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المستوى الخامس
الصف الثالث اإلعدادي و األول الثانوي

كل االسئلة تحقق  4نقاط:
الوزن الذري:

;C-12 ; Al-27 ; Na-23 ; O-16 ; S-32 ; K-39 ; Cl-35,5 ; P-31 ; Mn-55; Cu-64; Zn-65
I-127; Mg-24; P-31; Ca-40.
 .1أي من االتي ال يؤثر علي عملية اهتزاز بندول الساعة ؟
ا -طول ساق البندول المعدنية
ب -كتلة البندول
ج -درجة حرارة الوسط
د -وضع البندول علي االرض
هـ  -االرتفاع الذي يوضع فيه البندول
 .2عملية االكسدة في جسم االنسان تعتمد علي عملية التوازن في اطالق الهيموجلوبين
)Hem(aq) +4 O2(g) ↔ Hem(O2)4(aq
عند االرتفاعات العالية يتأثر تبادل الغازات في الرئة بـ
ا -النقص في الضغط الجزئي للغازات
ب -الزيادة في الضغط الجزئي للغازات
ج -النقص في الطاقة االشعاعيه
د  -الزيادة في الرطوبة
هـ  -الحقيقة ان جسم االنسان يتكيف بسرعة

 .3في التفاعل النووي أي من اآلتي ال يمكن تطبيقه ؟

ا -قانون بقاء الدفع
ب -قانون بقاء الطاقة الكلية النسبية
ج -قانون بقاء الشحنة
د -قانون بقاء العدد الكتلي
هـ  -قانون بقاء الكتلة

 .4يستهلك الرجل أثناء الجري  2390Kj/dayو تستهلك المرأة
يمكن للرجل ان يأكل موز كي يعوض فرق هذه الطاقة .اذا علمت ان متوسط السعرات التي تنتجها موزة واحدة بوزن
 100 gmهو  69Kcalاوجد متوسط عدد الموز الذي يجب ان يأكلها الرجل كي يعوض فرق الطاقة.
2100Kj/day

ا -موزة واحدة
د -أربع موزات

ج -ثالث موزات

ب -موزتان
هـ  -خمس موزات.

 .5إذا علمت أن قانون الحركة لجسم مهتز كتلته  m= 1Kgيكون :
فإن سعة اإلهتزاز و الطور المبدئي لهذه الحركة تكون :
;8 cm
ب)
;16 cm
أ)
;8 cm
ه)
د) 16 cm; 6

ج)

;4 cm

 .6الضباب يكون خليط متجانس ناتج من ذوبان:

ب -الهواء في الماء
د -ثاني اكسيد الكربون في الهواء

ا -جزيئات الغبار في الهواء
ج -قطرات ماء في الهواء
هـ  -غازات بيضاء في الهواء

 .7تردد موجة طولية مرنة  n= 1000 Hzتنتشر خالل وسط كثافته
N/
أي من االتي يكون فرق الطور بين نقطتين يقعان علي مسافة  20سم ؟
أ)
د)

ب)
ه)

ج)

ومعامل المرونة

 .8كبريتات النحاس المائية الزرقاء  CuSO4 x 5H2Oيستخدم في الزراعة  ،ماهو
تركيز المحلول الذي نحصل عليه بذوبان 25جم من كبريتات النحاس الزرقاء في 175
جم من الماء؟
ج) 20%
ب) 10%
أ) 12.5%
ه) 8%
د) 17.5%
 .9حركة االخطبوط في الماء يمكن ان تفسر علي اساس:

أ -مبدأ الفعل ورد الفعل
ج -مبدأ القصور الذاتي
ح -هـ  -قانون بقاء الطاقة

ب -قوانين نيوتن للحركة
د -قانون بقاء الدفع

 .10عدد العناصر الكيميائية الممثلة بالرمز الكيميائي الموجود في اسم عنصر الكربون  CARBONهي:
أ6 -
ج4 -
ه -صفر.

