
 انتهت األسئلة .... أرق األمنيات بالتوفيق ... أ/ حممود فتحى

 األٔهمنٕذج اوتخاُ جتسٖبى غاون عمى الباب 
 ضاعة ٔاحدةالصوَ :                              الصف األٔه                                     الفٗصٖاء

 :  ةمما بني الكٕضني ثي أكتبّا فكط فى كساضة إدابتك الصخٗخ ةالطؤاه األٔه  : أ ( اخرت اإلداب 

 .......... البأٌد ِٕ ٔحدة قٗاع الكتمة فى الٍظاً -1       

 مجٗع وا ضبل. -د          الفسٌطى. -دـ       الدٔىل. -ب        الربٖطاٌى -أ                
 ........ وَ الكىٗات الفٗصٖائٗة الكٗاضٗة -2       

 الطٕه -د                العذمة -دـ        الطسعة -ب              الٕشُ -أ               
 .........كاُ الضغط ِٕ خازج قطىة الكٕة العىٕدٖة عمى املطاحة فإُ صٗغة أبعاد الضغطإذا  -3       
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   ...العداء فإُ اإلشاحة التى صٍعّا m 100غسقًا ثي عاد غسبًا  m 250عداء قطع إشاحة وكدازِا  -4       

  غسبًا m 150 -د            غسقًا m 150 -دـ            غسبًا m 350 -ب            غسقًا m 350 -أ              
       5-  0.01 mg  ٖطأىg .......   10 -أ
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 ....         =(د   ⃗⃗   ^  ⃗⃗  ( + ) ⃗⃗  ^   ⃗⃗  ر) فإُ θبٍّٗىا شأٖة   ⃗⃗ ،    ⃗⃗ وتذّاُ   -6       
 zero -د                 ⃗  AB sin θ -دـ             2(      ^  ⃗  ) -ب          2(      .  ⃗  ) -أ    

 :ٖمى ختصاز بني كن اثٍني مما إب ( قازُ ب      
.                         "أوجمة –وَ حٗح : التعسٖف "الكىٗات الفٗصٖائٗة األضاضٗة ٔالكىٗات الفٗصٖائٗة املػتكة  -1
 ..                         "صٗغة األبعاد –وَ حٗح : ٔحدة الكٗاع " الكٕة ٔالػغن    -2
ٔعٍد التدقٗل ٔدد أُ الكٗاع  m 55.2عٍد قٗاع أحد املٍّدضني لطٕه وبٍى ٔدد أُ طٕلْ ( ـد

    وا احتىاالت الكٗىة الفعمٗة )احلكٗكٗة( لطٕه املبٍى ؟  m 0.02مت مبكداز خطأ 
 :   الداه عمى كن عبازة فٗىا ٖمىالطؤاه الجاٌى   : أ ( اكتب املفًّٕ العمىى 

 الكٗاع الرى ٖتي التعٕٖض فْٗ فى عالقة زٖاضٗة حلطاب الكىٗة. -1

  . عَ املطافة الفاصمة بني ٌكطتني وكدازًا ٔاجتاًِاكىٗة فٗصٖائٗة تعرب  -2
بتخسٖك أصابع الٗد الٗىٍى وَ املتذْ األٔه حنٕ املتذْ الجاٌى عرب الصأٖة األصغس بٍّٗىا  -3

 . فٗكُٕ اإلبّاً وػريًا الجتآ حاصن الضسب االجتاِى هلىا 
 10طسٖكة التعبري عَ الكىٗات العددٖة الكبرية ددًا أٔ الصغرية ددًا ٔكتابتّا باضتدداً السقي  -4

 . وسفٕعًا ألع وعني
  . قٕة ٔحٗدة حتدخ فى اجلطي األثس ٌفطْ الرى حتدثْ الكٕى األصمٗة املؤثسة عمْٗ -5

   . اخلطأ املطمل   -ب                  . الضسب الكٗاضى ملتذّني   -أ    : عسف كن مما ٖأتى   -1ب ( 

  اغسح ملاذا ال تكفى وعسفة املطافة بني دطىني لتخدٖد وٕقع كن وٍّىا بالٍطبة لآلخس.  -2
أثستا عمى دطي، فإذا كاٌت الصأٖة التى تصٍعّا  F1 = F2قٕتاُ وتعاودتاُ وتطأٖتاُ    ( ـد

 فأٔدد : N 20ٔقٗىتّا العددٖة  45ºحمصمة الكٕتني وع احملٕز األفكى ِى 
 حاصن الضسب الكٗاضى ٔاالجتاِى لمىتذّني. -2الكٗىة العددٖة لمىتذّني.        -1

 : ختصاز إالطؤاه الجالح  : أ ( عمن ملا ٖأتى ب
1-  

 . اِتىاً العمىاء بتطٕٖس الطاعات الرزٖة عالٗة الدقة -2
 . اجلطي عمى السغي وَ تأثري ثالخ قٕى عمْٗ.عدً تغري حالة  -3
 اخلطأ الٍطبى لٗظ لْ ٔحدة قٗاع بعكظ اخلطأ املطمل. -4
  % 100مجٗع عىمٗات الكٗاع ال تصن دقتّا إىل  -5
 . أِىٗة دزاضة صٗغة األبعاد لطسفى أى وعادلة فٗصٖائٗة -6

 اذكس اضتدداوًا ٔاحدًا لكن مما ٖأتى :ب ( 
  أٖسٖدًٖٕ -( ضبٗكة البالتني 3( املٗكسٔورت.       )2)( الكدوة ذات الٕزٌٗة.      1)
 ، احطب كن وَ : x = (5 ± 0.1) cm  ،y = (10 ± 0.2)إذا كاُ ( ـد
(1 )x + y                                    (2 )xy 

 :  أّٖىا أكرب عددًٖاالطؤاه السابع  : أ ( 

  60ºحاصن الضسب الكٗاضى أً حاصن الضسب االجتاِى ملتذّني الصأٖة بٍّٗىا  -1

 .املطافة أً اإلشاحة جلطي ٖتخسك فى وطاز وتعسج -2
 : وع تصٕٖب وا حتتْ خط  ةاٌكن العبازات اآلتٗب (   

 . الكىٗة الفٗصٖائٗة اجتآمتجن املتذّات بكطعة وطتكٗىة وٕدّة طٕهلا ميجن  -1

-1ٔحدة قٗاع الكٕة ِى الٍٕٗتَ ٔتكافىء  -2
.s

2
kg.m  

 .  املتذْ األٔه بالٍطبة لمىتذْ الجاٌىطبكًا لكاعدة الٗد الٗىٍى لمضسب االجتاِى، ٖػري اإلبّاً إىل اجتآ  -3

 . ٔاحد صخٗذ =عٍدوا تٍطبل ٌكطة البداٖة ٔالٍّاٖة، فإُ وكداز اإلشاحة  -4

d = vit + ½ atوطتعًٍٗا بصٗغة األبعاد حتكل وَ صخة العالقة  -1(  ـد
( dحبح )  2

 ( الصوَ.t( العذمة، )a( الطسعة االبتدائٗة ، )viاإلشاحة ، )
 

 الػكن البٗاٌى املكابن، ميجن العالقة بني  - 2
  إشاحة دطي ٔالصوَ، احطب اإلشاحة ٔاملطافة الكمٗة.

.العددٖة داٖة ٔالكٗىةبة الى ٌكطقد ال ٖتطأى وتذّني بالسغي وَ اتفاقّىا ف


