
 



 

  

 

 

 

 

 معالم قاع المحيط  .  ❖
 

 

 

 

 

 
 

 

 ؟   / عَد ِّد طبقات األرض   س 
              طبقات األرض :                                      

 الغالف الجـــــوي  -1                                                    

 الغالف المائــــــي  -2                                                    

 الستار العلوي                                    -1                   القشــرة األرضية -3                                                    

 الستار السفلي      -2                  ــــــــــارــــــــت  الس    -4                                                    

                                                                                                 

 اللب الخارجي ) سائل (  - 1                                                                                                  

 اللب الداخـلي ) صلب (                                          - 2                   ـــــــــــــــبــــــالل   -5                                                    
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ / عَد ِّد العمليات المؤثرة في سطح األرض   س   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الترسيب    التعرية         التجوية                                               البراكين                              الزالزل                             
 

 

 العمليات المؤثرة في سطح األرض

 العمليات الداخلية 

 وتحدث في باطن األرض
 خارجية العمليات ال

 األرض على سطح وتحدث 



 

 

/ ما اسم الجهاز المستخدم لرَصد وتحديد المركز   س 

 السطحي للزلزال ؟ 

 جهاز السيزمومتر .            

 

 / ما اسم المقياس المستخدم لقياس قوة الزلزال ؟   س
 ، فإذا بلغت 10إلى   1درجات من  10مقياس ِرختَر وهو مقسم إلى      

 درجات فهو األشد عنفاً واألكبر تدميراً .   10قوة الزلزال      
 

 

 

  ؟  / للبراكين ثالثة أنواع ، عَد ِّدها . ثم قارن بينها     س
 -البراكين ثالثة أنواع هي :      

/  وهي التي التزال الصهارة تندفع منها حتى وقتنا هذا ,   البراكين النشطة - 1

 وتلك التي اندفعت حديثا . 

يتوقع أن  ال الصهارة منها , و اندفاع/  وهي التي توقف   البراكين الهامدة - 2

 تثور مرة أخرى . 

/   وهي البراكين التي توقفت عن الثوران , لكنها قد  البراكين الساكنة - 3

وقت آلخر . ومنها بركان أيسلندا الذي عاد للثوران عام   تعود فتثور من

 عام تقريبا .  200هـ بعد سكون دام 1431
 

 

 

 

 ؟ / صِّف العالقة بين التعرية والترسيب    س
 العالقة بين التعرية والترسيب :     

أسفل التربة كما يتسرب جزء منه إلى باطن األرض وعندما تتشبع تلك الطبقات بالماء  عندما يسقط المطر على األرض تمتصه الطبقات التي 

تصبح عاجزة عن امتصاص المزيد منه , يختلط الماء بالتربة ويتشكل الطين وعندما تزداد كمية الماء أكثر يتدفق الطين على المنحدرات 

الطريقة تنتقل ويجرف كل شيء في طريقه حتى األشجار والصخور والتربة , بهذه 

 الصخور والتربة إلى أماكن بعيدة .
 

تسمى عملية نقل التربة وفتات الصخور من مكان إلى آخر على سطح األرض التعرية . 

ومن أهم العوامل الطبيعية التي تسبب التعرية المياه الجارية والرياح والجليديات 

  واألمواج البحرية.
 

بعد أن تخف سرعة عوامل التعرية ) األنهار والجليديات وغيرها ( يتم ترسيب الفتات  

الصخري والمواد الذائبة في الماء بعيداً عن المناطق التي حملت منها ويسبب ذلك 

 ظهور تضاريس جديدة مثل دلتا األنهار والكثبان الرملية والطبقات الصخرية وغيرها .  
 

 

 
 

 س /  ما هي أنواع التجوية  ؟ 
 كيميائية  . - 2فيزيائية .    -1نوعان : 

 

 / ماذا نعني باألحافير ؟   س 

وغالباً ما ، : هي بقايا أو آثار مخلوقات حية عاشت في الماضي  األحافير        

بمعلومات مهمة عن  تزودنا األحافير,  في الصخور الرسوبية محفوظة تكون 

 .  تاريخ األرض
 



 

 

 لفرق بين موارد الطاقة المتجددة وموارد الطاقة غير المتجددة ؟ ا  / ما  س 
 

 

 ؟   / عَد ِّد بعض الطرق للمحافظة على الطاقة    س 
 :   على الطاقة للمحافظةبعض الطرق          

 * الترشيد في استخدام مصادر الطاقة واالبتعاد عن اإلسراف والتبذير .        

