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 /األستاذ جياد النحال7112-7112/مسائي/1/ف6اختبار عموم/صف

 7108 – 7107لمعام الدراسي  سادسالفصل الدراسي األول لمصف ال اختبار نياية

 ذكور ابن خمدون اإلعدادية لالجئينالمدرسة:                 العموم العامةالمادة: 

 الدرجة:                     جياد مجدي النحالاألستاذ:         ساعة ونصفزمن االختبار: 

 ......الشعبة:     .............................. اسم الطالب:                      ةلمسائياالفترة: 
 

 درجة ( 14)                                     دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي: /يالسؤال األول: ضع

 جدًا :العينة بدقة متناىية رؤية جزء في المجير ُيستخدم لتوضيح  -0
 الضابطان الصغيران. -د  المكثف. -ج قرص التحريك. -ب مثبت الشرائح. -أ

 ( ىي :6( والعدسة الشيئية )01قوة تكبير المجير عندما تكون قوة تكبير العدسة العينية ) -7
 مرة. 161 -د مرة. 61 -ج مرة. 611 -ب مرة. 16 -أ

 كائنات وحيدة الخمية :تعتبر جميعيا  -3
 الفطريات. -د الطحالب. -ج األوليات. -ب الفيروسات. -أ

 : ما عداجميع األمراض التالية تسببيا الفيروسات  -4
 الحمى القالعية. -د القدم الرياضي. -ج الجدري. -ب شمل األطفال. -أ

 طريقة لتغذية الفطريات حيث تعتمد عمى الكائنات الحية األخرى وتسبب ليا األمراض : -5
 التعايش. -د التكافل. -ج التطفل. -ب الترمم. -أ

 من العناصر التي ُتحفظ تحت طبقة من الكاز : -6
 الذىب. -د الزئبق. -ج الفضة. -ب البوتاسيوم. -أ

 الرمز الذي ُيمّثل عنصر فمزي : -7
 .Cu -د .S -ج .C -ب .O -أ

 تركيب القشرة األرضية : ربعرمز العنصر الذي ُيمثل  -8
 .Cl -د .Si -ج .Al -ب .O -أ

 ُيشّكل غاز األكسجين من الغالف الجوي ما نسبتو : -9
 %.17 -د %.22 -ج %.71 -ب %.22 -أ

 لمتمغنط : ةالقابممن العناصر  -01
 الحديد. -د النحاس. -ج الكربون. -ب الكبريت. -أ

 ما مقدار المسافة التي يقطعيا الجسم األسرع عند ثبوت الزمن ؟ : -00
 متر. 11 -د متر. 17 -ج متر. 14 -ب متر. 11 -أ

 ثواني ؟ : 8م/ث "، ما المسافة التي يقطعيا في  4" يسير أحمد بسرعة  -07
 متر. 27 -د متر. 17 -ج متر. 7 -ب نصف متر. -أ
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  عند النقطة: يمكن رفع الصخرة المقابمة بأكبر قوة -03
 .4 -د .2 -ج .7 -ب .1 -أ

 فيما يمي :الحركة المختمفة  -04
 .األرض حول نفسيا -د طبمة األذن. -ج عجالت الدراجة. -ب عقارب الساعة. -أ

 

 درجات ( 6)                                    العممي الدال عمى كل عبارة: اسم المفيوم  /يأكتب: نيالسؤال الثا

 بكمية الضوء المارة إلى العدسة.قرص مثبت أسفل المنضدة يسمح بالتحكم  )                    ( -1
 وعاء زجاجي أو بالستيكي ولو غطاء يحوي وسط غذائي لنمو وتكاثر الخاليا. )                    ( -7
 قدرة الجسم عمى مقاومة مسببات المرض والقضاء عمييا ومنعيا من إحداث خمل. )                    ( -2
 ذرتين أو أكثر من النوع نفسو من الذرات أو من ذرات مختمفة.اتحاد  )                    ( -4
 المكان الذي يوجد فيو الجسم بالنسبة لنقطة إسناد معينة. )                    ( -1
 مؤثر خارجي يؤثر في األجسام فيؤدي لتحريكيا أو تغيير شكميا أو سرعتيا. )                    ( -6

 

 درجات ( 1)                                   الفراغات التالية بالكممة / الكممات المناسبة: /يأكملالسؤال الرابع: 

 بينما تسبب األوليات لإلنسان مرض .................... . ،تسبب البكتيريا لإلنسان مرض .................... -1

 .................... . من الفطريات عديدة الخاليابينما  ،تنتمي السبيروجيرا لمجموعة .................... -7

 ..... .ْس( ىي ........... 211ْس( فإن حالتو عند ) 661إذا عممت أن درجة انصيار عنصر األلومنيوم ىي ) -2

