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 /األستاذ جياد النحال7118-7117/صباحي/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:                    الصباحيةالفترة: 
 

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

 جزء في المجير ُيستخدم لتوضيح العينة والحصول عمى رؤية واضحة : -0
 الضابطان الكبيران. -د .المكثف -ج قرص التحريك. -ب ت الشرائح.ثب  م   -أ

 ( ىي :4( والعدسة الشيئية )01قوة تكبير المجير عندما تكون قوة تكبير العدسة العينية ) -7
 مرة. 141 -د مرة. 41 -ج مرة. 411 -ب مرة. 14 -أ

 من الكائنات بدائية النواة : -3
 الفطريات. -د الطحالب. -ج األوليات. -ب البكتيريا. -أ

 من األمراض التي تسببيا البكتيريا : -4
 تسوس األسنان. -د القدم الرياضي. -ج صدأ القمح. -ب تبرقش التبغ. -أ

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

 : ما عدا جميع العناصر اآلتية تتواجد في الطبيعة عمى شكل جزيئات -6
 األكسجين. -د النحاس. -ج الكبريت. -ب الييدروجين. -أ

 فمزي :ال الرمز الذي ُيمّثل عنصر  -7
 .S -د .Al -ج .Cu -ب .Fe -أ

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

 من الغالف الجوي ما نسبتو : لنيتروجينُيشّكل غاز ا -9
 %.17 -د %.78 -ج %.71 -ب %.87 -أ

 العنصر الوحيد الذي يوّصل الكيرباء وال يوّصل الحرارة : -01
 الحديد. -د النحاس. -ج الكربون. -ب الكبريت. -أ

 ما مقدار الزمن الذي يستغرقو الجسم األبطأ في قطع مسافة ثابتة ؟ : -00
 دقائق. 8 -د دقائق. 6 -ج دقائق. 4 -ب دقائق. 5 -أ

 ثواني، متوسط سرعة حسام ىو : 01متر في  41يقطع حسام مسافة  -07
 م/ث. 411 -د م/ث. 4 -ج م/ث. 7 -ب م/ث. 1 -أ
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 عند النقطة: يمكن رفع الصخرة المقابمة بأقل قوة -03
 .4 -د .3 -ج .7 -ب .1 -أ

 الحركة المختمفة فيما يمي : -04
 وتر العود. -د األرجوحة. -ج عقارب الساعة. -ب بندول الساعة. -أ

 

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

 سطح مستٍو توضع عميو العينة المطموب تكبيرىا. )                    ( -1
 جياز ت حفظ بو األطباق البترية التي تمت زراعتيا بتأمين درجة حرارة مناسبة. )                    ( -7
 مناعة صناعية ضد مسببات المرض لمساعدتو عمى مقاومتيا.إكساب جسم اإلنسان  )                    ( -3
 وحدة بناء المادة وأصغر جزء فييا، وال يمكن تقسيميا إلى أصغر منيا. )                    ( -4
 النقطة المعمومة التي تستند إلييا في تحديد موضع جسم معين. )                    ( -5
 االتجاه الذي توثر فيو القوة في الجسم وتحر كو وتغي ر موضعو إما سحبا أو دفعًا. )                    ( -6

 

 درجات ( 5)                                  الفراغات التالية بالكممة / الكممات المناسبة: /يأكمل: السؤال الثالث

 بينما تسبب لمحيوانات مرض .................... . ،تسبب الفيروسات لإلنسان مرض .................... -1

 بينما من الفطريات وحيدة الخمية .................... . ،ينتمي الكالميدوموناس لمجموعة .................... -7

 ............ .ْس( ىي .... 551ْس( فإن حالتو عند ) 661إذا عممت أن درجة انصيار عنصر األلومنيوم ىي ) -3

 بينما يعتبر ................... العنصر الوحيد القابل لمتمغنط. صناعة البطاريات،....... في ي ستخدم .......... -4

 . ....................و  ....................و  ....................من عناصر القوة  -5

