
 

 االطي:                 الصباحيدوام ال الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعبٛ:                                             العلــــــوم العامـــــةاملادة :                                                                                                                                 
 044 الذسجٛ :                          (    7102– 7102) التاســــع األساســـي                                                                                                                        

  ومــــــأواًل : العل
 (ةدرج 08 )                                                                                                                                                                                                :أجب عن األسئلة التالية السؤال األول:

 :ما املصطلح العلني املوافق لكل مما يأتي( 1

 محضٌ يغبه احلضاء محىضته مضؤولُ عً تيبًه عضلُ البىابصائل  -أ 

 اىتفاخات تتفزع عً جدراٌ األوردَ ىتًجُ ركىد جزياٌ الدو يف الطزفني الضفلًني -ب 

 صائل عفاف يغبه يف تزكًبه الدو إال أىه خال مً الكزيات احلنز -ج 

 ماذا ييتج عً :( 2
 وبالعكطتياول الطعاو الضاخً يعكبه البارد  -أ 

 COخضاب الدو +   -ب 

 وجىد خلل يف األىابًب البىلًُ -ج 

 .ما الرتكيب الكينيائي للعصارة اهلاضنة ؟ وما الياتج اليهائي هلضه الدسه والربوتييات( 3

 (ةدرج 028)                                                                                                                                                                              :أجب عن األسئلة التالية السؤال الجاىي:
 مما يلي:ألربع أعط تفسريًا علنيًا ( 1

 .دائهعضلُ الكلب ال تتعب رغه عنلها بغكل  .أ 

 .تتنًش الغزايني مبزوىتها وقدرتها علِ التندد .ب 

 .صبػٌ( 32حتىٍ األعزاظ الذكزيُ علِ ىصف العدد الصبػٌ ) .ج 

 .تضاعد األمالح الصفزاويُ علِ جعل الىصط يف املعٌ الدقًل قلىيُ .د 

 .عدو اإلكثار مً تياول األغذيُ الػيًُ بالربوتني .ه 

 الكلية    -   سائل اجلنب    -   الوريدين األجوفني العلوي والسفلي    -   املصورة       :اذكر وظيفة واحدة لكلٍّ مما يلي( 2

  ضع املسنيات املياسبة حسب ارقامها:( 3
 قارٌ بني : الصناو التاجي والصناو ثالثي الشرف مً حيح املوقع والوظيفة( 4

 
 
 
 
 
 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:( 5
 :ِضي اٌظٗي الببظني وظؤٔه عَ( 1   

 أ الٍشاٞ املطبٕخ ب الربٔتني ج الذطي د الفٗتاوني

 : وَ املٕاد اللٗىٗاٟٗٛ اليت تٍشط ختجش الذً( 2   

 أ الظلش ب اذتىٕض ج كمٕس اذتذٖذ د كمٕس الصٕدًٖٕ

 

 النموذج

 األول



 

 اءــــثانيًا : الفيزي
 (اتدرج 08)                                                                                    اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:  السؤال األول:

   . ( ٛٗ25تبمؼ الطاقٛ اذتشك J( ْدتظي كتمت )m 2 Kgٛعٍذوا ٖترشك بظشع ): 
14 m.s 15 د m.s 11 جm.s 116 ب m.s أ 

   . ( ٛٗتبمؼ الطاقٛ اذتشكKE 64 J( ٛدتظي حتشك بظشعٛ ثابت )
1v 2 m.s( ْإرا كاٌت كتمت )mٙٔتظا ) : 

32 Kg 4 د Kg 16 ج Kg 8 ب Kg أ 

 (درجة 28)                                                                                 :اكتب املصطلح العلمي املناسب لكل مما يأتي  :الجاىيالسؤال 
. .ٌْذشكٛ ادتظي املّتض إىل جاٌيب وٕضع تٕاص  ..تلشاس مساع الصٕت بظبب استذادٓ عَ ذاجض وٍاطب 
 ..َعذد ِضات ادتظي املّتض يف ٔذذٚ الضو  .ارتاصٗٛ اليت متٗض بّا األرُ بني الصٕت اذتاد ٔ الصٕت الػمٗظ. 