ب5 -
د7 -

 .11ثالثة اعمدة كهربية متماثلة موصلة علي التوازي اذا كانت االطراف الموجبة والسالبة للمجموعة متصلة بموصل
مهمل المقاومة شدة التيار الذي يمر في الدائرة يكون  24امبير إذا فصل عمود من الدائرة فسوف تكون شدة تيار
الدائرة
ب 8 -أمبير.
أ 16 -أمبير.
د 32 -أمبير.
ج 24 -أمبير.
ه 4 -أمبير.

 .12مجسم الصورة التالية يستخدم ل............
فولتميتر

قطب من النحاس
كاثود

قنطرة ملحية

قطب من الزنك
آنود

ا) تحويل الطاقة الكهربية لطاقة كيميائية
ب) تسخين الصفائح المعدنية
ج) ترسيب المعادن (الفلزات) عل الصفيحتين
د) تحويل الطاقة الكيمائية لطاقة كهربية
ه) إذابة الصفيحتين المعدنيتين
 .13نظام بؤري يتكون منعدسات محدبة يليها عدسات مقعرة .حزمة من اشعة موازية للمحور االصلي لجهاز
بصري تسقط علي عدسات محدبة أي من الجمل االتية صحيحة عن حزمة االشعة الضوئية التي ستخرج من
العدسة المقعرة؟
ج -ال يوجد حزمة
ب -المحدبة
ا -المقعرة
د -موازية لمحور الجهاز البصري واعرض كثيرا من االشعة الساقطة
هـ  -موازية لمحور الجهاز البصري واضيق كثيرا من االشعة الساقطة
 .14لتتزن المعادلة الكيميائية التالية
H2O2 + KMnO4 + HCl → MnCl2 + KCl + H2O + O2

يجب ان نستخدم أي من معامالت االتزان الكيميائي في الخيارات التالية ؟
أ)
د)

5,2,2,2,2,8,2
2,2,5,2,2,5,1

ب) 2,5,2,5,5,8,2
ه) 5,2,8,2,2,8,5

ج) 5,2,6,2,2,8,5

 .15أي من االتي نظام ديناميكي حراري مغلق ؟
ب -خنفساء
ا -ورقة زهرة
هـ  -بالون االرصاد الجوية.
د -السائل في ترمومتر

ج -كوب شاي

 .16فقاعات من غاز ثاني أكسيد الكبريت في دورق به محلول يوديد الصوديوم  Cm =2 mol/Lبمعرفة
ان هذه الظاهرة تتبع المعادلة الكيميائية التالية
NaIO3 + SO2 + H2O → NaI + H2SO4
اوجد حجم الغاز الذي يحدث فقاعات تحت الظروف العادية و الكتلة الناتجة من يوديد الصوديوم .
ج)  22.4لتر  15 ،جم.
ب)  22.4لتر  150 ،جم.
أ)  13.44لتر 30 ،جم .
ه)  13.44لتر  14 ،جم.
د)  30 ، 22.4جم.
 .17أي من الجمل االتية غير صحيح عن المرايا المستوية؟
ا -لهم نظام بؤري
ب -تنتج صورة تقديرية من اجسام حقيقة
ج -لها بؤر حقيقية
د -مقدار التكبير الخطي (التكبير العرضي) يكون اقل من الواحد
هـ  -حجم الصورة يتغير بتغير موضع السطح العاكس
 .18تركيز حمض الهيدروكلوريك في العصارة المعدية لشخص سليم يكون  0.3%في حالة شخص مصاب
بحموضة المعدة هذه القيمة تتضاعف  ،لعينة بحجم  250مل من عصارة معدة شخص مصاب بحموضة المعدة
) ، (ρ=1g/mLكم ستكون كمية بيكربونات الصوديوم الالزمة لكي تصل العصارة المعدية إلى التركيز الطبيعي
؟
ج 8.4 -جم
ب 1.74 -جم
أ 1 -جم
ه 4.8 -جم
د 1.68 -جم
 .19منشورات االنعكاس الكلي ......
ا -يكون فيها مقطع عرض مثلث متساوي االضالع
ب -تستخدم في عمل الميكروسكوب
ج -لهم خاصية اشعة الضوء يمكن ان تخرج من المنشور من أي جهة من المشور
د -تكافئ المرايا المستوية وظيفيا
هـ  -تكون اوساطا ممتصة قوية

