
     2018/2019 لثانيامتحان الفصل الدراسي ا  الجمهورية العربية السورية     
 اسم الطالب:........وزارة التربية                                                                                 

 ساعة ونصف:(علوم عامة)المدة  فيزياء والكيمياء            ال :مديرية التربية في محافظة ...               المادة
  80 :(فيزياء وكيمياء)الدرجة العظمى  ف: الثامن األساسي             الص                               مدرسة: ........

  سؤال بجانبه. توضع درجة كلّ  أو، درجات لكّل سؤال) 8( أو ،)  درجة  40(      :اآلتية(الخمسة)عن األسئلة  أجب: أوالً   
       فيزياء) 2 –كيمياء  2( وانقلها إلى ورقة إجابتك:  ،مّما يأتي اختر اإلجابة الصحيحة لكلّ  -1    

 الصيغة الكيميائية لكلوريد المغنزيوم هي:  1)
      (a   MgClb             (2Mg Cl             (c   2MgCl               (d     2 3Mg Cl         

(2........................................ 
 (3...................................... 
(4............................................. 

........................................... 
 فيزياء) 2 –كيمياء  2( :امأل الفراغات بالكلمات المناسبة في كّل من العبارات اآلتية -2

       (a  ُوعدد العنصر، نوع على الكيميائيّ  التّفاعل يحافظ………. 

 (b   ُعلى الكهربائيّةالدَّارة  في األمبير مقياس وَصلي .........   
(c     .................................................. 
(d      ............................................ 

 اكتب الصيغة الكيميائية لكّل من المركبات اآلتية: -3
(a              أكسيد البوتاسيوم(b      ......................(c      .................(d ........................ 

 اكتب اسم كّل من المركبات اآلتية: -4
(a         2 3Al O              (b      ......................(c      .................(d ........................ 

 : ةاآلتيللمعادلة اللفظية  مّثلةالكيميائية الم اكتب الرموز والصيغ 5-
 صوديوم قطعة + الخل حمض                    الصوديوم خالت + الهدروجين غاز              

        ................................................................................................................. 
  ينتج حيث مع الكبريت بالتسخين، األلمنيوم برادة لتفاعل الممّثلة الكيميائّية المعادلة والّصيغ بالّرموز اكتب  6 -

 .الصلب األلمنيوم كبريتيد      
   ................................................................................. 

 فيزياء) 2 –كيمياء  2( أعِط تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: -9
(aمقاومة الكهربائية ثنائي قطب كهربائي غير فعال.ال 
b( .تحفظ قضبان الحديد في أماكن جافة 
(c.......................................................... 
(d........................................... 

   انقل الرسم المجاور إلى ورقة إجابتك، وارسم مسارات -10
 ).بواسطة(العدسة، مرآة ... لجسملاألشعة الضوئية التي توضح تشّكل خيال            
     ثّم اكتب صفات الخيال المتشّكل.           

   ارسم مسار شعاعي ضوئي ينتقل من الهواء إلى الماء، ثّم حّدد زاويتي الورود  -11
 .واالنكسار      
 ، ثّم حّدد عليه................ .........)، مقاومة ....،،.(مولد  ارسم مخطط لدارة كهربائية تحتوي على -12

 .......................................................( إضافة أي سؤال مناسب) -13    
     ...............................................( إضافة أي سؤال مناسب) -14    
 ) درجة لكّل مسألة 20(درجة )   40(  : تيناآلتيألتين حلّ المس -اً نيثا

 .(يمكن أن تشمل سؤال نظري مرتبط بالمسألة)  ...............)كيمياء (  المسألة األولى:
 .(يمكن أن تشمل سؤال نظري مرتبط بالمسألة) ............... ( فيزياء ) :ثانيةالمسألة ال

 انتهت األسئلة                                                               

تضمن بعض األسئلة المماثلة لألسئلة المقترحة في هذا النموذج العام/ بحيث يكون ي ،ياء))زيف 40+كيمياء 40(( 80 امتحان درجتهنموذج  مالحظة:
  شروط كتابة أسئلة االمتحان الجيد.ل اً أي محقق، و...... الفردية بين التالميذ،شامل، ويراعي بعض المهارات العملية، والفروق 


