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 متوسط

 اختبار مقتـرح منفصل امثامث 

 امعنوم امفيزيائية و امتكنوموجيا: في مادة

 ً ٌ الخمٍس  :  ؤهمل الجدألٌا الخالي:  ألا

ً الثاوي  : لىلل الحسهتبليً  شياٌ الخاليت: الخمٍس

 
لت هلل الحسهت في ول شيل؟ مؼ (1  .هاغىاصس  جددًدماػٍس

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

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

 .غحن غلى ول شيل حهت خسهت ول غىصس  (2

 .................................... ؟2-في الشيل  (2)هيف ٌظمى الػىصس زكم  (3

 .........................................................................ألاماهودألازه في الترهيبت؟

  اذا وان املظيىحن مخباغدًً ماهي ألاطيلت هلل الحسهت 3-في الشيل (4

 .التي وظخػملها؟ألاضح ذلً في زطم جخؼيؼي

خيث ًمىً مغىؼت .حػلم اخمد ؤن للحدًد ألااملغىاػيع ؤهميت بالغت في الحياة اليوميت:ألاطػيت إلادماحيتاٌ

خيث ألاحد كظيبحن .ألاهره املواد منها ما ًدافظ غلى مغىؼخه ألا خسى فال.كظيب حدًدي ؤألا فوالذي بؼسق مخخلفت

 .ال ٌػسف مادة صىػهما فإخرهما بلى الوزشت ملػاًىتهما الخظ الشيل

 ..................................................ماهي ػسق مغىؼت الحدًد؟ (1

بحن اللظيبحن مً هو الري ًمثل كظيبا مغىاػيظيا؟ ( 2

 ................................................ غلى الشيلمدددا كؼبيه         

 .اذهس بػع فوائد اطخخدام املغىاػيع في خياجً اليوميت( 3

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

 اطم الجصيء
صيغت  غـــدد الــــرزاث هــوع الـــرزاث

ال

 H O C H O C الىيميائيت

X X  2 1  OH املاء 2  

        زىائي  هسجحن

        زىائي الهيدزألاححن

        زىائي ؤهظيد الىسرون 

        ؤخادي ؤهظيد الىسرون 

        غاش امليثان

زألارانغاش الب         

 امنموذج 

 3-الوزيلت 
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 متوسط

 اختبار مقتـرح منفصل امثامث

 امعنوم امفيزيائية و امتكنوموجيا: في مادة

 ً ٌ الخمٍس  :صىف الػىاصس الىيميائيت الخاليت في الجدألٌا املوالي:  ألا

 
 ذزة ؤألا حصيء اطمه زمص الػىصس الىيميائي

   

ً الثاوي  .كام اًمً بوطؼ مخؼؽ ملشسألاع لػبت لىلل الحسهت هوضح حصء مىه في الشيل:الخمٍس

لت هلل الحسهت في هره الحالت؟ (1  ................................................ماهي ػٍس

2)  ً  .2مؼ جددًد حهت دألازان الػىصس  .2 ألا 1طم الػىصٍس

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

ً ًدألازان في اججاهحن مخػاهظحن (3 ً اللػبت الن الػىصٍس  .غىد اهجاش املشسألاع ألاحد صػورت في جدٍس

 .اكترح خلحن ليي ًدألاز املظيىحن في هفع الاججاه مؼ السطم - ؤ

لت هلل الحسهت في ول خل جلترخه - ب  .طم ػٍس

 ٌ  الحل الثاوي الحل  ألا

  

لت لت :الؼٍس  :الؼٍس

م مجموغت مً  ػفاٌ ًلػبون بالىسة،مً بينهم :ألاطػيت إلادماحيتاٌ م مً املدزطت ،ألاحد في الؼٍس غاد هٍس

صدًله غمس،ألاطؼ مدفظخه غلى  زض ألا بدا ًلػب مػهم،فظلؽ مفخاح املجٌز الري وان في حيبه في خفسة 

،اخظس املغىاػيع الري ٌظخػمله ؤبون لجمؼ :كاٌ له غمس.طيلت،فصػب غليه بخساحه اذهب بلى املجٌز

 .املظامحر،ألاؤهذ ابدث غً طلً خدًدي

 .(دغم بحابخً بسطم مىاطب).اشسح هيف ٌظخؼيؼ غمس بخساج املفخاح الفوالذي مً الحفسة (1

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

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

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

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

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

م بلى املجٌز ألاطؼ املفخاح غلى مىخبه بجاهب مجموغت مً مظاطيً الوزق فالخظ اهجرابها ،فظس ماخدر (2  .بػد ألاصٌو هٍس

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

 .................................................................ماهي الىصيدت التي جلدمها لألػفاٌ غىد خسألاحهم مً املدزطت؟ (3

