


 الخامسة المادة الوحدة شاملة  مراجعة                   1443   الثالث الفصل الدراسي           سادس   ال الصف  علوم

ي حال وجود خطأ نرجو منكم احتساب العذر لنا .                                                                      أ. يوسف سليمان البلوي 
 
 . ال يخلو العمل من خطأ  ف

 
ي  ضع السؤال: 

ا يأت  ي  الكلمة المناسبة ممَّ
 
 المناسب  الفراغ ف

 الكتلة    -     المعلق     -     الحجم    -   التقطير     -     الغروي     -   المخلوط  

 

 
 

 

 

 
 

 . الحجم الحير  الذي يشغله الجسم  يسَّمَّ  .1
المعلق  .2

ً
 .مخلوط مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت إذا ماترك المخلوط ساكن

ي الجسم الكتلة   .3
 
 .كمية المادة ف

جان معا، وال تكونان مادة جديدةالمخلوط  .4  .مادتان أو أكير تمي  
 مخلوط تكون فيه دقائق مادة مشتتة خالل مادة أخرى الغروي  .5
 .وط بواسطة التبخر والتكاثفعملية  تفصل فيها مكونات مخلالتقطير   .6

 

ي الفراغ المناسب 
 
ي ف

ا يأت   السؤال: ضع الكلمة المناسبة ممَّ

يائية  شيح     - السبيكة      -  الكثافة    -  الخصائص الفير   الطفو  -    التبخر   -   الذائبية     -     الوزن   -   المحلول  -       الي 

 

 

 

 

 

 

 

ي كمية معينة من المحلولأكير كمية من المذاب يمكن الذائبية  .1
 
 .إذابتها ف

ي يتحول فيها السائل إىل غازالتبخر   .2
 .العملية الت 

ي حجم معير    الكثافة .3
 
   .قياس مقدار الكتلة ف

   مخلوط مكون من فلز أو أكير ممزوج مع مواد صلبة اخرى السبيكة  .4
ي مائعالطفو  .5

 
 .قدرة جسم عىل ممانعة الغطس ف

يائية  .6 ي طبيعة المادةصفة يمكن مالحظتهالخصائص الفير 
 
 .ا دون  أن تغير ف

شيح   .7  .عملية  تستعمل لفصل مكونات مخلوط باستخدام مرشحات أو مصافالي 
ي مادة أخرى وتكون خصائص جميع أجزائه متشابهةالمحلول  .8

 
 .مخلوط يتكون من إذابة مادة ف

 .قياس مقدار سحب الجاذبية للجسم الوزن  .9

 

  االجابة الصحيحة :  اخي  

 ليس لها شكل ثابت وال حجم ثابت .                       المادة  
  السائلة  -أ 
 الغازية  -ب
 الصلبة  -ت

 
 

 
 

 
 

ي تستخدم إليجاد كثافة الجسم هي : 
يائية للمادة الت   الخصائص الفير 

 الكتلة -أ 
 الحجم  -ب
 الكتلة والحجم  -ت

 
 

 

 

 يستخدم ............... لقص الصخر نظرا لقساوته 
 الحديد  -أ 
 األلماس -ب
 األلمونيوم  -ت

 

ي  
 عند حدوث تغير كيميات 

 ال تتكون مادة جديد  -أ 
 تشكل المواد الناتجة مواد متفاعلة   -ب
 يتم تفكيك الروابط بير  الذرات وتكوينها  -ت
 ال ينطبق قانون حفظ الطاقة -ث

ي تسَّم..... أختار اإلجابة الصحيحة: 
ي تنتج عن التغير الكيميات 

 المواد الت 
 مواد ناتجة  -أ 
 مواد متفاعلة  -ب
 مواد محفزة -ت

 



 الخامسة المادة الوحدة شاملة  مراجعة                   1443   الثالث الفصل الدراسي           سادس   ال الصف  علوم

ي حال وجود خطأ نرجو منكم احتساب العذر لنا .                                                                      أ. يوسف سليمان البلوي 
 
 . ال يخلو العمل من خطأ  ف

 المحلول مخلوط مكون من أختار اإلجابة الصحيحة: 
 مذيب ومذاب  -أ 
 مخلوط تنفصل اجزائه بعضها عن بعض  -ب
 مخلوط يتكون من مواد مشتته للضوء  -ت

