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 دخول



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 1جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 2جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 3جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 4جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 5جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 6جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 7جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 8جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  – 9جـ



 :وضح العالقة بين كل مصطلحين فيما يلي 

  –10جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –11جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –12جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –13جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –14جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –15جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –16جـ



ـــ  ــل  – 17س ــاا قطــار بضــا   . عل ــي يحت ق
ــومترا  ليتوقــ   ــك عــيى كيل ــرى عل بســرعة كبي

 ؟( الفرامل )  الكباحا بعي استعمال 

  – 17جـ
ــا   ــ  قصــورا   اتي ــرى تعطي ــة الاطــار الكبي كتل

 .مباشرىل ا من الصعب أن يتوق  , كبيرا  



ــر  – 18ســـ  ــة أكب  20: أي الســرعا  التالي
 ث ؟/كم  0.2, ث /سم  200, ث /م

  – 18جـ
 .ث/ كم  0.2              



تســير ســيارى فــي طريــ  مــ حن  – 19ســـ 
. وقراءى العـياي اابتـة , ساعة / كم 50بسرعة 

هل الاوى المؤارى فـي السـيارى متة ـة أم  يـر 
 متة ة ؟

  – 19جـ
. لــ ا تتســارس الســيارى , يتغيــر اتجــاح الحركــة 

ـــا ي  ـــوتن الا ـــا  لاـــا ون  ي ع ا تســـارع  , ووفا
 .السيارى فإن الاوى المؤارى فيها  ير متة ة 



يماـل الرسـم : استعمال الرسوم البيا يـة  – 22سـ 
متـر  100البيا ي الساب  سرعة عياء فـي سـبا  

ـــي ســـرعة العـــياء , أم  , هـــل ي هـــر الرســـم تةاي
 تباط ها , أم ركض  بسرعة اابتة ؟ 

  – 22جـ
تةايــي ســرعة العــياء مــ   البيــا كيماــل الرســم 
 .مرور الوق 



 يـوتن  30احسـب الشـغل الـ ي تب لـ  قـوى ماـيارها  – 23ســ 
 م ؟ 3تؤار لمسافة 
  – 23جـ

  يوتن  30=  : الاوى: المعطيا 
 متر  3=   : المسافة

 ؟ جول = ش : الشغل: المطلوب
 :  طرياة الحل

بـــالتعوين عـــن قيمـــة المســـافة والاـــوى فـــي معايلـــة 
 :  الشغل
   ×    = ش 

 .جول 90= متر 3× يوتن  30= الشغل 



احسب الاوى التي تؤار بهـا محركـا  صـاروخية فـي : الاوى  – 24سـ 
 2ث/م30مليون كجم , و يتحرك بتسارس  2مكوك فضاء كتلت  

  – 23جـ
 . مليون كجم 2= ك : الكتلة: المعطيا 
 .2ث/م  30=   : التسارس
 . ؟  يوتن=   : الاوى: المطلوب

 : طرياة الحل
 : من معايلة التسارس يمكن حساب الاوى المؤارى علك الصاروخ

 :وم ها يمكن حساب الاوى   
 ( =2ث/ م ) 30× كجم  2000000=   × ك = قم  
 . يوتن 60000000= 



يمال الرسـم البيـا ي : السرعة و الةمن  – 25سـ 
أعالح العالقة بين المسافة و الةمن لرحلة قام بها 
حســـين علـــي اليراجـــة , مـــا الســـرعة المتوســـطة 
لحسين ؟ ما الةمن ال ي احتاا علي  لياط  مسـافة 

 كم ؟ 25



  – 23جـ
 : المعطيا 

 .بتحييي عحيى ال اط وتعيين المسافة والةمن الماابل لها علك الرسم: من الرسم البيا ي
 .ساعا  5= ة : الةمن

 . كم 50=   : المسافة
 . كم25= ع ي قط  مسافة   

 .      ساعة/ ؟ كم= السرعة س : المطلوب
 .؟ ساعة=كم 25الةمن الالةم لاط  مسافة 

 :طرياة الحل
 :بالتعوين في معايلة السرعة بايم الةمن والمسافة

 = س  
 ساعة / كم 10= ساعة  5/ كم 50= س 

 :كم كالتالي25يمكن حساب الةمن الالةم لاط  مسافة 
 =  ة 
 .ساعة 2.5=  = ة 



 :اكمل خريطة المفاهيم التالية 



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –1جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  – 2جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –3جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –4جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –5جـ



 :اختر اإلجابة الصحيحة في كل مما يلي 

  –6جـ



وضــح لمــا ا تكــون التفســيرا  التــي  – 7ســـ 
ــم لثحــياث فــي الطبيعــة تفســيرا   ياــيمها العل

 محتملة فاط ؟ 

ألن العلـم ياـيم التفسـيرا  حسـب  – 7جــ
المعلوما  المتوفرى في حي   وع ـي تـوفر 
معلوما  جيييى فإ ـ  يـتم تعـييل أو تغييـر 

