
 

  االشه:                             االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 شاع٘ ّ ىصف، املدٗ: 200الدرج٘:                                                فيزيـــاء و كينيــــــاء                                                                                                                                             
 التارٓخ:                 الدوام الصباحي( 0202 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                            

 أواًل: الفيسيــــــاء:
 (درجة 02) الصؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

  .ْٗمير تٔار كَربائٕ متْاصل يف دّالب بارلْ خيضع ىصفُ حلقل مغياطٔصٕ ميتظه فٔدّر بتأثري عسو ق: 

 a كَربائٔ٘ b كَرطٔصٔ٘   c مغياطٔصٔ٘   d عضلٔ٘

  .مغياطٔصًّٔا حقاًل ْٓلد فإىُ شلم حلسّىٕ )ّظٔع٘( يف تٔار مير عيدما : 

 d غري ميتظه
 ميتظنًا خارج

 فقطالْظٔع٘ 
c 

ميتظنًا داخل الْظٔع٘ 

 ّخارجَا
b 

ميتظنًا داخل 

 فقطالْظٔع٘ 
a 

 (ات لكل سؤالدرج 02) :أجب عو األشئلة اآلتيةالصؤال الجاني : 

 . صوب العبارات اآلتية بتغري ما حتته خط: 

 .الياتج عً مرّر تٔار يف شلم مصتقٔه عيد زٓادٗ طْل الصلمظدٗ احلقل املغياطٔصٕ  تسداد. 

 . ُحمْر الْظٔع٘ تعامدمنرر تٔارًا كَربائًٔا متْاصاًل يف ّظٔع٘ فٔتْلد حقاًل مغياطٔصًٔا خطْط. 

 . اكتب العبارة املعربة عن شدة القوة الكهرطيسية موضحًا دالالت الرموز, و وّضح متى تكون عظمى و متى 

 تكون معدومة       

 .األجساء اليت ٓتألف ميَاّ  الطاق٘ املأخْذٗاملقدم٘ ّ  الطاق٘ :قارن بني احملرك واملولد الكهربائي من حيث 

 .اعط تفسريًا عمميًا لكن مما يأتي: 

 .الدارٗ إغالق عيد اللَرطٔصٔ٘ الصلتني جترب٘ يف الصاق تتدحرج. 

 .ٕشبب حدّث ظاٍرٗ التخرٓض اللَرطٔص. 

 (لكل مسألة درجة 02) :تني اآلتيتني: حل املصألالجالحالصؤال 
  :األوىل املسألة

 :حصاب ّاملطلْب،       ظدتُ متْاصل كَربائٕ تٔار فُٔ مير مصتقٔه حناشٕ شلم

 .ٗمصاف٘ الصلم عً تبعد   ىقط٘ يف املتْلد املغياطٔصٕ احلقل ظد       . 

 .عيدٍا املغياطٔصٕ احلقل ظدٗ لتلٌْ الصلم عً   ىقط٘ بعد         . 

  :الثانية املسألة

ّٕ ّٔار ظدت             تُظّد ملفّ  دائرٖ ٓتّْلد يف مركسِ حقل مغياطٔص      ُ  عيدما مير فُٔ ت

 . احصب عدد لفات امللف، ّ املطلْب:          اٌ ىصف قطرِ الْشطٕ ك إذا



 

 ثانيًا : الكينيـــــاء:
 (درجة 02) اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:  الصؤال األول : 

 .:ٌْأحد االشض اآلتٔ٘ ٓصتخدو يف صياع٘ الصاب 

ٍٔدرّكصٔد 

 الصْدْٓو
d 

 ٍٔدرّكصٔد

 املغيسْٓو
c 

ٍٔدرّكصٔد 

  االمْىْٔو
b 

ٍٔدرّكصٔد 

 اليخاط
a 

 .الصٔغ٘ االْٓىٔ٘ ملركب كربٓتات البْتاشْٔو : 

      
   d        

   c        
     b       

  a 

 (اتدرج 02) :اكتب الصيغة الكينيائية لكل مو املركبات التالية  الجاني :الصؤال 
 .غاز اليعادر  .كلْرٓد السىم  .ٍٔدرّكصٔد البارْٓو  .محض االزّت 

 (درجة 02)  يتفاعل هدروكصيد البوتاشيوم مع كربيتات الّهحاط، فيتشكل راشب هالمي مو هدروكصيد الّهحاطالصؤال الجالح :
        :واملطلوب، 
 .ُاكتب معادل٘ الّتفاعل احلاصل، ثهّ  حدد ىْع. 

 .ّ٘ٔ  .اكتب املعادل٘ األْٓى

 .ٗاكتب املعادل٘ املختصر . 

 (درجة 01) :اكنل املعادلة اآلتية ووازنها وحدد نوع التفاعل الصؤال الرابع:

3KC O   

 (درجة 51) :حل املصألة اآلتية :اخلامضالصؤال 

  ، ّ املطلْب :مً محض اللربٓت املدد مع قطع٘ مً السىم(         )ٓتفاعل 

 .املاء يف احلنض تأًّٓ معادل٘ اكتب. 

 .اكتب معادل٘ التفاعل احلاصل. 

 .(تل٘ امللح الياتج )كربٓتات السىماحصب ك. 

 .ُكتب اشه الغاز امليطلق ّّضح كٔف ميلً اللعف عي  ، :ٌّ  علنًا أ

(                           ) 

انتهت األسئلة****

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


