مذاكرة الفصل الثاني
العام الدراسي 2019 - 2018
الفيزياء والكيمياء-الصف التاسع األساسي

أ

االســـم .................... :
الدرجـة العظمى200 :

الكيمياء:
أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك:

 – 1يطابق جسيم ألفا :α
 )aنواة ذرة الهيدروجين.
 – 2الغلوكوز يُعد من:
 )bالسكريات الثنائية.
 )aالسكريات األحادية.
 – 3يتكون البترول بشكل أساسي من:
 )bكربون وهيدروجين.
 )aكربون وأوكسجين.
 – 4الديتريوم:
1
2
H
)
b
1H ) a
1
 )bإلكترون.

 )cنواة ذرة كلور.

 )dنواة ذرة الهليوم.

 )cالسكريات المتعددة.

 )dالفيتامينات .

 )cأوكسجين وهيدروجين.

 )dكلور ونتروجين.

)c

ثانياً :أجيبي عن سؤالين فقط من األسئلة الثالثة اآلتية:

( 20درجة)

3
1H

)d

1
2H

 – 1أعطي تفسيرا ً علميا ً لكل مما يأتي:

 –aتختلف النظائر بالخاصيات الفيزيائية وتتفق بالخاصيات الكيميائية.
 –cإضافة مركبات الكوبالت إلى الزجاج أثناء تحضيره.

(40درجة )

 –bيتجمع الزفت في أسفل برج التقطير.
 –dوضع جدران من الرصاص في األماكن التي يدخلها العاملون إلى المفاعالت النووية.

 – 2أكملي العبارات اآلتية:

 35فإن عددالبروتونات في نواته . .....................
 –aإذا كان نظير الكلور 𝑙𝐶17
 –bالنشاط اإلشعاعي هو إصدار نوى بعض العناصر ..................وإشعاعات ذات طاقة عالية.
 –cألشعة غاما سرعة عالية تساوي سرعة انتشار الضوء وهي ذات شحنة ..............
 -dالصيغة العامة للسكريات........................
 – 3اكتبي بين قوسين كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب ما تحته خط في العبارة غير الصحيحة:
 –aطاقة وقدرة جسيمات بيتا على االختراق أصغرمن طاقة وقدرة جسيمات ألفا.
 –bأشعة غاما هي أمواج كهرطيسية تشبه األشعة السينية وهي أكثر األشعة ضرراً.
 –cمن أخطر الغازات على صحة اإلنسان وينتج عن االحتراق غير الكامل H2S
 –dتُعد الدسم من المصادر األساسية للنمو.
ثالثاً :حلي المسألة األتية:

(  40درجة )

الفيزياء:
رابعاً :أجيبي عن ثالثة أسئلة فقط من األسئلة األربعة اآلتية:

(  60درجة )

يحترق  0.18 gمن سكر العنب في جسم اإلنسان بأوكسجين الهواء (المأخوذ بالتنفس عن طريق الشهيق) معطيا ً غاز ثنائي أوكسيد الكربون وبخار الماء
(المطروحان عن طريق الزفير) ومنتجا ً كمية من الحرارة يستفيد منه اإلنسان في إنجاز أعماله ،وفق المعادلـــــة:
 C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Energyوالمطلوب حساب:
 –1كمية الحرارة الناتجة عن احتراق كمية السكر السابقة علما ً أن احتراق مول من سكر العنب ينشر حرارة مقدارها  172 KJتقريبا ً .
 – 2كتلة األوكسجين الالزم لعملية االحتراق .
الكتل الذريةC = 12 , O = 16 , H = 1:
 –3حجم غاز ثنائي أوكسيد الكربون المنطلق مقاسا ً في الشرطين النظاميين.

 -aاختاري اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك:
 – 1يتم تقدير عمق البحار والمحيطات باستخدام أمواج:
 )bتحت صوتية.
 )aصوتية.
– 2سرعة انتشار الصوت في الهواء في درجة الحرارة  15 o cهي :
325 m.s-1 (d
345 m.s-1 (c
340 m.s-1 (b
330 m.s-1 (a
 – 3يهتز جناحا الطائر الطنان 1200هزة في زمن قدره (  ) 0.05 minفدور االهتزاز :
24000 s )d
0.0025 s )c
0.025 s )b
0.25 s )a
 – 4يقف شخخخخخخخح على حافة قريبة من جبل ويصخخخخخخدر صخخخخخخوتا ً فيسخخخخخخمع صخخخخخخداه بعد زمن قدره  tفإذا علمت أن سخخخخخخرعة انتشخخخخخخار الصخخخخخخوت في
الهواء 𝟏 340 m.𝒔−وبعد الجبل عن الشخح  4080 mفإن مقدار زمن ذهاب الصوت ورجوعه:
 )dليس أي مما ذكر.
4min)c
24min )b
0.4min )a
 )cفوق صوتية.

