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العنوان:

تاريخ النشر:

تاريخ التسليم:

مالحظات:

التاريخ:

اختبار الفاقد التعليمي قبلي للصف األول ثانوي  

  11:35:00 2020-09-01

  22:00:00 2020-09-01

استشعار مراقبة الله  

  11:07:47 2020-09-01

        

األسئلة 

اي ممايلي يساوي التغير في السرعة المتجهة مقسوما على الزمن

 السرعة
 االزاحة
 التسارع
 الزخم

الجواب الصحيح: 3

1

احسب سرعة عداء يقطع مسافة 100 م في 50 ثانية ؟

 5 م/ث

 4 م/ث

2
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 3 م/ث

 2 م/ث

الجواب الصحيح: 4

اإلزاحة كمية متجهة بينما المسافة كمية قياسية

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

3

٢-تزداد مقاومة الجسم إلحداث تغير في الحركة بنقصان كتلة الجسم.  

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 2

4

الزخم هو عبارة عن كتلة الجسم قسمة سرعته 

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 2

5
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أي مما يلي يعبر عن ميل الجسم لمقاومة  إحداث نغيير في حركته ؟

 الكتلة

 القصور الذاتي

 الحركة

 السرعة

الجواب الصحيح: 2

6

اتجاه االحتكاك واتجاه الحركة يكونان دائما باتجاه واحد 

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 2

Understanding :المستوى

7

االحتكاك التدحرجي ينتج عندما يدور جسم فوق سطح 

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

Understanding :المستوى

8
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القوى المتزنة هي مجموع القوى المحصلة تساوي صفرا 

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

Understanding :المستوى

9

الوزن هو مقدار قوة جذب األرض لجسمك وهي تتغير بتغير المكان 

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

10

مامقدار القوة المحصلة ومااتجاهها 

 100 نيوتن غربا 

 100 نيوتن شرقا 

 0 نيوتن ساكن

الجواب الصحيح: 3

11



2020/ 9/ 7 معاینة

.com/teacher/exams/preview/cid:XhTG2LrrDIwR035X-fmR8gC1E9/type:aoYLvdiktt5jLQaRYTgPsgC1E9/aid:cLZmwEVLInIwHQvm7Oh5fAC1E9… 5/10

حركة جسم تحت تأثير االلجاذبية فقط تكون سقوط حر

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

12

جهاز يرفع أو يخفض الجهد الكهربائي للتيار المتردد مع ضياع جزء من الطاقة .

 المحرك الكهربائي

 المحول الكهربائي 

 المولد الكهربائي

 المغناطيس الكهربائي

الجواب الصحيح: 2

13

مقياس مدى الصعوبة التي تواجهها اإللكترونات في التدفق خالل المادة .

 الجهد الكهربائي 

 شدة التيار

 القدرة

 المقاومة

14
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الجواب الصحيح: 4

مقياس لمقدار ما يكتسبه كل إلكترون من الطاقة وضع كهربائية. 

 شدة التيار

 القدرة

 الجهد الكهربائي

 المقاومة

الجواب الصحيح: 3

15

أفضل انواع الفلزات استخدامًا في التمديدات المنزليةهو:

 النحاس

 القصدير

 الحديد

الجواب الصحيح: 1

16

يقيس األميتر الجهد الكهربي

 صحيح

 خاطئ

17
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الجواب الصحيح: 2

صح أم خطأ

يمكن لاللكترونات ان تتحرك خالل المواد الموصلة أسهل من حركتها خالل المواد العازلة

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

18

تسمى المنطقة المحيطة بالمغناطيس والتي تظهر فيها اثاره

 الشفق القطبي

 المجال المغناطيسي

الجواب الصحيح: 2

19

تكون بعض المواد قابلة للتمغنط، ألن ذراتها تسلك سلوك المغانط.

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

20
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جهاز يحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية

 الموتور

 المولد الكهربى ( الدينامو )

 الجوال

 األميتر

الجواب الصحيح: 2

21

مواد فائقه التوصيل تتعرض لمقاومه كبيرة ترفع حرارتها

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 2

22

من خواص التوصيل على التوازي : 

 يسري التيار في مسار واحد

 عند تلف أحد األجهزة تتوقف باق األجهزة

 عند إضافة جهاز تقل شدة التيار

 ال تتأثر باقي األجهزة بتلف أي جهاز

الجواب الصحيح: 4

23

24
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مالحظات

عدد المسارات في التوصيل على التوالي :

 واحد 

 اثنين

 ثالثة

 أربعة

الجواب الصحيح: 1

١ القدره هي المعدل الزمني لتحول الطاقه

 صحيح

 خاطئ

الجواب الصحيح: 1

25

العنوان *

امينه مبارك بن عبدالله البركاتي : مالحظات

إضافة تعليق

       حجم الخطخط  المصدر 
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