 .ه ح التعييال 



 . قارن بين المالح ة و االست تاا  – 8سـ 

تتم باستخيام الحـوا  المالح ة  –   8جـ
 .االست تاا يتم باستخيام العمليا  العالية



 . بين أهمية ال ما ا العلمية  – 9سـ 

تتيح للعلماء أن يتصوروا األشياء  – 9جـ
 .التي يصعب مشاهيتها أو فهمها



لما ا يعي الرسم البيا ي فعاال  في  ال  – 10سـ 
 . المعلوما  ؟

و لك أل   يحتوى علك البيا ـا   – 10جـ
تـم جمعهـا أا ـاء البحـث  التـكوالمعلوما  

مــن خــالل المالح ــا  فيوضــح  العلمــك
 .العالقة بين المتغيرا 



ما مايار الشغل المب ول ع يما تؤار  – 11سـ 
 يــوتن فــي ماعــي اابــ  يون  10قــو ى ماــيارها 

 تحريك  ؟ 

ال ي تج شغل من تأاير ه ح الاوى  – 11جـ
ألن لكي ي تج شغل البي أن تؤار الاوى في 

 .الجسم وتحرك  باتجاهها



 كي  يشب  اإلسفين الما ل ؟  – 12سـ 

اإلسفين هو سطح ما ل متحـرك  – 12جـ
 .بجا ب واحي أو بجا بين



ث , اـم /م 120تسير سيارى بسرعة  – 13سـ 
 اوان ما تسارعها ؟  5توقف  خالل 

 .الزمن ÷(االبتدائيةالسرعة  –السرعة النهائية = )التسارع  – 13جـ
 5÷ ( 120–صفر ) = ت 

 2ث/ م 24(-)
 .واإلشارة السالبة تعني تناقص السرعة، 



كجـم , و  25ع ا كا ـ  كتلـة العربـة  – 14سـ 
  يوتن , فما تسارس العربة ؟  10تيف  باوى 

ــوى المــؤارى = التســارس  – 14جـــ / الا
 الكتلة

 2ث/م 0.4=  25÷10=
 
 



كيـ  سـيؤار مـلء العربـة بمعلبـا   – 15ســ 
  ا يـــة علـــي تســـارعها , ع ا يفعـــ  العربـــة 

 ب ف  الاوى ؟ 

يكـون تسـارس العربـة أقـل  ألن  – 15جــ
 .بةيايى كتلة الجسم يصعب أن يتسارس



ما اآلال  البسيطة التي يتركب م ها  – 16سـ 
 الماص ؟ 

 .اإلسفين والرافعة – 16جـ



, وضح أهمية استخيام حةام األمان  – 17سـ 
 مستعي ا بالاا ون األول ل يوتن في الحركة ؟ 

يم ـ  حـةام االمـان األشـخاص  – 17جــ
مــــن اال ــــيفاس علــــك االمــــام ع ــــي توقــــ  
السيارى وه ا يحميهم من االرتطـام بماـوي 

 .السيارى او اللوحة األمامية



طب  الاا ون الاالـث ل يـوتن لتوضـح  – 18سـ 
االتجاح الـ ي علـك الطـاقم أن يحـ   فيـ  لكـي 

 يتحرك قارب علك األمام ؟

يبــ ل طــاقم الاــارب ع ــي التجــ ي  باــوى فــي   - 18جـــ
ــي ضــرب المــاء بالمجــ ا   ــؤار , اتجــاح الخلــ  ع  في
وتحرك , الماء باوى مساوية ومعاكسة علك المج ا  
 .ه ح الاوى المج ا  والاارب معا  علك األمام



مـا , قرر شخص أن ي ال بعن األااث فـي شـاح ت   – 19سـ 
االحتياطا  الواجب علي  مراعاتها وفـ  الاـا ون الاـا ي ل يـوتن 

 ؟في الحركة ع يما تكون الشاح ة محملة بحمل اايل  

سيكون للشاح ة بعي تحميلها قصور  اتـي كبيـر   - 19جـ
يصـبح مـن , فع يما تكون الشـاح ة محملـة بحمـل اايـل , 

ماار ـــة بحالتهـــا , الصـــعب تغييـــر ســـرعتها او اتجاههـــا 
وهـــي فار ـــة وعلـــك الســـا   ان يضـــغط علـــك الفرامـــل 
ويالل من سرعت  قبل يخول  م عطفا  في الطريـ  ليسـهل 

 .علي  تغيير االتجاح



وضح الفر  بـين للـة  مو جيـة وللـة  – 20سـ 
عاييــة مــن م  ــور الشــغل المبــ ول والشــغل 

 ال اتج ؟
ـــة   - 20جــــ ـــة ال مو جي ـــي اآلل ـــ ا . ال يوجـــي احتكـــاك ف ل

ال اتج يكون مسـاويا  للشـغل المبـ ول أمـا فـي اآللـة فالشغل 
فه اك يا ما  احتكاك بين اجةاء االلة يتسبب فـي , الحاياية 

 .تحويل بعن الشغل ال اتج يا ما  أقل من الشغل المب ول 



يجل  طفـل فـي عربـة تتحـرك فـي مسـار  – 21سـ 
هــل يتحــرك الطفــل . يا ــري بســرعة اابتــة الماــيار 

 بتسارس أم ال في ه ح الحالة ؟ وضح عجابتك ؟

فع ـيما يجلـ  طفـل فـي عربـة ,  عم   - 21جـ
تتحرك فـي مسـار يا ـري بسـرعة اابتـة فإ ـ  ال 
يتحــرك فــي خــط مســتايم ويتغيــر اتجــاح حركتــ  

وأي تغيــر فــي اتجــاح حركتــ  هــو , باســتمرار 
 .تسارس


