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الطالبكتاب في المراجعموضوعات ***التعلمنتائج**سؤالالفيزياء
باتكفيعجرمالبالطةدامال

صفحةتمرين  /مثال
جتانملعتال  * * *الؤسال * *

ةحفصالالثم  /نيرمتدراسيصف 9 فصال
المدرسيالكتاب في مذكور هو كما

47س 53 ، س
205
224 اإلزاحةخالل من قوة تطبيق يتم عندما يتم الشغل أن أظهر1س  متقدممجرى

هيلماكجروراسمال
وشرح اإلزاحة ، واتجاه القوة اتجاه بين الزاوية هي  θحيث  θ cos Fd = d: Wلإلزاحة النظام يخضع عندما بالقوة نظام على المنجز والعمل  Fالقوة بين العالقة طبق
معصفر أو سالب أو موجب العمل متى

1مثال
98س 

208
228 2س  25األسئلةعدد

ددعةلئسألا

المدرسيالكتاب في مذكور هو كما
61س 

207
225 لإلزاحة.البياني الرسم مقابل القوة منطقة من قوة بواسطة المبذول الشغل بيانيا ًأوجد3س  MCQsاألسئلةنوع

رايتخانم ددعتمةعيبطةلئسألا
الطاقة نظرية أو (والطاقة الشغل نظرية واذكر  ، )mv2)2/   1= KEوالسرعة والكتلة للجسيم الحركية الطاقة بين العالقة بتطبيق وقم الحركية الطاقة حدد

المدرسيالكتاب في مذكور هو كماالنظريةلتمثيلها النماذج واستخدم  E = W∆ ، )الشغلالحركية
69س 

210
226 4س  5سؤاللكل عالمات

تاجرداللكل الؤس
الحركيةوالطاقة بالعمل المتعلقة المشكالت وحل الحركية الطاقة في الناتج والتغيير نظام على المنجز العمل صافي لربط والطاقة الشغل نظرية تطبيق 5MCQ8229س  100*القصوى الكلية الدرجة

ةمالعالةنكممال  *
المدرسيالكتاب في مذكور هو كما

38س 
211
224 )واط(وحدتها وتحديد القدرة تحديد6س  دقيقة120االمتحانمدة ةدمناحتمالا

)3(مثال.)t)/  W = Pالعمل هذا فيه يتم الذي الزمني والفاصل القوة ، به تقوم الذي والشغل القوة ، بين العالقة طبق
44س 

212
224 7س  SwiftAssessالتنفيذطريقة

ةقيرطقيبطتال
السرعة.اتجاه في القوة ومكون  )المقدارفي (الجسم سرعة ضرب حاصل أنها على القوة أوجد 56225س 8س 

232المدرسيالكتاب في مذكور هو كماالجسم.في للجسيمات الحركية الطاقة متوسط   مقياس أنها على الحرارة درجة حدد9س 

حراري.توازن حالة في جسمان فيها يكون التي المواقف وتحديد حرارتها ، بدرجة وربطه األشياء بين الحراري التوازن تحديد 234المدرسيالكتاب في مذكور هو كما10س 

المدرسيالكتاب في مذكور هو كما
10س 

236
241 صحيح.والعكس كلفن مقياس أو فهرنهايت مقياس إلى سلزيوس مقياس من الحرارة درجات بتحويل قم11س 

إذاوسالبة الحرارية الطاقة الجسم امتص إذا موجبة  Qالحرارة أن حدد
المتعلقة المشكالت لحل الطاقة على الحفاظ تطبيق طريق عن الصلة ذات المشكلة لحل  TmC = Q∆المعادلة استخدم ما ، جسم من الحرارية الطاقة نقل يتم

المسعرات.تتضمن التي المحددة الحرارية بالسعة
)1مثال
)2(مثال

238
240 12س 

الطاقة نقل لعمليات الشائعة األحداث وتحديد واإلشعاع الحراري بالحمل الحرارية الطاقة نقل ووصف تعريف
.)واإلشعاعالحراري والحمل التوصيل (الحرارية 237-236المدرسيالكتاب في مذكور هو كما13س 

242المدرسيالكتاب في مذكور هو كماالمنبعثة.أو الممتصة الحرارية الطاقة حيث من الطور تغير أثناء يحدث ما صف14س 

ما.مادة وغليان انصهار درجة حدد
المادة.تبخير وحرارة االنصهار حرارة حدد 243المدرسيالكتاب في مذكور هو كما15س 

245المدرسيالكتاب في مذكور هو كماسائل ..تبخير أو صلبة مادة إلذابة المطلوبة الحرارة لحساب  )mH = Q (vو  )f) mH = Qالعالقات بتطبيق قم16س 

المدرسيالكتاب في مذكور هو كما
21س 

242-243
245 الحسابية.العمليات في واستخدامها والتبريد للتدفئة البيانية الرسوم تفسير17س 

Q.27 ،Q.25246التطبيق.)QW) = ΔUالمشكالت حل في الحرارية للديناميكا األول القانون طبق18س 

)1مثال
8س 

55س 51: س

262
267
286

الذي الضغط احسب . )A)/  F = Pعليها تطبيقه يتم التي السطح مساحة على مقسوماً للقوة العمودي المكون باعتباره الضغط تذكر
معينة.منطقة على ما قوة تمارسه 19س 

6س 
8س  266المختلفة.الغازات قوانين بتطبيق الغازات مشاكل حل20س 

درجة هي  Tو ثابت ،  Rالموالت ، عدد هو  nالمكعبة ، باألمتار الحجم هو  Vبالباسكال ، الضغط هو  Pحيث  ، )nRT) = PVوطبقه المثالي الغاز قانون حدد
كلفن.في الحرارة 265)2(مثال21س 

 ρحيث الجسم على السوائل من عمود يمارسه الذي الضغط لحساب  )ρgh) = Pالمعادلة بتطبيق وقم الجسم ، على السائل ضغط على تؤثر التي العوامل حدد
السائلعمود ارتفاع هو  hو الجاذبية ، تسارع  gو السائل ، كثافة

المدرسيالكتاب في مذكور هو كما
68س 

272-273
287 22س 

المدرسيالكتاب في مذكور هو كما
التطبيق

271
272 باسكالمبدأ هو ما23س 

الكليةالقوة وحساب سائل في مغمور جسم على المؤثرة القوى تحليل
Fbuoyant( (  -Fg = net F)محايدطفو (مكانها في ستبقى أو تغرق أو ستطفو كانت إذا بما .للتنبؤ

المدرسيالكتاب في مذكور هو كما
)3(مثال

274
275 24س 

97289س فيه.وضعه يتم الذي السائل وكثافة الجسم كثافة مقارنة خالل من اآلخر البعض يغرق بينما األجسام بعض تطفو لماذا اشرح25س 

25.أصل من إجابة 20 أفضل احتساب سيتم
منهما.لكل 100 /100 )كاملة(درجة تعطي صحيحة إجابة 23 و 20 بينما 70 ، /100درجة تعطي صحيحة إجابة 14 مثال: *

بستحتلضفأ 20 ةباجإ نم 25 .

الثم14:طةمالع 70 /100امنيب 20 وأ 23يأمربأن يأمر 100 /100. *

الفعلي.االختبار في مختلف بترتيب األسئلة تظهر قد* *
دقرهظت ةلئسألا رب بيت فيفلتخم ناحتمالا ليعفال .* *

.SoW/  LMS  /المدرسيالكتاب في يظهر كما* * *
امكباتكفيتدرو وبالط  LMSو ةطخال ةيلصفال .* * *
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