ه عاليا ؟ أختار اإلجابة الصحيحة:  ي الماء عندما يصبح تركير 
 
 لماذا اليذوب السكر ف

 ألن المحلول أصبح مشبع  -أ 
ة  -ب  ألن بلورات السكر كبير
 مخفف المحلول  -ت

 تقاس الكثافة ب أختار اإلجابة الصحيحة: 
 2جم/سم -أ 
 3جم/ سم -ب
 جم /سم  -ت

ي الجسم هي كأختار اإلجابة الصحيحة:  
 
 :مية المادة ف

 .وزنه -أ 
 .حجمه -ب
 .كثافته -ت
 .كتلته -ث

 :العازل هو أيُّ مادة  أختار اإلجابة الصحيحة: 
 توصل الكهرباء  -أ 
 تقاوم انتقال الحرارة خاللها  -ب
 الحرارة خاللهايتغير لونها بانتقال  -ت

 

 

 

 

 
 

ي   أختار اإلجابة الصحيحة: 
 
 :يستعمل التقطير لفصل مكونات مخلوط اعتمادا عىل االختالف ف

 الكثافات  -أ 
 الذائبية  -ب
 درجة االنصهار -ت
 درجة الغليان  -ث

 

 
 

 
 

ا المخلوط    مخلو ط مكون من أجزاء ينفصل بعضها عن بعض مع مرور الوقت إذا تركأختار اإلجابة الصحيحة: 
ً
 ساكن

 محلول -أ 
 غروي  -ب
 سبيكة  -ت
 معلق  -ث

 

 

 
 

 

ي سائل؟ 
 
ي تحدد إمكانية انغمار جسم صلب ف

 أختار اإلجابة الصحيحة: ما الخاصية الت 
 الكثافة.  -أ 
 الكتلة.  -ب
 اللون.  -ت
 الوزن.  -ث

 عىل اختالطه بحمض أو قاعدة هو :  أختار اإلجابة الصحيحة: 
ً
 نوع المركب الذي يتغير لونه اعتمادا

 حمض -أ 
 قاعدة   -ب
 كاشف -ت
 ملح -ث

: أختار اإلجابة الصحيحة:  ي تتفاعل بسهولة وليونة هي
 الفلزات الت 

 الغازات النبيلة.  -أ 
 الفلزات القلوية.  -ب
 الفلزات القلوية األرضية.  -ت
 الفلزات األنتقالية.  -ث
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 . ال يخلو العمل من خطأ  ف

ي أختار اإلجابة الصحيحة: 
 
ابط معا ف ي تجعل الذرات تي 

 الجزيئات؟  ما القوة الت 
ي  -أ 

 االتحا د الكيميات 
 الرابطة الكيميائية  -ب
 التعادل  -ت
ل  -ث

ّ
 التحل

 السليكون من:   أختار اإلجابة الصحيحة: 
 الفلزات  -أ 
 أشباه الفلزات  -ب
 الالفلزات  -ت
 الهالوجينات  -ث

 مما يىلي فلز قلوي أختار اإلجابة الصحيحة: 
؟ أيٌّ ي

 أرض 
 البوتاسيوم  -أ 
 الكالسيوم  -ب
 الذهب  -ت
 النحاس  -ث

 من صفات أشباه الفلزات أنها : أختار اإلجابة الصحيحة: 
 توصل الكهرباء عند درجة حرارة عالية  -أ 
 توصل الكهرباء عند درجة حرارة منخفضة  -ب
ي صورة غازات  -ت

 
 توجد ف

ي صناعة المصابيح الكهربائية  -ث
 
 تستخدم ف

 ى بشكل طبيعي مع العنارص األخر  أيُّ مجموعات العنارص التالية ال تتفاعلأختار اإلجابة الصحيحة: 
 الفلزات االنتقالية  -أ 
 أشباه الفلزات  -ب
 الغازات النبيلة  -ت
 الهالوجينات  -ث

ها من الفلزات ؟ أختار اإلجابة الصحيحة:   فيم تختلف الفلزات االنتقالية عن غير
 تتفاعل ببطء  -أ 
ي  -ب  موصلة للتيار الكهرتر
 تتفاعل بشدة  -ت

 اي المواد اآلتية حمضية؟ أختار اإلجابة الصحيحة: 
 الليمون  -أ 
 الماء  -ب
 الصابون  -ت

