
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

 المادة: العلــــوم
 التاسعالصف:  وزارة التربية والتعليم

 
 2للتعليم االساسي ح  االلفيةمدرسة 

 2عدد الصفحات: 
 اسم المعلم: ليث سامي

  قصة مادتنيمراجعة درس 
 [      ] الشعبة ......................................: السما                        

 

 -:السؤال األول

  العبارات التالية بالمصطلح المناسب: أكمل :اوال

 الكيمياء   دراسة المادة والتغيرات التي تخضع لها 1 -

   المادة الكيميائية    هي مادة لها تركيب محدود ومتماثل2- 

 االوزون   معظم االشعة الضارة قبل وصولها سطح االرض مادة موجودة في الغالف الجوي تمتص3- 

 الكلوروفلوروكربون    مواد تتكون من الكلور والفلور والكربون -4

  التروبوسفير    طبقة تحلق فيها الطائرات وتظهر فيها السحب -5

 ( brewerور ) يمطياف بر جهاز يستخدم لقياس كمية األوزون  – 6

 المجاور الذي يمثل تركيز مركبات   الشكلاطلع على  -:نياثا

   :األسئلة التاليةثم اجب عن  الكلوروفلوروكربون في الغالف الجوي

 1996 ؟في أي عام كان اعلى تركيز -1  

 ؟زيادة هذه المركبات على الغالف الجويتأثيرما  -2

 طبقة االوزون ترقق

 ؟  زيادة هذه المركبات مؤثرا اكثر تأثيرفي أي مكان كان  – 3

 المناطق التي تقع فوق القارة القطبية الجنوبية 

 

  :اجب عن األسئلة التالية إجابة علمية كاملة: ثالثا

 ؟عدد اضرار االشعة فوق البنفسجية -1

 تدمير السالسل الغذائية - 4          نقص المحاصيل الزراعية  -         3ماء العين   -2      سرطان الجلد   – 1 



( الى جزيئات فردية  2O ) تقوم االشعة فوق البنفسجية بتفكيك جزيئات االكسجين  ؟تكون االوزونوضح الية  –2

(O (ثم تتحد هذه الذرات الفردية مع غاز االكسجين )2O( مكونة األوزون )3O ) 

 وحدات التكييف - 2        الثالجات 1- اين تم استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون؟      – 3

 وقود داسر في علب الرش -           5المذيبات 4 -         البوليمرات        3 -  

 -:الثانيالسؤال 

 األول: أوال: اكتب الرقم المناسب من العمود الثاني امام ما يناسبه من العمود 

 -العمود الثاني األولالعمود  الرقم

 UVB(  1)  لألوزونمز الكيميائي رال 6

 CFC(  2)  فوق البنفسجية بالرمزيرمز لألشعة  1

  التروبوسفير ( 3)  األوزونفيها تقع طبقة  4

 الستراتوسفير ( 4)  تقاس كمية األوزون بوحدة 7

 االكسوسفير(  5)  الكلوروفلوروكربونمز الكيميائي لمركبات رال 2

 3O ( 6)   طبقة في الغالف الجوي تحتوي الهواء الذي نتنفسه 3

 دوبسون(  7)  الغالف الجوي توضع فيها األقمار الصناعيةطبقة في  5

 

 :الذي يبين المقارنة بين طبقات الغالف الجويالجدول التالي  أكمل -: ثانيا

 مميزاتها السمك الطبقةاسم 

 تتحرك فيها الطائرات       هواء الذي نتنفسه فيها ال Km 10- 0 التروبوسفير

 فيها السحب وحاالت الطقس 

 توجد فيها طبقة االوزون Km 50-10 الستراتوسفير

 طبقة باردة جدا Km 85 – 50 الميزوسفير

 فيها اثار النيازك  Km 500 – 85 الغالف الحراري

 توضع فيها األقمار الصناعية Km 500أكبر من  االيكسوسفير

 


