأ

54

ينص القانون األول لكبلر على أن مدارات الكواكب دائرية

○ صح

○ خطأ

55

ميثل ميل اخلط البياين ملنحىن املوقع – الزمن  ،السرعة املتجهة املتوسطة للجسم

○ صح

○ خطأ

56

مير اجلسم أثناء القذف ألعلى بثالث مراحل هي  :الصعود  ،مث التعليق حلظيا  ،مث السقوط

○ صح

○ خطأ

57

قوة الطرد املركزية هي قوة حقيقية

○ صح

○ خطأ

58

خط املواءمة األفضل هو أفضل خط مستقيم مير عند رسم منحىن املوقع-الزمن

○ صح

○ خطأ

59

السرعة املدارية والزمن الدوري ال يعتمدان على كتلة القمر االصطناعي

○ صح

○ خطأ

60

جيب أن تكون التجارب املعدة إلثبات صحة فرضية غري قابلة للتكرار

○ صح

○ خطأ

السؤال الثالث  :أكملي الفراغات مبا يناسبها :
-1
-2
-3
-4
-5

5

5

من أنوع احلركة وفقا للمسار الذي يسلكه اجلسم  .......................و  ...........................و .........................
ميكن تقسيم الكميات الفيزايئية اىل نوعني مها  .................................... :و .................................
من الطرق املستخدمة لوصف احلركة  :الكلمات و  ......................و ............................
التسارع نوعان مها  ..................و ..........................
العالقة بني القوة والتسارع تبعا لقانون نيوتن الثاين هي عالقة ............................

السؤال الرابع  :أجييب على األسئلة التالية :
5

 -1حويل من  45 km/hاىل  m/sابستخدام معامالت التحويل املناسبة :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 -2انطلقت سيارة من السكون بتسارع اثبت مقداره  ، 3.5 m/s2ما املسافة اليت قطعتها عندما تصل سرعتها اىل  25 m/s؟
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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-3

ابستخدام منحىن املوقع  -الزمن املبني أمامك  ،أجييب على االسئلة التالية :

 ما موقع اجلسم بعد  6ثواين من بداية حركته ؟...........................................................................................................................
 احسيب ميل اخلط املستقيم املوضح أمامك يف منحىن املوقع – الزمن :...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................

انتهت األسئلة

متنيايت لك بدوام التوفيق والتقدم
أ  /بشرى عطار
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