
 

 االسي:                     االمتحان الفصلي األول                                                                                                                               

 ً نصف ساعْ املدّ: ,دزجْ 08 الدزجْ:                                          و كينيـــــاء  فيزيـــاء                                                                                                                                
 التازٍخ:                (           9191 – 9102) الشابع األساسي                                                                                                                      

 (اتدرج 01)                                   اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي  :                                                                                             
 تكٌن سسعتوا وساًٍْ           سَازّ سسعتوا الٌسطَْ أ(    

 أ          ب           ج          د         

 :لتىجَن الكٌّ هندسًَا )شعاعًَا( جيب حتدٍد ب(   

 أ حاون الكٌّ فكط ب نكطْ تأثري الكٌّ فكط ج جوْ الكٌّ فكط د مجَع عناصس الكٌّ

ْ ) (ج    ٌتان ) تؤثس يف النكط ⃗⃗  ( ق ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ْ: (     ( حَح )  ٓ بالعالق ّ حمصمتوىا تعط ً جبوتني وتعاكستني فإن شد ًاحد  ٓ حاون   عم

  
  
  

 أ         ب         ج         د 

  شون قدزي: خاله      فَكطع وسافْ          ٍتخسك جسي بسسعْ ثابتْ  (د   

 أ       ب      ج         د     

 درجة( 01)                        ات اآلتية و صّحح اإلجابة اخلاطئة:)خطأ( أمام العبارأو ضع إشارة )صح(  
   .ٍعترب اجلسي ساكنًا إذا تغري وٌضعى بالنسبْ لمجسي املسجعُ .1

تكٌن حسكْ جسي وستكَىْ ونتظىْ إذا كانت سسعتى وتغريّ, ً  .2

 .وساز حسكتى وستكَي
  

   .اإللكرتًنات يف الرزّ املتعادلْ كوسبائًَا ٍساًِ عدد النٌَتسًناتعدد  .3

   .تدًز اإللكرتًنات حٌه النٌاّ .4

 درجة( 01)                                     :                                                                                                                      السؤالني اآلتينيأجب عن  
 أكىن اجلدًه اآلتُ مبا ٍناسبى: (أ 

 اإللكرتًناتعدد  العدد الكتمُ عدد النٌَتسًنات عدد الربًتٌنات العدد الرزِ ذزّ العنصس

   
            

   
        

    
            

 وباشسّ, ً اكتب وبدأ الفعن ً زد الفعن.عّسف الكٌتان املتعاكستان  (ب 

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

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

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

 درجة( 01):   على الوجه اخللفي للورقة  حل املسألتني اآلتيتني
ً  ,ْ ًاحدّ( عمٓ حاون ًاحد ً جبو                 ) شدتاهىا ( قٌتان تؤثس يف النكطْ )  املسألة األوىل:

 . ⃗⃗ حدد عناصس حمصمْ الكٌتني .    املطمٌب:

               . ْبكَت وتٌاشنْ ( ) شدّ الكٌّ اليت إذا أثست يف النكطْ    وا قَى. 
               . ٌٔوجن بالسسي كالًّ ون الك(   ⃗⃗  ⃗   ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ َاس زسي وناسب  (    .مبك

 , ً املطمٌب:عمٓ طسٍل أفكَْ وستكَىْ           ٍكٌد سائل سَازّ بسسعْ ثابتْ   املسألة الثانية:

 .ْاحسب املسافْ اليت تكطعوا السَازّ خاله نصف ساع. 

 .  حَح         احسب ثكن السَازّ إذا كانت كتمتوا           . 
www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


