
  

 

 7من  1صفحة 
 

 

  اإلجابة  ئيابهلل مث ابد ينيوفقك هللا استع ةالطالب ابنيت
 
 

 اجابة واحدة صحيحة يف كل من الفقرات التالية ؟  اختاري السؤال األول :
 

 التغري يف الزاوية يف أثناء دوران اجلسم على املسار الدائري يسمى .................. -1

 التسارع الزاوي (د االزاحة الزاوية  (ج املسافة اخلطية  (ب السرعة الزاوية   (أ
 

 ( بوحدة ................... α)  التسارع الزاويقاس ي -2

 2rad/s (د 2m/s (ج rad/s (ب m/s (أ
 

 ، مامقدار السرعة الزاوية لإلطار ؟  m/s 23وسرعته  cm 45نصف قطر احلافة اخلارجية إلطار سيارة  -3

  2rad/s2 (د rad/s 1.954 (ج m/s 5.11 (ب rad/s 51.11  (أ
 

rad/s  2𝜋تزايدت سرعة سيارة من  -4

3
rad/s   3𝜋اىل 

2
 . فما مقدار تسارعها الزاوي ؟  s 5.0يف زمن  

 rad 2.618 (د rad/s 213.09 (ج rad/s 20.524 (ب m/s 28.1 (أ
 

 املسافة العامودية من حمور الدوران حىت نقطة أتثري القوة هي .................. -5

 املسار الفعلي للحركة  (د املسار الدائري  (ج ذراع القوة (ب االزاحة اخلطية (أ
 

 اذا كانت القوة املؤثرة على جسم غري متعامدة مع نصف قطر الدوران فإن مقدار ذراع القوة ........... -6

لن حيدث دوران يف  (د يزداد (ج يقل (ب ال يتأثر  (أ
 هذه احلالة 

 

 ميكن حساب العزم إبستخدام العالقة التالية ............. -7

τ  (أ = 𝐹𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃 ب) 𝜏 = 𝐹𝑟 𝑐𝑜𝑠𝜃 ج) 𝜏 =  
𝐹𝑟

𝑠𝑖𝑛𝜃
𝜏 (د  = 𝐹𝑑 

 

 نقطة يف اجلسم تتحرك ابلطريقة نفسها اليت يتحرك هبا اجلسيم النقطي ................. -8

 حمور الدوران  (د  مركز الكتلة  (ج نقطة االرتكاز  (ب مركز الدوران  (أ
 

25 



 

 7من  2صفحة  
 

 يكون اجلسم يف وضع اتزان انتقايل عندما .............. -9

يكون جمموع القوى  (أ
املؤثرة فيه تساوي 

 صفرا 

يكون جمموع العزوم  (ب
املؤثرة فيه تساوي 

 صفرا 

حيتاج لقوة خارجية  (ج
 لتحريكه

 يبذل عليه شغل (د

 

 تنص نظرية ............... على أن الدفع على جسم ما يساوي التغري يف زمخه .  -10

 الزخم –الدفع  (د الدفع (ج الزخم (ب حفظ الزخم  (أ
 

 الزمن مقياسا لـ .................. –متثل املساحة حتت منحىن القوة   -11

 الزخم (د الزمن (ج  الدفع (ب القوة (أ
 

 ، فما مقدار الدفع املؤثر يف القرص ؟  s 0.16مدة  N 30ضرب العب قرص هوكي مؤثرا فيه بقوة اثبتة مقدارها   -12

 5.33× 10-3  (ج N/s 187.5 (ب N.s 29.84 (أ

N.m 
 N.s 4.8 (د

 

 املعدل الزمين للشغل املبذول هو ..........  -13

   القدرة  (د احلصان امليكانيكي (ج الفائدة امليكانيكية (ب الكفاءة  (أ
 

 أي مما يلي مرتبط ابلشغل ................  -14

 السرعة  (د الزمن  (ج الكتلة  (ب املسافة  (أ
 

 املقاومة إلحدى هذه اآلالت قوة مسلطة لآللة األخرى .ترتكب .............. من آلتني بسيطتني أو أكثر ترتبطان معا ، حبيث تصبح   -15