 )dكهرطيسية.

 –bأكملي العبارات اآلتية:
 –1في األمواج الطولية تهتز جزيئات الوسط في منحى ..............لمنحى
انتشار الموجة ،كما في األمواج..............................................

 – 2تزداد سرعة انتشار الصوت في الغازات بارتفاع .......................
و  ...........................كثافة الغاز.

 –cأعطي تفسيراً علميا ً:
 –1سرعة انتشار الصوت في المواد الصلبة أكبر منها في المواد السائلــــة والغازية.

 – 2تُعد أمواج الضوء أمواجا ً كهرطيسية.

 –dعرفي صدى الصوت واذكري شروط حدوثه.

خامساً :حلي المسألة اآلتية:

(  40درجة )

جسم صلب شدة ثقله (  ) 20 Nيسكن على ارتفاع مقداره (  ) hعن سطح األرض  ،فإذا كانت طاقته الميكانيكية ( ) 1600Jوكان تسارع الجاذبية األرضية
 g = 10 m. 𝑠 −2والمطلوب:
ً
ً
 – 3ترك الجسم يسقط سقوطا حرا والمطلوب حساب:
 – 1احسبي كتلة الجسم– 2 .احسبي ارتفاع الجسم عن سطح األرض.
 –aارتفاع الجسم عن سطح األرض عندما تصبح سرعته  –b . 30 m . 𝑠 −1سرعة الجسم لحظة وصوله إلى سطح األرض (قبل الصدم).
نهاية األسئلة

مع التمنيات بالنجاح والتوفيق
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العام الدراسي 2019 - 2018
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ب

االســـم .................... :
الدرجـة العظمى200 :

الكيمياء:
أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك:

 – 1يطابق جسيم بيتا 𝛃:
 )aنواة ذرة الهيدروجين.
( – 2الالكتوز) يُعد من:
 )aالسكريات األحادية.
 – 3تتكون السكريات من:
 )aكربون وأوكسجين فقط.
 – 4التريتيوم :
1
1H ) a

(20درجة)

 )bإلكترون.

 )cنيوترون.

 )dنواة ذرة الهليوم.

 )bالسكريات الثنائية.

 )cالسكريات المتعددة.

 )dاألمالح المعدنية.

 )bكربون وهيدروجين فقط.

 )cأوكسجين وهيدروجين فقط.

 )dكربون وأوكسجين وهيدروجين.

)b

2
1H

ثانياً :أجيبي عن سؤالين فقط من األسئلة الثالثة اآلتية:

)c

 – 1أعطي تفسيرا ً علميا ً لكل مما يأتي:
 –aتتسبب جسيمات ألفا بحرق الجلد عندما تسقط عليه.
 -cإضافة مركبات الحديد إلى الزجاج عند تحضيره.

3
1H

)d

1
3H

(40درجة )

 –bيسمى البترول بالذهب األسود.
 –dيستخدم الفيبر غالس في صناعة القوارب واليخوت السريعة.

 – 2أكملي العبارات اآلتية:
 –aيمتاز السيراميك عن المعادن .......................................................................................................
 –bالغذاء المتوازن هو الغذاء القادر على تلبية احتياجات الجسم المختلفة من طاقة وبناء و ........................و ..................................................
 –cجسيمات سالبة أسرع من جسيمات ألفا هي......................
 -dالصيغة المجملة للسكريات الثنائية ........................................................
 – 3اكتبي بين قوسين كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب ما تحته خط في العبارة غير الصحيحة:
 –aالنيوترونات جسيمات توجد في النواة لها كتلة البروتون وال تحمل أي شحنة.
 –bتكون نسبة الهيدروجين إلى األوكسجين في السكريات األحادية 2/3
 –cتتركب الدسم من الكربون والهيدروجين والكبريــت.
 –dالغلوكوجين يوجد في الفواكه والعسل.
ثالثاً :حلي المسألة األتية:

(  40درجة )

يحترق  3.6 gمن سكككر العنب في جسككم اإلنسككان بأوكسككجين الهواء (المأخوذ بالتنفس عن طريق الشككهيق) معطيا ً غاز ثنائي أوكسككيد الكربون وبخار الماء
(المطروحان عن طريق الزفير) ومنتجا ً كمية من الحرارة يستفيد منه اإلنسان في إنجاز أعماله ،وفق المعادلة:
 C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Energyوالمطلوب حساب:
 - 1كتلة بخار الماء الناتج عن االحتراق.
 – 2كمية الحرارة الناتجة عن احتراق كمية السكر السابقة علما ً أن احتراق مول من سكر العنب ينشر حرارة مقدارها  172 KJتقريباً.
 –3حجم الهواء الالزم الحتراق السكر مقاسا ً في الشرطين النظاميين .الكتل الذريةC = 12 , O = 16 , H = 1 :
الفيزياء:
رابعاً :أجيبي عن ثالثة أسئلة فقط من األسئلة األربعة اآلتية:

-aاختاري اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك:
 – 1أمواج الزالزل:
 )cفوق صوتية.
 )bتحت صوتية.
 )aصوتية.
 – 2الخاصية التي تميّز بها األذن الصوت الحاد من الصوت الغليظ هي:
 )cطابع الصوت.
 )bشدة الصوت.
 )aارتفاع الصوت.

