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 6من  1صفحة 
 

 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 

  اإلجابة  ئيباهلل ثم ابد ينيوفقك اهلل استع عزيزتي الطالبة
  ارات التالية :يالسؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اخل  

 إطار جيمع بني عناصر البناء العلمي يف موضوع من موضوعات العلم ................ 1

  الفرضية   د  القانون العلمي ج  لنموذجا ب   النظرية العلمية  أ

 ويقاس بوحدة....... التيار الكهربائيمن الكميات األساسية  2

 Kelvin K د Mole mol ج Candela cd ب  Ampere A أ

 هي 10-6  البادئة اليت يعرب عنها ب 3

 μ املايكرو د  Mامليجا  ج Gجيجا  ب nالنانو  أ

 ميثل ..................... الزمن -املوقع ميل اخلط البياني ملنحنى  4

 ب سرعة اجلسم أ
سرعة اجلسم 

 املتوسطة
 ج

  السرعة اللحظية
 د

السرعة املتجهة 

  املتوسطة للجسم

5 
يصف ............... اتفاق نتائج القياس مع القيمة املقبولة يف القياس ؛ وهي القيمة املعتمدة اليت قاسها خرباء 

 مؤهلون

 الضبط د تقنيات القياس اجليد ج  االتقان يف القياس ب دقة القياس أ

 تعترب القوة كمية فيزيائية .................. 6

 عددية د  خط املواءمة األفضل  ج  قياسية ب متجهة أ

 ..............متثل الزمن-لسرعة املتجهة املساحة حتت منحنى ا 7

 أ
السرعة املتجهة 

 املتوسطة
 التسارع اللحظي د االزاحة ج املنتظمالتسارع  ب

  ماعدا مجيع ما يلي من التمثيالت املتكافئة 8
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 6من  2صفحة  
 

 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 
 
 

 منوذج اجلسيم النقطي د خمطط احلركة ج جداول البيانات ب االزاحة أ

 اجلسم النقطي اجملاور  9

 يسري بسرعة ثابتة د يسري بسرعة متناقصة ج يتسارع ب يتباطأ أ

10 

 2m/sالزمن(,احسيب التسارع بوحدة -الرسم البياني اجملاور ميثل منحنى )السرعة

 

 16 د 6 ج 8 ب 2 أ

 يف كل ثانية, أي مما يلي صحيح 23m/sحترك جسم بسرعة تزداد مبقدار  11

 3sالزمن =  د  23m/sالتسارع = ج  3m/sالسرعة = ب  3mالمسافة الكلية = أ

12 

 حركة جسم خالل فرتة زمنية معينة,أي العبارات التالية صحيح:الشكل اجملاور ميثل 

 

 أ
قطع   3s بعد مرور 

  45mاجلسم مسافة
 ب

قطع   4s بعد مرور

  5mاجلسم مسافة
 ج

قطع   5s بعد مرور

   20mاجلسم مسافة
 د

قطع   6s بعد مرور

  30mاجلسم مسافة

 ؟هفما تسارع  2sخالل 60m/sإىل  30m/sنا زادت سرعة جسم مذا 13

 215m/s د 25m/s ج 20m/s ب 40m/s أ

 s→12nsقومي بعملية التحويل التالية :  14

 s9-x1012 د s925x10 ج s6-x1012 ب s6x1012 أ

 : ميثلائي مطروحًا منه متجه املوقع االبتدائي همتجه املوقع الن 15

 الزمن د إلزاحةا ج يةالسرعة اللحظ ب التسارع أ

 ي:هة املتوسطة هلسرعة املتجمعادلة احلركة ل 16

 di=df \vt د di  =v+t ج id=vt+d ب di =v+df أ

 فهي تعادل ,  50km/h اذا كانت السرعة 17

 23.2m/s د 10m/s ج 18m/s ب 13.8m/s أ



 

 6من  3صفحة  
 

 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 
 
 