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

 امنموذج 
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 متوسط

 اختبار مقتـرح منفصل امثامث

 امعنوم امفيزيائية و امتكنوموجيا: في مادة

 ً ٌ الخمٍس  .لدًىا زالر ؤهابيب اخخباز بها طدادة ًدخوي ول منها غلى غاش غدًم اللون : ألا

 :ؤهمل الجدألٌا الخالي بما ًىاطبه -

ً الثاوي  بلظيب مغىاػيس ي زم  B ألا Aهدلً كؼػخحن مً مادجحن مخخلفخحن :الخمٍس

 ألاال Aهلسب منهما وومت مً الدبابيع،هالخظ اهجراب الدبابيع لللؼػت 

 . Bحظلؽ ألاغدم اهجرابها هدو اللؼػت

 ؟B ألااللؼػت Aماهي مادة صىؼ اللؼػت  (1

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

لت املظخػملت للمغىؼت في هره الخجسرت ؟ (2  .............................................ماهي الؼٍس

 ...........................................................................؟Aماهو هوع مغىؼت اللؼػت (3

 :ملغىاػيع اخس (S)للمغىاػيع املظخػمل في الخجسرت مً كؼب  (N)كسرىا كؼب  (4

 ........................................ باليظبت ملغىاػيع؟S ألا Nماذا وػني بالحسفحن  - ؤ

 ...........................................ماهي الظاهسة التي جددر بحن املغىاػيظحن؟ - ب

 :ألاطػيت إلادماحيتاٌ

له غثر غلى كؼػت مػدهيت ًديؽ بؼسفيها هميت مً  وان طليم  ذاهب بلى املدزطت ألافي ػٍس

ائيت  ألاهو مخعجب مً هره الظاهسة . املظامحر فظإٌ ؤطخاذه ملادة الػلوم الفحًز

 .............................................؟بسؤًً ما اطم اللؼػت املػدهيت التي غثر غليها طليم (1

 ...............................................................هيف طيشسح له  طخاذ هره الظاهسة ؟ (2

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

 لظليم هره الظاهس الخظ الخالمير اهه غىدما جصل اللؼؼ الحدًدًت  طخاذ شسح ؤزىاء   (3

  .بلى بػد مػحن جلفص لخلخصم بهره اللؼػت دألان ملع

 ....................................................................... هيف حظمى هره املىؼلت التي جخإزس بها اللؼؼ الحدًدًت ؟ - ؤ

 .؟ دغم بحابخً بسطوماث جوطيديت هره املىؼلتججظيد هيف ًمىً  - ب

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

 

 

ئي الصيغت الىيميائيت  هابيب لت الىشف الىموذج الجٍص  ػٍس

    

    

    

 امنموذج 
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 متوسط

 اختبار مقتـرح منفصل امثامث

امعنوم امفيزيائية و امتكنوموجيا : في مادة

 ً ٌ الخمٍس  :صىف في حدألٌا  حظام بلى مغىاػيظيت ؤألا ال مغىاػيظيت -1 : ألا

 .اليورالذ-الصحاج-البالطديً-الىييل- ملىيوم-الحدًد-الخشب-الرهب-الىداض-الفوالذ

ؤحظام مغىاػيظيت
 

ؤحظام ال مغىاػيظيت
 

  

 . شماليAؤهمل الجدألٌا الخالي مؼ الػلم ؤن اللؼب - 2

 
 

 

 

ً الثاوي  شيل مً اشياٌ املغىاػيع،اذا جسهىاه في 1-جمثل الوزيلت:الخمٍس

 :خسهت خسة ًاخر الوطػيت املبيىت في الوزيلت

 ........................................هيف وظمي هرا الىوع مً املغاهؽ؟ (1

 هيف وظمي الاججهاًً اللران ًاخرهما كؼبي هرا املغىاػيع؟ (2

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

 خٌو مغىاػيع آخس مظخليم في مواطؼ 1-هدًس مغىاػيع الوزيلت (3

 :2-مخخلفت هما جبيىه الوزيلت

  في ول موطؼ؟1-ملاذا ًخغحر اججاه مغىاػيع الوزيلت - ؤ

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

 ...........................................................طمي املىؼلت التي جديؽ باملغىاػيع املظخليم؟ - ب

 ازطم الخؼوغ التي حشيلها هره املىؼلت خٌو املغىاػيع املظخليم؟هيف وظمي مجموغت هره الخؼوغ؟ - ث

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

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

ت ألاطؼ  طخاذ ؤمام الخالمير زالزت مظامحر مخمازلت لها هفع :ألاطػيت إلادماحيتاٌ في خصت  غماٌ املخبًر

