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 امتحان في العلوم والتكنولوجيا للصف الثامن

 

 صفوف القيادة العلمية التكنولوجية

 

 3102حزيران  

 

 :_______________________________________ة/التلميذ اسم

 :__________________________________________الصف

 : _________________________________________التاريخ

 

 أعّزائي التالميذ،

 

  دقيقة. 09ُمّدة االمتحان 

  وأجيبوا عليها بدقّة وانتباه.بتمّعن اقرأوا أسئلة االمتحان  

 الشخصيّة الحاسبة اآللة استعمال بإمكانكم. 

 االمتحان(. نهاية)في  قوانين قائمة لديكم 

 بمسطرة استعينوا بيانيًّا، رسًما ترسموا أن كمنيُطلب م التي األسئلة في. 

  ُوحدات للجواب رض طريقة الحساب اضيفوا طلب منكم عفي االسئلة التي ي

 المناسبة. القياس

 .قبل تسليم االمتحان, افحصوا اجاباتكم وصححوها حسب الحاجة 

 

   بالنجاح   
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 مبنى الكون

 

 ?رضية(الصخرية )األ زة المالئمة للكواكب السيّارةما هي الميِّ (1

ل قطر الكواكب السيّ قطر كبير  .أ   .ارة في منظومتنا الشمسيةمقارنًة مع معدِّ

ل كثافة الكواكب السيّا مقارنةً كثافة كبيرة  .ب   .رة في منظومتنا الشمسيةمع معدِّ

 السيّارة الغازية.مقارنًة مع الكواكب  له أقمار عديدة .ج 

 جدا مقارنًة مع الكواكب السيّارة الغازية. الشمس طويل ه حولانزمن دور .د 

 

 في الفضاء زمانوأ مسافات

 

 سنة ضوئيّة عن الكرة األرضيّة. 2..3موجود على بعد   (Vega)"فيجا"  النجم (2

 من الكرة األرضّية؟ ن رؤية الحدث )االنفجار(ك  م  يُ سنة م  ك   د  ع  ب   ،النجمر اانفجفي حال  . أ

 إجاباتكم. ّسرواف

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________ ________________________________________ 

 

 

أّن السنّة الضوئيّة هي  لومالكرة األرضّية. معبين و"فيجا"  النجمبين  بالكيلومترات مسافةال احسبوا . ب

11
13

 كم. 9..6×

 .الحسابطريقة  بيَّنوا

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 قوى وحركة

(. التوضيحيّ  على طاولة )انظر الرسم ةموضوع يّةخشب عارضةبالونا بقطعة قماش وقّربه ل باسلحّك  (3

 .افي مكانه تبقي عارضة، لكّن الّيةالخشب لعارضةُجذب البالون ل

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟عارضةالبين بين البالون و)تؤثر(  التي تعمل القوىالتالية يصف أي من األقوال  .أ 

 على البالون.  عارضةؤثّر بها التأكبر من القّوة التي  عارضةالقّوة التي يؤّثر بها البالون على ال .1

 .عارضةعلى البالون مساوية للقّوة التي يؤّثر بها البالون على ال عارضةؤّثر بها التالقّوة التي  .2

 .عارضةبقّوة على البالون ولكن البالون ال يؤثّر بقّوة على ال عارضةؤثّر الت .3

 بقّوة على البالون. العارضة ؤثّرتولكن ال  عارضةيؤثّر البالون بقّوة على ال .4

 

 .العارضة يكون البالون قريبا منعندما  عارضةعلى ال المؤثرةارسموا تخطيطا للقوى  .ب 

 . يفّعلها جسمسّجلوا إلى جانب كّل قّوة أي و أسماء هذه القوىاُذكروا 

 

 

 

 

 

 

 . استعينوا بتخطيط القوى الذي رسمتموه. امن مكانه عارضةتحّرك الت لملماذا  فّسروا .ج 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 العارضة
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 د  ع  ب   البالون نفس اب إليهيقر   عندما امن مكانه عارضةك اليتحرتؤدي الى طريقة على باسل اقترحوا  .د 

 .اقترحتم هذه الطريقةلماذا  فّسروا  حّكه.