 احدى القوى التالية من قوى التالمس)التماس(: 18

 قوة االحتكاك د قوى اجملال ج املغناطيسيةالقوة  ب اجلاذبية االرضية أ

 أي القوى التالية متثل قوة جمال؟ 19

 اجلاذبية االرضية د الدفع ج الشد ب االحتكاك أ

 ممانعة اجلسم ألي تغري يف حالته يسمى...... 20

 التسارع د القصور الذاتي ج االحتكاك احلركي ب رد الفعل أ

21 
فحركته يف نفس اجتاه القوة ,فإن مقدار تسارع هذا اجلسم  50kgعلى جسم كتلته  100Nاذا اثرت قوة مقدارها 

 يساوي  m/s 2بوحدة 

 80 د 5000 ج 2 ب 4 أ

 يتناسب التسارع الذي يكتسبه جسم طرديا مع.......... وعكسيا مع ............)بالرتتيب( 22

 السرعة ,القوة د  االزاحة ,التسارع  ج الكتلة , القوة ب القوة، الكتلة  أ

 على سطح القمر؟ كتلتهكم تكون  0kg 9شخص كتلته على األرض  23

 882kg د 90kg ج 0kg ب 100kg أ

 هي .... اجتاه معاكس,فإن حمصلة القوتان اذا كانتا تؤثران يف  100N2F =و  220N 1F=اذا كانت  24

 0  د 120N ج 102N ب 320N أ

 ؟24m/sخالل كم ثانية تصل سرعتها اىل  2m/s4سارت سيارة من السكون بتسارع منتظم مقداره   25

 46s د 24s ج 6s ب 144s أ

 هي.... m/sبوحدة  3s,فإن سرعته بعد  22m/sجسم يتحرك من السكون بتسارع منتظم مقداره  26

 أ
6 

 ب
1.5 

 ج
3.2 

 د
4.6 

 

 اذا كان تسارع سيارة يساوي صفر هذا يعين أن سرعتها... 27

 متناقصة د متزايدة ج ثابتة ب متغرية أ

 كم تبلغ املسافة واالزاحة؟ 15mوعاد للشرق  20mذهب حممد من الشرق اىل الغرب  28

 أ
واالزاحة  5mاملسافة 

35m 
 ب

 35mاملسافة 

 35mواالزاحة 
 ج

 35mاملسافة 

 5mواالزاحة 
 د

واالزاحة  5mاملسافة 

5m 

 هو قوة تالمس تؤثر يف اجتاه معاكس للحركة االنزالقية بني األسطح. 29

 الشدقوة  د الوزن ج القوة العمودية ب االحتكاكقوة  أ

 ثابت بال وحدة قياس ,وهو ميل اخلط البياني للعالقة بني قوة االحتكاك احلركي والقوة العمودية. 30



 

 6من  4صفحة  
 

 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 
 
 

 

 السؤال الثاني : ضعي ) صح ( أمام العبارة الصحيحة و )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة : 

 )         ( التسارع اللحظي هو ميل املماس ملنحنى املوقع الزمن 37

 (       )   مساويا للصفر عندما تتغري سرعة جسم مبقدار منتظم يكون التسارع 38

وتتساوى القوة املعيقة مع وزنه, تسمى سرعة اجلسم بالسرعة عند سقوط اجلسم داخل مائع  39

 احلدية.