بذا غلمذ ؤن اخد املظامحر مصىوع مً الحدًد ألاالثاوي مً  ملىيوم .لىنها مصىوغت مً مواد مخخلفت.املواصفاث

اكترح ججازب جمىىً مً جددًد ػبيػت ول مظماز مؼ جسجيب الخجازب .ألاالثالث مً الفوالذ

 .ألاهرلً املالخظت ألاالىديجت.ًجب حسجيل  دألااث املظخػملت في ول ججسرت.جسجيبا مىؼليا

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

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

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

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

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

 C D E F ؤألكؼاب

A    ججاذب 

B  جىافس   

 امنموذج 
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 متوسط

 اختبار مقتـرح منفصل امثامث

امعنوم امفيزيائية و امتكنوموجيا : في مادة

 ً ٌ الخمٍس خيث ًخم  اش  هسجحن غدة اطخػماالث في خياجىا هةطػاف املسض ىلغ : ألا

م الخدليل الىهسرائي للماء مؼ بطافت    .الصوداالحصٌو غليه غً ػٍس

............................................................................... هوع الخدٌو الحاصل؟غلل  ما (1

:................................................................................................................. الخػليل

حن في ول ؤهبوب؟هيف هىشف غنهما؟  (2 حػسف غلى الغاٍش
 ٌ  ....................................................................................................................................................................................: هبوب  ألا

 .....................................................................................................................................................................................: هبوب الثاوي

ئي ألارالصيغ الىيميائي (3 :  اهخب هرا الخدٌو بالىموذج الجٍص

ئي  .....................:بالىموذج الجٍص  

.....................: بالصيغ الىيميائي  

ً الثاوي  :ًمثل السطم امللابل مخؼؽ لظسغت طيازة بداللت الصمً:الخمٍس

  :ؤهمل الجدألٌا الخالي (1

 

 
 

 .خحن وان ًلود الظائم طيازجه شاهد بشازة مسألاز فةخترمها (1

الظسغت خحن ذان ؟   ما هي هره إلاشازة التي شاهدها؟ ألا هم واهذ -

 :................................................الظسغت:............................ هيإلاشازة

 :  ما هي اللحظاث الصمىيت التي واهذ فيها طسغت الظيازة (2
 

 :اثهم واهذ طسغت الظيازة في اللحظ (3

 ....................................................ما هي املظافت التي كؼػتها الظيازة في املسخلت  ألالى؟ (4

 (هداض، ؤملىيوم )جم فصل كؼؼ املػادن الحدًدًت  في ألازشاث الخسدة غً غحرها مً املػادن :الوطػيت إلادماحيت

بألت زافػت خاصت حػمل بصفيدت طميىت ٌغريها جياز ههسرائي جلخصم به كؼؼ  (...بالطديً، خشب )ألامواد ؤخسى 

ًخم بطلاغ اللؼؼ الحدًدًت في . املػادن الحدًدًت الطخغاللها في غملياث الاطترحاع

 . ؤماهً مػيىت بلؼؼ الخياز الىهسرائي غً الصفيدت

ملاذا ججرب الصفيدت اللؼؼ الحدًدًت؟ألاما غالكت الخياز الىهسرائي برلً؟ بسؤًً  (1

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

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

 .............................................مً ؤي مادة صىػذ الصفيدت الظميىت؟بسز بحابخً (2

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

 ..................................................................................................هل هىان جؼبيلاث ؤخسى لهره الظاهسة؟ (3

    مساخل خسهت 

    الصمني  املجاٌ

  )(st 

hkm /30  hkm /10 )/( hkmV 

s45  s0  )(st 

  )/( hkmV 

 امنموذج 

 1-الوثيقة
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 متوسط

 اختبار مقتـرح منفصل امثامث

امعنوم امفيزيائية و امتكنوموجيا : في مادة

 ً ٌ الخمٍس    :ؤهمل الجدألٌا الخالي : ألا

ولوز الهيدزألاححن  ؤخادي ؤهظيد الىسرون  هبًرذ الحدًداملاء زىائي الهيدزألاححن غاش امليثان  اطم الجصيء

غدد ألاهوع الرزاث في 

الجصيء 
 

 
  

ذزة هسرون ألاذزة 

ؤهسجحن 

ذزة ولوز  ألاذزة 

هيدزألاححن 

ئي  الىموذج الجٍص
 

     

   FeS    الصيغت الىيميائيت

ً الثاوي  : لىلل الحسهتًًالشيل امللابل ًمثل جسهيب:الخمٍس

                                                                            
                                                     الترهيب  ألٌا                                                   الترهيب الثاوي

لت هلل الحسهت في ول جسهيب؟ مؼ (1  .هاغىاصس  جددًدماػٍس

 ٌ  :...........................................غىاصسها:...................................................الترهيب  ألا

