
 

  االسم:                           االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 ، املدة: ســاعتــــــان400الدرجة:                                                العلـــــــوم العامـــــــة                                                                                                                                       
 2018/  1/  9التاريخ: الثالثاء                                    الدوام الصباحي( 2018 – 2017التاسع األساسي )                                                                                                      

 أواًل: الفيزيـــــاء
  درجة (10)                                                                               اخرت اإلجابة الصحيحة لكلٍّ مما يأتي:  السؤال األول:

   . ( 2قوتان 1F , F4هما )ا( متوازيتان و جبهة واحدة شدت N , 3 Nي( فإن شدة حمصلت( هماF:) 

            (a  1 N                     .(b 5 N                     .(c 7 N                         .(d 12 N  . 

   .حمصلتهما )دة قوتان متعامدتان شF 100 N( و شدة القوة األوىل )1F 80 N( فتكون شدة القوة الثانية )2F:) 

      (a       2F 40 N         .(b 2F 60 N          .(c 2F 180 N             .(d 2F 20 N  . 

 درجة (15)                                                                             من األسئلة اآلتية:  ثالثة فقطأجب عن  السؤال الثاني:

   . .متى ينعدم عزم القوة 

   .  بّين متى يتحقق كل منها.عّدد أنواع توازن اجلسم الصلب و 

   . اكتب عناصر حمصلة قوتني متعامدتني. 

   . يتوّقف عزم املزدوجة على عاملني و يزداد بازديادهما ، ما هما؟ 

 درجة (15)                         القوتان املتعاكستان مباشرًة ( -املزدوجة   -) حمصلة قوتني     عّرف ما يلي: السؤال الثالث:

                           (درجة للثانية  20,  درجة لألوىل 40  (                                                             حل املسألتني اآلتيتني: السؤال الرابع:

2قوتان شاقوليتان جبهة واحدة شدتاهما )املسألة األوىل: 1F 10 N , F 30 N  مسطرة خفيفة طوهلا( ثؤثران يف طريف 

 (80 cm:و املطلوب، )    .  احسب بعد حامل القوة األوىل عن حامل احملصلة ، أي حساب(1d( ثم احسب ، )2d) 

                                 . .حدد بالكتابة و الرسم عناصر حمصلة القوتني 

50( و ذراعها )N 100قوة شدتها ). احسب عزم القوة يف احلاالت التالية: املسألة الثانية: mm.) 

 .( 50قوة شدتها N( و ذراعها )30 cm.) 

 .( 10قوة شدتها N( و ذراعها )10 cm.) 

 يـــــاءميك: الثانيـــًا
  درجة (20)                                                                                   اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:  السؤال األول:

   .  مشعر عّباد الشمس عند وضعه يف حملول قلوي باللون:يتلون 

            (a                        .األمحر(b                              .األزرق(c                           .األخضر(d   .األبيض 

   .:إّن ناتج احرتاق غاز امليتان بوجود اكسجني كاف هو 

      (a       2 2H CO         .(b 2 22H O CO          .(c 2H O CO             .(d 2C H O.   

 درجة (30)                                                                             من األسئلة اآلتية:  ثالثة فقطأجب عن  السؤال الثاني:

   . :اكتب صيغة كل من املركبات التالية(a   .النشادر(b   .كربيتات الصوديوم(c   .اوكسيد الفضة(d   .محض اآلزوت  

   .  عدد وظائفه؟ تأين محض الكربيت يف املاء ، و مااكتب معادلة 

   . .فّسر ظاهرة األمطار احلامضية يف الطبيعة 

   . .عّلل سبب الناقلية الكهربائية يف حماليل األسس القوية أكثر منها يف حماليل األسس الضعيفة 

 درجة (20)                                                                                                                                                      اكمل ووازن املعادالت التالية: السؤال الثالث:

4   CuSO NaOH

        Fe        HC  

 

 
 

 اقلب الصفحة......



 

  درجة (30)                                                                            حل املسألة التالية:                                                                                                           السؤال الرابع:

  ( من احلديد مع محض اخلل وفق املعادلة:g 11.2يتفاعل )    

 3 3 22
Fe 2CH COOH Fe CH COO H  

 
 حساب كتلة خالت احلديدي الناجتة.      .   واملطلوب:

 ..حساب عدد موالت محض اخلل الالزم للتفاعل  

 . الشرطني النظاميني.حساب حجم الغاز املنطلق يف  

 العلــــــوم: ثالثــًا
 درجة (80)                                                                                                                                         : االسئلة التاليةعن  بجأ السؤال االول:

 .تتألف األذن الداخلية من أجواف غشائية، ما هي؟ و ما السائل الذي ميلؤها؟ و ما الذي يفصلها عن اجلوف العظمي؟ 

رّتب األوساط الشفافة يف العني ، وأين تنعدم الرؤية؟ . 