 (درجة 01)                                                                                               :أجب على األسئلة اآلتية  :الجالحالسؤال 
. وا ِىا ششطا ذذٔث الصذٝ؟ 

. .ٛٔاصُ بني األوٕاد املٗلاٌٗلٗٛ ٔ األوٕاد اللّشطٗظٗٛ, وع أوجمٛ وٍاطب 
.  ٍٛعذد العٕاون اليت تتٕقف عمّٗا الطاقٛ اللاو( ٛٗالجقالPE.) 

 (درجة 21جة و الثالثة ر د 01درجة و الثانية  01المسألة األولى )                                                                :اآلتيةحّل املسائل الثالث  :الرابع السؤال 
0.4طٕه املٕجٛ )اذظب طشعٛ اٌتشاس وٕجٛ إرا عمىت أُ : املسألة األوىل m( تٕاتشِا ٔ )700 Hz) 

4عمٜ ذافٛ قشٖبٛ وَ جبن ٔ ٖصذس صٕتًا ٖظىع صذآ بعذ )ٖقف شخص  الثانية:املسألة  s اذظب بعذ ادتبن عَ الشخص ,)

ُّ طشعٛ اٌتشاس الصٕت يف اهلٕاٞ ) إرا عمىت أ
1340 m.s) 

mجظي كتمتْ ) الثالثة:املسألة  2 Kg( حبالٛ الظلُٕ عمٜ استفاع )h 10 m:وَ ططح األسض , ٔ املطمٕب ) 

.  .اذظب الطاقٛ اللاوٍٛ الجقالٗٛ ٔ الطاقٛ اذتشكٗٛ ٔ الطاقٛ اللمٗٛ )املٗلاٌٗلٗٛ( عٍذ ِزا االستفاع 

. ( ْاذظب طاقتْ اللاوٍٛ الجقالٗٛ عٍذوا ٖظقط ادتظي ٔ تصبح طشعت
12 m.s.) 

 ثالثًا : الكيمياء
  (درجة 28)                                                                                                    اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي: السؤال األول:

.  ٛ ٗػ ٘:الص  ِٛ ٟٗ ٍا ٖات الج ٛ لمظلش  اجملىم

.  :ٞاملمح التال٘ ال ٍٖرن باملا 

 (درجة 08)                                                                                                            أجب عن األسئلة التالية : السؤال الجاىي:

   .   .اكتب وعادلٛ اذرتاق طلش العٍب بادتظي 

   .  :ٌٛأكىن املعادالت التالٗٛ, ٔطيِّ الٍٕاتخ وع املٕاص                                  2 2

4Fe Cu SO                                                                     

     3Na C Ag NO         

  . .اركش وجالني وَ الظلشٖات املتعذدٚ ٔ أَٖ تٕجذ 

  . ( لذٍٖا عٍصش اللمٕس
35

17 C ٔ ٌْرتٌٔاتْ.( أٔجذ عذد بشٔتٌٕاتْ ٔ إللرتٌٔات 

 (درجة 08)    ( وَ كشبٌٕات الصٕدًٖٕ وع محض اللربٖت ٔفق املعادلٛ:g 21.2ٖتفاعن )  حل املسألة التالية: السؤال الجالح:

2 3 2 4 2 4 2 2Na CO H SO Na SO H O CO 2100KJ    
 

 ذظاب كتمٛ املمح الٍاتخ.      .   ٔاملطمٕب:

 .وٕالت محض اللربٖت الالصً لمتفاعن. ذظاب عذد  

 ..ذظاب ذحي خباس املاٞ املٍطمق يف الششطني الٍظاوٗني  

 ..ذظاب كىٗٛ اذتشاسٚ املٍطمقٛ وَ ِزا التفاعن 
www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 

 

 
 أ  ب  د  د

 أ  ب  د  د 

 



 

