
 1 صفحت              حقىق النشر والتىزيع والطبع محفىظت لىزارة التربيت   ( الثانيتالدورة  - نسىي مهني –)فيسياء وكيمياء   1024خاص بدورة  

 

 

 الجمهىريت العربيت السىريت 

 وزارة التربيت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سّمم تصحيح امتحان مادة الفيزياء والكيمياء

 لشهادة الدراسة الثانوية المهنية النسوية
 وشهادة الثانوية المهنية الصناعية
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 الجمهورية العربية السورية
 وزارة التربية      

 سّمم تصحيح امتحان مادة الفيزياء والكيمياء
  1024عام  الثانية دورةاللشهادة الدراسة الثانوية المهنية النسوية 

  ( مزدوجم اليمعوشهادة الثانوية المهنية الصناعية: مهنة صناعة المالبس ) نظام الت
 مئةالدرجة: أربع                                                                                   

  : أواًل: الفيزياء
 درجة لكل سؤال (  00)                      أجب عن أربعة فقط من األسئمة الخمسة اآلتية: 

   . ( ميكرو فاراد    ) س=يتزة مغمقة من : أ( مكثفة سعتيا مدارة ألف تت  -2
 ( ىنري. ب( وشيعة ميممة المقاومة ذاتيتيا) ذ=                                    

 : احسب قيمة الدور الخاص )د( ليذه الدارة.المطموب      
  الدرجة الخطوة

 
 س ذ    1د =   

( 5غمط التحويل يخسر ) 10
  درجات ويتابع لو

                  
 2π         ×     ×01-6د =                  

10 

 0+0 ثانية   ×01 -3د =   
  00 المجموع

 عّرف كاًل من اإلشارة العرضية واإلشارة الطولية، ثّم اذكر مثااًل عمى كل منيا. -1  

  الدرجة الخطوة
  20 .نتشارزاحة عموديًا عمى منحى االيكون فييا منحى اإل (العرضيةاإلشارة )

 
 
 
 
 

 يقبل اىتزاز نابض

 

 يكون فييا منحى اإلزاحة منطبقًا عمى منحى االنتشار. (اإلشارة الطولية) 

            
20 

 اىتزاز سطح الماء. أومثال :  إشارة عرضية: اىتزاز وتر مرن    
 إشارة طولية: انتشار إشارة عمى طول نابض.             

20 
20 

 00 مجموعال
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 .  مـف  

 مـ ش

  022  

2 

 اكتب العالقة المعّبرة عن قانون أوم في جزء من دارة يجتازىا تيار متناوب جيبي مع كتابة دالالت رموزىا. -3
 . ( أمبير ، احسب )ظ(2=  مـ( فولط، ) ش221= مـ: بفرض :) ف تطبيق عددي      

  الدرجة الخطوة

  05  مـظ ش = مـف                   

  .رفي جزءالدارةالتوتر المنتج بين ط  مـف 
 .الشدة المنتجة المارة في الدارة مـش 
   .ظ ممانعة جزء الدارة  

5 
5 
5 

               

 )          ( = =ظ      
  

20 

 0+ 0 أوم 220 ظ=                  
 00 المجموع

 حـ                ب       ؟موّضح في الشكل؟ بماذا يستعمل في التيار المتناوب الل الرمز ماذا يمثّ  -4
 ثّم حّدد مستعينًا بالشكل اتجاه عبور التيار.     

  الدرجة الخطوة
 ثنائي مساري ) بااللتحام(

            .تقويم التيار المتناوب -

          أو جية العبور  حـ     جية التيار من ب            -
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20 
20 

 
 
 

 00 المجموع
  .؟ اكتب ثالثًا من خواّصياألشعة الميبطيةون اممَّ تتكّ  -0

 الدرجة الخطوة
 .اإللكترونات المنتزعة من مادة الميبط  :(من ونتتكّ  )       