:ماذا ينتج عن . 

  الغدد جارات الدرقية.نشاط قصور 

 ( نقص فيتامني جC.) 

 .ختريب املنطقة أمام شق روالندو 

  .تغيري مواعيد االجراءات الذراعية 

 درجة (120)                                                                                                                                          : االسئلة التاليةعن  بجأ السؤال الثاني:
 . مما يلي: ألربعأعط تفسريًا علميًا 

 .ال نتذوق الطعام على السطح السفلي للسان 

 .قصور قشرة الكظر يسبب داء اديسون 

 .توسع القناة املركزية مع التقّدم بالعمر 

 .تشكل الشبكات الغذائية 

 .تتضخم قوة االهتزازات كثريًا عند وصوهلا إىل النافذة البيضية 

. :اذكر وظيفة واحدة لكلٍّ من 

 حاثة الغلوكاغون  الربوتينات 

 امليالنني  املخيخ 

 ..ضع املسميات املناسبة حسب أرقامها 

 

 
 
 

 .:اخرت اإلجابة الصحيحة لكلٍّ مما يأتي 

 : طبقة من الغالف اجلوي حتث فيها التقلبات اجلوية 

A السرتانوسفري B اكسوسفري C ميزوسفري D ايونوسفري 

 :يوجد مركز البلع يف 

A النخاع الشوكي B املخ C البلعوم D البصلة السيسائية 

 .:قارن بني: الغشاء املخاطي األمحر و الغشاء األصفر من حيث املوقع و الوظيفة 
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  االسم:                           االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 ، املدة: ســاعتــــــان400الدرجة:                                                العلـــــــوم العامـــــــة                                                                                                                                       
 2018/  1/  9التاريخ: الثالثاء                                    لدوام الظهـــــر ( 2018 – 2017التاسع األساسي )                                                                                                      

 أواًل: الفيزيـــــاء
 درجة (24)                                                                                          األسئلة اآلتية: أحد أجب عن السؤال األول:

 .قوتان متالقيتان متعامدتان شدتهما (F1=60 N و )(F2=80 N) للرسم مبقياس مناسبحمصلة القوتني ، ارسم ، 

 و اكتب عناصرها.      

 . املتعاكستان مباشرًة، و ما شرط التوازن الدوراني ، و اكتب مبدأ مصونية الطاقةعّرف القوتان. 

   اتدرج (8)                                                                                 :اكتب التعبري املناسب لكل مما يأتي :الثانيالسؤال 

 .  تسبب املزدوجة للجسم حركة .............................. ............................ 

 . موازٍ  ينعدم عزم القوة إذا كان حاملها.................... ........................... 

  اتدرج (8)                                                                                  اخرت اإلجابة الصحيحة مما يأتي:    :الثالثالسؤال 

   . ( يف لعبة شّد احلبل بني فريقني كانت شدة الفريق األولF1=100 N( و شدة حمصلة الفريقني )F=150 N ) 

 فتكون شدة الفريق الثاني:        

250 N 100 د N 75 ج N 50 ب N أ 

   .  توازنهفوق حمور التعليق يكون إذا كان مركز ثقل جسم: 

 أ مطلقًا ب قلقًا ج مستقرًا د ال شيء مما سبق

   اتدرج (8) جتربة بالون منفوخ تركناه من يدنا، كيف يتحرك ؟ ماذا تستنتج من التجربة؟:   أجب عن السؤال اآلتي السؤال الرابع:

  اتدرج (6)                              طويلة. ملاذا يفك امليكانيكي الصامولة )العزقة( مبفتاح له ذراععّلل ما يأتي:   السؤال اخلامس:

  اتدرج (6)                                                                                 : راغات اآلتية مبا يناسبهاأكمل الف :السادسالسؤال 

  قياس عزم القوة هي ..................................واحدة قياس ثقل اجلسم هي .................................. و واحدة 

 درجة  (40)                                                                                             :اآلتية ةلاملسأحل  :السابعالسؤال 
mجسم كتلته ) 10Kg( ساكن على ارتفاع )1h 8m( من سطح األرض، و باعتبار )

2g 10m.s:املطلوب ) 

 . .احسب عند هذا االرتفاع كالًّ من طاقته الكامنة الثقالية، و طاقته احلركية، و طاقته الكّلية  

 . ( 2يسقط اجلسم إىل ارتفاعh 5m من سطح األرض، احسب عند هذه االرتفاع كالًّ من طاقته الكامنة الثقالية ) 

 .، و طاقته احلركية     

 يـــــاءميك: الثانيـــًا
  درجة (20)                                                                                   اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:  السؤال األول:

   .  باللون: حمضييتلون مشعر عّباد الشمس عند وضعه يف حملول 

            (a                          .األزرق(b                           .األمحر(c                            .األبيض(d   .األخضر 

   .:إّن ناتج تفاعل احلديد مع محض كلور املاء هو 

      (a       2FeH C         .(b 2 2FeC H          .(c 2FeC H             .(d 2FeH C  . 