 االطي:             الدوام الصباحي     الثانيةاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعبٛ:                                             العلــــــوم العامـــــةاملادة :                                                                                                                                 
 044 الذسجٛ :    (                          7102– 7102) التاســــع األساســـي                                                                                                                        

  ومــــــأواًل : العل
 (ةدرج 08 )                                                                                                                                                                                                  :أجب عن األسئلة التالية السؤال األول:

 :ما املصطلح العلني املوافق لكل مما يأتي( 1

ٍ التفاعل  -أ  ًللىس يتألفصائل لبين الكىاو قلى ُ واملىاد اليت مل تهضه كالض ً ىىاتج اهلضه البضًط  م

 اىتفاخات علِ مضار األوعًُ البلػنًُ تكثز يف العيل واإلبط واملػنب -ب 

 صائل عفاف يغبه يف تزكًبه الدو إال أىه خال مً الكزيات احلنز -ج 

 ماذا ييتج عً :( 2
 يف أوردَ الطزفني الضفلًنيد الدو كىر -أ 

 CO2خضاب الدو +   -ب 

 وجىد خلل يف األىابًب البىلًُ -ج 

 .مه يتألف املعي الغليظ ؟ وما الياتج اليهائي هلضه الدسه والربوتييات( 3
 (ةدرج 028) :أجب عن األسئلة التالية السؤال الجاىي:

 مما يلي:ألربع أعط تفسريًا علنيًا ( 1
 للنصىرَ وظًفُ غذائًُ وإطزاحًُ .أ 

 حيافظ االىكضاو اخلًطٌ علِ العدد الصبػٌ يف اخلاليا الياجتُ. .ب 

 احللكات الػضزوفًُ للزغامِ غري تامُ االصتدارَ  .ج 

 ىىعًُ اتًنتعد األىظ .د 

 ضزورَ عزب املاء بكنًات وافًُ .ه 

  احلالب    -   احلنجرة    -   األربعة ألوردة الرئويةا    -   الكريات احلمر :اذكر وظيفة واحدة لكلٍّ مما يلي( 2

 ضع املسنيات املياسبة حسب ارقامها:( 3
 

 .الصنامات السييية والصناو ثالثي الشرف مً حيح املوقع والوظيفةقارٌ بني : ( 4
 
 
 
 
 
 

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:( 5
 :وظؤٔه عَ ِضياألوٗالص اٌظٗي ( 1   

 أ الٍشاٞ املطبٕخ ب الربٔتني ج الذطي د الفٗتاوني

 : وَ املٕاد اللٗىٗاٟٗٛ اليت تٍشط ختجش الذً( 2   

 أ الظلش ب اذتىٕض ج الػٕه د كمٕس الصٕدًٖٕ

 النموذج

 الثاني



 

 اءــــثانيًا : الفيزي
 (اتدرج 08)                                                                                    اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي:  السؤال األول:

   . ( ٛٗ25تبمؼ الطاقٛ اذتشك J( ْدتظي كتمت )m 2 Kgٛعٍذوا ٖترشك بظشع ): 
14 m.s 15 د m.s 11 جm.s 116 ب m.s أ 

   . ( ٛٗتبمؼ الطاقٛ اذتشكKE 64 J( ٛدتظي حتشك بظشعٛ ثابت )
1v 2 m.s( ْإرا كاٌت كتمت )mٙٔتظا ) : 

32 Kg 4 د Kg 16 ج Kg 8 ب Kg أ 

 (درجة 28)                                                                                 :اكتب املصطلح العلمي املناسب لكل مما يأتي  :الجاىيالسؤال 
. .ٌْذشكٛ ادتظي املّتض إىل جاٌيب وٕضع تٕاص  ..تلشاس مساع الصٕت بظبب استذادٓ عَ ذاجض وٍاطب 
 ..َعذد ِضات ادتظي املّتض يف ٔذذٚ الضو  .ارتاصٗٛ اليت متٗض بّا األرُ بني الصٕت اذتاد ٔ الصٕت الػمٗظ. 

