
 ا��ولى جذع مشترك آداب لمستوى :ا                                                                                                              
.      

 في مادة العلوم الفيزيائية الفصل ا��خير اختبار
 2018-2017 لسنة الدراسية :ا                                                                                     . ساعة 01 المدة :

                                                                
 
 

 : التمرين ا��ول 

ما معنى �
وحدتها .............................   ...............................................................................................اLMستطاعة..............
 رمزها.....................

 يوجد ث\Lثة اشكال للطاقة هي :�
 ...................................................... رمزها ........... -1
 .......................................................رمزها.............-2
 .......................................................رمزها..............-3

 يوجد اربعة انماط لتحويل الطاقة هم :�
 ......................................................رمزه..............-1
 ............................................................رمزه........-2
 .....................................................رمزه...............-3
 .....................................................رمزه................-4

 للطاقة وحدات منها :�
 ............................................... رمزه .................-1
 .............................................رمزه....................-2
 ................................................رمزه..................-3

قيمة السنة و km/s5  c=3×10!�عة الضوء السنة الضوئية هي مسافة لقياس ابعاد الكون اذا كانت �
"1ans365 jour " 

 :Kmاحسب قيمة هذه المسافة بالكيلو متر 
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
................................ 

 :  ثانيالتمرين ال
متعددة وكثيرة حيث يوجد الطاقة الميكانيكية والتي تنقسم بدورها إلي طاقة وضع وطاقة  للطاقة أشكل

ويوجد ايضاً الطاقة .حركة،ويقصد بطاقة الحركة تلك الطاقة التي يكتسبها الجسم نتيجة إنتقالة من مكان إلي اخر
 حركء حولنا، فعلي سبيل المثال م، وهذا نراه في الكثير من اM]شياىوُيمكن تحويل الطاقة من صورة إلي اخر أخرة 

أما عن مصادر الطاقة، فهي تنقسم  الغسالة يعتبر تحويل لصورة الطاقة من الطاقة الكهربائية إلي الطاقة الحركية
فيقصد بمصادر الطاقة غير المتجددة .الي نوعين رئيسين وهما، مصادر الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة

جرد استخدام اLMنسان لها، فهي LM تتجدد مرة أخري. وللطاقة الغير متجددة انواع كثيرة مثل تلك الطاقة التي تجف بم
 .لها عيوبوغيرها، وعلي الرغم من أنها ُتعتبر أقل في التكلفة من مصادر الطاقة الغير متجددة اM] أن ..........الفحم 

 2من  1صفحة 
 

 .......................................ا��سم :
 ......................................اللقب :
 ......................................القسم :
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اLMساLMستطا
رمزها......رمزها.............

يوجد ث\Lثة اشيوجد ث\Lثة اشكال�
...........................................................

...............................................................
....................................................رمز

لتحويل ال انماط لتحويل الطاقة
.........رمزه....................رمزه............

.........رمزه.................رمزه........
................رمزه...............
...ه................

!�عة ال!�عة الضوكانت  اذا كانت 

......................................................
................................................

y-e ضع وطاقة وضع وطاقة

cyويوجد ايضاً ا

ncحركالمثال م

en ي تنقسمنقسم هي تنقسمe ة
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 ......................................................................ماهو موضوع النص -1
 ..........لطاقة الغير متجددة التي لم يذكرها النص ....................................................................اماهي مصادر  -2
 ..................................................................................اقة المتجددة..........................عرف مصدر الط-3
 ..........طاقة الغير متجددة التي لم يذكرها النص......................................................................ماهي عيوب ال-4

................................................................................................................................................ 
 ..........قدمها لزميلك للحفاظ على طاقة...............................................................................اذكر نصيحة ت-5

................................................................................................................................................ 
 :  الثالثالتمرين 

 .سيارة وفق الشكل تتحرك 
 ........................................حركها ؟.......يل معلى ماذا تعتمد السيارة في تشغ-1
 اقترح تقنية نضيفها للسيارة للعمل في حلول الض\Lم -2

............................................................ ...................... 
 . للشكلأكتب السلسلة الوظيفية -3

 
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

 . اكتب السلسلة الطاقوية للشكل -4

..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

 
 

 بالتوفيق                                                                                      

 2من  2صفحة 
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:: الثالثالثالثرين التمرين  am سيارة وفقسيارة وفق الشك تتحرك

ذا تعتمد السى ماذا تعتمد السيارة
 نضيفها للسيارةقنية نضيفها للسيارة

.....................................................
.للشكلللشكلظيفية  الوظيفية 

................................................
..............................................

..............................................

..............................................
......................................................

................................................

بالتوفيق بالتوفيق             
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