 درجة (30)                                                                             من األسئلة اآلتية:  ثالثة فقطأجب عن  السؤال الثاني:

   . :اكتب صيغة كل من املركبات التالية 

          (a         .كربيتات الباريوم(b      .هيدروكسيد البوتاسيوم(c                .محض الفوسفور(d   .كلور األملنيوم  

   . اكتب معادلة تأين هيدروكسيد الكالسيوم يف املاء ، و كم عدد وظائفه؟ 

   . .عّلل سبب عدم وضع احلموض يف أوعية معدنية 

   . .اقلب الصفحة......فّسر وجود لصاقات حتذيرية على أوعية محض كلور املاء يف حني ال توجد على أوعية عصري الليمون 



 

 درجة (20)                                                                                                                                                      املعادالت التالية:اكمل ووازن  السؤال الثالث:

3

2 4

   Zn HNO

 CaO    H SO  

 

 
 

  درجة (30)                                                                            حل املسألة التالية:                                                                                                           السؤال الرابع:

4 املعادلة: قغاز امليتان مع األوكسجني وف( من g 1.6يتفاعل )     2 2 2CH 2O CO 2H O  
 

 .     غاز ثاني أوكسيد الكربون املنطلقحساب كتلة  .   واملطلوب:

 . الالزم للتفاعل. األوكسجنيحساب عدد موالت  

 . الشرطني النظاميني.املنطلق يف  خبار املاءحساب حجم  

 العلــــــوم: ثالثــًا
 درجة (75)                                                                                                                 : اآلتيةسئلة األمن  ثالثة فقطعن  بجأ السؤال االول:

 . سلسلة غذائية من أربعة عناصر.ما هي املكونات احلية مع ذكر مثال عن كلٍّ منها، و شّكل 

 ..مما يتأّلف الزنار احلوضي، و ما وظيفته، و من املسؤول عن النمو العرضي للعظام 

 .ما اّلذي جيعل اجللد حّساسًا للمنّبهات ، وما هي إحساسات اجللد؟ 

 . كيف يتم إصالح العيب.وازن بني احلسر )قصر النظر( و الطمس )مد البصر( من حيث: موقع اخليال، و السبب، و 

 درجة (40)                                                                                                                                      :فسِّر علميًا كالًّ مما يأتي السؤال الثاني:
 . 6000حوالي )صخور اللب الداخلي صلبة مع أّن درجة حرارتها

o .)م 

. .تسمية العضالت البيضاء بالعضالت امللساء 

 .بعض األجسام ليس هلا طعم. 

 .النقطة العمياء ال تفيد يف الرؤية. 

 درجة (30)                                                                                                                                      :ما املقصود بكلٍّ مما يأتي :لثالسؤال الثا
 ..اجلماعة  ..النسيج العصيب  ..العظيمات السمعية 

 درجة (20)                                                                                                             :اخرت اإلجابة الصحيحة لكلٍّ مما يأتي :الرابعالسؤال 
 .:املختص بالتوازن يف األذن 

A القنوات اهلاللية و الدهليز B احللزون و القنوات اهلاللية C احللزون و الدهلز D النافذة البيضية و املدورة 

 .:أعلى األنف مسؤول عن 

A التذّوق B التنّفس C الّشّم D التنّفس و الّشّم 

 .:الفص الذي توجد فيه باحة احلركات اإلرادية 

A الصدغي B القفوي C اجلبهي D اجلداري 

 .:إحدى الغدد الصّم التالية تفرز حاثة الكورتيزول 

A الّدرقية B لب الكظر C قشرة الكظر D جارات الدرق 

 درجة (15)                                                                                                               :يناسبهاأكمل العبارات اآلتية مبا  :اخلامسالسؤال 
 .( نقص الفيتامني جC. ........................................  يف الغذاء يسبب مرض ) 

.  املنعكسات ........................................ .الّتعّرق و املشي الالشعوري هو من 

 .. ................................. تسمى القناة اليت تصل بني البلعوم و األذن الوسطى 

 درجة (20)                                                                                                   :اكتب على ورقة اإلجابة األرقام احملددة :السادسالسؤال 
 على الشكل مع املسمى املناسب                                      

 

**انتهت األسئلة**

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

C 12 g

H 1  g

O 16 g






 