 إللكترونات الناتجة عن تشّرد الغاز.ا  :منو        

 .(عدد من المواد مثل الزجاج العادي)تسبب تألق  -:  أخواصها
 (: يكتفى بثالث خاصيات صحيحةمالحظة)               يمة.تنتشر وفق خطوط مستق -ب           
 تحمل طاقة حركية. -حـ           
  تتأثر بالحقل الكيربائي.  -د          
 .تتأثر بالحقل المغناطيسي  -ىـ          

20 
20 
20 
20 
20 
 

 00 المجموع
 100 مجموع درجات أواًل   
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 : ثانيًا: الكيمياء
   درجة لكل سؤال (  00)                       اآلتية:أجب عن أربعة فقط من األسئمة الخمسة 

 .الثانوية ، ما نواتج أكسدة كلٍّ منيااألغوال و ألغوال األولية، كلٍّ من ااكتب الصيغة العامة ل -0

  الدرجة الخطوة
2Rاألغوال األولية  CH OH  05 يقبلR OH 

 ألدىيد ) + ماء( (ينتج عن أكسدتو)

األغوال الثانوية :                   
R

CHOH
R 

  

01 
 

05 

 

  01 : كيتون ) +ماء( (كسدتوأينتج عن )
  51 المجموع

                                                                                          :ة اآلتيةاكتب اسم كلٍّ من المركبات العضويّ  -2

  الدرجة الخطوة

3 2 5CH COC H ميتيل إيتيل كيتون : 
3CH CHO  نالا: ألدىيد إيتمي ، أو اإليت 

2 5C H ONa إيتالت الصوديوم : 
6 12 6C H O  العنب: سكر 

HCOOH حمض النمل ، أو حمض الميتانويك : 

01 
01 
01 
01 
01 

 أو بوتانون

  00 المجموع
     

 .النشاء من القمح ةعاقة صنياشرح طر  -3

 الدرجة الخطوة
 في الماء،  القمحينقع  - أ

 (ثم يوضع في حوض كبير  )ثم يطحن طحنًا خشنًا، ثم ناعمًا جدًا، 

 الماء فيجرف معو دقائق النشاء ، منيرسل تيار   - ب

 ثم يترك ليترسب النشاء. 

 يفصل الماء عن النشاء ، -ج
 ثم تجفف بتيار من اليواء.    

5 

5 

01 

01 

01 

01 

 00 المجموع
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  :كل من المعادلتين اآلتيتينوازن ثمَّ أتمم  -4
                                3

6 6 2

.......... ...........
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CH COOH Zn

C H H

  

 
 

  الدرجة الخطوة
3 3 2 2

6 6 2 6 12

2 ( )

3

CH COOH Zn CH COO Zn H

C H H C H

  

 
 00 

10 
 لكل صيغة صحيحة 01
 لمموازنة الصحيحة 01و

  00 المجموع
 

64عند قذف نواة الزنك ) التوتياء(  -5

30 Zn  65بنيوترون تنتج نواة نظير الزنك المشع

30 Zn                                              
 اكتب المعادلة النووية ليذا التفاعل ، وما نوعو؟     

  الدرجة الخطوة
64طاقة    1 65

30 0 30
Zn n Zn  

 التقاط (:نوع التفاعل )

00 
10 

 موازنة 01، نترون 01 ،طاقة 01

  00 المجموع
  100 مجموع درجات ثانياً 

 
 انتهى السّمم

 
 

 مالحظات عامة 
 الغمط مرة واحدة فقط ويتابع لو .يحاسب الطالب عمى  -0
 إذا أجاب الطالب عمى جميع األسئمة االختيارية يشطب األخير منيا حسب تسمسل إجابتو ويكتب عميو زائد . -2
 م لكي يرسميا إلى التوجيو ُيرجع إلى ممثل الفرع في حال ورود طريقة صحيحة لم ترد في السمّ  -3
 األول في الوزارة ليتم دراستيا وتوزيع الدرجات المخصصة ليا واعتمادىا وتعميميا عمى المحافظات. -4
 :توزع الدرجات عمى الحقول -5
 جواب السؤال أواًل توضع درجتو في الحقل األول . -6
 . جواب السؤال ثانيًا توضع درجتو في الحقل الثاني -7
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