
 1 المراقبة المستمرة 

 السنة الثانية ثانوي إعدادي   
     5201 /10/  28 بتاريخ:                                                    مادة العلوم الفيزيائية               فوج:....... ..........................االسم الكامل:.................

     201 6-2015السنة الدراسية:                                                                                                                                                                          .دقيقة 60مدة اإلنجاز:

 )pts 50( :التمرين األول 

 ن(02): ناسبة لهاصل بسهم كل خاصية بالطبقة امل( 1

 الستراتوسفير.  

 

   تحدث فيها الظواهر الطبيعية مثل الرعد و البرق و اإلعصار.   

  التروبوسفير.                        . تلعب دورا مهما في مجال االتصال الالسلكي 

  امليزوسفير.    يتواجد بها بوفرة غاز األوزون. 

  الترموسفير.    ارتهاتمتاز بانخفاض درجة حر.  

 (ن01)  .رتب الطبقات السابقة ترتيبا تصاعديا من األسفل إلى األعلى( 2

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن02) .عرف الرياح( 3

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 )pts 50( :الثانيالتمرين 

  ية:ننجز التجربة اآلت

 مملوءة بالهواء. كتلة كرة بواسطة ميزان إلكتروني نقيس 

 حجم فراغبعد إ كرةالكتلة  نقيس من جديد  Vمن هواءها . 

 

 

 

 

 

   (ن01).من الكرة كتلة الهواء الذي تم إفراغهحدد ( 1

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن02) .g/L1.29= airρالتجربة   في ظروف إنجاز  الكتلة الحجمية للهواء  نعطي: من الكرة. الذي تم إفراغهالهواء حجم  Vأحسب ( 2

 …………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن02) .علل جوابك؟ درجة حرارة أخرى إذا أنجزنا نفس التجربة عند الكتلة الحجمية للهواء هل ستتغير ( 3

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
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 )pts 50( :الثالثالتمرين 

 ر املخباصعود املاء في الشمعة   انطفاءبعد مدة وجيزة نالحظ  نغطي الشمعة  بمخبار,نثبت شمعة مشتعلة داخل حوض يحتوي على ماء, بعد ذلك 

 .حيث يحتل خمس حجمه تقريبا

 (ن01) ؟ما الغاز املوجود في املخبار عند بداية التجربة( 1

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  (ن02) .صعود املاء في املخبارو الشمعة  انطفاء فسر سبب( 2

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن01)  بكامله؟  املاء املخبار  ذا لم يمل ملا( 3

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن01) هل الهواء جسم خالص أم خليط؟( 4

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 )pts 50( :رابعالالتمرين 

 .   a=5mشكل مكعب حرفها يساوي  ىغرفة عل

 (ن01) أحسب حجم الهواء املوجود بالغرفة. (1

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن01) .ةالغرف أحسب حجم ثنائي األوكسيجين املوجود بهواء (2

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن01) بهواء الغرفة.أحسب حجم ثنائي اآلزوت املوجود  (3

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

 (ن20) ,g/L301.= airρفي ظروف إنجاز  التجربة   الكتلة الحجمية للهواء لما أن أحسب كتلة الهواء املوجود بالغرفة ع ( 5

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  
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