
 

  االشه:                           االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 شاعة ّ ىصف، املدة: 200الدرجة:                                                العلـــــــوم العامـــــــة                                                                                                                                       
 التارٓخ:                 الدوام الصباحي( 8102 – 8102التاسع األساسي )                                                                                                      

 (درجة 8)                                                  :أجب بكلمة )صح( أو )خطأ( ثّم صّحح العبارة اخلاطئة  :الفيزياء أواًل:

. .ٓلٌْ للقْتاٌ املتعاكصتاٌ مباظرة حمصلة معدّمة 

.  .ٓلٌْ عسو القْة مْجبًا إذا عنلت القْة على تدّٓر اجلصه باجتاِ عقارب الصاعة. 

 (درجة 21)                                                                                            :األسئلة اآلتية أربعة فقط أجب عن 

. :امأل الفساغات التالية مبا يناسبوا 

.......................... عسو القْة ٍْ فعلَا .......................... يف اجلصه ّ ٓسداد بازدٓاد .......................... ّ بازدٓاد طْل 

 ّ ّحدة قٔاط عسو القْة يف اجلنلة الدّلٔة ............................

. متى يكون تواشن اجلسم مستقسًا و متى يكون مطمقًا؟ 

. :عمن ما يمي    A   ..ملاذا ال تصبب املسدّجة للجصه حركة اىصحابٔة 

              B  . ٕالصامْلة )العسقة( مبفتاح لُ ذراع طْٓلة.ملاذا ٓفم املٔلاىٔل 

. ؟من جتسبة البالون املمموء باهلواء الري نرتكى من يدنا كيف يتحسك؟ ماذا تستنتج من التجسبة 

.  القوة, و اكتب شسط التواشن الدوزانيعّسف. 

 (درجة 44)                                                                                                              :حل املسألة اآلتية 

.   ٌظدتَنا )متالقٔتاٌ متعامدتاٌ قْتاF N1 12) ( ،F N2  أّجد ظدة حمصلة القْتني. املطلْب:، (9

.  ( جنعل القْتاٌ الصابقتاٌ ظاقْلٔتاٌ جبَة ّاحدة ّ ٓؤثراٌ يف طريف مصطرة طْهلاcm42):املطلْب ّ ، 

A. .احصب ظدة حمصلة القْتني     B   ..ثه أّجد ُبعد حامل القْة األّىل عً حامل احملصلة 

  :الكيمياء ثانيًا:

2 :عدد ّظائفَا األشاشٔةصّيف األشض اآلتٔة مً حٔث   3Ca(OH) KOH Fe(OH)     (9 درجة) 

 (درجة 27)                                                                                              :انظر إىل التجربة و أجب عما يلي 

. .اكتب معادلة التفاعن بشكن آيوني 

.  ألوان املواد الناجتة مع ذكس أمساء النواتج.ما هي 

 (درجة 6)                                                                                                  :اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي 

. :صٔػة بٔلربْىات الصْدْٓو 

2 3Na CO د 
3NaHCO ج 

2 3Na HCO ب 
2 3NaH CO أ 

. :ٌْٓتلٌْ مععر عباد العنض عيد ّضعُ يف حملْل أشاشٕ بالل 

 أ األمحر ب البّيٕ ج األصفر د األزرق

 (درجة 6)                                                                             :عّرف احلمض الضعيف, و اكتب صيغة محضني منها 

 (درجة 8)     فْشفات البارْٓو                                             -  ىرتات األمْىْٔو  :اكتب صيغ املركبات التالية 

2K :مما يلي و ما نوع التفاعل واحدة فقطمعادلة ووازن أكمل   H O                                (8 درجة) 

                                                                                        2 3 2 4Na CO H SO  

4.4) حيرتق :التاليحل املسألة   g :(درجة 46) ( مً غاز الربّباٌ باألّكصجني احرتاقًا تامًا ّفق املعادلة التالٔة 

3 طاقة 8 2 2 2C H 5O 3CO 4H O    

 .حصاب حجه االّكصجني الالزو لالحرتاق مقاشًا يف العرطني اليظامٔني  .  ، املطلْب:

.  مقاشًا يف العرطني اليظامٔني .غاز الربّباٌ الالزو الحرتاق اهلْاء حصاب حجه 

. . حصاب عدد مْالت غاز ثيائٕ اكصٔد اللربٌْ الياتج 

. . انتهت األسئلة**      حصاب كتلة خبار املاء الياتج**

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

 C = 12  

 H = 1    

 O = 16  
 


