
 

 ............................ :النسبو اإلسم

 ................... :الثانية  ثا اع

 ................. :الرقم الترتيبي

 نورالدين الناجمياألستاد 

                                          

في مادة العلوم                1فرض محروس رقم

 الفيزيائبة للدورة األولى

 1hناا   مدة اال

 

                 02/ 

 

    ن على تنظيم و نظافة الورقة5.0+

      
     (نقط8) التمرين األول   

  (ن3)   أجب بصحيح أو بخطأ-1
         

  األو ون هو الغا  الذي يحمي الميزوسفير من األشعة فوق البنفساية

  ترمو سفير –ميزوسفير  –وسفير سترات –تروبوسفير  :ترتب طبقات الغالف الاوي كالتالي

  ينخفض الضغط الاوي في التروبوسفير كلما نقص االرتفاع 

  كلما صعدنا في التروبوسفير كلما انخفضت درجة الحرارة

  منطقة ضغط منخفض  إلىحيث تنتقل من منطقة ضغط مرتفع , تنتج الرياح عن حركة الهواء

  km02يبلغ سمك الغالف الاوي 

 

 :ذرات أوكساين  6ذرات هيدروجين و 10ذرات كربون و  6تتكون من , الكليكو  نوع من السكريات جزيئة -0

        (ن1)      ..................................................أكتب الصيغة الكيميائية لازيئة الكليكو  (1

 (ن17.1)  :أمألالادول التالي  (0
 نوع الذرات

 
 أوكساين  

 الرمز

 
c   

 النموذج

 
   

 
 ........................................................................................ هل الكليكو  جسم بسيط أم مركب ؟علل جوابك (3

 (ن17.1)   ............................................................................................................            

 الكربون الموجودة في ذراتأحسب عدد  (4
02
 جزيئة كليكو  4. 12 

                                                                       (ن1)  ...............................................................................................................................................

   (نقط0..) التمرين الثاني
 

 .النحاس جسم يتكون من الذرات     

 (ن1)    .................................... :النحاس ذرة اعط رمز (1

 ذرة أن قطر علما ؟ رة نحاس جنبا الى جنبذالتي نحصل عليها لو وضعنا مليون (   m)بالمتر    Lما هو طول القطعة (0

m  10-9)    و=nm 2206 dالنحاس هو
 =1nm)                      (171ن)           .         

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

 ( نقط 3) التمرين الثالث
 

 .بالهواء  ةمملوء=m0  a انعتبر قاعة على شكل مكعب حرفه             

                    ..............................................................................................أحسب حام الهواء الموجود في هذه القاعة ؟  (1

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

 ..................................................................................؟ لقاعةاهذه  الموجود في استنتج حام ثنائي األوكساين (0
                                            ..............................................................................................              

   
      (.اإلجابة خلف الورقة)         (نقط 6) التمرين الرابع

 

   بعد ذلك أفرغ منها  g406230 فوجد ,فقام بقياس كتلة كرة قدم ,لتر من الهواء  1أن يحدد قيمة كتلة أراد أحد التالميذ          

 . g  402فوجد,ثم قام بو نها من جديد , L0كمية من الهواء حامها      

 (ن.)       .؟ وضح ذلك من خالل رسمك لتاربة  من الهواء عمليا L 0إفراغكيف تمكن هذا التلميذ من  (1

                                                (ن.)                                     من الهواء من خالل هذه التاربة ؟ L1استنتج كتلة  (0

 (ن.)هو سبب الفرق ؟ ما ,في الدرس إليهاقارن هذه القيمة مع القيمة المتوصل  (3

                                                                                                                    

 

       

 هللا ولي التوفيق

https://inscription.ma/