 الكفاءة  (د اآللة املركبة (ج   اآللة البسيطة (ب اآللة (أ
 

 تعتمد .................... على سرعة اجلسم . -16

 الطاقة احلركية  (د الطاقة املختزنة (ج   طاقة الوضع اجلاذبية  (ب طاقة الوضع املرونية  (أ
 

 الوضع اجلاذبية مساوية لـ ................عند مستوى االسناد تكون قيمة طاقة   -17

 الطاقة احلركية  (د الصفر (ج أقل قيمة ممكنة (ب أكرب قيمة ممكنة  (أ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ( ، تتحول طاقة النظام اىل ........... oطة يف مساره ) النقطة البندول ارجحته هابطا اىل أدىن نقعندما يبدأ   -18

  طاقة حرارية  (د طاقة صوتية  (ج طاقة وضع (ب طاقة حركية  (أ
 
 
 
 



 

 7من  3صفحة  
 

من احلرارة مقدارها كمية ،  Kᵒ 358اىل  Kᵒ 288منه من   g 620ما السعة احلرارية النوعية لفلز اذا تطلب رفع درجة حرارة   -19
15000 J  ؟ 

 345.62 (أ

J/kg.Kᵒ 
 37.45  (ب

J/kg.Kᵒ 
 2.89× 10- 3 (ج

kg.Kᵒ/J 
 g.Kᵒ/J 4.13 (د

 
 

 .............. املسعر احلراري هو أداة تستخدم لقياس التغري يف   -20

 الطاقة احلرارية (د السعة احلرارية النوعية (ج درجة احلرارة  (ب  الطاقة احلركية  (أ
 

 انتقال الطاقة ابملوجات الكهرومغناطيسية يسمى ..............  -21

 سعة احلرارية ال (د االشعاع احلراري  (ج احلمل احلراري  (ب التوصيل احلراري  (أ
 

   يف النظام وفقا للقانون الثاين للديناميكا احلرارية فإن العمليات الطبيعية تسري يف االجتاه الذي يؤدي اىل .......... اجملموع الكلي لإلنرتويب  -22

 زايدة أو احملافظة على (د ثبات (ج نقصان  (ب زايدة أو نقصان  (أ
 

 املكتسبة يف تغيري حالة املادة من احلالة السائلة اىل احلالة الغازية ..........تسمى درجة احلرارة اليت يتم عندها استخدام الطاقة احلرارية   -23

احلرارة الكامنة  (ج درجة االنصهار  (ب درجة الغليان  (أ
 لالنصهار 

 احلرارة الكامنة للتبخر  (د

 

 للديناميكا احلرارية .......... دالت التالية متثل القانون األولأي املعا  -24

 ∆U = W/Q (د ∆U = Q + W (ج  ∆U = Q - W (ب ∆U = W - Q (أ
 

) علما أبن احلرارة ، فما التغري يف االنرتويب ؟  Cᵒ 0اىل ماء بدرجة حرارة  Cᵒ 0ودرجة حرارهتا  kg 1انصهرت قطعة من اجلليد كتلتها   -25
 (  J/kg  510 ×3.34الكامنة النصهار اجلليد تساوي 

 Kᵒ/J 8.17 (د J/Kᵒ 1223.44 (ج J/Kᵒ 0.0122 (ب J 13.67 (أ
 

   القدرة على التدفق وليس هلا شكل اثبت تسمى ............املادة اليت هلا   -26
 اللزوجة  (د صلب ال (ج املائع (ب الغاز (أ

 

 ينص .......... على أن حجم عينة غاز يتناسب طرداي مع التغري يف درجة حرارهتا ابلكلفن .   -27

  مبدأ ابسكال  (د قانون شارلز (ج  قانون بويل  (ب مبدأ ارمخيدس (أ
 

 لإللكرتوانت السالبة الشحنة واأليوانت املوجبة الشحنة تسمى .....................احلالة شبه الغازية   -28

 البالزما  (د الغاز (ج الغاز املثايل (ب املائع (أ
 

 يعود تشكل قطرات املاء على سيارة مشمعة حديثا اىل ..............  -29

 اللزوجة  (د التربيد ابلتبخري  (ج التوتر السطحي (ب اخلاصية الشعرية  (أ
 

 كهرومغناطيسية تؤثر بني جزيئات املواد املختلفة هي ..............قوى جتاذب    -30

 التمدد احلراري  (د القوى الكهربية  (ج قوى التماسك (ب قوى التالصق (أ
 



 

