
  
                                                        

                                                                
 

 (درجة 10)                                           وانقليها إلـى ورقة إجابتك :       مما يأتي لكل  اختاري اإلجابة الصحيحة –أوالً 
 

 نشاطاً كيميائياً من الهيدروجين هو:األكثر العنصر -1

(a Hg (b Cu (c Au (d Ca   
 في الماء من األمالح اآلتية:قليل الذوبان الملح -2

(a 2ClCu (b 4PO3)4(NH (c 4SOBa (d 2)3NO(Mg 
 

 (درجة  20  لكل سؤال -درجة  40 )                                       : سؤالين فقط من األسئلة الثالث اآلتية عن أجيبي-ثانياً 
 

 انقلي العبارتين اآلتيتين إلى ورقة إجابتك مصّوبة ما تحته خط:-1

(a 12 :  لثنائيةا لسكرياتالصيغة المجملة لO24H 12C (b الكتلي العددA  في النواةت البروتونا هو عدد.  
 

 األيونية لكل من المركبات اآلتية: الجزيئية ثم أكتبي الصيغة -2

(a األلمنيوم كبريتات. (b الحديدي كلوريد. (c الرصاص نترات. (d المغنيزيوم فوسفات. 
 

                                                                                                                            3KClO →     .….....  +                           :                                                                     أكملي ووازني المعادلة اآلتية-3
 

 

 درجات( 5لكل سؤال  -درجات 10)                                                               تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:  أعطي-ثالثاً 
 

  (a يكتسيييي  زس اسيييمار الحديد المغمور في احلوت كبريتات النحاق الزرباس   ب ة

 .حمراس اللون ان النحاق

(b  اسحوق الح ال عام ال ين ل التيار الكهر ائي. 

 

 درجة لكل سؤال( 40:                                                                                                       ) اآلتيةحلّي المسألة -رابعاً 

فإذا كان حجم غاز ،   2KOH + H2 → O2H2 + K2  : البوتاسيييييييوم ا  كمية كافية ان الماس وفل اعادلة التفاعل ا تيةاعدن يتفاعل 

 :حساب لم لوبا اساً في الشرطين النظاايين وا   L (1.12)الهيدرو ين المن لل عن التفاعل يساوي 

 البوتاسيوم الداخل في التفاعل. اوالت اعدن عدد-1

 الماس الداخل في التفاعل. كتلة-2

 .هيدروكسيد البوتاسيوم الناتج عن التفاعل كتلة-3

       K = 39           H = 1         O =16الكتل المولية:  

                                                                                                                                                             الفيزياء:
 

 (درجة 20لكل سؤال  – درجة 60)                                                   :           أجيبي عن األسئلة الثالثة اآلتية –خامساً 
 
 

 .(  F1   <F2 حيث )  O) تؤثران في نقطة واحدة ) ، FሬԦ2  ,FሬԦ1   متالقيتان متعامدتان  قوتين والرسم عناصر محصلةحددي بالكتابة – 1
 

 :لكل مما يأتي الفراغات بالعبارات المناسبةأكملي  – 2

 (a 2كتلته   سييم صييل Kg     10يسييكن علا ارتفا m   عن سيي ح األر ( g = 10𝑚. 𝑠−2) ، ًيترك هذا الجسييم  يسيي و سيي وطاً حرا ، 

 اساوياً................. يكون ارتفاعه عندئٍذ عن س ح األر  5m.𝑠−1 أثناس س وطه سرعتهتكون  فعنداا

(b  بوة شييييدتهاF  ت وم  تدوير  سييييم حوت احور دوران اعيعن  عكج اتجار دوران ع ارب السيييياعة، فإذا كان طوت ذراعهاd   وعزاها   

  يساوي ........... عزاها ال ديم. ሗ، فإن عزاها الجديدالنصف اا كانت عليه، وأن صنا طوت ذراعها إلا  ثالثة أاثات و علنا شدة ال وة

  (c هزة في زان بدرر  600 توتر  معديهتز(0.1 min)  10سرعة انتشار االهتزازكانت ، فاذا m.𝑠−1 فإن طوت المو ةcm ............ 

 (d420  ييسياوأنه فو د  أرسيل بائد سيفينة او ة فوق صيوتية نحو بعر البحر ل ياق عم ه m  ،  في المو ة فاذا علمت أن سيرعة انتشيار

. 𝑚  1400الماس هي  𝑠−1 يساويإلا السفينة  ، فان زان ذهاب المو ة وعودتها :  min............. 
 

 أعطي تفسيراً علمياً لكل مما يلي: – 3

(a ية تسب  المزدو ة للجسم حركة انسحا  ال.   (b .صوت المرأة أكثر حدة ان صوت الر ل 
 

 

 (درجة 40 )                                                                                                                   المسألة اآلتية: حلي-سادساً 
 

FሬԦ2  FሬԦ1, و جهتين اتعاكستين شدة احصلتهمـيييـيييـيييا , .بوتان شابوليتانF = 150 N   ( تؤثران في ن  تين اختلفتين ،A , B  ان ساق اعدنية )

 الم لوب:   0.3mحاال ال وة الثانية عن حاال المحصلة وعموديتان  عليها ، فإذا علمت أن  ُـعــد 1m،  البعد  ينهما  اهملة الث ل 

 .   FሬԦعن حاال المحصلة FሬԦ1 ُعد حاال ال وة األولا  ياحسب – 1

 شدة كل ان ال وتين. ياحسب – 2

 التي إذا أثرت في الساق المعدنية   يت ساكنة. 'F احسبي شدة ال وة-3
 

 ...انتهت االسئلة ...
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