 * استخدام الطاقة عند الضرورة وعند الحاجة لها .        

 * التأكد من إطفاء مصابيح الغرف التي ال نشغلها .        

 * إطفاء األجهزة الكهربائية عند عدم  استعمالها .       
 
 

 

 

 / لماذا يعتبر الماء والهواء من الموارد التي   س 

 تقوم عليها الحياة على األرض ؟          
ألن كل الماء و الهواء من الموارد التي تقوم عليها الحياة على األرض       

المخلوقات الحية على األرض تحتاج  إلى الماء العذب والهواء لكي تعيش وتتنفس  

 وتبقى على قيد الحياة , 

من   %70ويعتبر الماء مورد طبيعي مهم على سطح األرض حيث يغطي قرابة 

مساحة سطح األرض وتعد المحيطات والبحار مصادره الرئيسية , كما تتوفر مياه  

ض تأتي من المياه الجارية ولكنها محدودة , ولذلك يتم إنشاء  عذبة على سطح األر

 المباني بالقرب من األنهار لتستعمل مياهها في المنازل والمزارع والمصانع . 
 

 

 

 

 ؟   / أُذكر  بعض األفكار للمحافظة على الماء والهواء من التلوث   س 
 : يجب على الماء والهواء من التلوث  للمحافظة       

 * منع المصانع من إلقاء المواد الكيميائية والفضالت إلى مصادر المياه .       

 * عدم طرح مياه الصرف الصحي التي تأتي من المنشآت السكنية والتجارية في شبكات الصرف والحفر االمتصاصية .        

 اه الصرف الصحي في البحار .* عدم إلقاء مي       

 موارد الطاقة غير المتجددة موارد الطاقة المتجددة

 هي موارد طاقة دائمة وغير محدودة  

 

 وطاقة المياه الجارية و طاقة الرياح  : الطاقة الشمسية لمث

 في يوم من األيام (   دتنفقد هي موارد طاقة مؤقتة ومحدودة ) 

 

 ( ، . .  غاز،  نفط، : الوقود األحفوري بجميع أشكاله ) فحم  لمث



 

     
 

 

 س  /  عدَد طبقات الغالف الجوي  ؟  

 

 

 لرياح العالمية ؟ وما الرياح المحلية ؟ ا  / ما  س 
         

 هي رياح تهب باستمرار ولمسافات طويلة في اتجاهات معينة معروفة .  الرياح العالمية :
 

وفي أوقات معينة   ،هي رياح تنحصـر في هبوبها على مجاالت محدودة المسـاحة  الرياح المحلية :

. 
 

 

 س  /  ما الذي يغير الضغط الجوي  ؟ 
 مية بخار الماء ك  -4االرتفاع عن مستوى سطح البحر    -3درجة الحرارة     -2الحجم     -1

 

 

 س  /  كيف نقيس الضغط الجوي  ؟ 
 الفلزي -2الزئبقي    -1باستخدام جهاز البارومتر و هو نوعان  : 

 

 

 س   /  كيف تقاس الرياح  ؟ 
 مؤشر اتجاه الرياح   -األنيمومتر    -تقاس الرياح بأدوات منها  :  كيس الرياح  

 

 
 

 /  كيف تَتَشَك َل الغيوم ؟   س 
يســخن ماء البحر بفعل حرارة الشــمس فتحمل جزيبات بخار الماء )وبخار الماء هو احد الغازات المكونة للغالف الجوي ( إلى األعلى وتفقد       

 حرارتها وتصبح باردة  وتقل حركة جزيباتها وتتقارب , ثم  تتكثف على دقائق الغبار .

 فالغيوم هي عبارة عن قطرات ماء صغيرة جداً تشبه البلورات المتجمدة تتشكل على ارتفاعات عالية وتبقى معلقة في الهواء لخفتها .

   

 

 ؟   / عَد ِّد أنواع الغيوم   س 
     -يعتمد شكل الغيوم على االرتفاع الذي تتشكل عنده في الغالف الجوي :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 / على خريطة الطقس التي أمامك ، يوجد رموز تدل على متغيرات الطقس .   س 

 ؟ وض ِّح على ماذا تَدُل هذه الرموز                                                
 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س  / ما الفرق بين الكتل الهوائية و الجبهات الهوائية  ؟ 

 متشابهة في كل أجزائها .: هي منطقة واسعة من الهواء تمتاز بدرجة حرارة ورطوبة الكتلة الهوائية  

 : فهي منطقة التقاء الكتل الهوائية المختلفة  . الجبهات الهوائية  أما 

 