 7من  4صفحة  
 

  ينص ............ على أن أي تغري يف الضغط املؤثر عند أي نقطة يف املائع احملصور ينتقل ابلتساوي يف مجيع االجتاهات داخل املائع .   -31

  قانون بويل  (د القانون العام للغازات (ج مبدأ ارمخيدس  (ب مبدأ ابسكال  (أ
 

 وفقا ملبدأ برنويل ، فإنه عندما تزداد سرعة املائع ............. ضغطه .  -32

 يتضاعف (د ال يتأثر  (ج  يقل (ب يزداد (أ
 

 ..................الفرق يف الضغط بني السطحني العلوي والسفلي للجسم املغمور يولد قوة تعرف بـ   -33

 قوة الطفو (د الكثافة  (ج قوة اجلاذبية  (ب الوزن (أ
 

 عندما تكون خطوط االنسياب متقاربة ، فإهنا تشري اىل أن ..........  -34

السرعة تنخفض  (أ
 والضغط يزداد 

سرعة االنسياب كبرية   (ج املائع مضطرب  (ب
 والضغط منخفض

سرعة االنسياب  (د
 يزدادان والضغط 

 

 طول املادة ودرجة حرارهتا هي عالقة .............العالقة بني التغري يف   -35

 ال عالقة بينهما  (د اثبتة (ج عكسية (ب طردية  (أ
 

 احلركة اليت تتكرر يف دورة منتظمة هي حركة ......................  -36

 مضطربة  (د اهتزازية ) دورية ( (ج دورانية  (ب خطية  (أ
 

مهتز يف فرتات زمنية منتظمة ، حبيث تؤدي اىل زايدة سعة االهتزازة حيدث ................ عندما تؤثر قوى صغرية يف جسم متذبذب أو   -37
 أو الذبذبة .

 الرنني  (د الرتدد (ج العمود املقام  (ب انكسار املوجات   (أ
 

 تنقل املوجات ................. خالل الفراغ .  -38

 ال الطاقة وال املادة  (د الطاقة واملادة  (ج املادة  (ب الطاقة  (أ
 

 موضع سكوهنا أو اتزاهنا هي ..............االزاحة القصوى للموجة عن   -39

 الزمن الدوري  (د سرعة املوجة  (ج سعة املوجة  (ب الطور  (أ
 

 املوجات الصوتية هي موجات ..................  -40

 كهرومغناطيسية (د سطحية  (ج مستعرضة  (ب طولية  (أ
 

 ، فما طوهلا املوجي ؟  m/s 15، فإذا كانت سرعة املوجة املستعرضة يف احلبل  Hz 6.00ولد مصدر يف حبل اضطرااب تردده   -41

 m 2.50 (د  m 3.0 (ج cm 3.6 (ب m/s 5 (أ
 

 عدد الدورات اليت يكملها اجلسم املهتز يف كل اثنية هو ............  -42

 الطول املوجي  (د الرتدد (ج السرعة  (ب الزمن الدوري (أ
 
 
 
 



 

 7من  5صفحة  
 

 تغري اجتاه انتشار املوجات عند احلد الفاصل بني وسطني خمتلفني هو ...............  -43

 حيود املوجات  (د سقوط املوجات  (ج انعكاس املوجات  (ب انكسار املوجات  (أ
 

 ينص قانون االنعكاس على أن زاوية السقوط ............ زاوية االنعكاس .  -44

ختتلف من وسط  (د أصغر من (ج أكرب من (ب تساوي  (أ
 آلخر عن 

 

 النقطة اليت ليس هلا ازاحة يف التداخل اهلدام تسمى ...............  -45

 البطن  (د العقدة  (ج القمة  (ب القاع  (أ
 

 حيدث الصوت عندما تكون هناك ................  -46

زايدة يف درجة حرارة  (أ
 املادة 

تغريات يف الضغط  (ب
 خالل املادة 

موجات   (د زايدة يف ضغط املادة  (ج
 كهرومغناطيسية 

 

 . 1C ᵒتزداد سرعة الصوت مبقدار ............. لكل زايدة يف درجة احلرارة مقدارها    -47

 m/s 0.6 (د m/s 2.0 (ج m/s 0.1 (ب m/s 1.6 (أ
   

 حيدث الرنني عندما ..............  -48

حيدث أي تداخل  (أ
 بناء 

حيدث أي تداخل  (ب
 هدام 

 ال تتشكل أي عقدة  (د تنشأ موجة موقوفة (ج

    

