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 االسئلة 

 : اكتب المصطلح العلمى :1س

 ] ........... [  لٕج ٔحيذج ذحذز فٗ انجغى األشش َفغّ انزٖ ذحذشّ انمٕٖ األصهيح انًؤششج ػهيّ. -1

 ] ........... [  .   ⃗⃗    ⃗⃗   ,  لاػذج ذغرخذو نرحذيذ أذجاِ يحصهح انضشب األذجاْٗ نًرجٓيٍ  -2

 ] ........... [        عشػح انجغى ػُذ نحظح يؼيُح . -3

 ] ........... [ ػجهح ذضداد فيٓا عشػح انجغى تًشٔس انضيٍ ٔيكٌٕ أذجآْا فٗ َفظ أذجاِ انغشػح. -4

 ] ........... [      مطح تذايح َٔمطح َٓايح.حشكح ذرًيض تٕجٕد َ -5

 ] ........... [   انًغافح انرٗ يمطؼٓا انجغى فٗ ٔحذج انضيٍ ٔذؼرثش يٍ انكًياخ انمياعيح. -6

 : علل لما يأتى :2س

  %100ال يًكٍ أٌ ذرى ػًهيح انمياط تذلح  -1 

................................................................................................................ 

 انمياط انًثاشش أكصش دلح يٍ انمياط غيش انًثاشش -2 

 ................................................................................................................ 

 انخطأ انُغثٗ ْٕ األكصش دالنح ػهٗ دلح انمياط يٍ انخطأ انًطهك. -3 

 ............................................................................................................... 

 انؼجهح كًيح يرجّٓ. -4

................................................................................................................. 

 إرا ذحشن جغى تغشػح يُرظًح فئٌ انؼجهح = صفش . -5

................................................................................................................. 

 لذ ذرغأٖ انغشػح انًرٕعطح يغ انغشػح انهحظيح . -6

................................................................................................................. 

 ؼادنح األتؼاد نطشفٗ أٖ يؼادنح فيضيائيح.أًْيح دساعح ي -7

................................................................................................................. 

 ػذو ذغيش حانح انجغى ػهٗ انشغى يٍ ذأشيش شالز لٕٖ ػهيّ . -8

.................................................................................................................. 
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 أْرًاو انؼهًاء ترطٕيش انغاػاخ انزسيح. -9

.................................................................................................................. 

 : ما معنى أن:3س

  0.02انخطأ انُغثٗ فٗ لياط انًغافح تيٍ يثُييٍ =  -1

 شًااًل 500mإصاحح انغياسج =  -2

  ⃗  43.6=   ⃗⃗  ,  ⃗⃗ حاصم انضشب األذجاْٗ نًرجٓيٍ   -3

     ,  ⃗  = 72.5حاصم انضشب انمياعٗ نًرجٓيٍ  -4

  m/s2 2انًؼذل انضيُٗ نهرغيش فٗ عشػح عياسج =  -5

 كم شاَيح 5m/sجغى يرحشن ذضداد عشػرّ تًؼذل  -6

 m/s 30انغشػح انًرٕعطح نمطاس =  -7

 : متى ............؟4س

 ذرغأٖ ػذدًيا اإلصاحح يغ انًغافح . -1

 يكٌٕ حاصم انضشب انمياعٗ نًرجٓيٍ يغأًيا صفش . -2

    ⃗⃗  ,  ⃗⃗ يرغأٖ انًرجٓيٍ  -3

 : ماذا يحدث فى الحاالت اآلتية:5س

 يرغأيراٌ فٗ انًمذاس ٔ يرضادذيٍ فٗ األذجاِ ػهٗ جغى يا.أششخ لٕذاٌ  -1

 اششخ شالز لٕٖ يخرهفح فٗ انًمذاس ٔ األذجاِ ػهٗ جغى عاكٍ. -2

 لزف جغى سأعًيا ألػهٗ. -3

 : أختر األجابة الصحيحة :6س

 ..................... F2 , F1  ْٗNفٗ انشكم انًماتم ذكٌٕ يحصهح انمٕذيٍ  -1

(100 , 140 , 600 , 800 ) 

 يؼادنح أتؼاد انؼجهح ْٗ .................... -2

( L.T  ,   LT-1  ,   LT-2  ,   L2 T-1 ) 

