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 لةــاألسئ

 
 :من األسئلة ما يليلأختر اإلجابة الصحيحة 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :هي الواردان في الشكل B = 6 و   A = 2المتجهان مقدارمحصلة  -1

 

 

d( 40  C) 8  b) 8 a) 40 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :هي B = 3i - 2jو  A = i +2 j السرعة  متجهي محصلة  -2

 

 

d) 4 N c) 5 N b) 9 N a) 32 N 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   C = -4i -5j و  B =2i + jو  A =2 i +3 j بالنسبة لمحور الصادات الموجبالقوة إتجاه محصلة متجهات  -3

 :هو

 

d) 90 o c) 180 o b) 0 o a) 270 o 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :فأصبحت سرعته النهائية 2m/s 2وبتسارع  s 5ولمدة , m/s 51إبتدائية مقدارها جسم بسرعة  تحرك -4

 

 

d) 3 m/s c) 25 m/s b) 50 m/s b) 75 m/s 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :فيكون تسارعها  s 15خالل  m/s 15الى  m/s 45من  تغيرت سرعة سيارة  -5

 

 

d) 4 m/s2 c) 2 m/s2 b) -4 m/s2 a) -2 m/s2 

A 

B 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :قطة القذف هوخالله يعود لنالزمن الذي فإن   m/s 49الى اعلى بسرعة ابتدائية مقدارهاقذف حجر عموديا إذا  -6

 

 

d) 5 s c) 10 s b) 20 s a) 2 s 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

متجه ال ستكون سرعتهاh 2 فعادت الى نقطة إنطالقها بعد   km 150في مسار دائري محيطه  تحركت سيارة   -7

 :وسرعتها غير المتجه على التوالي

 

 

d) 75 km/h and 0 c) 0 and 75 km/h b) 150 km/h and 0 a) 0 and 150 
km/h 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 في نفس اللحظة المنحدر الى اسفل الكتلة  متساويان فيغير ال انإذا تحرك الصندوق -8

 :فإن ين متساويتان واالحتكاك مهملالمنحدركل من زاوية كانت و

 

 

d) يصل االثقل  الصندوق 

 اوال

C)  الصندوق االخف

 يصل اوال

b) في نفس  ايصالن مع

 الوقت

a)  يتوقفان عند
 منتصف المسار

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :محصلة القوى على جسم يتحرك بسرعة ثابته هي -9

 

 

d)   maF  C)   maF  b)   maF  a)   0F  

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

فإذا   m 50  مسافةعلى سطح املس افقي  حركتعلى جسم فتميل مع محور السينات بزاوية  إذا اثرت قوة  -10

بذول على الجسم فإن الشغل الم في االتجاه الصادي  N 75في االتجاه السيني و   N 100كانت مركبتي القوة هما 

 :يساوي
 

 

d) 5000 J C) صفر b) 3750 J a) 8750  J 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وتصنع زاوية مع محور السينات  N 400بقوة مقدارها  3.0شن خعلى سطح  kg 51سحب جسم كتلته  -11

 :هو m 20الشغل المبذول على الجسم لتحريكه مسافة فان   o15مقدارها 

 
 

d) 4.84 kJ C) 7.47 kJ b) 3.43 kJ a) 2.23 kJ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :أي من االجابات التالية صحيحة لجسم ساقط في نظام معزول وبدون احتكاك -12

 
 

d) 2

21
2

1
mvmgh   C) mgh1 = mgh2 b) Ef = Ei  a) )(2/1 2

21 mvmgh   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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رة الرافعة بواسطة متسابق، فإن القد   m/s 0.2عموديا بسرعة ثابتة مقدارها  kg 50رفع جسم كتلته إذا  -13

  :للمتسابق هي

 

d) 6 W C) 98 W b) 196 W a) 3 W 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عند وصوله االرض )قبل ارتطامه بها( هي: m 43سرعة جسم سقط من السكون من ارتفاع  -14

 

 

d) 29   m/s C) 490 m/s b) 980 m/s a) 31.3 m/s 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

رتفاع عند انصف دائري المسار المن اعلى  تنزلق kg 0.5تركت كرة كتلتها  -15

5 m   10حتى وقفت بعد ان قطعت مسافة من قاع المنحنى m  .من محيط المسار

فان اقصى ارتفاع  N 2 التي اثرت على الكرة تساوي قوة االحتكاك معدل كانإذا 

 يساوي: المقابلتصله الكرة في النصف 

 

 

d) 6.2 m c) 0.9 m b) 0.4 m a) 2.5 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 m 2وطوله  cm 1.5 السلكقطر. إذا كان عمودعند نهاية سلك معدني مثبت في  kg 50علق جسم كتلته  -16

 :عامل يونج له يساوي:فإن م mm 6فاستطال بمقدار 

 

 

d) 9.2x108 Pa c) 1.59x107 Pa b) 10-3 Pa a) 6.3x10-11 Pa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لحجم ومعامل ا Pa 8x105سقط مكعب من مادة الحديد الى قاع البحر حيث كان الضغط عند القاع يساوي  -17

 :ويفإن التغير في حجمه يسا 3m 0.400فإذا كان حجمه خارج الماء يساوي    Pa  112x10 لمادة الحديد
 

 

d) 10-3 m3 C) 10-5 m3 b) 10-10 m3 a) 10-7 m3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ستكون كثافتها 3cm 35 اوحجمه gm 053 كمية من الحلوىكتلة  -18

 

