
 اإلختبار األول في مادة العلوم الفيزيائية 

 تمرين رقم (1) :
  .)τ (0.1s=زمنية متالية ومتساوية قدرھا   مجاالت أوضاع متتالية لحركة جسم تم تسجيلھا خالل ) 1(  ليمثل الشك

     1cm                0.1m      حيث:                                          
  ول؟اعط نص قانون نيوتن األ -1
  لماذا؟؟  5Mو   0Mھل يمكن حساب السرعة اللحظية عند الموضعين  -2
  و مثلھا باستخدام السلم التالي: 3Mو   2Mو    1Mعند المواضع التالية : اللحظية  السرعة  أحسب -3

  ). ( 1 cm                2 m/s) التمثيل يكون في الورقة المرفقة (       

       ) التمثيل يكون في الورقة المرفقة ( .بيانيا   2Mفي الموضع   ∆2V   مثل شعاع تغير السرعة  -4

  ؟مع التعليلطبيـعة حركة الجسم بين  -5

 ؟ ( الحامل، اإلتجاه )الجسم  لىالقوة المؤثرة ع اذكر بعض خصائص -6

  ؟ 0V و استنتج قيمة السرعة االبتدائية  ؟ v=f(t (ارسم منحني السرعة بداللة الزمن  -7

  ؟ 4Mالى الموضع  0Mاحسب المسافة المقطوعة من الموضع  -8

 :                                                                                    )1(كل شال 

 

 

    

 تمرين رقم (2) :
 .)τ (0.1s=زمنية متالية ومتساوية قدرھا   مجاالت خالل المقابل يمثل حركة جسم وفق مسار منحني ) 2(الشكل 

 1cm                   0.2m                            :            سلم الرسم    

 

  3M 2M     

 M1   
   M0 M4  

 
   

02الشكل:   
 M5 
 

  

  و مثلھا باستخدام السلم التالي: .3Mو   2Mو  1Mعند المواضع التالية : اللحظية أحسب السرعة -1

1cm                  2 m/s ).      ) الورقة المرفقةالتمثيل يكون في  ( ماذا تالحظ؟    )  
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حدد طبيعة الحركة ؟ -2  
       ) التمثيل يكون في الورقة المرفقة ( .2M في الموضع   ∆2V شعاع تغير السرعة مثل  -3
       ) التمثيل يكون في الورقة المرفقة ( .2Mضع في المو مثل شعاع القوة بشكل كيفي  -4

 تمرين رقم (3) :
 الجزء األول:

         , ,السكر,الخل ,Cl,شاردة الكلور 2O,غاز ثنائي األكسجينOH2الماء  تعطى األفراد واألنواع الكيميائية التالية :

  ., اإللكترون,قطعة نحاس OH2جزيء الماء

:التاليجدول رتب األفراد الكيميائية و األنواع الكيميائية في ال -1  

  األفراد الكيميائية  األنواع الكيميائية
    

 

اذكر تجربة تبين فيھا كيف نكشف عن وجود النشاء في الخبز ؟ -2  

  الجزء الثاني:

امأل الجدول: -1  

  العدد  العناصر
  الشحني

  العدد
  الكتلي

  عدد
 البروتونات

  عدد
 النترونات

  عدد
 اإللكترونات

التوزيع 
 اإللكتروني

   الموقع في الجدول
  العمود  السطر  العائلة

H1
1                     

F19
9                    

Ne20
10

                  

 

  لور)؟فعنصر (الھيدروجين و الالتي يمكن أن يشكلھا كل  دةرشاال ماھي -2

  ؟ qلور و مقدار شحنة نواتھا فاحسب كتلة ذرة ال -3

  كيف ذلك ( بالحسابات أخذا مثال ذرة .يقال أن كتلة الذرة تتركز في النواة و يقال أن الذرة متعادلة كھربائيا -4

 أي ذرة أخرى)؟ الھيدروجين أو 

 المعطيات :

  

  
 
 

 حــــــــــظ ســـــــــعيـــــــد
  لتحقيقه............هناك من يحلم بالنجاح............وهناك من يستيقظ باكرا 

 خ.من تحيات أستاذ المادة:    بـوشــــافـة                           

  الجسيم  الشحنة  الكتلة
kg 27-=1.673 x 10pm C19-10 x 1.6 = +eبروتون  
kg 27-= 1.675 x 10nm  0  نيترون  
kg 31-= 9.109 x 10em   C19-1.6 x 10- = -e إلكترون 
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