(  60درجة )

 )dكهرطيسية.
 )dالمرونة.

 –3تهتز رنانة 240هزة في زمن قدره (  ) 0.2 minفدور االهتزاز :
ً
 )dليس أيا مما ذكر.
0.005 s )b
0.0025 𝑠 )c
0.05 𝑠 )a
 – 4شخخاهد قائد سخخفينة جبالً جليديا ً فأوقف محركها وأطلق موجة صخخوتية فوصخخل صخخداها بعد (  . ) 0.3 minفإذا كان بعد الجبل عن السخخفينة 3060m
فإن سرعة انتشار الصوت في الهواء.
1400 m.𝑠 −1 )d
5100 m.𝑠 −1 )c
340 m.𝑠 −1 )b
610 m.𝑠 −1 )a
 –bأكملي العبارات اآلتية:
 – 2تتناقص سرعة انتشار الصوت في الغازات بنقصان ...................
 –1في األمواج العرضكككية تهتز جزيئات الوسكككط في منحى  .......لمنحى
انتشار الموجة ،كما في األمواج المنشرة في  ...............................و  .........................................................................كثافة الغاز.
 –cأعطي تفسيرا ً علمياً:
 – 2تُعد أمواج الصوت أمواجا ً ميكانيكية.
 –1تحافظ األجسام الصلبة على طاقة الموجة الصوتية.
 –dقارني بين الخلية الكهربائية والخلية الشمسية من حيث تعريف كل منها.

خامساً :حلي المسألة اآلتية:

(  40درجة )

جسكككم صكككلب كتلته  2 Kgيسككككن على ارتفاع مقداره (  ) hعن سكككطح األرض  ،فإذا كان العمل الذي بذل لرفع الجسكككم  400 Jوكان تسكككارع الجاذبية
األرضية  g = 10 m. 𝑠 −2والمطلوب:
 -3احسبي الطاقة الكلية للجسم.
 – 2احسبي ارتفاع الجسم عن سطح األرض (.)h
 – 1احسبي شدة ثقل الجسم.
 –3إذا ترك الجسم يسقط سقوطا ً حرا ً:
 (bاحسبي سرعة الجسم لحظة مالمسته سطح األرض.
 (aاحسبي ارتفاع الجسم عن سطح األرض عندما تصبح سرعته 13 m.𝑠 −1
نهاية األسئلة
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ج

االســـم .................... :
الدرجـة العظمى200 :

الكيمياء:
أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك:

 – 1أشعة غام :γ
 )aأمواج كهرطيسية.
 – 2الغلوكوجين يُعد من:
 )aالسكريات األحادية.
 – 3تتكون البروتينات من:
 )aكربون وأوكسجين فقط.
 – 4الهيدروجين العادي:
1
1H ) a

( 20درجة)

 )bإلكترونات.

 )cبروتونات.

 )dنيوترونات.

 )bالسكريات الثنائية.

 )cالسكريات المتعددة.

 )dالفيتامينات.

 )bكربون وهيدروجين فقط.
)b

 )cأوكسجين وهيدروجين فقط.

2
1H

)c

ثانياً :أجيبي عن سؤالين فقط من األسئلة الثالثة اآلتية:

3
1H

 )dكربون وأوكسجين وهيدروجين ونتروجين.
)d

1
2H

( 40درجة )

 – 1أعطي تفسيرا ً علميا ً لكل مما يأتي:
 –aيتجمع غاز البروبان والبوتان في أعلى برج التقطير.
 -cجسيمات ألفا موجبة الشحنـــــــــــــة.
 – 2أكملي العبارات اآلتية:
35
 –aإذا كان نظير الكلور 𝑙𝐶 17فإن عدد اإللكترونات في ذرته . .............
 –bالصيغة الكيميائية لصودا الغسيل التي تدخل في صناعة الزجاج ..........................
 –cلجسيمات بيتا سرعة عالية وهي أقل من سرعة...................
 -dالصيغة المجملة للسكريات الثنائية هي. ................................
 – 3اكتبي بين قوسين كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارة غير الصحيحة مع تصويب ما تحته خط في العبارة غير الصحيحة:
 –aطاقة وقدرة جسيمات ألفا على االختراق أقل من طاقة وقدرة جسيمات بيتا.
 –bأشعة غاما هي أمواج كهرطيسية تشبه األشعة السينية وهي أقل األشعة ضرراً.
 –cتتركب الدسم من الكربون والهيدروجين والنتروجين.
 –dتُعد الفيتامينات المصدر االحتياطي للطاقة.
 – bاستنشاق غاز أحادي أوكسيد الكربون بكميات كبيرة يسبب الموت.
 – dكتلة الذرة تساوي تقريبا ً كتلة النواة.