 .................... وقود المستقبل.غاز بينما يعتبر  ،ُيستخدم .................... في قص الزجاج -4

 ما نحتاج إلى .................... و .................... و .................... . يمزمنا لتحديد موضع جسم -1

 درجات ( 2)                                         السؤال الخامس: ماذا يحدث في كل حالة من الحاالت التالية:

 تناول طفل تفاحة مصابة بمرض فيروسي. -1

 ........................................................................... ..............................يحدث/ 

 .الكربونمع ذرة من عنصر  كسجيناتحاد ذرتين من عنصر األ -7

 ........................ .................................................................................يحدث/ 

 طرقة.الطرق بشدة عمى قطعة حديد باستخدام م   -2

 ........................................................................... ..............................يحدث/ 
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 درجات ( 4)                                                                :بذكر السبب /ي: عملالسؤال السادس

 يصف العمماء الفيروسات بأنيا عتبة الحياة. -1

 السبب/ .................................................................................................. .

 ُينصح بفحص خزانات المياه في المدارس والمنازل بشكل دائم. -7

 بب/ .................................................................................................. .الس

 يدخل عنصر النحاس في صناعة األسالك.  -2

 السبب/ .................................................................................................. .

 تم تمثيل العناصر بالرموز المأخوذة من المغة الالتينية.ي -4

 السبب/ .................................................................................................. .
 

 درجات ( 2)                                                                 أجب حسب المطموب: السؤال السابع:

 درجات ( 4)                                                                                -أكمل/ي الجدول: -أ

 البالزموديوم األميبيا وجو المقارنة
   وسيمة الحركة
 الكبريت الحديد وجو المقارنة

   الممعان والبريق
 الكربون النحاس المقارنةوجو 

   نوع العنصر
 السرعة القوة وجو المقارنة
   وحدة القياس

 

 ( درجة واحدة)                                                                           -:في الشكل المقابل -ب

 ........................... ... :ماذا يحدث لممصباح ؟  -

 االستنتاج: .......................................... . -
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 ) درجة واحدة ( ، عند وضع قطعة نحاسية في كأس بو مخموط الممح والخل.                في الشكل المقابل -ج

 المشاىدة: .......................................... . -

 ............... .االستنتاج: ........................... -

 

ثواني، احسب متوسط سرعة  3متر، فوصمت بعد زمن قدره  611أطمق شخص رصاصة عمى شجرة تبعد  -د
 ( درجتان)                                                                                           الرصاصة ؟.

................................................................................................................
................................................................................................................

.............................................................................................................. . 

 

 مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق

 حل نموذج االمتحان النيائي

 السؤال األول:

 04 03 07 00 01 9 8 7 6 5 4 3 7 0 الرقم
 ج أ د أ د ب ج د أ ب ج ب ج د اإلجابة

 السؤال الثاني:

 المناعة. -2  الطبق البتري. -7  أو مجمع الضوء.المكثف  -1

 القوة. -6   الموضع. -1    الجزيء. -4

 السؤال الثالث:

 الطحالب /// عيش الغراب أو العفن. -7 الحمى أو تسوس األسنان /// المالريا أو الزحار األميبي. -1

 اإلسناد. الُبْعد واالتجاه ونقطة -1   األلماس /// الييدروجين. -4  سائمة. -2

 السؤال الرابع:
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 مركب ثاني أكسيد الكربون )جزيء(. -7  ال يصاب بأذى ألن الفيروسات كائنات متخصصة. -1

 تصبح صفائح ألنيا قابمة لمطرق. -2

 السؤال الخامس:

 ألنيا ال تبدي نشاطًا إال داخل جسم الكائن الحي أو ألنيا حمقة وصل بين الكائن الحي والجماد. -1

 لتسييل دراستيا وحفظيا. -4  ألنو عنصر قابل لمسحب. -2  تراكم الطحالب بداخميا.لمنع  -7

 السؤال السادس:

 -أ

 البالزموديوم األميبيا وجو المقارنة
 االنزالق األقدام الكاذبة وسيمة الحركة
 الكبريت الحديد وجو المقارنة

 ال يممع يممع الممعان والبريق
 الكربون النحاس وجو المقارنة
 ال فمز فمز نوع العنصر
 السرعة القوة وجو المقارنة
 متر / ثانية النيوتن وحدة القياس

 -ب

 ألن الكربون جيد التوصيل لمكيرباء. –  يضيء المصباح. -

 -ج

 حدوث تفاعل كيميائي. –   تصبح القطعة النحاسية المعة ونظيفة. -

 -د

 متر/ثانية. 711=  2÷  611الزمن = ÷ متوسط السرعة = المسافة 




