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:تبيّن المقترحات الصحيحة من الخاطئة في الجمل التالية )1

.مهما كانت الحالة القيزيائية للمادة فهي تتكون من هباءات 

.ا أضفنا الماء إلى منحلّ تتكاثر هباءاته كلم

.ءة الكحول على الرائحة المميزة لهذه المادةاتحافظ هب

.جسم نقي ألنّ هباءاته متماثلة لملححلول المائي لالم

: عرّف الهباءة )2
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:تمثل الرسوم الموالية حالة الهباءات لبعض االجسام )3

: عرّف الجسم النقي الهبائي .أ
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:اكمل تعمير الجدول التالي لوصف حالة هباءات االجسام النقية .ب
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حركة الهباءات
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I / يمثل الشكل الموالي خريطة النشرة الجوية في فترة زمنية محددة:

: تفع الجوي محددا المناطق المعلنة على الخريطة التي يتواجد فيهاعرّف المر)1
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من المركز إلى االطراف ، من األطراف إلى المركز ، تصاعدية ، هبوطية :أكمل تعمير الجدول التالي بما يناسب )3

حركة الهواء العمودية حركة الهواء االفقية

المرتفع الجوي

المنخفض الجوي

II/ أحاط .طبيعية بصفة تحة كبيرة فاحترقتقاع حويض بلوري ذو فشمعة مشتعلة فيساميوضع

. ثم أحرق القطن فانطفأت الشمعة  فورا الحويض على كامل طوق تاج من القطن سامي
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:الحتراق كل نوع من او نتائج أربط بسهم بين متطلبات)2
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.التام و اذكر مخاطرهاغير االحتراق من بين نتائج اصر المضرةحدد العن)4
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كمية وفيرة من األكسجين

المحروقات

من األكسجينكمية محدودة

االحتراق التام 

االحتراق غير التام

طاقة حرارية وفيرة

كسيد الكربونأحادي أ

كسيد الكربونثنائي أ

الكربون

بخار الماء

طاقة حرارية ضعيفة




