
  

 

 

 

 

 

 :( يف ادلشثع ادلمبثم√انصذٛذخ عهًًٛب نكم عجبسح يٍ انعجبساد انتبنٛخ ثٕضع عاليخ ) اإلجبثخاخرت انضؤال األٔل: 

 أدذ ْزِ احلٕٛاَبد تعٛش يعٛشخ اَفشادٚخ :  - 1
 الطيور                          النحل                            العقارب                             النمور              

 أدذ ْزِ انضهٕكٛبد تعترب يٍ انضهٕكٛبد ادلكتضجخ :  -2
 حركة الحيوان في السيرك       استطاعة المشي لصغير الغزال    إطعام الطائر لصغاره         سباحة صغار البط                         

 انشافعخ يف انشكم ادلمبثم تعترب سافعخ يٍ انُٕع :  - 3
 األول                           الثاني                             الثالث                              ليس أيٍ مما سبق               

 : انمٕح يف انجكشح ادلٕضذخ ثبنشكم ادلمبثم تضبٔ٘ -4
 نيوتن 5نيوتن                          52نيوتن                         55نيوتن                      02              

  يٍ طشق اَتمبل احلشاسح :   -5 
 اإلشعاع                            جميع ما سبق                             التوصيل                       الحمل              

 : األداح ادلضتخذيخ نمٛبس دسجخ احلشاسح تضًٗ -6
 الميزان الزنبركي             الترمومتر                        البكرة المتحركة                   البندول              

 : انمٕح يف انجكشح ادلٕضذخ ثبنشكم ادلمبثم تضبٔ٘ -7
 نيوتن 5نيوتن                          52نيوتن                         55نيوتن                      02              

 : انطبلخ ادلختزَخ يف جضى َتٛجخ ٔضعّ ثبنُضجخ نضطخ األسض تضًٗ -8
 طاقة حركية                   طاقة كيميائية                    طاقة وضع كامنة                 طاقة حرارية              

 : إدذٖ ْزِ ادلٕاد تعترب يبدح سدٚئخ انتٕصٛم نهذشاسح -9
 البوليسترين                       النحاسالهواء                         الخشب                                          

ل انطبلخ انكٓشثٛخ إىل طبلخ -11
ِّ
ذٕ

ُ
 : األداح يف انشكم ادلمبثم ت

 حرارية                         حركية                            ضوئية                             كيميائية              
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 لمادة العموم

 م 2016/2017العام الدراسي 
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 : ( نهعجبسح انصذٛذخ ٔكهًخ ) خطأ ( نهعجبسح غري انصذٛذخ عهًٛب ٛذخأكتت كهًخ  )  صذ:)أ(  انضؤال انخبَٙ  

 

 التكيفات التي تؤثر في أجزاء جسم كائن حي ما أو في طريق تمونو ىي تكيفات بنيوية . -1

 تعّود األحصنة عمى الشوارع و ضجيج الزحام يعتبر من الســموكيات الفطرية . -2

 .  2= ل 1في البكرة المتحركة نجد دائما أن  ل -3

 يمكن زيادة قدرة البكرات المتحركة عمى توفير الجيد أكثر بزيادة عدد البكرات . -4

 درجة الحرارة ىي عدد يدل عمى مستوى سخونة جسم أو برودتو . -5

 انتقال الحرارة باإلشعاع يحتاج إلى وسط مادي .  -6

 الطاقة ال تفنى و ال تستحدث من العدم بل تتحول من صورة ألخرى . -7

 االتزان الحراري ىو انتقال الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن حتى يتساويان . -8

 :  ادسس انشصى انتبيل جٛذا ، حى أجت عٍ ادلطهٕة ة()                   

 ( حدد نقطة تأثير القوة عمى البكرة و اكتب رمزىا .1

 ( حدد نقطة تأثير المقاومة عمى البكرة و اكتب رمزىا .2

 ( حدد محور ارتكاز البكرة و اكتب رمزه .3

 ( ارسم ذراع القوة و اكتب رمزه عمى الرسم .4

 ( ارسم ذراع المقاومة و اكتب رمزه عمى الرسم .5

 ...........................( البكرة الثابتة رافعة من النوع 6
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يف اجلذٔل انتبيل اخرت انعجبسح يٍ اجملًٕعخ )ة( ٔاكتت سلًٓب أيبو يب ُٚبصجٓب  :أ ( ):   انضؤال انخبنج
 :أ ( يٍ    عجبساد اجملًٕعخ )

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم 

 (   )

 (   ) 

 المنقار حاد قوي و مدبب عمى شكل خطاف لتمزيق المحم .