 أنظمة الضغط الجوي .  ❖

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضغط جوي مرتفع          

 

 ضغط جوي منخفض         

 

 الجوي قيمة الضغط  1008   

 جبهة هوائية باردة          

 جبهة هوائية حارة           
 

 

 

 

 

 



 

 

 سبب حدوث العاصفة ؟  / ما  س 
مختلفتان في درجة الحرارة ) أي كتلتان هوائيتان مختلفتان في خصـائصـهما  التقاءتصـادم أو  بسـببالعاصـفة  تحدث      

 فتندفع الكتلة الهوائية الدافئة إلى األعلى والكتلة الهوائية الباردة إلى األسفل ثم تمتزجان بشكل عاصف ( ونسبة الرطوبة 
              

 

 

 ؟   / حَد ِّد نوع العاصفة في كل صورة من الصور المعروضة أمامك   س 
 

                           
       

 ) عاصفة رعدية  (                           ) عاصفة جليدية (                           ) عاصفة رملية (                   ) عاصفة ثلجية (                      
 

 

 س  /  ماهي أنواع األعاصير  ؟ 
 االعصار الحلزوني . -2       االعصار القمعي .    -1

 

 

 

 

 

 
 

 ؟  المناخ هو   / ما  س 
 .  طويلة هو متوسط الحالة الجوية في مكان ما خالل فترة زمنية :   المناخ      
 

 

 / ماهي العوامل التي تؤث ِّر في المناخ ؟   س 
 العوامل المؤثرة في المناخ هي :      
 

   تيارات المحيط    -3    ات المائية  ح  ط  س  م  عن ال   عدالب   -2  خطوط العرض    -1

 .  السالسل الجبلية -6                             االرتفاع -5               الرياح   -4 
 



ي  الشاملة        الختامية    المراجعة خامس                             علوم صف 
 هــ   1443الفصل الدراسي الثان 

 

 

 

 

 

 ن الكلمات التاليةأمأل الفراغات فيما يلي باستخدام كل م

      اللب الداخلي     الالبة    البركان  الغالف الجوي     معالم سطح األرض  

 

 .   ضح األرسطمعالم   ن ر مر والبحاواألنها ى ل والصحارالجبا .1

 ه.ق ض وفوح األرل سطت حون الغازام    جويالف الالغ   ن يتكو .2

   انالبرك    حهاض إلى سطن األرن باط ء مر المات وبخاالغازاة ور المنصهر ع الصخومى اندفايس .3

 .الالبة    ب لض وتتصح األرل سطن خالج مة التي تخرة المنصهردمى الماتس .4

 ض. ة لألر ة المركزيللكتل ق الداخلي  هو النطا    داخلياللب ال .5

 

 ة أمأل الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالي

 القشرة األرضية     الستار     التعرية    قوة الزلزال        الزلزال

 .الزلزالمى يس ة ي ة األرضئ للقشرز المفاجالهتزاا .1

 ه.ة منررة المتحة الطاق ير كمبمقدا  قوة الزلزال  ر دتق .2

   التعرية رآخ ن إلىن مكاة مت التجوييان عملج عر الناتصخوت البها فتا  لة التي ينقيمى العملتس .3

 ة.ية األرضة التي تلي القشرهو المنطق الستار .4

 ةالقشرة األرضي  ضح األرن سطء الصخريُّ ممى الجزيس .5

 

 أمأل الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية

    الوقود األحفوري      الطاقة غير المتجددة    التلوث     الضباب الدخاني       الطاقة المتجددة     المياه الجوفية    األوزون   األحافير

 ه االصطناعية الميا

     الطاقة المتجددة  موارد ن ح مة الرياوطاق  ةة الشمسيالطاق  .1

      لمياه الجوفيةا  خزان لها  داخ  هن الميازض وتخ ح األرت سطع تحة التي تقير المسامة الصخومى طبقتس .2

   التلوث  ه ء والمياة والهواة إلى التربرالضا ة الموادمى إضاف تس .3

     الوقود األحفوري    لن أشكام والنفط شكالن  م الحجريالفح .4

   األحافير   مات قديشة عاي ت حر مخلوقامى بقايا أو آثاتس .5

 الطاقة غير المتجددة   موارد عها من جمي ز الطبيعية والغاط المختلفت الن فمشتقا .6

  األوزون  ة طبق يه ةيالبنفسج قة فوعن األشة مي ت الح ة وتحمي المخلوقاية األرضط بالكر ت التي تحية الغازاطبق .7

