
 

 االصم:     يف الفيزياء والكينياء املذاكرة التحريرية األوىل                                                                                             

    : الغعبة(                              8102 – 8102التاسع األساسي )                                                                                                                            

 ـاء:ــــالفيزيـ
 ( درجات 10)                                                                                          اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي: الشؤال األول:

g = 10 m.s( موضوعة على طاولة باعتبار ) W = 100 Nكزة ثقلوا )( 1   
 :( فتكون كتلتوا2-

     (a  m=10 Kg           (b m=20 Kg                       (c m=1000 Kg         (d ال عيء مما صبق. 

 تكون:  منفزجة( حمصلة قوتني متالقيتني بينوما ساوية 2   

     (a                 .قطز املزبع(b               .قطز متواسي األضالع(c             .قطز املضتطيل(d  .ال عيء مما صبق 

 (درجات 10)                                                                                     : عرف القوتان املتعاكستان مباشرة :الثانيالشؤال 

 (درجات 10)                                                                                                    :اكتب املصطلح العلني :الثالثالشؤال 

 ثز الذي حتدثى القوتان معًا.قوة وحيدة حتدث يف اجلضم األ (........................................................)     
 (ةدرج 30 )                                                                                                      :أجب عن السؤال التالي :الرابعالشؤال 

 ,(F2 = 20 N ,  F1 = 50 N) عدتوما قوتان على حامل واحد وجوتني متعاكضتني

 ,واكتب عناصزها مبقياظ مناصب للزصم القوتنيحمصلة ارصم 

 (ةدرج  40)                                                                                                          حل املسألة اآلتية: :اخلامصالشؤال 

 املطلوب:و  (F2 = 30 N) و عدة القوة الجانية   (F = 50 N)متعامدتان عدة حمصلتوما قوتان 

 .(F1)القوة األوىل احضب عدة     1)  

  .املعاكضة مباعزًة للمحصلة (̅ )حضاب عدة القوة  2)     

 الكيميـــــاء:
 (درجات 10)                                                                                           اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي: الشؤال األول:

  . a  Au         (b Ag            (c K               (d Cu):     اإلساحةالعنصز األكجز نغاطاً كيميائياً من اهليدروجني يف صلضلة ( 1    

a                                          CO      .(b 2SO    .    (c 2H)هي :الكلط  رائقغاس يعكز ( صيػة 2     S          .(d 2CO  . 

FeS       ,      2CuC              ,4 املركبات التالية:          سهِّ :الثانيالشؤال  3NH NO                             (15  ةدرج  ) 

 اكتب صيغ املركبات التالية بشكل آيوني:  :الثالثالشؤال  3 2
Ca NO     , 2 4 3

A SO   ,2BaC            (15  ةدرج  ) 

 (درجات 10)                                                                                      ؟ كيف تكشف عن غاز اهليدروجني :الرابعالشؤال 

 (درجات 10)                                                             :وما نوع التفاعل مما يلي  فقط معادلةأكنل ووازن   :اخلامصالشؤال 
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 ( ةدرج  40)                                                                                                          حل املسألة اآلتية:  :الشادضالشؤال 

6.5يتفاعل ) g) من الشنك مع كمية كافية من محض اخلل وفق املعادلة : 

 3 3 22
Zn 2CH COOH Zn CH COO H   

                                                         . محض اخلل املتفاعلحضاب كتلة  1)      و املطلوب: 

 . عدد موالت امللح الناتخحضاب  2)                     

 يف الغزطني النظاميني.مقاصًا حضاب ححم الػاس املنطلق  3)                     

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 شروط

 مناسبة

Zn = 65 

 H = 1 

 O = 16 

 C = 12 

 