؟ عند الرقم: أختار اإلجابة الصحيحة. أين تقع المواد المتعادلة ومنها الماء المقطر عىل مقياس الرقم  ي
 الهيدروجيت 

 صفر.  -أ 
 2 -ب
 7 -ت
   14 -ث

ي يمكن االستفادة منها لفصل أختار اإلجابة الصحيحة: 
 الخشب؟  قطع عن    الصخور أي الخواص الت 

  التقطير  -أ 
  الطفو  -ب
  التبخير  -ت
  المغناطيسية  -ث
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 . ال يخلو العمل من خطأ  ف

ء له كتلة و حجم يسَّم : أختار اإلجابة الصحيحة:  ي
 أي س 

  حجم  -أ 
  كتلة -ب
  مادة -ت
   وزن -ث

 تكون جزيئات المادة الصلبة: أختار اإلجابة الصحيحة: 
  متباعدة -أ 
  متقاربة -ب
  متنافرة -ت
ة -ث   منتش 

ي ليس لها شكل محدد ، وتأخذ شكل اإلناء الذي توضع فيه أختار اإلجابة الصحيحة: 
 المواد الت 

  السائلة  -أ 
  الغازية  -ب
  الصلبة  -ت

 مقدار سحب الجاذبية للجسم  قياس  أختار اإلجابة الصحيحة: 
  حجم ال  -أ 
  كتلةال -ب
  مادة ال  -ت
  وزن ال  -ث

 مانوع المخلوط المكون من الملح والماء؟ أختار اإلجابة الصحيحة: 
  سبيكة  -أ 
  مادة غروية  -ب
  مخلوط متجانس  -ت
 مخلوط غير متجانس  -ث

ك أختار اإلجابة الصحيحة: 
َّ
ب معقد إىل مواد أبسط  نوع التفاعل الذي يحدث عندما يتفك

َّ
 هو: مرك

ل  -أ 
ُّ
 تحل

 عادلت -ب
 إحالل -ت

َّ لونه اعتمادا عىلأختار اإلجابة الصحيحة:   اختالطه بحمض أو قاعدة هو:  نوع المركب الذي يتغير
 حمض -أ 
 قاعدة  -ب
 كاشف -ت
 ملح -ث

جان معا و التكونان مادة جديدة: أختار اإلجابة الصحيحة:   مادتان أو أكير تمي  
  المحاليل  -أ 
  المخاليط  -ب
  السبيكة  -ت
  الذائبية  -ث

ي يذوب فيها المذاب تسَّم: أختار اإلجابة الصحيحة: 
 المادة الت 

  ذوبان  -أ 
  ذايب  -ب
  مذيب -ت
  مذاب  -ث

 مخلوط مكون من فلز أو أكير ممزوج مع مواد صلبة يسَّم: أختار اإلجابة الصحيحة: 
  المحلول  -أ 
  المخوط  -ب
  المذاب  -ت
  السبيكة  -ث
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 . ال يخلو العمل من خطأ  ف

 بواسطة: نستطيع فصل مخلوط برادة الحديد والرمل  أختار اإلجابة الصحيحة: 
  التقطير  -أ 
  المغناطيسية  -ب
  الطفو  -ت
  النخل  -ث

؟أختار اإلجابة الصحيحة:  ي
ات اآلتية تغير كيميات   أي التغير

  تبخر الماء  -أ 
  تقطيع الخشب  -ب
  قىلي البيض  -ت
ي الماء  -ث

 
  ذوبان السكر ف

ي الجسم كميةهي مقدار  أختار اإلجابة الصحيحة: 
 
 المادة ف

  الحجم  -أ 
  الوزن  -ب
  الكتلة -ت

ي تطلق طاقةأختار اإلجابة الصحيحة: 
 تسَّم التفاعالت الت 

  تفاعالت ماصة للحرارة  -أ 
  تفاعالت طاردة للحرارة  -ب
    تفاعالت ناتجة -ت

 تغير ينتج عنه مواد جديدة لها خصائص كيميائية  تختلف عن المواد األصلية: أختار اإلجابة الصحيحة: 
  مواد متفاعلة  -أ 
  مواد ناتجة  -ب
ي  -ت

  تغير كيميات 
ي تطلق الطاقة تسَّم: أختار اإلجابة الصحيحة: 