 . الضباب الدخاني   ن وة ما على تكق مدينء فوه صفراة شبة عمالق ن سحابويدلُّ تك .8

 .ه االصطناعيةالميا    خزانات على  مثالالمائية د ت والسدوالبحيرا .9

 

 



ي  الشاملة        الختامية    المراجعة خامس                             علوم صف 
 هــ   1443الفصل الدراسي الثان 

 

 

 أمأل الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية

 البارومتر     خريطة الطقس   الطقس    الضغط الجوي   

 الضغط الجوي قها ء فود الهوان عمول وزة بفعددة محة على مساحة الواقعمى القوتس .1

 الطقس ف ة فإنَّني أصة قصيريمنة زة لفترالسفلي ف الجوية الغالة طبقف حالدما أصعن .2

 خريطة الطقس ية هددة محس في منطقة الطقر إلى حالة التي تشيالوسيل .3

 ط الجوي س الضغل لقياتستعمة أدا  البارومتر .4

 

 أمأل الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية

     الرياح العالمية     الكتلة الهوائية     التروبوسفير    الجبهات الهوائية    المرتفع الجوي     الهطول

 الرياح العالمية ث ض إلى حدور المتساوي لألرن غيدي التسخييؤ .1

 التروبوسفير  س ت الطقيراث فيها تغ ة التي تحدمى الطبقتس .2

 اجزائها   ة في كلة والرطوبة الحرارل فيها درجء تتماثن الهواة م ة واسعمنطق  الكتلة الهوائية .3

 الهطول  ل ن أشكان مد شكالج والبر ثلال .4

 الجبهات الهوائية  ة ة المختلفي ل الهوائء الكتة التقامى منطقتس .5

 المرتفع الجوي    عازها مرتف ط في مركن الضغء التي يكوة الهوامى كتلتس .6

 أمأل الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية

     إعصار حلزوني    العاصفة الرعدية     التيار المائي       األمواج العاتية        مناخال

 ة. ددة محية زمنل فترن ما خالة في مكاي ة الجو ط الحالهو متوس   المناخ .1

 األمواج العاتية  مى تست ة في المحيطاجا كبير ة أموار الحلزونيب األعاصيبتس .2

 ة. رط المستمه المحية مياركه حبأنَّ  يالتيار المائف يعر .3

 د. ق ورعة فيها برة ممطرعاصف   العاصفة الرعدية .4

 في ساعة.  كلم 119ح فيها على  ة الرياد سرع دما تزيعن   إعصار حلزونية إلى ة المداريل العاصفوتتح .5

 أمأل الفراغات فيما يلي باستخدام كل من الكلمات التالية

     اإلعصار القمعي          اإلعصار الدوار         ظل المطر    التغير المناخي   

 س. ة الطقل حالدفي معى ل المد ر وطويثر مؤي هو أيُّ تغ   التغير المناخي .1

 .ل المطرظ  ح ه للريار المواجب غيع في الجانل تقن الجبة ممى منطقتس .2

 . واراإلعصار الد  حيا للرياطا دورانب نمبزها وتسض في مركط منخفت ضغة ذاصفمى أيُّ عاتس .3

 زها. ط في مركت ضغة ذاوارة دة كبير عاصف   اإلعصار القمعي .4

  



ي  الشاملة        الختامية    المراجعة خامس                             علوم صف 
 هــ   1443الفصل الدراسي الثان 

 

 

 أمام العبارة الخاطئة:   ×مة ال أمام العبارة الصحيحة وع   ✓ عالمة  ضعي 

 

 

 