 (درجة 01)                                                                                               :أجب على األسئلة اآلتية  :الجالحالسؤال 
. وا ِىا ششطا ذذٔث الصذٝ؟ 

. .ٛٔاصُ بني األوٕاد املٗلاٌٗلٗٛ ٔ األوٕاد اللّشطٗظٗٛ, وع أوجمٛ وٍاطب 
. ٗعذد العٕاون اليت تتٕقف عمّٗا الطاقٛ اللاوٍٛ الجقال( ٛPE.) 

 (درجة 21درجة و الثالثة  01درجة و الثانية  01المسألة األولى )حّل املسائل الثالث اآلتية:                                                                 :الرابع السؤال 
0.4املٕجٛ )اذظب طشعٛ اٌتشاس وٕجٛ إرا عمىت أُ طٕه : املسألة األوىل m( تٕاتشِا ٔ )700 Hz) 

4عمٜ ذافٛ قشٖبٛ وَ جبن ٔ ٖصذس صٕتًا ٖظىع صذآ بعذ )ٖقف شخص  الثانية:املسألة  s اذظب بعذ ادتبن عَ الشخص ,)

ُّ طشعٛ اٌتشاس الصٕت يف اهلٕاٞ ) إرا عمىت أ
1340 m.s) 

mجظي كتمتْ ) الثالثة:املسألة  2 Kg( حبالٛ الظلُٕ عمٜ استفاع )h 10 m:وَ ططح األسض , ٔ املطمٕب ) 

.  .اذظب الطاقٛ اللاوٍٛ الجقالٗٛ ٔ الطاقٛ اذتشكٗٛ ٔ الطاقٛ اللمٗٛ )املٗلاٌٗلٗٛ( عٍذ ِزا االستفاع 

. ( ْاذظب طاقتْ اللاوٍٛ الجقالٗٛ عٍذوا ٖظقط ادتظي ٔ تصبح طشعت
12 m.s.) 

 ثالثًا : الكيمياء
  (درجة 28)                                                                                                    الصحيحة مما يلي:اخرت اإلجابة  السؤال األول:

. ِ٘  ٛ ٖات األذاٖد ٛ لمظلش ٛ اجملىم ٗػ  :الص

.  :ٞاملمح التال٘ ال ٍٖرن باملا 

 (درجة 08)                                                                                                            أجب عن األسئلة التالية : السؤال الجاىي:

   . ,عذد إٌٔاعّا, وع وجاه عمٜ كّن ٌٕع؟ اكتب الصٗػٛ العاوٛ لمظلشٖات ٔ   

   .  :ٌٛ4                                 أكىن املعادالت التالٗٛ, ٔطيِّ الٍٕاتخ وع املٕاصCuSO NaOH                                                                   

     3Na C Ag NO         

  .  العٍاصش اللٗىٗاٟٗٛ الذاخمٛ يف تشكٗب الربٔتٍٗات, ٔ أِىٗتّا لمحظي؟وا ِ٘ 

  .  الصٕدًٖٕلذٍٖا عٍصش (
23

11Na.ْأٔجذ عذد بشٔتٌٕاتْ ٔ إللرتٌٔاتْ ٔ ٌرتٌٔات ) 

 (درجة 08)   :                      األٔكظحني ٔفق املعادلٛ( وَ غاص املٗتاُ وع g 3.2حيرتق )  حل املسألة التالية: السؤال الجالح:

4 2 2 2CH 2O CO 2H O 1200KJ   
 

 ذظاب كتمٛ خباس املاٞ الٍاتخ.      .   :ٔاملطمٕب

 ..ذظاب ذحي غاص ثاٌ٘ أٔكظٗذ اللشبُٕ املٍطمق يف الششطني الٍظاوٗني  

 . األٔكظحني الالصً لإلذرتاق.ذظاب عذد وٕالت  

 ..ذظاب كىٗٛ اذتشاسٚ املٍطمقٛ وَ ِزا التفاعن 
www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 

 

 أ  ب  د  د 

 
 أ  ب  د  د 

 