:...........................................غىاصسها:. ..................................................الترهيب الثاوي
 

 . في ول جسهيب(B)خدد  اججاه خسهت الػىصس ( 2

3 ) ً   في الترهيب الثاوي؟ B ألا Aماهو دألاز املظجن الوطيؽ املوحود بحن الػىصٍس

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

؟ (1  هيف ًمىً حػل البىسجحن جدألازان في حهخحن مخػاهظخحن في الترهيب  ألٌا

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

 .ادهس امثلت الخظتها في خياجً اليوميت ٌظخػمل فيها هلل الحسهت بواطؼت هرًً الترهيبحن( 5

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

ؤزىاء جسكيؼ مئزز الخلمير خمصة،طلؼذ إلابسة مً ًد ؤمه فىادجه  :الوطػيت إلادماحيت

،ًا بني طاغدوي الًجادها ألالم ًخمىً،فداألٌا صىؼ مغىاػيع ألاذلً باطخغالٌ بػع 

ت    .  ألا مظماز خدًدي 4.5v دألااث   املوحودة في املجٌز هظلً هداس ي ،بؼاٍز

 ما هوع املغىاػيع الري طيصىػه خمصة؟ألاهيف طيصىػه؟ (1

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

 .هل طيدافظ املغىاػيع املصىوع غلى مغىؼخه؟غلل (2

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

 ..................................ماذا جلترح غلى خمصة ليي ًدافظ املغىاػيع غلى مغىؼخه ختى بػد فصله غً الخياز؟ (3

 .هىان اطخخداماث للمغىاػيع في خياجىا اليوميت ،اذهس ازىحن منها (4

 .....................................................................................................................................................................
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 متوسط

 اختبار مقتـرح منفصل امثامث

امعنوم امفيزيائية و امتكنوموجيا : في مادة

 ً ٌ الخمٍس  مً ؤهثر الغاشاث املػسألافت   : ألا
ً
هظيد الىسرون  ألااخدا

ُ
ػد غاش زاوي ؤ ٌُ

خيث ًخم الحصٌو غليه  (1-الوزيلت) باطخخدامها إلػفاء الحسائم

م اختراق الىسرون في ألاحود ألافسة مً غاش  هسجحن .  غً ػٍس

 ........................................................ما هوع الخدٌو ؟ (1

هظيد الىسرون هيف هىشف غً غاش  (2
ُ
 ........................................................؟زاوي ؤ

ئياهخب هرا الخدٌو بالىموذج اٌ (3 :  ألارالصيغ الىيميائيحٍص

ئي            بالىموذج اٌ ....................:حٍص  

....................:             بالصيغ الىيميائيت  

ً الثاوي ( 2-الوزيلت).ؤهمل الجدألٌا الري ًبحن الخجازب التي ؤهجصتها شيماء ألاليلي في مخخبر املاطظت:الخمٍس

ججسرت الخلميرة ليلى ججسرت الخلميرة شيماء 

  
. صف ما ًددر غً غلم شيماء لللاػػت -

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

هيف حظمى الخجسرت التي كامذ بها شيماء؟  -

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

ماذا حظخيخج مً هره الخجسرت؟  -

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

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

. صف ما ًددر غً غلم ليلى شيماء لللاػػت -

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

هيف حظمى الخجسرت التي كامذ بها ليلى ؟  -

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

ماذا حظخيخج مً هره الخجسرت؟  -

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

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

 (3-الوزيلت)  كام ؤخمد بفخذ لػبخه فوحدها جخيون مً الػىاصس املوضحت في الشيل امللابل:الوطػيت إلادماحيت

:  هل ًمىىً مظاغدجه لإلحابت غنها .فؼسح غدة حظائالث

 ماهي ؤهواع هلل الحسهت املوحودة في هره اللػبت ؟ (1

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

 ..........................(B)الجهتؤألا (A)حهتاٌفي  ،5في ؤي حهت ًدألاز الػىصس زكم  (2

 دألان بطافت ألاطيلت ؤخسى لىلل 5 هيف ًمىىه حغيحر حهت دألازان الػىصس (3

 .........................................................................................الحسهت 

 .غىد حشغيل اللػبت طمؼ صوث الضجيج ألابػد لحظاث جوكفذ اللػبت غً إلاشخغاٌ (4

 ...........................................................................................في زؤًً ما هو طبب جوكف اللػبت؟ -

 ........................................................................................ما مصدز الضجيج ؟ألاهيف ًمىً الخخلص مىه؟ -

 امنموذج 

 (1-الوزيلت)

 (3-الوثيقة)


