الجبال البركانيه
سؤال 1
هل كان بالإلمكان تجنب او تقليص األضرار الناجمة عن انفجار بركان سانت هيلين ؟ اشرحو .
ال نستطيع ان نمنع انفجار البركان لكن بإمكاننا ان نقلص ا ْ
آلْْ ضرار الناجمه عن البركان ألن البركان بث قبل
انفجاره األف األشارات كالهزه األرضيه مثال لذا كان بوسعهم ان يخلوا السكان والحيوانات من المكان .
سؤال .4
أ .ماذا يمكن استنتاجه من الرسم البياني؟
نرى في ا لرسم البياني ان االيام العاصفة الشديده والقصوى كانت في السنوات التي حدثت فيها انفجارات
بركانية كبيرة.
ب .كيف يمكن ان يسبب انفجار بركاني لزيادة العواصف في الجو؟ اشرحوا.
اثناء االنخفاض البركاني ،تنطلق الى الغالف الجوي جسيمات صلبة .هذه الجسيمات تزيد من تكوين الغيوم،
وفي اعقاب ذلك تزداد الرواسب والعواصف الجويه.

هل مياه الشرب نظيفة ؟
سؤال 3

"المظلي"
سؤال 2
لماذا عند انزال معدات ثقيله كالسياره مثال,ال تكفي مظله واحده ويجب استخدام عدة مظالت؟اشرحوا.
كلما كان وزن الجسم اكبر,فيجب ان تكون مقاومة الهواء اكبر,لكي يؤدي الى توازن مع قوه الجذب التثاقلي؛
ولكي تكون سرعة سقوط السياره ثابته .بما ان مفاومة الهواء متعلقه في مساحة التالمس بين الجسم والهواء فال
تكفي مظله واحده.
سؤال 5
اراد جاد ان يفحص تاثير كتلة الجسم ومساحة تالمسه مع الهواء على زمن سقوط اجسام مختلفه الى االرض من
نفس االرتفاع  .لكي يفحص ذلك ,اخذ اربع اوراق من دفتره ونفذ التجربه االتيه:ترك ورقة واحده مفتوحه كما
هي (جسم ,)aوطوى ورقة اخرى بقبضته الى كرة صغيره (جسم ,)bوطوى الورقتين االخرتين معا بقبضته الى
كره صغيرة(جسم )c
ا.لماذا من المهم ان تسقط االجسام من نفس االرتفاع؟
لكي نستطيع المقارنه بين باقي المتغيراي والشروط.
ب .اجريت تجربه ,حيث فحصوا فيها تاثير الكتله على زمن وصولها االرض .اشيروا بدائره الى الجسمين اللذين
استعمال في التجربه c b a :اشرحوا اختياركم ؟.
الجسمان Bو,Cالنه يجب ان نقارن بين جسمان يوجد فوق بينهما في الكته,لكنها متساويان في سطح التالمس مع
الهواء.
ج .اجريت تجربه ,حيث فحصوا فيها تاثير مساحة تالمس االجسام مع الهواء على من وصولها االرض.

اشيروا بدائره الى الجسمين الذين استعمال في التجربه c b a:اشرحوا اختياركم.؟
الجسمان Aو,Bالنه يجب ان نقارن بين جسمان يوجد فرق بينهما في سطح
د .سجلوا ترتيب وصول االجسام  a,b,cالى االرض عند سقوطها معا في نفس الوقت ومن نفس االرتفاع.
اشرحوا اجاباتكم .
الجسمان  Cو Bسيصالن اوالً وفي نفس الوقت  ,الن زمن الوصول غير متعلق في الكتله  ,اما الجسم A
فسيصل بعدهما بسبب التاطؤ الذي يتبع من االحتكا ع الهواء.

"مساعدة جوية"
سؤال 3

سؤال 4

القوى والرافعات
سؤال 1

سؤال 3

سؤال 4

اولمبياد على القمر
سؤال 1
فسروا العالقه بين القيم المنخفضه نسبيا لكتله القمر وتسارع الجاذبيه التثاقليه على سطحه وبين عدم وجود غالف
جوي له .
كتلة القمر اصغر من كتلة الكره االرضيه ،لذا فان قوة الجذب التثاقليه للقمر اصغر ب 6اضعاف
مقارنه مع الكره االرضيه وغير كافيه لكي تبقى الغازات على سطحه (سرعة الهروب على القمر اصغر من سرعة
الهروب على الكره االرضيه).
سوال 5
أحدى المباريات المخطط أجراؤها في االولمبياد ( داخل القبة ) هي مباراة كرة السلة يتحدد طول ملعب كرة السلة
على األرض حسب مقدرة الالعبين على قذف الكره من طرف الملعب لطرفه األخر  .ويتحدد ارتفاع السلة بحيث
يصعب لمسها قفزا .هل توصون بتغيير طول الملعب وارتفاع السلة على القمر؟اشرحوا(افترضوا أن كتلة كرة السلة
ال تتغير).
يجب أن نغير طول الملعب وارتفاع السلة ،الن قوة الجذب التثاقلية على القمر اصغر من قوة الجذب التثاقليه
الموجودة على الكره األرضية؛ لذا سيكون قفز الالعبين على القمر عاليا وبعيدا وسيرمون الكره ألى أبعاد كبيره .

ارتفاع درجة حرارة الكرة االرضية
سؤال 1
إعطوا مثاالً من النص ،كيف تؤدي إحدى العمليات التي يقوم بها اإلنسان الى ارتفاع تركيز ثاني
أكسيد الكربون في الغالف الجوي ؟
يُطلق ثاني اكسيد الكربون خالل عملية االحتراق ،نتيجة لذلك يرتفع تركيزه في الغالف الجوي.
يؤدي قطع االشجار في الغابات الى ان تكون كمية استيعاب ثاني اكسيد الكربون بواسطة النباتات
قليلة ،ونتيجة لذلك سوف يرتفع تركيزه في الغالف الجوي.
سؤال 2
احسبوا بواسطة الرسم البياني ،معدل االرتفاع السنوي لتركيز ثاني اكسيد الكربون في الغالف
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سؤال 3
في أعقاب عملية ارتفاع درجة حرارة الغالف الجوي للكرة األرضيةُ ،عقد في شهر ديسمبر 1991
مؤتمر دولي في مدينة كيوطو اليابانية ،كان الهدف منه هو البحث عن حلول لهذه المشكلة البيئية(
المحيطية) .تقرر في المؤتمر الدولي بأنه يجب على جميع الدول الصناعية ان تقلل من كمية ثاني
اكسيد الكربون المنبعثة من خالل حرق الوقود الى الغالف الجوي.
وقعت الكثير من الدول على وثيقة كيوطو ،اما الواليات المتحدة فرفضت في عهد الرئيس بوش ان
توقع عليها.
استخدموا المعلومات الموجودة في النص ،وفي الرسم البياني ،لتكتبوا إدعاء ليقنع المعارضين على
االشتراك في تطبيق وثيقة كيوطو.
االدعاء :يجب ان نقلل من حرق الوقود.
التعليل :تقليل حرق الوقود يقلل من ارتفاع درجة حرارة الكرة االرضية.
الشرح :تشير بعض المعطيات الى ارتفاع تركيز ثاني اكسيد الكربون في الغالف الجوي ،يُطلق غاز
ثاني اكسيد الكربون من عمليات يقوم بها االنسان ،وايضا يعتبر غاز الدفيئة ،لذلك يوجد احتمال كبير
ان نقلل من ارتفاع درجة حرارة الكرة االرضية اذا قللنا من حرق الوقود.

