
 2015/2016مادة الفيزياء والكيمياء العام الدراسي  -الثانية املذاكرة                                    

 200الدرجة :                        الصف التاسع                                                                
 

13/12/2015مع التمنيات بالنجاح والتوفيق               

 النموذج )ج(
 الفيزياء:                           

 (درجة20)                                     إلـى ورقة إجابتك: اآلتية وانقليهااألسئلة  لكل مناإلجابة الصحيحة  أوالً: اختاري

1 - �⃗�𝟏   ،�⃗�𝟐   قوتان متالقيتان متعامدتان شدة محصلتهماF = 3.5 N  وشدة اةقوة األوةى ،𝐅𝟏 = 𝟐. 𝟏 𝐍   فتكون شدة اةقوة اةثانية𝐅𝟐: 

 ليس أياً مما ذكر. د(    N 5.6ج(  N 2.8ب(   N 3.75أ(  

2 - �⃗�𝟏     ،�⃗�𝟐   قوتان شتتتتتتتاقوةيتان وبجهة واحدة ، شتتتتتتتدتاهما𝐅𝟏 = 𝟐𝟎 𝐍  ،𝐅𝟐 = 𝟔𝟎 𝐍  وبعد حامح اةقوة األوةى ،�⃗�𝟏                من حامح

 من حامح اةمحصلة: �⃗�𝟐، فيكون بعد حامح اةقوة اةثانية �⃗�  3.6 cmاةمحصلة 

 أياً مما ذكر. د( ليس cm 1.2ج(  cm 18ب(   cm 42أ(  

 :بوحدة نيوتن فتكون شدتها m.N  0.08مزمهاو  cm 10قوة طول ذرامها  – 3

 أياً مما ذكر. د( ليس 125ج(   0.008ب(   0.8أ(  

 مزم اةقوة أمظمياً إذا كان حامح اةقوة: يكون – 4

 ب( موازياً لمحور الدوران. أ( ماراً من محور الدوران.
مع مستتتتوي اةجستتت  اة ي يدور  عب( يصتتت 

 زاوية حادة. نحول محور اةدورا
 أياً مما ذكر. د( ليس

 (درجة 30)                                      اآلتية:                                   ةمن األسئلة الثالث سؤالين فقطثانياً: أجيبـي عن 

 أمام اةعبارات اةغلط ث  صححي اةغلط: ×   أمام اةعبارات اةصحيحة وإشارة         ضعي إشارة       - 1

 يكون توازن الجسم قلقاً عندما يكون محور دورانع  وق مركز ثقلع. –أ

F2قوتان مثالقيثان الزاوية بينهما حادة وكان   F⃗⃗1     ،F⃗⃗2 ـتتتتتتت ب =  2F1  حامت مح لثهما هو قطر لشكت هندسي ينشأ على حاملي القوتين 

 ويمر من نقطة تالقيهما وهذا الشكت هو مسثطيت . 
 ذراع القوة (    -) عزم المزدوجة مرفي ما يلي:         - 2

 مللي ما يلي :   - 3

⃗⃗⃗′F              يبقى الكثاب الموضوع على طاولة أ قية ساكناً.                                                                                   –أ  ⃗ 

 F⃗⃗1ال نسثطيع أغالق الباب عندما نؤثر عليع بقوة تالقي أو توازي محور دورانع.                    –ب 

                                             A                              B                                                           (درجة50)    المسألة التالية :حلي ثالثاً: 

 وهي   F⃗⃗1بالقوة  Aنؤثر  ي طر ع  m 0.6قضيب مهمت الاقت طولع 

⃗⃗"F    ان                                                                          ـــقوت B، كما تؤثر  ي طر ع  N 5 اقولية جهثها لألعلى  دتها   ⃗⃗ 

⃗⃗⃗′Fإحداهما   اقوليثان   ⃗⃗"F، والاانــية  N 20جهثها لألعلى  دتها     ⃗ ⃗⃗ 

 والمطلوب:N 30 جهثها لألسفت  دتها  

⃗⃗⃗′F  احسبي  دة مح لة – 1 ⃗⃗"Fو  ⃗ F2ولثكن  ⃗⃗
 مع الرسم .  ⃗⃗⃗⃗⃗

F2و    F⃗⃗1احسبي  دة مح لة  – 2
 ( N 10تمات 1cmكت ( مقياس الرسم )  d2و  d1مع الرسم ، ثم حددي موضدها ) احسبي  F⃗⃗ولثكن  ⃗⃗⃗⃗⃗

 الكيمياء:

 (درجة20)                                                                                         رابعاً : أكتبي الصيغة الكيميائية للمركبات اآلتية:

 د(نثرات الرصاص. ج( خالت المغنيزيوم. ب( كلوريد الزئبقي. أ( حمض الخت.

 (درجات10)                                 خامسا: أكتبي معادلة تأين أساس هيدروكسيد الحديد مع الداللة على حالة المواد.
 

 (درجات10)                                                                                                                                     عللي ما يلي: سادساً:

 مسحوق مل  الطدام ال ينقت الثيار الكهربائي. – 1

 بثنبيف األسنان بالفر اة بدد تناول الطدام. ين  - 2 

                                     (درجة20)محلول ملح كبريتات النحاس مع هيدروكسيد الصوديوم مع ذكر الحالة الفيزيائية. لتفاعل األيونية المعادلة  سابعاً: أكتبي

 

 ثامناً: حلي المسألة اآلتية:                                                                                                                        )40درجة( 

 يثفكك مركب كلورات البوتاسيوم بالحرارة بحضور ثنائي أوكسيد المنغنيز وسيطاً ويدطي األوكسجين وكلوريد البوتاسيوم حسب المدادلة:

     2KCl   +  3 O 2          
∆
→        3KClO 2 

  ي الشرطين النباميين.مقاساً من غاز األوكسجين    L 3.36احسبي كثلة وعدد موالت كلورات البوتاسيوم المثفككة لثدطي   

   K = 39  ,  O = 16   ,  Cl = 35.5الكثت المولية: 
 هناية األسئلة