 ✓ التضاريس هي المعالم الطبيعية لسطح األرض   .1

ي قاع المحيط   .2
 
 ✓ السهول القاعية المنبسطة هي منطقة مسطحة واسعة ف

ة األرض .3 ي قشر
 
از ف  ✓ الزالزل هي اهت  

اكي   بمقياس رخت   .4  ✓ تقاس قوة التر

 ✓ يسىم موقع حدوث الزلزال تحت سطح األرض بؤرة الزلزال  .5

ة األرضية تخرج منها الصهارة والغازا .6 ي القشر
 
كان فتحة ف ي التر

كان   ✓  ت والرماد التر

بة وفتات الصخور من مكان آلخر عل سطح األرض التعرية  .7  ✓ تسىم عملية نقل الت 

يائية هناك نوعان من التجوية  .8 ي وتجوية فت  
 ✓ تجوية كيميان 

ي  .9
ي الماض 

 
ي عاشت ف

 ✓ أو أثارها الرسوبية األحافت  هي بقايا المخلوقات الحية الت 

 ✓   ونظيفة متجددةطاقة الشمس والماء والهواء موارد  .10

 ✓ تمنع طبقة األوزون وصول األشعة فوق البنفسجية إىل سطح األرض .11

 ✓ الدخان الناتج عن عوادم السيارات والمصانع يلوث الهواء   .12

ي الهواء  .13
 
 ✓ الرطوبة هي كمية بخار الماء ف

د والثلوج   األمطار من أشكال الهطول   .14  ✓ والتر

 ✓ تتشكل عند أعل ارتفاع الريشية الغيوم  .15

 ✓ ة الهوائية منطقة واسعة من الهواء تتمت   بدرجة حرارة ورطوبة متشابهة الكتل .16

ي  .1
 × يسىم الجزء الذي تعيش فيه جميع المخلوقات الحية الموجودة عل األرض الغالف المان 

سيب   األرضتسىم الصهارة عندما تصل إىل سطح  .2  × بالت 

اكي   نوعان فقط   .3  × للتر

ي تسبب تفتت الصخور أو مواد أخرى - .4
 ×   حفوري  ال وقود االبتسىم العملية الت 

 × يسىم كال من الفحم والغاز والنفط بالموارد المتجددة  .5

ي تحتاج إىل ماليي   السني    .6
 × متجددة ال إلعادة إنتاجها موارد الطاقة تسىم موارد الطاقة الت 

اكي    .7 ي توقفت عن الثوران ولكنها قد تعود لتثور مرة أخرى  الهامدة  التر
اكي   الت   × هي التر

 × طبقة الطقس الجوي   الغالفأعل طبقات  .8

ي الرياح الحجم  .9
 
ي تتحكم ف

 × من العوامل الت 

ي اتجاهات معينة المحلية الرياح  .10
 
 × هي رياح تهب باستمرار لمسافات طويلة ف

 × نسيم الوادي العالميةمن أنواع الرياح  .11

 × ريخت   تقاس الرياح بجهاز  .12

 عن سطح الغيوم  .13
ً
ي تكون أكتر ارتفاعا

 × الضباب تسىم  األرضالت 

ة تسىم  .14 ة لتجميع المياه فيها فإن هذه البحت  ة كبت  ة طبيعية إذا قامت الدولة بإنشاء بحت   × بحت 

ي   سبب ال .15
 
 × ارتفاع درجة الحرارة  هو حدوث التسونامي ف

اكي    عندما تنخفض رسعة النهر تحدث  .16  × التر

 × الف الصخري  الغ يسىممن الهواء غالف  باألرضيحيط  .17

ي تصل إىل كوكب ما تسىم .18
 × لضغط الجوي ا الطاقة الشمسية الت 
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 أختر االجابة الصحيحة فيما يلي  

 األخاديد، والسهول القاعية المنبسطة هي من: 

 د. األمثلة على معالم اليابسة           ج. األمثلة على مظاهر المياه     ب. معالم قاع المحيط                 أ. معالم الرصيف القاري

 

 يوصف البركان الساكن بأنَّه بركان:

             ج. تندفع منه الالبة وتسيل بهدوء.      ىب. توقف عن الثوران وال يتوقع أن يثورمرة أخر     ىأ. توقف عن الثوران وقد يثور مرة أخر

 

 الموجة العمالقة التي تحدث في قاع المحيط بفعل الزالزل  تسمى:

 د. مركز الزلزال السطحيَّ               ج. التسونامي         ب. ريختر                    أ. البؤرة

 

 أيٌّ مما يلي يسبب التجوية الكيميائية؟

 د. األمطار الحمضية            ج. درجة الحرارة           ب. الرياح                        أ. الجليد

 

 أكبر المعالم التي توجد في المحيط هي:

 د. ظهر المحيط          القاريج. الرصيف        ب. الجبال البحرية          أ. السهول القاعية

 

ا يلي يعدُّ معلما فيزيائيا على سطح  ة؟اليابس أيٌّ ممَّ

 . البقعة الساخنة د              . الستارج            . الجبالب          . التسوناميأ

 

 يكونان:  القشرة األرضية والجزء العلويُّ من الستار

 . الغالف الصخريَّ د           . الغالف المائعج        المائيَّ . الغالف ب           . الغالف الجويَّ أ

 

