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مذاكرة الفصل األول
العام الدراس ي 2021 - 2020
الصف التاسع األساس ي  -الفيزياء والكيمياء

االســم..........................:
الدرجـة العظمى 200 :

الفيزياء
أجيبي عن األسئلة اآلتية:
(  30درجة)
أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك:
 -1وشدديعة عتد حفاتها  Nحفة ،نمرر فيها تيار كهربائي متواص د شددتته  Iفيتوحت عات مرك احوشدديعة حل مناايييددي شددتته  ،Bنالص عتد حفات
احوشيعة لح احربع ،ونمرر احتيار احكهربائي نفيه ،فتصبح شت احقل احمناايييي احمتوحّت في مرك احوشيعة:
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 -2عات تبعيت احلطب احشماحي حمنااييس من وجه وشيعة يصبح وجه احوشيعة احملاب حلمنااييس:
 (dساحب.
 (cشماحي.
 (bجاوبي.
 (aموجب.
احمتقرض بقيث يوحّت أفعاالً مناايييية:
 -3تكون جهة احتيار احكهربائي
ّ
 (cتعامت احيدددددبب احذي أدى لح  (dال يوجت لجابة صقيقة.
 (aتوافق احيددددددبب احذي أدى لح  (bتعاكس احيدددبب احذي أدى لح
حتوث احتيار احكهربائي.
حتوث احتيار احكهربائي.
حتوث احتيار احكهربائي.
( 30درجة)
ثانيا ً :أجيبي عن األسئلة الثالثة اآلتية:
 -1اذكري نص قانون فاراداي في التحريض الكهرطيسي.
 -2املئي الفراغات بالكلمات المناسبة:
 (aتتنيّر جهة احلو احكهريييية بتنيّر جهة احتيار أو بتنيّر....................................
تتقول احطاقة احكهربائية في دوالب بارحو لح ياقة.........................................
(b
ّ
 -3ضعي إشارة صح ✓ أمام العبارات الصحيحة وإشارة  أمام العبارات المغلوطة  ،وصححي الغلط فيها  ،لكل مما يأتي:
 (aخطوي احقل احمناايييي احمتوحّت في مرك ملف دائري يمر فيه تيار كهربائي متواص تعامت أقطار احملف.
 (bتكون شت احلو احكهريييية عظم عاتما تتوازى خطوي احقل احمناايييي مع احيلك احذي يمر فيه تيار كهربائي.
(  40درجة)
ثالثا ً :حلي المسألة اآلتية:
وشيعة يول سلكها  50 mومقيط احلفة  ، 0.05 mيمر فيها تيار كهربائي شتته  5 Aواحمطلوب:
 -2حياب شت احقل احمناايييي احمتوحّت في مرك احوشيعة لذا كان يول احوشيعة 20 cm
 -1حياب عتد حفات احوشيعة.
 -3لذا أردنا زياد شت احقل احمناايييي لح أربعة أمثال ما كانت عليه ،فما قيمة شت احتيار احالزمة حذحك.
الكيمياء
( 30درجات)
أوالً :اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك:
 -1عملية ذوبان المادة المنحلة في ُمحل مناسب:
 (dتكاثف.
 (cانصهار.
تقول في يائي.
تقول كيميائي.
ّ (b
ّ (a
 -2الحمض القوي من الحموض اآلتية:
 (dحمض احخ .
 (cحمض احكبريت.
 (bحمض احام .
 (aحمض احفوسفور.
 -3عدد الوظائف الحمضية في حمض اآلزوت:
2 (d
3 (c
4 (b
1 (a
( 30درجة)
ثانيا ً :أجيبي عن األسئلة الثالثة اآلتية:
 -1أكتبي الصيغة الجزيئية ثم األيونية لكل مما يأتي:
 (bنترات احصوديوم.
 (aكلوريت احباريوم.

 -2أعطي تفسيراً علميا ً لكل مما يأتي :
 (aال يال احماء احمل ّ
طر احتيار احكهربائي.
 (bيذوب ملح كبريتات احاقاس في احماء بياما ال يذوب احشمع في احماء.
 -3ضعي إشارة صح ✓ أمام العبارات الصحيحة وإشارة  أمام العبارات المغلوطة  ،وصححي الغلط فيها  ،لكل مما يأتي:
 (aييتعم حمض احام في صااعة األسمت احكيميائية.
 (bيتأيّن حمض احكربون في مقلوحه احمائي تأياا ً كلياً.
( 40درجة)
ثالثا ً  :حلي المسألة اآلتية:
𝟏−
H =1 , C= 12 , O = 16
مقلول حقمض احخ  CH3COOHتركي احنرامي 𝐋 90 g.واحمطلوب حياب:
 – 2احتركي احموحي حقمض احخ .
 -1كتلة حمض احخ في  100 mLمن مقلوحه احيابق.
 -3حجم احماء احمضاف لح  10 mlمن مقلول حمض احخ احيابق حيصبح تركي احمقلول 𝟏. 0.5 mol.𝒍−
انتهت األسئلة