 التفاعالت الت 
  الطاردة للطاقة  -أ 
  الماصة للطاقة  -ب
 الشاحنة للطاقة  -ت

 
  

 خطأ اس الوزن بوحدة الكيلوجرام او الجرام قيأختار اإلجابة الصحيحة: 

ي الحالة  ت
 
ي مكانه  محدودة الغازية كون حركة دقائق المادة ف

 
 خطأ جدا فهي تهي   ف

اصةالجسم الصلب تكون جزيئاته  ي مكانها.   ومتالصقة مي 
 
 صواب  وتهي   ف

ان ذوكفتير  أختار اإلجابة الصحيحة:   صواب  تقاس الكتلة بالمير 

 خطأ الغروي المتجانسة    مخاليطالمن أختار اإلجابة الصحيحة: 

 صواب  بعضها من بعض المخلوط غير المتجانس يحوي مواد يمكن تميير  

 خطأ متجانسغير نوع المخلوط المكون من الملح والماء مخلوط 

 صواب  معظم السبائك محاليل . أختار اإلجابة الصحيحة: 

 صواب  تتطلب التفاعالت الماصة للطاقة توافر مصدر طاقة مستمر ليستمر التفاعل 

   

  



 إلوحدة : إلقوى وإلطاقة  مرإجعة                 3441  إلثالث إلفصل إلدرإخي          سادس  إل إلصف  علوم

ي حال وجود خطأ نرجو منكم                                                                      أ. يوسف سليمان إلبلوي
 
 إلعذرف

ي إلفرإغ إلمناسب        
 
ي ف

ا يأت   إلسؤإل: ضع إلكلمة إلمناسبة ممَّ

نة   -  إلحركة  - إلرسعة إلمتجهة نة - إلموقع  - إلنيوتن  -إلقوى غير إلمي    إلقوى إلمي  

 . إلموقعيسَّمَّ إلمكان إلذي يوجد فيه إلجسم  .3

 إلنيوتنإلقوة هي  قياس وحدة  .٢

ي جسم دون أن  ىعندما تؤثر قو   . 1
 
نة ىإلقو تغير من حركِته فإنها تسَّمَّ ف  .إلمي  

نة ىإلقو تسبب  . 4  تغيير حركة إلجسم.  غير إلمي  

 رسعة إلجسم وإتجاه حركته.  إلرسعة إلمتجهة. تقيس ٥

ي موقع إلجسم بمرور إلزمن.  إلحركة. ٦
 
 تغير ف

 

ي إلفرإغ إلمناسب     
 
ي ف

ا يأت   إلسؤإل: ضع إلكلمة إلمناسبة ممَّ

 إإلحتكاك  -  إلتسارع   إلطفو - ر إلمرجعي إؤلطا   -  إلقوة

ي أثناء حركة أحدهما بالنسبة ؤىل إآلخ إإلحتكاك . 3
 
 ر. قوة تنشأ بير  سطحي جسمير  متالمسير  ف

ي قطع إلمسافر إلتغيساوي مقدإ إلتسارع. ٢
 
ي إلرسعة مقسوما عىل إلزمن إلمستغرق ف

 
 ة. ير ف

ي جسم آإلقوة . 1
 
 رخعملية دفع أو سحب يؤثر بها جسم ف

ي من قياس إلحركة أو تحديد إلموقع بالنسب إؤلطار إلمرجعي . 4
ن 
ُ
 ة لها. مجموعة أجسام تمكن

 قوة رفع تعمل عىل رفع إلموإد قليلة إلكثافة أعىل إلموإد إلعالية إلكثافة  إلطفو.  ٥

 

ي إلفرإغ إلمناسب      
 
ي ف

ا يأت   إلسؤإل: ضع إلكلمة إلمناسبة ممَّ

ي    -  قاومة إلكهربائيةإلم  -  إلدإئرة إلكهربائية
 إلرفع إلمغناطيدي   - إلمجال إلمغناطيدي   -إلتيار إلكهربات 