ى الطبقة الخارجية الصخرية لألرض:   تسمَّ

 . الغالف المائعد              . الغالف الحيويَّ ج       . القشرة األرضيةب                      . الستارأ

 

 األرضيَّة مباشرة؟  أيُّ طبقة من الطبقات التالية تقع أسفل القشرة

 د. اللب الخارجي               ج. الغالف الصخريُّ             ب. اللب الداخلي                           أ. الستار

 

 يكون االهتزاز المفاجئ للقشرة األرضية:

 د. الجزر               ج. البراكين            ب. ظهر المحيط           أ. الزالزل

 

 المنخفضة بين الجبال: تسمى المنطقة 

 د. الهضبة             ج. التلَّ                ب. الوادي          أ. األخدود

 

 من درجة االنصهار؟ أيُّ جزء من األرض يتكون من صخور قريبة

 د. الستار السفليُّ          ج. الغالف المائع              ب. الغالف الصخري               أ. القشرة األرضية

 

 األرض الخارجي من: يتكون لب 

 د. فلزات منصهرة               ج. فلزات صلبة            ب. صخور منصهرة              أ. صخور صلبة

 

 المحيط بدقة:  أيٌّ مما يأتي يستخدم في تحديد عمق

 د. مقياس رختر                          ج. الضوء                  ب. التسونامي              أ. السبر الصوتيُّ 

 

 الزلزال هي:  دأ عندها حركة االنزالق أوالمنطقة التي تب

 د. بؤرة الزلزال                            ج. الصفيحة               ب. الصدع        أ. المركز السطحيُّ للزلزال
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 قاع المحيط انبساطا هي:

 المائيةد. الهضاب                 ج. األخاديد       ب. السهول القاعية المنبسطة           أ. ظهر المحيط

 

 إلى سطح األرض؟ ماذا يطلق على الصخور المنصهرة التي تصل

 د. الصخور              ج. الماجما                            ب. الستار                         أ. الالبة

 

 تحدث الزالزل نتيجة حركة: 

 د. المطر الحمضي                  ج. الرياح             ب. أمواج التسونامي     أ. الصفائح األرضية

 

 بشكل:  األمواج الزلزالية من بؤرة الزلزالتنتشر 

 د. أفقي         ج. عرضي            ب. شعاعي           أ. طولي

 

 البراكين:  أقل البراكين احتماال للثوران مستقبال هي

 د. الثائرة                          ج. الهامدة                 ب. الساكنة                        أ. الن شطة

 

 التجوية الكيميائية؟أي مما يلي يسبب 

 د. التلوث             ج. الرياح                     ب. جذور األشجار               أ. الثلج

 

 من: الرصيف القاري والمنحدر القاري هما

 د. معالم ظهر المحيط          ج. معالم المحيط                ب. معالم اليابسة           المياهأ. معالم 

 

 تحدث أمواج تسونامي نتيجة:

 د. التعرية                  ج. العواصف              ب. الرياح الشديدة          أ. الزالزل األرضية

 

 شكل:  الالبة التي تندفع من البراكين تكون على

 د. موادَّ متطايرة                   ج. موادَّ غازيَّة                    ب. موادَّ صلبة              منصهرةأ. موادَّ 

 

 أحد معالم المحيطات القريبة من الشاطئ: 

 د. الرصيف القاريُّ                  ج. المنحدر القاريُّ           ب. األخاديد البحرية                  أ. المرتفع القاريُّ 

 

 البركان الهامد بأنَّه بركان:يوصف 

          . تندفع منه الحمم وتسيل بهدوء.ج    ىأخر . توقف عن الثوران وال يتوقع أن يثور مرةب         ىأخرمرة  أ. توقف عن الثوران وقد يثور

 

 الكيميائية؟حدوث التجوية  يعدُّ من العوامل المهمة في ي مما يليأ

 د. الثلوج           ج. األمطار الحمضية             ب. الرياح               أ. درجة الحرارة

 

 في قاع المحيط؟  قوي ماذا يمكن أن يحدث نتيجة حدوث زلزال

 د. التسونامي      ج. إعصار حلزونيٌّ            ب. تكون مركز لزلزال سطحي     أ. تكون رياح قوية

 

 كميات إضافية منها إلى األرض هي األشعة:  األوزون من دخولاألشعة التي تمنع طبقة 

 د. الخضراء      ج. تحت الحمراء             ب. فوق البنفسجية             أ. الحمراء

 

 األحفوري؟  تسببه الحبيبات الناتجة عن حرق الوقود أيٌّ مما يلي يعدُّ نوعا من التلوث الذي