 درجات ( 3)                                            : ماذا يحدث في كل حالة من الحاالت التالية:السؤال الرابع

 تحمل البالزموديوم. األنوفيمس التي تعر ض شخص لمسعة بعوضة -1

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

 الييدروجين مع ذرة من عنصر األكسجين.اتحاد ذرتين من عنصر  -7

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

 تفاعل الحديد مع األكسجين في جو رطب. -3

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

 الفيروس المسبب لمرض الرشح ال يسبب مرض شمل األطفال. -1

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

 ي نصح بعدم االقتراب من جثث الحيوانات المختمفة التي نشاىدىا. -7

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

 يدخل عنصر الحديد في صناعة الصفائح. -3

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

 .Naبينما ي رمز لعنصر الصوديوم بالرمز  Nيرمز لعنصر النيتروجين بالرمز  -4

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

 درجات ( 8)                                                               أجب حسب المطموب: :السؤال السادس

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

 التريبانوسوما البراميسيوم وجو المقارنة
   وسيمة الحركة
 الكبريت الكربون وجو المقارنة

   درجة االنصيار
 السميكون األلومنيوم وجو المقارنة
   نوع العنصر
 المسافة القوة وجو المقارنة
   أداة القياس

 

 

 ) درجة واحدة (                                                                          -في الشكل المقابل: -ب

 : ............................. .ماذا يحدث لمدبابيس ؟ -

 االستنتاج: .......................................... . -
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                                                                                            من الخل في القارورة. 3سم71ط مسحوق الخبيز الموجود في البالون عمى ، عندما يسقفي الشكل المقابل -ج

 درجة واحدة ( )                                          المشاىدة: .......................................... . -

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

 

 

ثانية ليصل إلى المدرسة، كم  711متر/ ثانية، فيحتاج إلى زمن قدره  4يتحرك محمد من منزلو بسرعة  -د
 ( درجتان )                                                               تساوي المسافة بين البيت والمدرسة ؟.

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

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

 

 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
 ب د ج د ب ج أ د ج أ د أ ج د اإلجابة

 السؤال الثاني:

 التطعيم. -3    الحاضنة. -7   .المنضدة -1

 خط عمل القوة. -6   نقطة اإلسناد. -5    الذرة. -4

 السؤال الثالث:

 الطحالب /// الخميرة. -7   الجدري أو شمل األطفال /// انفمونزا الطيور أو الحمى القالعية. -1

 مقدار القوة وخط عمل القوة ونقطة تأثير القوة. -5 الجرافيت /// الحديد. -4  صمبة. -3
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 السؤال الرابع:

 صدأ الحديد. -3  مركب الماء )جزيء(. -7  مرض المالريا. -1

 السؤال الخامس:

 الخاليا دون غيرىا.ألن الفيروسات كائنات متخصصة فكل فيروس يتطفل عمى نوع محد د من  -1

 ألنو عنصر قابل لمطرق. -3   ألنيا تسبب انتقال بعض األمراض لإلنسان. -7

 ألن النيتروجين اكتشف أواًل ثم بعد ذلك تم اكتشاف الصوديوم. -4

 السؤال السادس:

 -أ

 التريبانوسوما البراميسيوم وجو المقارنة 
 األسواط األىداب وسيمة الحركة
 الكبريت الكربون وجو المقارنة

 منخفضة مرتفعة درجة االنصيار
 السميكون األلومنيوم وجو المقارنة
 شبو فمز فمز نوع العنصر
 المسافة القوة وجو المقارنة
 الشريط المتري أو المسطرة الميزان النابضي أداة القياس

 -ب

 ألن النحاس جيد التوصيل لمحرارة. –   تسقط الدبابيس. -

 -ج

 حدوث تفاعل كيميائي بين مسحوق الخبيز والخل ويصعد غاز ثاني أكسيد الكربون. –انتفاخ البالون.    -

 -د

 متر. 811=  711×  4الزمن = × المسافة = متوسط السرعة 




