
 
 

  اإلنحباس الحراري

  .ائلة إلى الحالة الحالة الصلبةمن الحالة الس

 .من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة

 

 

 

 

 

 

 

 .تجلى المعالجة بطرق لفیزیائیة للماء الشروب  في استعمال الجیر والفحم المنشط أو الكلور

(. 

  .یتجلى التلوث الصناعي في انتشار مواد مشعة في الجو تؤدي إلى اإلضرار بصحة اإلنسان

  .تعاالصلبة والعالقة حینما نتركھا في إناء بھ میاه لعدة سا

4ج م أ : المستــــوى  

ساعة واحدة: مدة اإلنجاز  

 وهللا ولي التوفیق

اإلنحباس الحراري                                                             

   )ن2(حدد الظواھر الفیزیائیة المسؤولة عن تحول الماء من حالة إلى أخرى

من الحالة الس -                                                   .من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة 

من الحالة الغازیة إلى الحالة السائلة -                                                    .إلى الحالة الغازیة

  .على سطح األرض CO2التالیة تغیر كل من معدل درجة الحرارة و تركیز 

                                                                              

:الخاطئةمن بین االقتراحات المقدمة، حدد االقتراحات الصحیحة و صحح 

تجلى المعالجة بطرق لفیزیائیة للماء الشروب  في استعمال الجیر والفحم المنشط أو الكلور

  .في الغالف الجوي CO2 تؤدي األنشطة الصناعیة إلى ارتفاع تركیز

  .تتسبب الزیادة في سمك طبقة األوزون في ظاھرة اإلنحباس الحراري

  .مبیدات الحشرات على معادن ثقیلة ملوثة

)SO2(تخلف بعض البراكین عدة غازات ملوثة للھواء أھمھا غاز ثنائي أكسید الكبریت 

یتجلى التلوث الصناعي في انتشار مواد مشعة في الجو تؤدي إلى اإلضرار بصحة اإلنسان

الصلبة والعالقة حینما نتركھا في إناء بھ میاه لعدة ساالصفق ھو عملیة تمكن من توضع األجسام 

  .یعتبر أكسید األزوت من بین الغازات المسببة لظاھرة اإلنحباس الحراري

    الثانیةالثانیة    الدورةالدورة--11فرض محروس رقم فرض محروس رقم 

  مادة علوم الحیاة واألرضمادة علوم الحیاة واألرض

 

  )ن1(كیف یتغیر معدل درجات الحرارة ؟

  )ن

CO2 ن1.5. (و معدل درجة الحرارة(  

والغازات الملوثة األخرى في الزیادة من 
  )ن1.5

أن تسببھا ارتفاع نسبة الغازات  ما ھي الظواھر األخرى التي یمكن
 )ن2(الملوثة في الجو باإلضافة إلى ظاھرة اإلحتباس الحراري

  )ن4(التمرين األول

  )ن2(عرف المصطلحات التالیة-1

                                                             تلوث الھواء                            

  

حدد الظواھر الفیزیائیة المسؤولة عن تحول الماء من حالة إلى أخرى-2

من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة  -    

إلى الحالة الغازیةمن الحالة السائلة  -    

 التمرين الثاني(7ن)

التالیة تغیر كل من معدل درجة الحرارة و تركیز تمثل الوثیقة 

  

  

                                                        )ن8(التمرين الثالث 

 من بین االقتراحات المقدمة، حدد االقتراحات الصحیحة و صحح 

تجلى المعالجة بطرق لفیزیائیة للماء الشروب  في استعمال الجیر والفحم المنشط أو الكلورت -1

تؤدي األنشطة الصناعیة إلى ارتفاع تركیز -2    

تتسبب الزیادة في سمك طبقة األوزون في ظاھرة اإلنحباس الحراري -3    

مبیدات الحشرات على معادن ثقیلة ملوثةتحتوي األسمدة و -4

تخلف بعض البراكین عدة غازات ملوثة للھواء أھمھا غاز ثنائي أكسید الكبریت -5    

یتجلى التلوث الصناعي في انتشار مواد مشعة في الجو تؤدي إلى اإلضرار بصحة اإلنسان-6    

الصفق ھو عملیة تمكن من توضع األجسام - 7      

یعتبر أكسید األزوت من بین الغازات المسببة لظاھرة اإلنحباس الحراري– 8      

  

القدس التأھیلیةثانویة   

 األستاذة صارة المنصوري

كیف یتغیر معدل درجات الحرارة ؟ .1

ن1(؟ CO2كیف یتغیر تركیز  .2
 
CO2ما العالقة بین تغیر كل من  .3
 
والغازات الملوثة األخرى في الزیادة من  CO2بین كیف یتسبب  .4

1.5(حدة االنحباس الحراري؟ 
 
ما ھي الظواھر األخرى التي یمكن .5

الملوثة في الجو باإلضافة إلى ظاھرة اإلحتباس الحراري

 