 د. الهطول       ج. الضباب الدخاني           الرسوبياتب.                 أ. الضباب

 

 األحافير بكثرة؟  أي أنواع الصخور يمكن أن نجد فيها

 د. البركانية      ج. المتحولة        ب. الرسوبية         أ. النارية
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 في الماضي، ومحفوظة في الصخور، هي:  بقايا أو آثار المخلوقات الحية التي عاشت

 د. الوقود                 ج. التربة        المعادن ب.               أ. األحافير

 

ا يلي مورد طاقة غير متجدد؟  أيٌّ ممَّ

 د. الشمس             ج. النفط          ب. المياه الجارية              أ. الرياح

 

ا يلي يعد موردا متجددا للطاقة؟  أي ممَّ

 د. النفط          ج. الشمس             ب. الغاز الطبيعي               أ. الفحم

 

 بالماء، هي: طبقة من الصخور في باطن األر ض تحتفظ

 د. بئر          ج. نطاق التربة         ب. خزان مياه سطحيَّة           خزان مياه جوفيةأ. 

 

ا يلي يعد مصدرا مباشرا لمياه الشرب  لإلنسان؟ أيٌّ ممَّ

 د. المستنقعات                 ج. المياه الجوفية               ب. ثقب األوزون                    أ. المحيط

 

 ت والمصانع:السيارا تنتج عن زيادة تركيز الملوثات من عوادم غيمة في الهواء يميل لونها إلى االصفرار

 د. الضباب الدخانيُّ          ج. ثاني أكسيد الكربون                ب. األمطار الحمضية                     أ. األكسجين

 

 يسبب تلوث الهواء؟  أيٌّ من موارد الطاقة التالية مورد نظيف ال

 د. الرياح                ج. النفط                    ب. الفحم      أ. الغاز الطبيعيُّ 

 

ثه:  طبقة في الغالف الجوي تستهلك نتيجة  تلوُّ

 د. الستار           ج. الغالف المائيُّ          ب. الغالف الجويُّ                أ. األوزون

 

 ما المقصود بخزان المياه الجوفية؟ 

 سطح األرض د. مياه مختزنة في طبقات الصخور تحت        ج. بحيرة صناعية      ب. محيط مالح        أ. نوع من محطات معالجة المياه 

 

 يلي ليس وقودا أحفوريا: مما  أي

 . الطاقة الشمسية د     . الفحمج                  . الغاز الطبيعيُّ ب      . الن فطأ

 

 أي مما يلي يعدُّ مصدرا حيا متجددا للطاقة؟ 

 . الرياح د                 . األشجارج                 . المياهب           . أشعة الشمسأ

 

 أيُّ موارد الطاقة مما يلي يدوم فترة أطول؟ 

 د. الفحم          ج. الغاز الطبيعي                      ب. الشمس       النفطأ. 

 

 ِب: يؤدي استنزاف طبقة األوزون إلى اإلصابة

 ئة. التهاب الرد            ج. الزحار األميبي                ب. فقر الدم               أ. سرطان الجلد

 

 العالم؟ى والزراعة على مستو أي مصادر الماء التالية أكثر استخداما للشرب

 د. ماء البحر                   . المياه المعالجة ج          ب. المياه المتجمدة                   . المياه الجارية أ

 

 :ــيرتبط تكون خزانات المياه الجوفية ب

 د. الصخور النارية                     ج. الصخور المتحولة            ب. البلورات           أ. الصخور العالية المسامية 

 

 مراحل تنقية مياه الصرف الصحي في محطات معالجة المياه تبدأ ِب: المرحلة األولى من 

 د. الترشيح                   ج. التعقيم                         ب. الترسيب                أ. التصفية 
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 تمنع طبقة األوزون وصول كميات كبيرة إلى األرض من األشعة:

 ءد. تحت الحمرا             ج. فوق البنفسجية                   ب. الحمراء                      أ. الزرقاء 

 

 تحدث تغيرات الطقس في طبقة: 

 د. األكسوسفير        ج. الستراتوسفير                   ب. التروبوسفير          أ. الثيرموسفير

 

 الماء في الهواء؟ المفاهيم التالية يعبر عن كمية بخار أي

 د. البارومتر                الرطوبةج.               ب. الضغط الجوي          أ. ضغط الهواء

 

 . الرياح التجارية جزء من نظام رياح  يسمى: 

 د. األعاصير الممطرة           ج. األعاصير القمعية               ب. الزوابع                أ. الرياح العالمية

 