ي موص.3
 
ي ل يسَّمَّ رسيان إلكهرباء ف

 . إلتيار إلكهربات 

ونا إلمقاومة إلكهربائية. ٢  ت فيها. أجزإ ء من دإئرة كهربائية تقاوم مرور إؤللكي 

 س. غناطيسية حول مغناطيخطوط تمثل إتجاهات إلقوة إلم إلمجال إلمغناطيدي . 1

ِّ رسيان إلتيا إلدإئرة إلكهربائية. 4 ي
 
 ت.  خالل مسار مغلن من إلموصال ر إلكهربات

 ه. مغناطيسية دون مالمستِ ى رفع جسم باستخدإم قو  إلرفع إلمغناطيدي . ٥

 

ي إلفرإغ إلمناسب
 
ي ف

 
ا يأت  إلسؤإل: ضع إلكلمة إلمناسبة ممَّ

ي  - -إلكهرباء 
 
ي  -إلمغناطيس-اء إلساكنة إلكهرب -إلمولد إلكهربات

 
 إلمغناطيس إلكهربات

 .ترإكم جسيمات مشحونة عىل سطوح إألجسام إلكهرباء إلساكنة .3

 .جسم له إلقدرة عىل سحب جسم آخر له خصائص مغناطيسية إلمغناطيس .٢

ي إتجاه معير   إلكهرباء .1
 
ونات ف  .هي حركة إؤللكي 

ي  .4
 . اإل مغناطيسيادإئرة كهربائية تكون مج إلمغناطيس إلكهربات 

ي  . ٥
ي مغناطيس إلمولد إلكهربات   قطن 

  .أدإة تنت ج تيارإ كهربائيا من خالل دورإن ملفٍّ فلزيٍّ بير 
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 إلعذرف

            

 صل من إلمجموعة )أ( بما يناسبها من إلمجموعة )ب( مما يىلي ؟

 

 

 صل من إلمجموعة )أ( بما يناسبها من إلمجموعة )ب( مما يىلي ؟

 

 

 موعة )ب( مما يىلي ؟صل من إلمجموعة )أ( بما يناسبها من إلمج

 

 

  

 مجموعة  أ 
 

 مجموعة  ب

 إلتسارع o قوة تؤثر دون وجود تالمس بير  إألجسام. 

ي جسم دون أن تغير من حركِته. ى قو 
 
 إلحركة o تؤثر ف

نة o اهها. توصف بتحديد مقدإرها وإتج  إلقوى إلمي  

ي 
 
ي كليهما ف

 
ي رسعة إلجسم أو إتجاهه أو ف

 
 إلقوة إلمغناطيسية o ة إلزمن. وحد إلتغير ف

 مجموعة  ب   مجموعة  أ 

ُّ  o دقة. بف إلحركة وإلموقع لوص نقاط تمثل شبكة ؤحدإثيات مجموعة  إؤلطار إلمرجعي

ي أثناء
 
 إلرسعة o .ة أحدهماحرك قوة تنشأ بير  سطحي جسمير  متالمسير  ف

 رد إلفعل o قوة يستجيب بها جسم نتيجة لتأثير جسم آخر فيه. 

ي قطعها. إلمستغر  تحسب بقسمة إلمسافة إلمقطوعة عىل إلزمن
 
 إإلحتكاك o ق ف

 مجموعة  أ 
 

 مجموعة  ب 

 منع ترإكم إلشحنات إلكهربائية إلزإئدة عىل إألجسام بوصلها بجسم
 .باألرضموصل 

o إلتأريض 

 ة. ياس إلطاقة إلكهربائيوحدة ق
o إلفولت 

ِّ أدإة تشير فيها ؤبرة مغناطيسية ؤىل إلقط ِّ لألر  ب إلشماىلي  إلبوصلة o ض. إلمغناطيدي

ونا  لإلجو  o ت. وحدة تستخدم للتعبير عن قياس حركة إؤللكي 
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 ( أمام إلعبارة إلخاطئة: ✖وعالمة ) إلصحيحة( أمام إلعبارة ✔ضع عالمة )

 ✔ إلموقع هو إلمكان إلذي يوجد فيه إلجسم. 

ي موقع إلجسم بمرور إلز إ
 
 ✔ منلحركة هي إلتغير ف

ونات من جسم ؤىل آخر.  ك إألجسام ببعضها، وتنتقل إؤللكي 
َّ
 ✔ تتكون إلكهرباء إلساكنة عندما تدل

 . ي إتجاه معير 
 
ونات ف  ✔ تتولد إلكهرباء عن حركة إؤللكي 

ي تحديد إلموقع أو قياس إلحركة. 
 