 ينقلب ضغط املوجة املنعكسة يف حالة الرنني يف األعمدة اهلوائية يف ...................   -49

األانبيب املفتوحة  (ب األانبيب املغلقة فقط  (أ
 فقط 

كل من األانبيب  (ج
 املفتوحة واملغلقة 

ال يف األانبيب  (د
املفتوحة وال يف 
 األانبيب املغلقة 

  

 املسافة بني بطنني أو بني عقدتني متتاليتني يف أنبوب الرنني تكون مساوية لـ ................   -50

 طوالن موجيان  (د طول موجي واحد  (ج ربع الطول املوجي (ب نصف الطول املوجي (أ
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 7من  6صفحة  
 

 

 ( للعبارة اخلاطئة :  طأ( للعبارة الصحيحة أو الدائرة ) خ حظللي الدائرة ) ص السؤال الثاين :
 

 خطأ ○ صح  ○ . عزمان متساواين يف املقدار ومتعاكسان يف االجتاه ، لذا فإن حمصلة العزم هلما تساوي صفرا 51
 خطأ ○ صح  ○ .ابلنظام املعزول يسمى النظام الذي ال يكتسب كتلة وال يفقدها  52
 خطأ ○ صح  ○ املوجة املتحركة ابجتاه حاجز تسمى املوجة الساقطة . 53
 خطأ ○ صح  ○ .الفائدة امليكانيكية لآللة تساوي انتج قسمة املقاومة على القوة  54

55 
تفىن وال تستحدث ، ولكنها تتحول من شكل اىل شكل آخر ينص قانون حفظ القوة على أهنا ال 

 خطأ ○ صح  ○ ، حبيث يبقى اجملموع الكلي يف النظام اثبتا .

 خطأ ○ صح  ○ .ينتقل الصوت يف الفراغ  56
 خطأ ○ صح  ○ .اجلزيئات يف الشبكة البلورية ال تتحرك على االطالق  57
 خطأ ○ صح  ○ التوافقية البسيطة .يعد أترجح البندول مثاال على احلركة  58
 خطأ ○ صح  ○ اذا بذل احمليط اخلارجي شغال على النظام ، فإن كمية الشغل تكون سالبة . 59
 خطأ ○ صح  ○ يكون اجلسمان يف حالة اتزان دوراين ، اذا تساوت درجة حرارهتما . 60

 

 

 
  أكملي الفراغات مبا يناسبها : السؤال الثالث :

 و ...................... أشكال الطاقة : ........................... و ..........................من  -1

 حيدد االرتفاع الذي يصل اليه جسم مقذوف ابستخدام .......................... -2

 .......................من أنواع التصادمات ......................... و ............................. و ...... -3

 الطاقة امليكانيكية لنظام ما تساوي ............................................................................. -4

ـــــــــوافر شـــــــــرطني لـــــــــه : أن يكـــــــــون يف حالـــــــــة ............................ و  -5 حـــــــــىت يكـــــــــون اجلســـــــــم يف حالـــــــــة اتـــــــــزان ميكـــــــــانيكي .ـــــــــب ت
.......................... 

 
 

 
  :أجييب على األسئلة التالية  السؤال الرابع :

 يف احلاالت التالية  :  ) مبدأ ارمخيدس ، مبدأ ابسكال (  وضحي املبدأ املستخدم -1

 

 وهبوطا يف املاء ( ..........................................  ) تستخدم مسكة مثانة العوم للتحرك صعودا
 ) الضغط على أحد طريف ابلون .عل الطرف اآلخر يكرب ( .............................................
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 7من  7صفحة  
 

، مسـتخدمة قاعـدة القـاطع الصـخري  m 25.0موضـوع عنـد حافـة قـاطع صـخري ارتفاعـه  kg 5.0الطاقة امليكانيكية حلجـر كتلتـه احسيب  -2
 مستوى مرجعيا . 
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....................................................................................................................................

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

 
  ؟ N/m 56بت النابض له يساوي يف هنايته إذا كان اث N 18ما مقدار استطالة انبض عند تعليق جسم وزنه  -3
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