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

 :γأخعة غام  – 1

aكهرطيسية. ( أمواج b) .أمواج ميكانيكية c) جسيمات موجبة الشحنة . d )  جسيمات سالبة الشحنة. 

 من:يُعد النشاء – 2

a.السكريات األحادية ) b.السكريات الثنائية ) c.السكريات المتعددة ) d) األمالح. 

 من:الدسم تتكون  – 3

a.كربون وأوكسجين فقط ) b.كربون وهيدروجين فقط ) c.أوكسجين وهيدروجين فقط ) d.كربون وأوكسجين وهيدروجين ) 

 الهيدروجين العادي: – 4

a )H1
1 b  )  H1

2  c  )  H1
3 d  )  H2

1   
 

 ( درجة 04)                                   ثانياً: أجيبي عن سؤالين فقط من األسئلة الثالثة اآلتية:                                        

أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: – 1  

a–ال يحرف الحقل المغناطيسي أشعة غاما                 .   b–  النواة.كتلة الذرة تساوي تقريباً كتلة 
 

 :ةالفراغات اآلتية بالعبارات المناسبأكملي  – 2

 a–    إذا كان𝑁𝑎11
 ..............   ذرتهفي اإللكترونات فإن عدد   23

 b– تساوي................... سرعتهاأشعة غاما عالية السرعة و                

 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–   بيتا.من طاقة وقدرة جسيمات  أكبرلفا على االختراق جسيمات أ ةطاقة وقدر 

b–  للطاقة.االحتياطي  المصدر الفيتاميناتتُعد 
 

 ( درجة 40)                                                                                                                        المسألة األتية: يثالثاً: حل

الكربةون  ثنائي أوكسةيدمعطياً غاز  الشهيق(بالتنفس عن طريق  )المأخوذمن سكر العنب في جسم اإلنسان بأوكسجين الهواء  g 1.5  يحترق    

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

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

 تقريباً.  KJ 180كمية الحرارة الناتجة عن احتراق كمية السكر السابقة علماً أن احتراق مول من سكر العنب ينشر حرارة مقدارها   –1

  لعملية االحتراق.الالزم عدد موالت األوكسجين – 2

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

 

 درجة ( 60)                                                                                                     اآلتية:األسئلة الثالثة عن  يبيأج رابعاً:

a-         :اختاري اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك 

 باستخدام أمواج:تعقيم المواد الغذائية يتم  – 1

a .صوتية ) b.تحت صوتية ) c.فوق صوتية ) d )  .كهرطيسية 

 سرعة انتشار الصوت في اإلسفنج:   – 2

a)1400  m.𝒔−𝟏 b)5100  m.𝒔−𝟏 c)345  m.𝒔−𝟏 d) 600 m.𝒔−𝟏 

 ( فدور االهتزاز : min 0.02زمن قدره )   هزة في    600ان احا الطائر الطنّ يهتز جن – 3

a )0.0002 s b )30000 s c )50 s d )0.002 s 

( د ففذاا علمفأ أن سفرعة انتشفار الصفوت ففي                                    min 0.03يق  خخع على حافة قريبة مفن جبفل ويصفدر صفوتاًد فيسفمع صفداه بعفد ) – 4

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

a )3060 m b  ) 306m c )10.2m d)612 m  

b– :أكملي العبارات اآلتية 

......... سطح مصدر الصوتتنقص شدة الصوت بنقصان ......– 2    

....... السامع من مصدر الصوت...................زداد بازدياد .....وت  

طولية تهتز جزيئات الوسط في منحةى ......لمنحةى في األمواج ال –1

  انتشار الموجة، كما في األمواج.............. واألمواج في نابض.
 

c– :ًأعطي تفسيراً علميا 

.الزالزل اهتزازاتال تستطيع أذن اإلنسان سماع –1  كهرطيسية.تُعد أمواج التلفاز أمواجاً  –2  
 

 

 ( درجة 40)                                                                                                                  حلي المسألة اآلتية: خامساً: 

             فةةإذا كةةان تسةةارع الجاذبيةةة األرضةةية 1600Jويملةةط طاقةةة ميكانيكيةةة  ( عةةن سةةطح األرض ، m 20( يسةةكن علةةى ارتفةةاع مقةةداره ) m)كتلتةةه جسةةم صةةلب 

1111   𝑠−2m.  10g =   :احسبي اً الجسم يسقط سقوطاً حر إذا ترك – 2الجسم.     شدة ثقل احسبي  – 1 والمطلوب: 

a– 10سطح األرض عندما تصبح سرعته  نارتفاع الجسم ع m . 𝑠−1 .     b– الصدم( )قبلظة وصوله إلى سطح األرض سرعة الجسم لح. 