 ✔ نحتاج ؤىل ؤطار مرجعي ف

ي قطع تلك إلمسافة. لحساب إلرسعة أقسم إلمسافة إلمقطوعة عىل إلزمن إلمست
 
 ✔ غرق ف

 ✔ وحدإت إلرسعة هي مي  لكل ثانية )م/ ث( أو كيلو مي  لكل ساعة )كم/س( . 

 ✔ لتحديد إلرسعة إلمتجهة لجسم متحرك عليك تحديد رسعته و إتجاه حركته

 ✔ إل يوجد إحتكاك بير  قطار يعتمد إلرفع إلمغناطيدي وإلمسار إلذي يسير عليه. 

 ✖ قوة إلجذب لتقكلما زإدت إلكتلة 

ي غير إلقوى 
 
نة  تؤثر ف  ✖ جسم دون أن تغير من حركتهإلإلمي  

 ✖ مقاومة إلهوإء قلت كلما زإدت رسعة إلجسم 

 ✖ قوة إلجذب زإدت كلما زإدت إلمسافة 

 ✖ تتنافروإألقطاب إلمختلفة  تتجاذب إألقطاب إلمتشابهة للمغناطيس 

 ✖ إلمكعب السنتمي  يمكن قياس إلمسافة ب

 ✖ .إلرسعةنستخدم إلبوصلة لتحديد 

نة  تؤدي ؤىل تغيير حركة إلجسم .   
 ✖ إلقوى إلمي 

ي إلدإئرة إلكهربائية. 
 
ونات ف ي من حركة إؤللكي 

 
 ✔ يتكون إلتيار إلكهربات

ي عىل تحويل إلطاقة إلحركية ؤىل كهربائية. 
 
 ✔ يعمل إلمولد إلكهربات

ي دإئرة كهربائية تنتج 
 
 ✔ مجاإل مغناطيسيا. إلمغناطيس إلكهربات

ي مسارها. 
 
ونات ف ي إلدإئرة إلكهربائية مصدر جهد لتحريك إؤللكي 

 
 ✔ يجب أن يتوإفر ف

ي حركة جسم فإنها تكسبه تسارع
 
 ✔ ؤذإ أثرت إلقوة ف

ي لصنع مغناطيس . 
 
 ✔ يمكن إستخدإم إلتيار إلكهربات

ي مسار مفتوح
 
ي يمكن أن يرسي ف

 
 ✖ إلتيار إلكهربات

 ✖ إلجولإلكهربائية بوحدة   إلمقاومةتقاس 

ي تستخدم 
 
 ✖ إلمنازل إلدإئرة إلكهربائية إلموصلة عىل إلتوإىلي ف
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  إإلجابة إلصحيحة :  إخي  
ي  إلتغير  مقدإرس . 

 
ي  إلجسم موقع ف

 
 :يسَّمَّ  إلزمن وحدة ف

َّ  إلقصور.د             إلرسعة .ج              إلتسارع .ب            إلجاذبية .أ ي
 إلذإت 

 

 :إألجسام بير   إلتجاب قوة تزدإد .س

هما إلمسافة ونقصان كتلتيهما بزيادة .أ
َ
هما إلمسافة وزيادة كتلتيهما بزيادة .ب                 بين

َ
 بين

هما إلمسافة ونقصان كتلتيهما بنقصان .ج
َ
هما إلمسافة وزيادة كتلتيهما بنقصان .د              بين

َ
 بين

 

د إألجسام بير   إإلحتكاك .س
َّ
 :يول

 حرإرة .د               ذإتيا قصورإ .ج                  تنافرإ .ب                  تجاذبا .أ

 

ي  إلقانون ينص  .س
ي  لنيوتن إلثات 

 
  عىل إلحركة ف

َّ
وبة إلكتلة تساوي إلقوة أن ي  مض 

 
 :ف

 إلتسارع .د             إلمتجهة إلرسعة .ج             إلطاقة .ب             إلرسعة .أ

 

 :هي  إلقوة لقياس إلمستخدمة إلوحدة .س

 ثانية/مي   .د               إلنيوتن .ج                  إلكيلوجرإم .ب                 إلمي   .أ

 

رت ؤذإ .س
َّ
نة قو أث ي  مي  

 
  متحرك، ما جسم ف

َّ
 :رسعته فإن

َّ  .أ َّ  .ج          وإتجاها مقدإرإ ثابتة تبق   .ب             فقط إتجاهها يتغير      وإتجاها مقدإرإ تتغير