 تسمى منطقة التقاء كتلتين هوائيتين: 

 ةد. الجبهة الهوائي        درجة الحرارة ج.              ب. الرياح العالمية                 أ. العاصفة

 

:ِ  يقصد باإلشعاع الشمسي 

 أشعة الشمس.  ب. كمية الطاقة الموجودة في حزمة من                        األرض. أ. كمية الطاقة الشمسية التي تصل إلى

 للشمس. د. الشكل الكروي          األرضية عند منتصفها. ج. الخط الوهميُّ الذي يلتفُّ حول الكرة

 

 أي الظروف اآلتية تولد ضغطا جويا أكبر؟

 رطب  د. هواء بارد و           . هواءٌّ حار وجافٌّ ج              رطب و ب. هواء حار          . هواء جاف وبارد أ

 

 

 الطبقة السفلى من الغالف الجوي هي:

 األيونسفير د.            ج. الميزوسفير               ب. الستراتوسفير          أ. التروبوسفير

 

 تسمى كمية بخار الماء الموجودة في الهواء: 

 د. الجبهة الهوائية                     ج. الرطوبة              ب. الضغط الجوي               أ. درجة الحرارة

 

 من خصائص الغيوم الركامية أنَّها: 

 رقيقة وخفيفة د.        ج. تتكون من طبقات                  ب. منفردة وسميكة     أ. غير محدَّدة الحواف

 

 ويقيس سرعة الرياح  يسمى: الجهاز الذي يحتوي على أكواب دوارة

 د. البارومتر الزئبقي             ج. البارومتر الفلزي                    ب. كيس الرياح                    أ. األنيمومتر

 

 الرياح التجارية جزء من: 

 د. الزوابع         العالميةج. الرياح                   ب. العواصف الرعدية      أ. األعاصير القمعية

 

 عن سطح األرض؟ أيُّ طبقة من طبقات الغالف الجوي أبعد

 د. الثيرموسفير       ج. األكسوسفير                          ب. الستراتوسفير      أ. التروبوسفير

 

 تتشكَّل الجبهة الهوائية عند التقاء:

 ن د. كتلتين هوائيتين متشابهتي                  ج. تيارات المحيط               ب. رياح عالمية       أ. كتلتين هوائيتين مختلفتين

 

 : ـ بِ   عين اإلعصار مصطلح يرتبط

 د. تيارات المحيط       ج. العواصف الرعدية                     ب. األعاصير القمعية     أ. األعاصير الحلزونية
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 الرعدية؟  أيٌّ مما يأتي يسهم في تكوين العاصفة

 ءد. تلوث الهوا           ج. تيارات المحيط                         البحريةب. األمواج         أ. التيارات الصاعدة

 

 تكون:   بأن الرياح فيها تتصف منطقة ظل المطر

 د. حارة وجافة         ج. حارة وماطرة                         ب. رطبة وجافة          أ. حارة ورطبة

 

 يرتبط التغير المناخيُّ لألرض بشكل رئيس: 

 د. الفيضانات           ج. البناء الضوئي               األحفوريب. حرق الوقود                    أ. الزالزل

 

 ينتج صوت الرعد عن: 

 د. اصطدام كتلتين هوائيتين         ج. سقوط المطر على األرض         ب. اندفاع الغيوم بعضها نحو بعض       أ. التمدد السريع للهواء

 

 يمكن أن يسبب: قريبا من سطح األرضمن الهواء البارد  هطول األمطار في أثناء وجود طبقة رقيقة

 د. عاصفة رعدية                         ج. عاصفة ثلجية             ب. عاصفة جليدية                          أ. عاصفة رملية

 

 داخل: يبدأ تشك ل اإلعصار القمعي

 ط د. تيارات المحي                ج. إعصار دوار              ب. قمة العاصفة الرعدية             أ. إعصار حلزوني

 

 الحلزونية ِب:  األعاصيرتتصف منطقة عين اإلعصار في  

 . هطل شديد لألمطار د         ج. سرعة رياح عالية جدا           ب. الضغط الجوي المرتفع        المنخفض أ. الضغط الجوي

 

 ت تتعلق ِب: معلوما يستخدم العلماء في تحديد مسار اإلعصار

 فقط . الضغط الجوي د    األمطار واإلشعاع الشمسي. كميات ج     . درجة الحرارة والرطوبةب     . سرعة الرياح وقيم الضغط الجويأ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انته 
ي  
 مع أطيب األمان 
 ع   ميوبالتوفيق للج

 

 يوسف سليمان البلوي   . أ 