 المنقار بو صفائح مثقبة لتصفية المواد التي يحتوييا الماء .

 العصفور -1

 النسر -2

 البطة -3

 (      )

 (   ) 

 الرافعة التي فييا تقع المقاومة بين القوة و محور االرتكاز .

 الرافعة التي فييا تقع القوة بين المقاومة و محور االرتكاز .

 

 المقص  -4

  عربة الحديقة -5

  الممقط -6

 (      )

 ( ) 

 ظاىرة تحدث عندما تقع األرض بين الشمس و القمر .

 ظاىرة تحدث عندما يقع القمر بين الشمس و األرض .

 كسوف القمر -7

 كسوف الشمس -8

 خسوف القمر -9

 دم ادلضأنخ انتبنٛخ :  ة()                    

 نيوتن 200نيوتن ، و المقاومة =  100في تجربة إلثبات قانون الروافع ، إذا كانت القوة =      

 سم ، فكم يجب أن يكون طول ذراع المقاومة حتى تتوازن الرافعة ؟ 40و كان ذراع القوة =      

 الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .......................................................................................................................القانون :              

 .......................................................................................................................التعويض :              
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 -عهم يب ٚهٙ تعهٛال عهًٛب صهًٛب ) اركش انضجت ( : انضؤال انشاثع :)أ(

 ( يتحرك الجمل بسيولة عمى رمال الصحراء .1

 ..................................................................................................................................................السبب : 

 ( ُسِميَّ كوكب األرض بكوكب الحياة .2

 ..................................................................................................................................................السبب : 

  -)ة( لبسٌ ثني اجلشثٕع ٔ انذة انمطجٙ دضت اجلذٔل انتبيل :                  

تكٛف ٔادذ نهجشثٕع يكُّ يٍ حتًم 
 جذا انعبنٛخاحلشاسح 

ذة انمطجٙ يكُّ يٍ تكٛف ٔادذ نه
 حتًم احلشاسح ادلُخفضخ جذا

 

  
                  

  -)جـ( لبسٌ ثني انكٕاكت انمشٚجخ ٔ انجعٛذح عٍ انشًش دضت اجلذٔل انتبيل :              

 انكٕاكت انجعٛذح عٍ انشًش انكٕاكت انمشٚجخ يٍ انشًش ٔجّ ادلمبسَخ
   احلشاسحدسجخ 

 

 - :يبرا حيذث يف كم دبنخ يٍ احلبالد انتبنٛخ)د(              

 لدرجة حرارة كل من الحميب البارد و الشاي الساخن عند خمطيما معا . -1

 .....................................................................................................................................................................   الحدث :     

 لنصف القمر المواجو لألرض عندما يكون محاقا . -2

 .....................................................................................................................................................................   الحدث :     
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 -أٍ٘ ممب ٚهٙ ال ُٚتًٙ نهًجًٕعخ : انضؤال اخلبيش :)أ(

 المماثمة          التمون الوقائي   جراب الكنغر          وضعية إنذار القطة        -1
 .....................................................................................................................................................................   السبب :     

 ألومنيوم              خشب                   نحاس                      حديد       -2
 .....................................................................................................................................................................   السبب :     

 ة( ادسس انشصٕيبد انتبنٛخ جٛذا ، حى أجت عٍ ادلطهٕة : )                       

 ( حدد عمى الرسم المقابل باألسيم حركة اليواء الساخن و اليواء البارد :1
 

 .............................( الشكل المقابل يمثل ظاىرة : 2
 حدد عمى الرسم اتجاه الرياح باألسيم .     

 

 ( من خالل الشكل المقابل سجل الطاقات المختمفة عند األرقام الموضحة بالشكل :3

 

 

 

 

 ( أمامك ثالث أدوات :4
 اختار األداة المناسبة لكسر حبة البندق ، و ضع عمييا دائرة . -      
 ........................... األداة التي اخترتيا تعتبر رافعة من النوع  -      
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 هواء ساخن 
 باردهواء 
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