      

ي موقع إلجسم بالنسب
 
 إلتغيرُّ ف

(: موقع جسم ثابت )إؤلطا ة ؤىليسَّمَّ ِّ  ر إلمرجعي

 ةد. إلمساف               ةج. إلرسع               ةب. إلحرك               ةأ. إلقو      

 

ي قطعها إلجسس
ي ذل م. تسَّمَّ قسمة إلمسافة إلن 

 
 ك: عىل إلزمن إلمستغرق ف

 ةد. إلرسع               عج. إلتسار               ةب. إلحركة إلظاهري                 عأ. إلموق      

 

 و: وإتجاها ه . وصف رسعة إلجسم مقدإرإ س

ُّ ر د. إلقصو          عج. إلتسار          ةب. إلرسعة إلمتوسط             ةأ. إلرسعة إلمتجه     ي
 إلذإت 

 

ي إلرسعة إلمتجهة ميسَّمَّ .  س
 
 ن: إلزم ع إلتغيرُّ ف

َّ ب. إلقصو                ةأ. إلقوة إلمستمر  ي
 ةد. إلرسع             عج. إلتسار             ر إلذإت 
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ِ حالة س  يعمل عىل تغيير
ٍّ
ي  و: ه إلجسم إلحركية ويكون ؤما دفعا أو سحبا . أيُّ مؤثر خارج 

ُّ                  عب. إلتسار                 ةأ. إلكتل ي
 ةد. إلقو                 ج. إلقصور إلذإت 

 

 . تسَّمَّ إلقوة إلمعاكسة لحركة إلجسم:  س

ّ              ةب. إلجاذبي           أ. إإلحتكاك ي
 ةد. إلقوة إلمبذول           ج. إلقصور إلذإت 

 

ي منتسَّمَّ مجموعة إلنقاس. 
ن 
ُ
ن
ِّ
ي تمك

 ؤليها:  ةإلحركة أو تحديد إلموقع بالنسب سقيا ط إلن 

َّ ب. إؤلطا             عأ. إلتسار   ةد. إلحرك             ةج. إلرسعة إلمتجه         ر إلمرجعي

 

 ما عدإ:  ع. جميع إلعبارإت إلتالية صحيحة عن إلتسار س 

ي إلرسعب. يشير إلتسارع ؤىل                      صيزدإد إلتسارع أو يتناق أ. يمكن أن
 
 نإلزم ة مع زيادة ف

ي إلرسع                        هج. يتضمن إلتسارع قياس إإلتجا
 
 ة إلمتجهةد. يقيس إِلتسارع معدل إلتغير ف

 

ي إتجاه إلرس  س 
 
ي   ٢٨٢ت ؤىل برسعة وصل ق،. إنطلقت سيارة من إلسكون ف

 
 عها؟سار ل تما معد ث.  ٧كم/ث ف

 )كم/ث(/ث.  ٧٢د.          )كم/ث(/ث.  4٢ج.           )كم/ث(/ث. ٧ب.         )كم/ث(/ث. 4أ. 

 

 تعتمد قوة إلجاذبية بير  جسمير  عىل: س. 

          ب. كتلتهما وإلمسافة بينهما                          ة بينهماأ. تسارعهما وإلمساف   

ي                                 ة كلٍّ منهماج. كتلة ورسع   
 منهما لكلد. إلرسعة وإلقصور إلذإت 

 

ي تقلل من رسعة إلجسم عىل سطحس
:  . إلقوة إلن   إألرض هي

ي           عب. إلتسار       أ. إإلحتكاك
 ةد. إلرسعة إلمتجه            ج. إلتسارع وإلقصور إلذإت 

 

ن غير  ى. ماذإ يحدث لجسم ما ؤذإ أثرت قو س   ة فيه؟مي  

ا. أ 
ً
 ن. . يصبح أسخد             د. . يصبح أبر ج               .. يغير من حركتهب            . يبق  ساكن

 

 

 

 إلرسعة إلمتجهة تقيس : س . 