 ___________________________________:__________________طريقة/اقتراح

______________________________________________________________ 

 _____________________ _________________________: ___________تفسير

_______________________________________________ _______________ 

 

  .ضبااستطالة النعمل هذا الميزان على عتمد ي، نابض ع ميزاني  وب   بإنتاج ترغبونانتم  (4

 , قدر اإلمكان حّساساأن يكون  التالية: المتطلباتيلّبي جميع  ان الميزانعلى 

 متر. 9.1تتعّدى  ال ة النابضاستطالوكغم  3 حتّىمقدارها كتلة  أن يزن

 

 .أمامكم فيما يلي مسّجل كّل نابض ثابت ،مختلفة نوابضثالثة  لديكم .أ 

 ؟متطلباتال جميعي لبناء ميزان يلبّ أي من بين النوابض الثالثة هو االكثر مالءمة 

 االمكانية الصحيحة. اختاروا

1. k1 = 30 N/m 

2. k2 = 300 N/m 

3. k3 = 3000 N/m 

 

 

 اختياركم: عللوا .ب 

 ___________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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                                           .  ّيةزمنفترة الذي أمامكم سرعة جسم خالل  البيانيالرسم  يصف (5

 نيوتون. 2 هي على الجسم التي تؤثرمقدار القّوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طريقة الحساب بيَّنوا ع الجسم.تسارُ  احسبوا . أ

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

  طريقة الحساب. بيَّنوا كتلة الجسم. احسبوا . ب

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________

 سرعة الجسم خالل الزمن
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 التين، واحدة في كّل طرف. متر نعلّق ثقّ  1، قوّي وخفيف طوله على قضيب مستقيم (6

ز القضيب على نقطة ارتكاز يمكن ك  ت  كغم. ير   2 تساوي "ب"كغم وكتلة الثقّالة  0 تساوي "أ  "كتلة الثقّالة 

  طول القضيب.على  تغيير مكانها

 

 

 

 

 

 

 ؟ ينعد تعليق الثقّالتبالقضيب  توازنتحقّق نقطة االرتكاز حتّى ي إزاحةإلى أي جهة علينا  . أ

  اإلجابة الصحيحة.  اختاروا

  ."أ"ق عليه الثّقالة ل  عستُ الطرف الذي نقطة االرتكاز باّتجاه  نحّركيجب أن  .1

   ."ب"ق عليه الثقّالة عل  نقطة االرتكاز باّتجاه الطرف الذي ستُ  يجب أن نحّرك .3

 

 .حالة التوازنالقضيب في بين نقطة االرتكاز وبين طرفي  مسافةالاحسبوا  . ب

 .طريقة الحساب بيِّنوا

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 بثقّالة 
 (كغم 2)

 

 

 أثقّالة 
 (كغم 1)

 

نقطة 
 االرتكاز

 متر 1
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جّدا عن بعيدة  حطّة. الم)نفّاث( محّرك صاروخي ليشغت من خاللفضائيّة في الفضاء  حطّةمتتحّرك  (7

 .تقريبا معدوم الفضائيّة المحطةقوى الجاذبّية لهذه الكواكب على تأثير  ،لذلك، الكواكب

 الوقت، ضغط الغاز في المحّرك الصاروخّي يتناقص تدريجيّا. مرور مع   

 

 ؟حرك الصاروخيمالالغاز من  افيه يتحرر التي الفترة خاللكيف تتغّير سرعة المحّطة الفضائيّة  . أ

 االمكانية الصحيحة اختاروا

 تزداد .1

 نخفضت .3

 ال تتغّير  .2

 ال نستطيع المعرفة  ..

 

 اختياركم: علّلوا . ب

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 
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 )انظروا الرسم التوضيحّي(.  اوقوس اوتمسك بيدها سهم يّ اليسار حائطال بر  داخل محطّة فضاء قُ  مريملّق ح  تُ  (8

يمكن تجاهل  المحطّة. حيطاندون أن تتساعد ب يّ اليمين حائطالأن تتحّرك داخل المحطّة باتّجاه  مريم ترغب

 . االحتكاك مع الهواء

 

 

 

 

 

  طالق السهم من القوس.إ، تقّرر يّ اليمين حائطالباتّجاه مريم تحّرك ت لكي . أ

 الصحيحة. االمكانية اختارواإلى أي اّتجاه عليها أن تطلق السهم؟ 

 

 . يّ اليسار حائطالباتّجاه  .1

  . يّ اليمين حائطالباتّجاه  .2

 

 .اختياركم فّسروا

____________________ _________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 
إلى  مريمحظة انطالق السهم من القوس وحتّى وصول ل ذمن مريمأي رسم بيانّي يصف سرعة .  0 . ب

 حول الرسم الصحيح. احيطوا . يّ اليمين حائطال

 

 

 

 

 

                

 .اختياركم فّسروا.  3            

_____ ________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

______________________________________________ _______________ 

v 

t 

v 

t 

 ب ج أ

v 

t 

 الحائط اليمينيّ  الحائط اليساريّ 
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 قّوة وطاقة

 

  إلى غرفتها في الطابق الثاني.بمنزلها من الطابق األّول  ُسهادتصعد  (9

 لدى (ثقللوضعّية لطاقة ) رتفاعاالالتغييرات في قّوة الجاذبيّة وفي طاقة األقوال التالية يصف  أي من .أ 