 .20اختر المادة او مجموعة المواد التي عند ذوبانها تكون محاليل قلوية:
جNaCl, KNO3,CaCl2 -
بHCN -
أNa2SO4, CaCO3 -
هNaHCO3, NH3 -
دKCl -
 .21موجة ضوئية أحادية اللون تنتشر في وسط شفاف متجانس ومتماثل اثناء انتشارها
ا -الطول الموجي يتغير علي طول مسار الضوء
ب -حزمة الضوء تغير اتجاه انتشارها
ج -شكل الموجه يتغير بانتظام
د -تردد الموجة يتغير بانتظام
هـ  -معامل االنكسار يعتمد علي اتجاه انتشار الموجة
 .22آخذا في االعتبار المعادالت األربع التالية :
I.
HS- + H2O ↔ S2- + H3O+
II.
HS- + H3O+ ↔ H2S + H2O
III. NO3 - + H2O ↔HNO3 + HOIV. HCO3- + H2O ↔ H2CO3 + HOالماء يكون لديه خاصية حامضية في المعادالت .......
أ-
د-

I, II, III, IV
I, II

بI, II, III -
هIII, IV -

جII, III, IV -

 .23ما هي المسافة بين جسم و صورته عندما يري الجسم عند الشعاع الساقط خالل لوح من الزجاج
سمكه  9مم ( ) N= 1.5
ج 18 -مم
ب 3 -مم
أ 9 -مم
ه 405 -مم
د -صفر
 .24أي من االختيارات التالية يحتوي علي مواد احادية القطب؟
أH2O; CS2; CHCl3 -
دN2; CCl4; CHCl3 -

بCO2; H2S; HCl -
هHCl; NH3; H2O -

جNH3; CS2; CH4 -

 .25في الدائرة التالية نحن نعلم أن  ، U= 100Vاعتبر أن :
U1 =50V, R1=50Ω and R2= 25Ω.
أوجد مقاومة الفولتميتر .
بRV= 0 -
أ(RV ∞) -
جRV = 25Ω -
دRV = 100Ω -
هRV = 50Ω -
 .26النشا هي :
ا -دهون نباتية لها دور في تدعيم النبات
ب -سكريات عديدة التسكر ولها مذاق حلو
ج -بروتين
د -السكريات عديدة التسكر النباتية وتخزن كاحتياطي غذائي داخل النبات
هـ  -السكريات عديدة التسكر الحيوانية وتخزن كاحتياطي غذائي.
 .27ما الضغط الواقع علي مكعب من الحديد
منحدر يصنع من الخط األفقي زاوية  600؟
أ7.8 kPa -
د7.8 kPa -

ب3.9 kPa -
ه7.8 kPa -

و طول حرفه  20سم عندما يوضع على

ج15.6 kPa -

 .28السليلوز هو :
ا -سكريات عديدة التسكر نباتية لها دور في دعم وتقوية النبات
ب -السكريات عديدة التسكر ولها مذاق حلو
ج -بروتين
د -السكريات عديدة التسكر النباتية وتخزن كاحتياطي غذائي داخل النبات
هـ  -السكريات عديدة التسكر الحيوانية وتخزن كاحتياطي غذائي
 .29عندما تنتشر موجة صوتية خالل وسط ........
ا -الجزيئات تنتقل من مكان لآلخر
ب -الموجات الصوتية موجات مستعرضة
ج -اذن الشخص السليم يمكن ان تسمع االصوات بترددات دون  20هرتز.
د -الطاقة تنتقل من مكان آلخر
هـ  -سرعة الصوت اكبر من سرعة الضوء

 .30سبيكة نحاسية من معدني ( النحاس  +الزنك )

كتلتها  24جم تحتوي على  40%نحاس فتكون كتلة الزنك في السبيكة النحاسية بالجرام ؟
أ 9.6 -جم
د 20 -جم

ب 14.4 -جم
ه 4.8 -جم

ج 6.4 -جم

