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 (a)نموذج                                  الكيمياء:  

 (درجة 20)                                  إلـى ورقة إجابتك:   اآلتية وانقليهااألسئلة  لكل مناإلجابة الصحيحة  أوالً: اختاري
 :αألفا جسيم – 1

a) معتدل الشحنة. b  )موجب الشحنة. c) سالب الشحنة. d )يكون قد  ً  .موجباً أو سالبا

 من:يُعد  سكر الشعير – 2

aاألحادية. ( السكريات bالثنائية. ( السكريات cالمتعددة. ( السكريات d   ) ذكر.ليس أياً مما 

 من:البروتينات تتكّون  – 3

aونتروجين ( كربون وأوكسجين. bونتروجين. ( كربون وهيدروجين c.أوكسجين وهيدروجين ) d )ال توجد إجابة صحيحة. 

 الديتريوم: – 4

a )H1
1 b  )  H1

2  c  )  H1
3 d  )  H2

1   
 

  (درجة40)                                                                  بي عن سؤالين فقط من األسئلة الثالثة اآلتية:          يجأثانياً: 
أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: – 1  

 

b              – نواة الذرة موجبة الشحنة. a–  الكيميائية.  تختلف النظائر بالخاصيات الفيزيائية وتتفق بالخاصيات 
 

:الفراغات اآلتية بالعبارات المناسبةأكملي – 2  

a–    إذا كان𝐴𝑙13
 .    ...نات في نواته ..................فإن عدد النيوترو  27

b– وإشعاعات ذات طاقة عالية. ..................نوى بعض العناصرإصدار  النشاط اإلشعاعي هو 
 

 خط في العبارة غير الصحيحة: هاكتبي بين قوسين كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )غلط( أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب ما تحت – 3

a–   من طاقة وقدرة جسيمات ألفا. أكبر طاقة وقدرة جسيمات بيتا على االختراق 

b–  األشعة ضرراً. أقلوهي أشعة غاما هي أمواج كهرطيسية تشبه األشعة السينية 
 

 ( درجة 40)                                                                                                                        المسألة األتية: يثالثاً: حل

الكربون  ثنائي أوكسيدمعطياً غاز  الشهيق(بالتنفس عن طريق  )المأخوذمن سكر العنب في جسم اإلنسان بأوكسجين الهواء g 0.45    يحترق  

 ة: ـــــوبخار الماء )المطروحان عن طريق الزفير( ومنتجاً كمية من الحرارة يستفيد منه اإلنسان في إنجاز أعماله، وفق المعادل

O + Energy2H 6+       2CO 6→        2O 6+      6O12H6C  :والمطلوب حساب 

  تقريباً .  KJ  172  سكر العنب ينشر حرارة مقدارها الحرارة الناتجة عن احتراق كمية السكر السابقة علماً أن احتراق مول من كمية –1

  االحتراق.كتلة األوكسجين الالزم لعملية  – 2

 C = 12   ,   O = 16    ,     H = 1    :الكتل الذرية        حجم غاز ثنائي أوكسيد الكربون المنطلق مقاساً في الشرطين النظاميين. –3
 الفيزياء:

 

 ( درجة 60)                                                                                                     :اآلتيةاألسئلة الثالثة عن  يبيأج :رابعاً 

a- اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك:     اختاري     
 :يتم تقدير عمق البحار والمحيطات باستخدام أمواج – 1

a ).صوتية  b      صوتية. ( تحت cصوتية. ( فوق d          )  .كهرطيسية 

 :هي   c   o  0سرعة انتشار الصوت في الهواء في درجة الحرارة– 2

(a 1-m.s  330 (b  1-m.s  340 (c  1-m.s  345 (d  1-m.s  325 

 ( فدور االهتزاز : min 0.05زمن قدره )   هزة في  1200يهتز جناحا الطائر الطنان  – 3

a )0.25 s b )0.025 s c )0.0025 s d )24000 s 

ففي                                   انتشفار الصفوت ففذاا علمفأ أن سفرعة د ( min 0.1يقف  خفخع علفى حاففة قريبفة مفن جبفل ويصفدر صفوتاًد فيسفمع صفداه بعفد ) – 4

 فبعد الجبل عن الشخع: m.𝒔−𝟏  340  الهواء

a )34m    b  ) 17m c)1020 m  d )340m   

b– العبارات اآلتية: يأكمل 

.....تزداد سرعة انتشار الصوت في الغازات بارتفاع .......... – 2    

 و ........................... كثافة الغاز.

 لمنحىفي األمواج الطولية تهتز جزيئات الوسط في منحى ....... –1

............................................األمواج.كما في  الموجة،انتشار   
 

c–  ًأعطي تفسيراً علميا: 

 أمواجاً كهرطيسية. تُعد أمواج الضوء – 2 سرعة انتشار الصوت في المواد الصلبة أكبر منها في المواد السائلــــة والغازية. –1
 

 

 ( درجة 40)                                                                                                                  :المسألة اآلتية: حلي خامساً 

( وكةان تسةارع الجاذبيةة  J 3600) ( عن سطح األرض ، فإذا كانت طاقته الميكانيكيةة h( يسكن على ارتفاع مقداره ) 2Kg)كتلته صلب  جسم

 والمطلوب: g =  10 m. 𝑠−2  األرضية

 الجسم يسقط سقوطاً حراً والمطلوب حساب: ترك – 3       .احسبي ارتفاع الجسم عن سطح األرض– 2    م.شدة ثقل الجس احسبي – 1

a– 20   الجسم عن سطح األرض عندما تصبح سرعته ارتفاع m . 𝑠−1 .        b–  الصدم( )قبلسرعة الجسم لحظة وصوله إلى سطح األرض. 
 

 