 بعد صعودها.  ُسهاد

 ال تتغيّر. هاارتفاعال تتغّير وطاقة  ُسهادعلى  المؤثرة قّوة الجاذبيّة .1

 .زدادعها تارتفاوطاقة  ال تتغّير ُسهادعلى  المؤثرةقّوة الجاذبيّة  .2

 عها ال تتغيّر. ارتفاوطاقة  زدادتُسهاد على  المؤثرةقّوة الجاذبيّة  .3

 . زدادها تارتفاعوطاقة  زدادت ُسهادعلى  المؤثرةقّوة الجاذبيّة  .4

 

 .اختياركمفّسروا  .ب 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 الكهرباء الساكنة

 

   . لمسهدون غير مشحون إلكتروسكوب الجزء األعلى من  نحوبشحنة سالبة قضيبا مشحونا  وائلب قرِّ يُ   (11

  عن بعضها كما هو مبيّن في الرسم التوضيحّي. لكتروسكوباإل أوراق ، تبتعدنتيجة لذلك  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصحيحة: االمكانياتحول  احيطوا .أ 

 قسمالن ح  ش  ، يُلكتروسكوباإلالجزء العلوي من من قريبا المشحون بشجنة سالبة القضيب  يكونعندما 

ن بشحنة  وأوراق االلكتروسكوب ةلباس/  ةموجب  شحنةباإللكتروسكوب من كرة( الاألعلى ) ح         تُش 

 .سالبة/  موجبة

 

 االختيارين. كالاجابتكم, تطرقوا في االجابة الى فّسروا  .ب 

___________________________________ _______________________________ 

__________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________ 

 

د وائل  .ج  ع   دا كبيرا. ع  بُ لكتروسكوباإل عنالمشحون القضيب بعد مدة من الزمن يُب 

 ______________________ ______________.لكتروسكوباإل وراقما سيحصل أل صفوا

   إجابتكم فّسروا

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 مشحون بشحنة سالبة قضيب

 أوراق اإللكتروسكوب
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 طاقة كهربائيّة

 

    (متر ريأمب) مقياس للتيّار : مصدر جهد متغيّر،تشملرة كهربائيّة دائ ربيع وُمنىأوصل    (11

  المصدر وفي كّل مّرة قاسا شّدة التيّار في الدائرة.تدريجيّا جهد ربيع ومنى  ري  غ   ومصباح. 

 اقاساه التيالتيّار  ت شدةكان فولت، 5 -مساٍو ل المصدرجهد كان  عندمافي أحد القياسات،     

 .(وللمصدرمقياس التيّار لالمقاومة الكهربائيّة لألسالك،  يمكن اهمال)ر. يأمب  1.35   

 طريقة الحساب. بيِّنوامقاومة المصباح.  احسبواباالعتماد على هذه النتيجة،  .أ 

___________________________________________________ ________________ 

__________________________________________________________ _________ 

___________________________________________________________________  

 

  القياسات التي قاموا بها في الجدول التالي: نتائج كلّ  ربيع ومنىل سج     .ب 

 (أمبير) شّدة التيّارعلى  (فولت)تأثير الجهد 

 (أمبير) شّدة التيّار (فولت) لجهدا

0 0 
0.0 0.020 
1 0.000 

2.0 0.120 
3 0.100 
4 0.200 
0 0.200 

 

 .شّدة التيّار في الدائرةتأثير جهد المصدر على رسما بيانيّا يصف طوا ط  خ  

  كّل محور. علىوالقيم الرقميّة  القياس وحدات، لكل محور اانوعن ،اكتبوا عنوانا للرسم

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 وزارة التربية
 ادارة العلوم والتكنولوجيا

 التفتيش على تعليم العلوم والتكنولوجيا

 الثامن للصف والتكنولوجيا العلوم في امتحان                       13                                                                      
 أ صيغة, 3112, تكنولوجية علمية قيادة

 

 

 هذا االدعاء. فّسروامع قانون أوم.  يتوافقأّن الرسم البيانّي الناتج  ُمنىعي تد   .ج 

_______ ______________________________________________________________ 

______________ ______________________________________________________  

 

 ُمنىطت ط  خ   .أكبر مقاومةذو مصباح هذه المّرة استعملت  هانفس التجربة، لكن ُمنىرت كر   .د 

الجهد في الناتج بتأثير يصف التيّار والذي ، إضافيّاعلى نفس منظومة المحاور رسما بيانيّا 

  التجربة الجديدة.

  االمكانية  اختاروا؟ خطّط ُتمالذي البياني الرسم مع مقارنة الرسم البياني الجديد  رّ مُ ي  اين س          

 الصحيحة.        

