
 يتبع

 

 ) درجتان لكل فقرة (                 . اختر االجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاه 

 درجة  90والزاوية بينهم   4Nو   3N. محصلة قوتين 1     

  (5 –  10 –  15 –  20   ( 

بالنسبة لالرض وركضت مسرعا   m/s 15اذا كنت تركب قطار يتحرك بسرعة .2     

 بالنسبة الى القطار فما سرعتك بالنسبة لالرض  m/s 2في اتجاه مقدمة القطار بسرعة 

 ( 30m/s  -  13 m/s  -  17 m/s -  15 m /s   ) 

 لنيوتن  الثانى الصيغة الرياضية للقانون .3     

 ( F = m+a  -  F = ma  -  F = m/a -  F = a/m ) 

 .قوة االحتكاك الحركى تتناسب مع القوة العمودية 4          

 ال يوجد عالقة بينهما ( –عكسيا مع المربع  –عكسيا  –طرديا )                         

 . قوة تعمل عمل مجموعة من القوى مقدارا واتجاها5

 ( النهائية  –الحدية   –المحصلة   –الشد )         

                        .حركة المقذوف في الهواء تسمى  6

 المسار  ( –المجال  -االزاحة  –) المدار 

 بالنيوتن  بنفس االتجاه فأن محصلتهما 30N و 20Nيدفع صندوق بقوتين 7.

 (  10– 20–30 –  50) 

 . قوة تؤثر في االجسام بغض النظر عن وجود تالمس فيما بينها قوى8

 التماسك ( –المجال  –التالصق  –)التالمس                                           

 السعـوديةالعـربية  لمملكـةا

 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية

 مكتب التعليم بالجبيل

 

 هـ1441/      التاريخ :      /     

  1 المادة :   فيزياء 
 ثالث ساعاتالزمـن :  

 الدرجة   االسم 
 

  

50 

  الصف
  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

 أسئلة اختبار المرحلة الثانوية 

 هـ  1441 – 1440: عام ل
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 . قوة الممانعة التي يؤثر بها المائع في جسم يتحرك خالله 9

 قوة الجاذبية( –القصور الذاتي  –القوة المعيقة   –) القوة المحصلة                   

 فأن كتلتة بالكيلو جرام 980N. يبلغ وزن احمد 10

                                                                 (75– 80 – 98 – 100) 

 . في السقوط الحر تكون السرعة االبتدائية 11

 قيمة وسطى ( –صفر  –اصغر ما يمكن  –) اكبر مايمكن                         

 . التسارع في مجال الجازبية اليتأثر بي12

 سبق(جميع ما  –ارتفاع السقوط  –وزن الجسم  –) نوع مادة الجسم                    

 . التغير في السرعة عند لحظة معينة تسمى 13

 السرعة الزاوية( –التسارع اللحظى  –التسارع المتوسط  –) الفترة الزمنية           

 تساوى صفر . نقطة تكون عندها جميع المتغيرات 14

 نقطة السكون ( –نقطة األصل  –مركز التكور  –) مركز الكتلة                          

 . احدى الكميات المتجه 15

 المسافة ( –الزمن  –درجة الحرارة  –) السرعة                       

 . القيمة المطلقة لميل منحنى الموقع والزمن 16

 التسارع المتوسط( –السرعة المتوسطة  –االزاحة  –) المسافة                 

فأن المسافة التي  5m/s بسرعة ثابتة  60sاذا تحركت دراجه هوائية مدة . 17

 قطعتها بالمتر         

                       (300 – 65 – 55 – 12 ) 

 .احدى الكميات القياسية  18

 السرعة ( –الزمن  –التسارع  –) االزاحة                                

 . يوجد عدة طرق لوصف الحركة منها 19

 جميع ما سبق ( –الكلمات  –المخططات  –) الصور                       

 .عملية وصف نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس 20

 الدقة ( –الضبط  –الفرضية  –) االستنتاج                                

 . مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية تسمى 21

 القياس ( –ة الدق –الضبط  –) الفرضية                           

 . من الكميات األساسية في الفيزياء 22

   شدة التيار ( –القوة  –التسارع  –) السرعة                               
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 . التخمين العلمى عن كيفية ارتباط التغيرات مع بعضها البعض هو23

 الطريقة العلمية ( –التجربة  –الفرضية  –) القانون العلمى                      

 . النظام الدولى للوحدات يحتوى على كميات أساسية عددها 24

 ثمانية ( –سابعة  –ستة  –) خمسة  

 . الوحدة األقل من الواحد الصحيح هي25

 ميكرو ( –تيرا  –كيلو  –) ميجا     

 انتهت االسئلة

 ع تمنياتي بالنجاح والتوفيقم

 معلم المادة / رمضان بيومي


