
 

   ) نقط12 (المكتسبات
 

) نقط

 ............................االنصھار ھو عملیة تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة

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

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

   )ن  1( .اذكر طریقة من  الطرق المستعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــة في معالجة المیاه األجاجة

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

 

  .على سطح األرض

  مثال

  ...أو الجیر, أكسدة و تطھیر بالكلور

  .تحلل المادة العضویة بالبكتیریات

5 جدع مشترك آداب  
h1 :المدة    
زینب لمرابیح: أستاذة  

  ......................................... :الرقم الترتیبي

المكتسبات وتوظیف المعطیات استثمار : الثاني المكون

  نقطة واحدة مخصصة لتنظیم ورقة التحریر 

نقط 7( استرداد المعارف : المكون األول   

   )ن  3( .أجب بصحیح أو خطأ

االنصھار ھو عملیة تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة

........................................ھو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة

...........................................الحالة الغازیة إلى الحالة السائلةالتكاثف تحول الماء من 

    )ن  3( .أتمم الجدول التالي بما یُناسب

اذكر طریقة من  الطرق المستعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــة في معالجة المیاه األجاجة

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

    

على سطح األرض CO2تمثل الوثیقة التالیة تغیر كل من معدل درجة الحرارة و تركیز 

بین تغیر كل من بعد  تحلیلك للمنحنى، استنتج العالقة 

    )ن  3( و معدل درجة الحرارة

CO2  والغازات الملوثة األخرى في

  )ن2(الزیادة من حدة االنحباس الحراري؟ 

ذكر أھم العواقب الناتجة عن ظاھرة االنحباس الحراري 

  تقنیة المعالجة

أكسدة و تطھیر بالكلور

  .  معالجة ذات طبیعة فیزیائیة

تحلل المادة العضویة بالبكتیریات

   1فرض محروس 
 علوم الحیاة و األرضفي  

 الدورة الثانیة
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المكون

 
 
  
  

  
  

نقطة واحدة مخصصة لتنظیم ورقة التحریر : ملحوظة 
  

  
أجب بصحیح أو خطأ -1

 االنصھار ھو عملیة تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازیة

  ھو تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبةالتبخر

  التكاثف تحول الماء من

أتمم الجدول التالي بما یُناسب -2

  

اذكر طریقة من  الطرق المستعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــة في معالجة المیاه األجاجة -3

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

  

  
  ):ن7(التمرین األول

تمثل الوثیقة التالیة تغیر كل من معدل درجة الحرارة و تركیز 

 

بعد  تحلیلك للمنحنى، استنتج العالقة    -1

CO2 و معدل درجة الحرارة

CO2بین كیف یتسبب   -2

الزیادة من حدة االنحباس الحراري؟ 

ذكر أھم العواقب الناتجة عن ظاھرة االنحباس الحراري ا -3

 )ن2(

.  

معالجة ذات طبیعة فیزیائیة

.  

  نیابة الیوسفیة 
 ثانویة القدس التاھیلیة 

2013- 2014   

..........................................................................................................:و النسب  االسم



 

و لھ دور في امتصاص . یشكل طبقة متواصلة حول الكرة األرضیة

بتأثیرھا على جزیئات ثنائي ) O3األوزون 

  )أكتوبر(ي بالقطب الجنوب

  .)ن1.5(.؟على مستوى القطب الجنوبي

 )ن2( ..ذلكمن المسؤول عن ھذا التغیر في سمك طبقة األوزون؟ فسر 

  
  
  
  
  
  

                       

التوفیق ولي هللا و  
 

  )ن5:( 

یشكل طبقة متواصلة حول الكرة األرضیة ,األوزون غاز في الغالف الجوي العلوي

األوزون (التي تساھم بدورھا في تركیب جزیئاتھ , اإلشعاعات الشمسیة فوق البنفسجیة

بالقطب الجنوب 1995إلى سنة  1955تغیر سمك  طبقة األوزون من سنة 

  .مصادر الكلور المتلف لطبقة األوزون

على مستوى القطب الجنوبيكیف یتغیر سمك طبقة األوزون  -1

من المسؤول عن ھذا التغیر في سمك طبقة األوزون؟ فسر  -2-على ضوء معطیات الوثیقة 

  )ن1.5( .ثالث عواقب  إتالف طبقة األوزون على صحة اإلنسان

                                                                                                        

 -1-الوثیقة 
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 التمرین الثاني

  
األوزون غاز في الغالف الجوي العلوي     

اإلشعاعات الشمسیة فوق البنفسجیة

 ).O2(األكسجین 

تغیر سمك  طبقة األوزون من سنة  1تمثل الوثیقة 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

مصادر الكلور المتلف لطبقة األوزون -2-الوثیقة  تمثل
  

    
1- انطالقا من الوثیقة  -1

على ضوء معطیات الوثیقة  -2

ثالث عواقب  إتالف طبقة األوزون على صحة اإلنسان اذكر -3

  

                                                                                     

الوثیقة 




