
بسم اهلل الرحمان الرحيم

مادة العلوم الفيزيائية
 الفرض الكتابي رقم 1 الدورة األولى

المستوى الثاني من التعليم الثانوي اإلعدادي

السنة الدراسية 2015-2014

مدة اإلنجاز : ساعة واحدة

االسم : .........................................................

الرقم : .................  القسم : ................

وزارة الرتبية الوطنية

أكادميية تادلة أزيالل

نيابة الفقيه بن صالح

إعدادية عبد الله بن ياسني

أوالد عياد

1 - ما هو الفرق بني الجسم الخالص البسيط و الجسم الخالص املركب ؟ أعط مثاال لكل واحد منهام. 
    أ- الجسم البسيط:..........................................................................................................مثال :...........

    ب- الجسم املركب :.........................................................................................................مثال :.........

2 - إمالء الجدول التايل:

جسم بسيط أو مركباالسمالصيغة الكيميائيةالنمودج الجزيئي

ثنايئ الهيدروجني

O
2

3 - جزيئة الكليكوز نوع من السكريات,تتكون من 6 ذرات كربون و 12 ذرات هيدروجني و 6 ذرات أوكسجني.

- أكتب الصيغة الكيميائية لجزيئة الكليكوز ..........................................................................................

- هل الكليكوز جسم بسيط أم مركب؟      ............................................................................................

  .    h=4m االرتفاع , l=3m العرض , L=6m نعترب غرفة لها شكل متوازي املستطيالت أبعادها كاأليت :الطول

1 - أحسبV حجم الهواء املوجود بداخل هذه الغرفة  ب  m3  ثم بL ؟ ....................................................................................

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

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

2 - اذكر نسبة كل من ثنايئ االوكسجني وثنايئ االزوت يف الهواء؟

      نسبة ثنايئ االوكسجني يف الهواء هي: .................................

      نسبة ثنايئ االزوت يف الهواء هي:        .................................

3 - أوجد حجم كل من غاز ثنايئ األوكسجني VO2وغاز ثنايئ  األزوت  VN2املوجودين بهذه الغرفة .

VO2=................................................................................................................

VN2=...........................................................................................................

2ن

2ن

4.5ن

1.5ن

2ن

2ن

1  - ذكر بأسامء طبقات الغالف الجوي .....................................................................................................................................

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

2 - ذكر بأهمية األوزون   .................................................................................................................

3 - أجب بصحيح أو خطأ :

• طبقات الغالف الجوي لها نفس السمك ...............

• تتكون الجزيئة من ذرات من النوع نفسه أو من أنواع مختلفة ...............

• الهواء ليست له كتلة...............

• يعرف الضغط انخفاضا كلام ارتفعنا عن سطح األرض. ................

2ن

1ن

2ن

التمرين األول )5ن( 

التمرين الثالث )6ن( 

التمرين الثاين )8ن( 

يسمح باستعامل األلة الحاسبة و متنح نقطة إضافية عىل دقة اإلجابة ونظافة الورقة

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