    (     ) 

 )         ( يف قوة الفعل ورد الفعل تكون حمصلة القوى تساوي صفر ألنها تؤثر على جسمني خمتلفني.  40

 )         ( اذا كان املصعد يتسارع اىل اعلى فإن الوزن الظاهري اكرب من الوزن احلقيقي.  41

 أ
معامل االحتكاك 

 احلركي
 ب

معامل االحتكاك 

 السكوني
 ج

 ثابت بالنك
 نيوتن د

31 
عندما يسحبها على رصيف امسنيت بسرعة منتظمة ,ما  52Nيف زالجة وزنها  36Nيؤثر فتى بقوة افقية مقدارها 

 مع اهمال مقاومة اهلواء معامل االحتكاك احلركي بني الرصيف والزالجة؟

 120N د 1.8N ج 2N. ب 69N. أ

 املقدار وتعاكسها يف االجتاه.القوة اليت جتعل اجلسم متزنا و تساوي القوة احملصلة يف  32

 الشد د القوة املوازنة ج االحتكاك ب القوة الكلية  أ

33 

 على االرتفاع نفسه فأي العبارات التالية صحيح: a,cميثل املنحنى اجملاور مقذوفا اىل اعلى فإذا كانت 

 

 

 b=VaV د c=Vb=VaV ج  b=VcV ب c=VaV أ

 ( هي:إهمال قوة مقاومة اهلواءالقوة املؤثرة على املقذوف )مع  34

 مجيع ماسبق د قوة اجلاذبية االرضية ج قوة الشد ب قوة القذف أ

 .أو على شكل قطع مكافئ يف اهلواء يف مساٍر منحٍنحركة اجلسم املقذوف  35

 املقذوف د مسار املقذوف ج املسافة الرأسية ب املدى االفقي أ

 نصف قطر دائرة احلركة .على  مربع السرعةحاصل قسمه  مقداره يساوي 36

 السرعة املتجهة د االزاحة ج القوة املركزية ب التسارع املركزي أ
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 6من  5صفحة  
 

 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 
 
 

 )         ( قوة الشد: قوة  تالمس يؤثر بها سطح عموديا على جسم ما. 42

 (       )   الدلو املعلق حببل يكون متزن اذا كانت القوة العمودية تساوي قوة وزنه. 43

 (     )     . تالمسنياملسمني اجلمساحة سطح  ال تعتمد على االحتكاك ىقو 44

 )         ( يشري اجتاه التسارع املركزي إىل مركز دائرة احلركة دائمًا . 45

 )         ( مركز دائرة احلركة.يكون اجتاه القوة املركزية حنو  46

احملاور يف السرعتني باجتاهني متعاكسني فإن يف السرعة النسبية:عندما يتحرك نظام  47

 .السرعتني ُتطرح

)         ( 

 )         ( حركة جسيم بسرعة ثابتة املقدار حول دائرة نصف قطرها ثابت  .هي  احلركة الدائرية 48

 لسؤال الثالث : اجييب عن األسئلة التالية ا

49- 

 

 املركبة الرأسيةاوجدي  ملركبة االفقيةااوجدي 

 

 

 

 

 

 ما مقدار ازاحته؟,  km 6.4 يف اجتاه اليسار ,وسار مسافة  °45يف اجتاه ما ,ثم انعطف بزاوية   km 4.5سار شخص -50

 

 

 

 

 

 

يسرتغرقه احلجر للوصرول اىل اسرفل مالزمن الذي ,   78.4mارتفاعها من فوق سرطح بناية  5m/sقذف حجر أفقيا بسررعة  -51

 البناية؟
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 6من  6صفحة  
 

 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 
 
 

 

 مايلي:احسيب  m\s 20يدور بسرعه  2mمربوط خبيط طوله  kg 4حجر كتلته 

 تسارع اجلسم؟ -52

 

 

 

 

 قوة الشد يف اخليط ؟-53

 

 

 

 

 

سرررررعة مقدارها اذا كنت تركب قطارا  -54 سرررربة اىل األرض  30m/sيتحرك ب سرررررعا يف اجتاه مقدمة القطار بالن ضررررت م , ورك

 بالنسبة اىل القطار ,فما سرعتك بالنسبة اىل األرض؟ 2m/sبسرعة 

 

 

 

 

 

 

 انتهت األسئلة

 

 توكلي على اهلل مجيليت والتيأسي فأنت هلا

 معلمة املادة

 أ.هند احليسون 