 المحور األفقّي. ن  ي  ب  في التجربة األولى وخطّط تُم الذي البيانّي الرسم  ن  ي  ب   .1

 العامودي. المحور ن  ي  وب  في التجربة األولى خطّط تُم الرسم البيانّي الذي  ن  ي  ب   .2

 في التجربة األولى.خطّط ُتم بالضبط على الرسم البيانّي الذي  .3

 لمحور األفقّي.ل وازيم .4

 

 .اختياركمعلّلوا      

_____________________________________ _______________________________ 

_____________________________________ _______________________________ 

 

موجود في المدخل  المفتاحين: أحد مفتاحينمصباح يمكن تشغيله بواسطة  يوجد داوودفي مدخل بيت   ( 12

 . انفرادعلى  مفتاح كلّ خارج المنزل والثاني داخل المنزل. يمكن تشغيل المصباح من 

 الصحيحة االمكانية اختاروا  في الدائرة الموصوفة؟ما هو نوع التوصيل  .أ 

 التوازي على. 1          

  على التوالي. 3          

 __________________________________________________________ اختياركمفّسروا 

______________________________ ______________________________________  

 

   ت في السؤال.ف  ص  الدائرة الكهربائيّة التي وُ خطّطوا  .ب 
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  وموصالت. متشابهةفي الدائرة الكهربائّية التي أمامكم يوجد مصدر جهد، ثالثة مصابيح    (11

 

 

 

 

 

  واحد من المصابيح في الدائرة؟ كلّ في  الضوءعن شّدة  نستنتجماذا  .أ 

 . بفي المصباح  الضوء، ولكن أقوى من شّدة جمشابهة لتلك في المصباح أ في المصباح  الضوءشّدة  .1

 . جفي المصباح  الضوء، ولكن أضعف من شّدة بمشابهة لتلك في المصباح  أفي المصباح  الضوءشّدة  .3

 . جفي المصباح  الضوء، ولكن أقوى من شّدة بمشابهة لتلك في المصباح  أفي المصباح  الضوءشّدة  .2

 في الدائرة. الموجودةمساوية في كّل واحد من المصابيح  الضوءشّدة  ..

 

 فسروا اختياركم: .ب 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

 حّي(. )انظروا الرسم التوضيع  ط  قُ الموصل الذي يصل المصباح ب  .ج 

  

 

 

 

 انقطاع الموصل؟  بعدفي المصابيح  الضوءأي من األقوال التالية يصف شّدة 

 

 .جفي المصباح  الضوءستكون أقوى من شّدة  أفي المصباح  الضوءشّدة  .1

 .جفي المصباح  الضوءستكون أضعف من شّدة  أفي المصباح  الضوءشّدة  .3

 .جفي المصباح  الضوءستكون مساوية لشّدة  أفي المصباح  الضوءشّدة  .2

 لن يضيئا.  ج -و أالمصباحان  ..
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 يّةمغناطيس

  في  ثابتاليسار، نحو مغناطيس قوّي آخر،  الىّكب مغناطيسا قويّا على قاطرة صغيرة وندفعها قليال ر  نُ  (01

 .نييساطنلكّل واحد من المغ ينيّ الجنوب ينشار إلى القطبمكانه. في الرسم التوضيحّي الذي أمامكم مُ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقاطرة بعد الدفع؟لماذا يحدث 

 بالتحّرك بسرعة ثابتة نحو المغناطيس.حاال تبدأ القاطرة  .أ 

  .الدفعتجاه البالتحّرك باّتجاه معاكس حاال رة تبدأ القاط .ب 

 كلّما تقّدمت نحو المغناطيس. تزداد سرعة القاطرة .ج 

 ما تقّدمت نحو المغناطيس.تنخفض سرعة القاطرة كلّ  .د 

مغناطيس ثابت 
 في المكان

  قاطرة

 قطب جنوبيّ  قطب جنوبيّ 
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 قائمة قوانين

 

: سرعة 
t

x
v




 

: تسارع 
t

v
a




 

 F=ma:  قانون نيوتون الثاني

 F12=-F21: قانون نيوتون الثالث

 Fg=mg:  )قوة الجاذبية( وزن

 Fsp=kx  قانون هوك:

 F1·x1=F2·x2: قانون الرافعة

 Ug=mgh: رتفاعطاقة اال

: تيّار كهربائيّ 
t

Q
I




 

: مقاومة الموصل
A

l
R  

: قانون أوم
R

V
I  

 g=9.8[N/kg] الجاذبّية على سطح األرض: شّدة

 تقريبا. g=10[N/kg]يمكن االفتراض ان 

 

 

 

 
 