 إلرسعة وإإلتجاه           إلكتلة وإإلتجاه                 إلرسعة وإلحجم             إلرسعة وإلكتلة 

 

ا يىلي س
ي إلدإئرةي. أيٌّ ممَّ

 
 إلكهربائية؟ عد مقاومة ف

ي 
ي            أ. إلمصباح إلكهربات 

 لد. سلك إلتوصي           ةج. إلبطاري       ب. إلمفتاح إلكهربات 

 

ي س
 
ق مصباح وإحد ف ؟ . ماذإ يحدث عندما يحي   إلدإئرة إلكهربائية إلموصولة عىل إلتوإىلي

    ى. تنطق   إلمصابيح إألخر ب                  عاأقلَّ سطو ى ح إألخر أ. تصبح إلمصابي

 ى. إل تتأثر ؤضاءة إلمصابيح إألخر د            عاكير سطو أ ى ح إألخر . تصبح إلمصابيج
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إ ب: س ي ؤذإ كان كبير
 . يفصل إلتيار إلكهربات 

 . إلقاطعد                       ح. إلمصبا ج              س. إلمقبب              ر. إلمنصهأ 
 

 ة: إلساكن . من طرق حماية إألجسام من تأثير إلكهرباءس

 ر. إلمنصهد          . إلتأريضج         ع. ؤضافة قاطب        ة. ؤضافة مقاومأ    
 

 . ما إلعبارة إلصحيحة للمغناطيس؟س

   . إألقطاب إلمختلفة تتنافرج            . إألقطاب إلمختلفة تتجاذبب            . إألقطاب إلمتشابهة تتجاذبأ 
    

ي تحول إلطاقة إلكهربائية ؤىلس. 
: طاقة حركي  إألدإة إلن   ة هي

 ُّ ي
ُّ         أ. إلمحرك إلكهربات  ي

ُّ          ب. إلمفتاح إلكهربات  ي
ُّ د. إلمول           ج. إلمغناطيس إلكهربات  ي

 د إلكهربات 
 

 . عند شحس
ٍّ
ها ن فلز

َّ
ع عىل سطحه بسب بشحنات كهربائية فإن

َّ
 ب: تتوز

دة إلحركلكي  د. إؤل          ات إلموجبة وإلسالبةل إلشحنج. تعاد        ب. قوة إلتجاذب    أ. قوة إلتنافر  ةونات مقيَّ
 

 ة: لمقاومة إلكهربائية بوحدس إ. تقاس

 د. جول                     ج. أوم                         ب. أمبير                           أ. فولت
 

ي مصبا ل . عند فص س
 
ِّ ف ي

ٍّ ضمن دإئرة كهربائية موصول حإلتيار إلكهربات  ي
 إلتوإزي:  ة عىلكهربات 

ف
َّ
ي  أ. يتوق

 
ِّ ف ي

ي           جميع إلمسارإت رسيان إلتيار إلكهربات 
 
ِّ ف ي

 ىإلمسارإت إألخر  ب. يستمر رسيان إلتيار إلكهربات 

ي بقية إلمسارإتج
 
 . تفتح إلدإئرة إلكهربائية كاملةد                               . تزدإد إلمقاومة ف

 

: تقاس إلمقاومة إلكهربائية بوحدإس.    ت تسَّمَّ

وم                 ب. إألمبير                       أ. إلجو ل
ُ
 د. إلفولت                      ج. إأل

 

ي تمنع حدوث تغير . ما إألدإس
ي ة إلن 

 
ٍّ ف ي

 
؟إلتيا  فجات ِّ ي

 
 ر إلكهربات

ي أ. إلمقب
ي ب. إلقاط        س إلكهربات 

ي ج. منظم إلتيا       ع إلكهربات 
ي ح إلكهد. إلمفتا          ر إلكهربات 

 ربات 
 

 ة هي : . وحدة قياس إلطاقة إلكهربائيس

 د. إألوم                     ج. إلجول                      ب. إألمبير                     أ. إلوإت
 

ي إلساكث . يحدس
 ن عندما: إإللتصاق إلكهربات 

 ب. يلتصن جسمان مختلفا إلشحنة معا                                                  أ. تتكون إلكهرباء إلساكنة

ي إلدإئرة إلكهربائية
 
إرة كهربائية عن إلكهرباء إلساكنة                 ج. تتحرك إلكهرباء إلساكنة ف  د. تتكون رس 

 

 

 

 أ. يوسف سليمان إلبلوي أخوكم                للجميع بالتوفينتمنياتنا مع 