       األعرشدياٌ ْٗ ٔحذج لياط .......... فٗ انُظاو انذٔنٗ  -3

 ) شذج األضاءج ، انضأيح انًجغًح ، كًيح انًادج (       

       يغرخذو .......... نمياط كصافح انغائم تصٕسج يثاششج  -4

 األييرش( –انٓيذسٔيرش  –انًإَيرش  –)انثاسٔيرش       

 اإلصاحح نكم ٔحذج صيٍ( –انضيٍ × انغشػح  –انضيٍ × ٔحذج لياط ..........)اإلصاحح m/sذؼرثش  -5

F2 = 60N 

F1 = 80N 
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فئٌ  10sخالل  m/s 50ى حرٗ ٔصهد إنٗ إرا ذحشن جغى يٍ انغكٌٕ تحيس ذضداد عشػرّ تًؼذل يُرظ -6

  - m/s2 (  ..........40 –  5انجغى يرحشن تؼجهح يمذاسْا 
 

 
  -  60 ) 

 قارن بيه : -7

 أيصهح  –( انحشكح األَرمانيح ٔانحشكح انذٔسيح يٍ حيس انرؼشيف 1  

 ( انغشػح انؼذديح ٔ انغشػح انًرجّٓ يٍ حيس انرؼشيف ٔ انُٕع 2  

     انرًصيم انثياَٗ نؼاللح  –األذجاِ  –( انؼجهح انًُرظًح انًٕجثح ٔ انغانثح يٍ حيس انرؼشيف 3  

 صيٍ ( –) عشػح 

 يؼادنح األتؼاد. –ٔحذج انمياط  –( اإلصاحح ٔ انًغافح يٍ حيس انرؼشيف 4  

 فى الشكل المقابل: -8

 ( ذحشكا يٍ انغكٌٕ أٖ انجغًيٍ أعشع ؟ ٔنًارا؟A( ، )Bجغًاٌ ) -

 

 

 

  

(A) (B) 

t(s) 

500 

250 

200 100 

d(m) 



 الفصل الدراسي األول منتصف 

  

4 

  

 مسبئل

تيًُا انًغاحح انحميميح نّ ْٗ  22m2( ػُذ لياط يغاحح حًاو عثاحح ٔجذ أٌ يغاحرح انًماعح ْٗ 1

22.4m2  أحغة ليًح انخطأ انًطهك ٔ انخطأ انُغثٗ نٓزا انمياط 

أحغة انخطأ انُغثٗ ٔانخطأ انًطهك فٗ m/s (1 ± 20)يرحشن تغشػح  kg(0.1 ± 4.5)( جغى كرهرّ 2

 انغشػح × لياط كًيح ذحشن انجغى حيس أٌ كًيح انرحشن = انكرهح 

 أحغة كم يٍ :   x = (5 ± 0.1 )Cm   ، y = (10 ± 0.2)Cm( إرا كاٌ 3

   x + yب(       2x + yأ(   

    xy2ء(       xyض(   

شى  Bإنٗ  Aيٍ  7m( أحغة انًغافح ٔ اإلصاحح ػُذيا يرحشن جغى ػهٗ يحيط دائشج َصف لطشْا 4

  Aأحغة انًغافح ٔ اإلصاحح ػُذيا يؼٕد يشج أخشٖ 

 

 

 

 ٔحذاخ  5يغأٖ   ⃗⃗ ٔحذاخ ٔيمذاس  3يغأٖ   ⃗⃗ يمذاس  ˚120يرجٓاٌ انضأيح تيًُٓا   ⃗⃗   ،  ⃗⃗ (  5

 أوجد :  

 حاصم انضشب انمياط نًٓا . -أ 

 حاصم انضشب األذجاْٗ نًٓا. -ب 

ًْا حيس  F1  ،F2( أٔجذ يحصهح انمٕعيٍ انًرؼايذيٍ 6 ٔضح  F1 = 8N   ، F2 = 6Nيمذاًسا ٔ أذجا

 األجاتح تشعى انًرجٓاخ.

شى أحغة  min 30خالل  4000mنًرغاتك لطغ يغافح  km/h( أحغة انغشػح انًرٕعطح تٕحذج 7

 نغثاق تانغشػح انًرٕعطح َفغٓا.يٍ تذء ا 45minانًغافح انرٗ يمطؼٓا تؼذ 

 ( يٍ انشكم انًماتم أحغة 8

 )أ( انًغافح انكهيح  

 )ب( اإلصاحح  

 )ض( انغشػح خالل انخًظ شٕاَٗ األٔنٗ  
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