 

d) 600 kg/m3 C) 60 kg/m3 b) 300 kg/m3 a) 10000 kg/m3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تحت سطح الماء إذا علم أن كانت كثافة الماء  m 30.56عند نقطة تقع  الضغط الكلي على اذني غطاس -19
3kg/m 2010  والضغط الجويPa510 :هو 

 

 

d) 4x105 Pa C) 6x105 Pa b) 105 Pa a) 5x107 Pa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   احتهبسبب قوة مؤثرة على المكبس االخر الذي مس  kg 0002سيارة كتلتها  2cm 80مساحته رفع مكبس  -20
2cm 20 القوة المؤثرة تساوي فإن: 

 

 

d) 1960 N C) 2000 N b) 4900 N a) 200 N 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

انت كمن الطرف االخر. إذا  m/s 3ويخرج بسرعة   m/s 15بسرعة أفقي خل سائل من احد طرفي انبوبيد -21

 :ساويتلمقطع العرضي للطرف الثاني مساحة افإن  2cm 6طرف االول لل المقطع العرضي مساحة

 

 

d) 3x10-2 m2 C) 3 m2 b) 30 cm2 a) 3x10-3 cm2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     ءسرعة الما وكانت  s 240لملء حاوية ماء فاستغرق ذلك  cm 1.5قطرها نصف أنبوبة إذا أستخدمت  -22

0.5 m/s  فإن حجم الحاوية: 

 

 

d) 0.085 m3 C) 4.324 m3 b) 2.123 m3 a) 0.011 m3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ليخرج من m/s 01وبسرعة  .Pa 55x101  تدفع مضخة الماء في احد طرفي انبوب افقي بضغط مقداره -23

 جسرعة خرو ستكونف 3mkg/ 1000. اذا كانت كثافة الماء  )Pa 51x10 (غط الجويالطرف االخر عند الض

 :تساوي الماء

 

 

d) 50 m/s C) 14 m/s b) 1700 m/s a) 41 m/s 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ا يعني أن:بين مجموعة اجسام  مصنوعة من مواد مختلفة ومتصلة ببعضهي راالتزان الحرا -24

 

 

d)  درجة حراة كل منها

 متساوية

C)  كمية الطاقة الحرارية

المحتواة في كل منها 
 متساوية

b)  درجة حرارة كل منها

 مختلفة

a)  لم ترد االجابة في
 الخيارات االخرى

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :عادل على مقياس السلسيوسهي تف Fo 504   حرارة فرن منزلي إذا كانت درجة  -25
 
 

d) 25 oC C) 57 oC b) 113 oC a) 207 oC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :فإن الفرق على مقياس سلسيوس هو K  200 كيلفن سم على مقياس الفرق بين حرارتي جإذا كان  -26
 
 

d) 75 oC C) 15 oC b) 200 oC a) 135 oC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Co 03ودرجة حرارته  kg 0.100كتلته  مع ماء  Co 08 ودرجة حرارته .kg 0020 مزج سائل ساخن كتلته -27

 Co .J/kg 4183 ، إذا كانت الحرارة النوعية للماء  Co 50في وعاء عازل فأصبحت درجة حرارة المزيج 

 :تساوي للسائلالحرارة النوعية وبإهمال الطاقة الحرارية التي يكسبها الوعاء العازل فإن 
 
 

d) 1394 J/kg.oC C) 8366 J/kg.oC b) 84 KJ/kg.oC a) 167 J/kg.oC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :الجسم بانهاحرارة كمية تعرف  -28
 
 

d) درجة حرارة الجسم C)  الطاقة الحرارية

 التي يحتويها الجسم

b)  الطاقة الحرارية التي

لجسم مع محيطهيتبادلها ا  

a)  الفرق بين درجتي
 حرارة الجسم ومحيطه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تعادل: J 42000فإن  J 4.186 إذا كان  السعر الحراري الواحد يعادل   -29
 
 

d) 100 kCal C) 10 kCal b) 10 Cal a) 20 Cal 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

رية الالزمة الذابة كمية الطاقة الحرافإن   J/kg 53.35x10 إذا كانت الطاقة الحرارية الكامنة النصهار الثلج  -30

2 kg  تساوي ماء عند نفس الدرجة  الى عند درجة صفر مئويمن الثلج: 
 

 

d) 6.70x103 J C) 1.675x103 J b) 1.675x105 J a) 6.70x105 J 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : االشعاعيةتنتقل الحرارة  -31

 
 

d)  االلكترونات بواسطة  C) ئات بواسطة جزي

 المادة

b) بواسطة تيارات الحمل a) في  بدون وسيط(
 الفراغ(

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

لذي نتي امن البلوك االسم  mc 25وسماكته  2m 09 جدار مساحته خالل الطاقة الحرارية المنسابة معدل  -32

 :يه  Co25 و   Co60 درجتي الحرارة على سطحيه هما و  CoW/m 0.65توصيليتة الحرارية  
 

 

d) 8190 W C) 600 W b) 200 W a) 6 W 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أكتب االجابة الصحيحة في الجدول التالي:

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

D D C C A 

Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

C C B A D 

Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

C B C D C 

Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 

D D A D B 

Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 

B D C D A 

Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 

B D C C A 

Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 

A D    

 

 

 أكتب االجابة بالحرف الكبير -1

 كتب اسمك ورقمك الجامعي على الورقة عند استالمك لورقة االسئلةا -2

 ذه فقطسلم الورقة ه-3


