
 

  االضٍ:                             االمتحان الفصلي األول                                                                                                                            

 ضاعٞ ٗ ُصف، املدٝ: 200اهدزجٞ:                                                فيزيـــاء و كينيــــــاء                                                                                                                                             
 اهتازٙخ:                 الدوام الصباحي( 0200 – 0202التاسع األساسي )                                                                                                            

 (درجة 02) الشؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:        : الفيزيــــــاء:أواًل

  .ًت٘اشُٞ ت٘اشْ، فإُٔا اهعوٜ٘  ضاق ًتجاُطٞ تدٗز يف ًطتٜ٘ غاق٘هٛ ح٘ي حم٘ز أفقٛ ًاز ًّ طسفٔا: 

 A ًطتقس فقط B ًطوق فقط C قوق فقط D ًطتقس ٗ قوق

  .عوٟ  غاق٘هٛ ًِتظٍ ًغِاطٚطٛ حلقى ٗختطع (     )املتدحسجٞ اهطاق ط٘ي اهطلتني جتسبٞ يف 

  اهق٘ٝ فتلْ٘ غدٝ (    )غدتٕ  كٔسبائٛ تٚاز اهدازٝ يف ٗميس (     )غدتٕ  األفقٚتني اهطلتني       

 : اهطاق ًقدزٝ باهِٚ٘تّ عوٟ املؤثسٝ اهلٔسطٚطٚٞ       

 أ     ب     ج     د    

 (درجة 02) (ثّه صّحح العبارة اخلاطئة:( أو )إشارة ) الشؤال الجاني : ضع

 ..ٞٚميلّ هطوم ميس فٕٚ تٚاز كٔسبائٛ أْ ٙؤثس يف ضوم ٙ٘اشٕٙ ميس فٕٚ تٚاز كٔسبائٛ آخس بق٘ٝ كٔسطٚط 

.ٞٚاحملسن اهلٔسبائٛ حي٘ي اهطاقٞ احلسكٚٞ إىل طاقٞ كٔسبائ . 

 (درجة 02) األسئلة اآلتية: الشؤال الجالح: ليكن لدينا الشكل اجملاور, أجب عن

 ..اهق٘ٝ اهيت خيطع هلا اهلتاب ِّ   ض

 .ٞعّوى: ٙبقٟ اهلتاب ضاكًِا عوٟ ضطح اهطاٗه . 

.ٛاكتب غسط اهت٘اشْ االُطحاب . 

 درجة للثانية( 01, درجة لألولى 51) الشؤال الرابع: حل املشائل اآلتية:

 املسألة األوىل:

 (            )تؤثس ق٘تاْ غاق٘هٚتِاْ غدٝ كىٍّ ًٌِٔا  

 (،        يف قسص قابى هودٗزاْ ح٘ي حم٘ز أفقٛ، قطسٖ )

 ٗ املطو٘ب :   

 .ًٞا املقص٘د باملصدٗج.  

 .فطس ملاذا املصدٗجٞ ال تطبب حسكٞ اُطحابٚٞ؟.  

 . ْاهقسص.احطب عصَ املصدٗجٞ املؤثسٝ يف اهقسص عِد بدء دٗزا 

  املسألة الثانية:

ٙت٘هد حقى ًغِاطٚطٛ عِد ًسٗز تٚاز كٔسبائٛ يف ضوم ًطتقٍٚ ، ًا ٓٛ غدٝ اهتٚاز اهلٔسبائٛ اهالشًٞ هت٘هٚد 

 (  عّ اهطوم؟    ( عِد ُقطٞ تبعد ًطافٞ )       حقى ًغِاطٚطٛ غّدتٕ )



 

 (درجة 02) الشؤال األول :  اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:    ًا : الكينيـــــاء:نيثا

 .:ْ٘أحد االضظ اآلتٚٞ ٙطتخدَ يف صِاعٞ اهصاب 

ٓٚدزٗكطٚد 

 اهص٘دَٙ٘
D 

 ٓٚدزٗكطٚد

 املغِصَٙ٘
C 

ٓٚدزٗكطٚد 

  االًَُ٘ٚ٘
B 

ٓٚدزٗكطٚد 

 اهِحاع
A 

 .:املعدْ اهرٜ ميلّ أْ ٙتفاعى ًع كربٙتات احلدٙد  

 A اهصئبق B اهصُم C اهفطٞ D اهرٓب

 (درجة 02) الشؤال الجاني :  اكتب صيغة املركبات اآلتية:
 .ٓٚدزٗكطٚد احلدٙدIII  .َِ٘ٚكو٘زٙد األمل  . اهفطٞكربٙتات  .غاش اهِػادز 

 ات(درج 52) الشؤال الجالح :  أعط تفشريًا علينًا لكلٍّ مما يلي:
 . حملو٘ي ٞ ّٚ ّٚ ٞ اهلٔسبائ ّٚ ٞ اهلٔسبائَّٞ حملو٘ي محضاهَّاقو  اهلسبْ٘ اهرٜ هٕ  محض اآلشٗت أكرب ًّ اهِّ اقو

 .اهتَّسكٚص ُفطٕ      
 .ال ٙتفاعى اهِحاع ًع محض كو٘ز املاء  . 

 ات(: درج 52) الشؤال الرابع: أكنل املعادلة اآلتية و حدد نوعها:

3KC O ................ ................  
 (درجة 02لكل مسألة )( درجة 02) اآلتيتني:الشؤال اخلامص: حل املشألتني 

  ، ٗ املطو٘ب :ًّ محض اهلربٙت املدد ًع قطعٞ ًّ اهصُم(         )ٙتفاعى  املسألة األوىل:

 .املاء يف احلٌض تأّّٙ ًعادهٞ اكتب. 

 ..اكتب ًعادهٞ اهتفاعى احلاصى 

 . اكتب امسٕ.احطب كتوٞ املوح اهِاتج ٗ ، 

 .كتب اضٍ اهغاش املِطوق ٗٗضح كٚف ميلّ اهلػف عِٕ ا :ّْ  ، عوًٌا أ

(                                        ) 

 ( ٗ املطو٘ب حطاب:           حمو٘ي حلٌض اهلربٙت تسكٚصٖ  ) املسألة الثانية:

. ( عدد ً٘الت محض اهلربٙت يف      ) حمو٘هٕ اهطابق ًّ. 

. ( حمو٘هٕ.      كتوٞ محض اهلربٙت يف ًّ ) 

. ( ٞتسكٚص احملو٘ي اهِاتج عِد إضاف     ) ( حمو٘ي احلٌض اهطابق     ًّ املاء املقطس إىل ًّ ) . 

(                           ) 

انتهت األسئلة****
www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 