ثالثاً :حلي المسألة األتية:

(  40درجة )

الفيزياء :
رابعاً :أجيبي عن ثالثة أسئلة فقط من األسئلة األربعة اآلتية:

(  60درجة )

يحترق  0.9 gمن سكر العنب في جسم اإلنسان بأوكسجين الهواء (المأخوذ بالتنفس عن طريق الشهيق) معطيا ً غاز ثنائي أوكسيد الكربون وبخار الماء
(المطروحان عن طريق الزفير) ومنتجا ً كمية من الحرارة يستفيد منه اإلنسان في إنجاز أعماله ،وفق المعادلـــــة:
 C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Energyوالمطلوب حساب:
 –1كمية الحرارة الناتجة عن احتراق كمية السكر السابقة علما ً أن احتراق مول من سكر العنب ينشر حرارة مقدارها  172 KJتقريباً.
 – 2حجم الهواء الالزم لعملية االحتراق.
الكتل الذريةC = 12 , O = 16 , H = 1:
 –3كتلة غاز ثنائي أوكسيد الكربون المنطلق.
-aاختاري اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة اآلتية وانقليها إلـى ورقة إجابتك:
 – 1يتم تعقيم المواد الغذائية باستخدام أمواج:
 )dكهرطيسية.
 )cفوق صوتية.
 )bتحت صوتية.
 )aصوتية.
 – 2سعة االهتزاز هي:
 )aأقل مقدار إزاحة يصككككنعها الجسككككم المهتز  )bأقصكككى مقدار إزاحة يصكككنعها الجسكككم المهتز  )cمقدار اإلزاحة بين وضككككككعيه  )dليس أيا ً مما
ذكر.
المتطرفين.
عن وضع توازنه.
عن وضع توازنه.
 – 3يهتز جناحا الطائر الطنان  6000هزة في زمن قدره (  ) 0.2 minفدور االهتزاز :
0.002 s )d
50 s )c
30000 s )b
0.0002 s )a
 – 4يقف شخخخخخخخح على حافة قريبة من جبل ويصخخخخخخدر صخخخخخخوتا ً فيسخخخخخخمع صخخخخخخداه بعد (  ) 0.3 minفإذا علمت أن سخخخخخخرعة انتشخخخخخخار الصخخخخخخوت في
الهواء 𝟏 340 m.𝒔−فبعد الجبل عن الشخح:
6120 m )d
51m )c
102m )b
3060 m )a
 –bأكملي العبارات اآلتية:
 –1في األمواج الطوليككة تهتز جزيئككات الوسككككككط في منحى .........لمنحى – 2تنقص شدة الصوت بنقصان  ...............سطح مصدر الصوت
انتشار الموجة ،كما في األمواج .....................واألمواج في نابض .وتزداد بازدياد  ............السامع من مصدر الصوت.
 –cأعطي تفسيرا ً علمياً:
–1ال تستطيع أذن اإلنسان سماع اهتزازات صفارة الكلب.
 –2تُعد أمواج التلفاز أمواجا ً كهرطيسية.
 –dقارني بين العنفة الهوائية والعنفة المائية من حيث تعريف كل منهما.
خامساً :حلي المسألة اآلتية:

−2

(  40درجة )

جسم صلب كتلته ( )2 Kgيسكن على ارتفاع مقداره  ) 20 ( mعن سطح األرض  ،فإذا كان تسارع الجاذبية األرضية 𝑠  g = 10 m.والمطلوب:
 – 1احسبي شدة ثقل الجسم -2 .قيمة العمل الذي بذل لرفع الجسم إلى االرتفاع  -3 20 mالطاقة الكلية (الميكانيكية ) للجسم.
 – 2إذا ترك الجسم يسقط سقوطا ً حرا ً احسبي:
−1
 –bسرعة الجسم لحظة وصوله إلى سطح األرض (قبل الصدم).
 –aارتفاع الجسم عن سطح األرض عندما تصبح سرعته 𝑠 . 10 m .
نهاية األسئلة

مع التمنيات بالنجاح والتوفيق

