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 بستخدم البارومتر الزئبقي والبارومتر الفلزي لقياس: -6

 اتجاة الرياح د سرعة الرياح  ج الضغط الجوي  ب درجة الحرارة   أ

 يجعل مدينة الرياض أعلى حرارة من مدينة موسكو ....السبب الذي  -7

 وقوع الرياض في القطب الجنوبي  د وقوع الرياض في القطب الشمالي ج قرب الرياض من خط االستواء  ب بعد الرياض عن خط االستواء  أ
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 (    االحفورة -التجوية  –الضغط الجوي   -الرطوبة   –بؤرة الزالزل     –التعرية   –الطقس   )

بة وفتات الصخور من مكان اىل اخر. )..................(  -1  عملية نقل التر

  البعيد. ).................(  -2
  الماض 

 بقايا مخلوق ح  كان يعيش ف 

ة.  ).................(  -3 ة زمنية قصتر   فتر
  مكان ما وف 

 وصف حالة الجو ف 

  باطن األرض تنتشر منها الموجات الزلزالية.  )................(  -4
 نقطة ف 

 معينة بفعل وزن الهواء. )..............( القوة الواقعة عل مساحة -5

  الهواء.   ).............( -6
 كمية بخار الماء الموجودة ف 

                                  )............(تكش وتفتت الصخور. -7

:  -ب   الشكل التاىل 
 سم  طبقات األرض ف 

                                          

 التالية: أكمل  الفراغات   -ج

    نوع الغيوم المبينة في الشكل المجاور هي .............................. -1

                               

                                            

 

انواع البراكين

............. ............. .............

 اقلبي الصفحة

15 



4 
 

   السؤال الثالث:

 ( امام العبارات التالية:  ( او )   ضعي عالمة )    -أ

  يشكل الستار الكتلة المركزية لألرض.  1
  الزالزل في المحيطات تسبب حدوث التسونامي.  2
  التجوية الكيميائية تفتت الصخور من دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي.  3
  الغالف الحيوي هو الجزء التي تعيش فيه جميع المخلوقات الحية.  4
  األوزون طبقة في الغالف الجوي تمنع دخول االشعة فوق البنفسجية الى األرض.  5
  من سطح األرض.  % 70يغطي الماء   6
  الرياح العالمية تهب فوق مساحات كبيرة.  7
  تتكون بالقرب من سطح األرض ه  الغيوم ال 8

  ركامية. الغيوم التر
  المحيط المستمرة. يعرف التيار المائي بأنه حركة مياة  9
  للحد من تلوث الهواء تقليل استعمال غاز الفريون في الصناعات.  10
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 درجة أربعون 04

 استعن باهلل ثم اجب على االسئلة                                                
 
 
 
 
 

  

 (   )    لطبقة السفلية من الغالف الجوي خالل فترة زمنية قصيرة  المناخ هو وصف حالة الجو في ا 1

 (   )    بالتيار المائي هو حركة مياة المحيط المستمرة  يقصد 2

 (    )    الرياح المحلية هي رياح تهب باستمرار لمسافات طويلة  3

 (   )       العاصفة الرملية هي رياح تحمل داخلها رمال 4

 (   )    العملية التي تسبب تفتت الصخور  هوالترسيب  5

 )      ( كم في الساعة111االعصار الحلزوني هو عبارة عن عاصفة مدارية تزيد سرعة الرياح فوق 6

 )      ( الجبال واالودية والصحاري أمثلة على معالم سطح األرض 7

 )      ( البحارمن مصادر المياة العذبة  8

 )      ( هي منطقة إلتقاء الكتل الهوائية  الجبهة الهوائية 1

 )      ( يستعمل االنيمومتر لقياس الضغط الجوي 11

   
              

                                                                                                                                                                               
 

 (البارومتر   -التربوسفير –البراكين  –الزالزل  -ظل الجبل  –الكتلة الهوائية  -االنيمومتر  )                         

 تسمى المنطقة من الجبل التي تقع في الجانب الغير مواجه للرياح ......................... 1

  فتحة في القشرة األرضية  تخرج منها الالبةهي  ....................... 2

 منطقة واسعة من الهواء تمتاز تمتاز بدرجة حرارة ورطوبة متشابة  ............................ 3

 طبقة من طبقات الغالف الجوي وتسمى طبقة الطقس  ......................... 4

 جهاز يقيس سرعة الرياح..........................  5

 

 
 أسئلة االختبار النهائي

 الثانيالفصل الدراسي : 
 العام  الدراسي : 

             هـ1000              

 السؤال األول
 

 مام العبارة الخاطئة(أ  X وعالمة )   لعبارة الصحيحةمام ا(أ  √ضع عالمة )   أ

 ضع الكلمة المناسبة في الفراغ المناسب؟ ب
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 ة...وم خفيفة ولها حواف غير محددغي  -1

 أ الغيوم الريشية ب الغيوم الطبقية 

 ج الغيوم الركامية د الغيوم الطبقية الركامية 

 ... الى مكان اخرمكان  منفتات الصخور هوعملية نقل  -2

 أ الزالزل ب لتجوية ا

 ج تعرية ال د رسيبالت

 ... يط من الضباب والدخانهو خل -3

 أ االوزون ب الرياح الموسمية

 ج نسيم البحر د الضباب الدخاني

 ... موارد الطاقة المتجددة -4

 أ الطاقة الشمسية ب طاقة المياة 

 ج طاقة الرياح  د جميع ماسبق

 في المحيط ... ةق منطقأعم -5

 أ المنحدر القاري ب الرصيف القاري

 ج الدلتا د األخاديد البحرية 
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  الرياح المحلية  الرياح العالمية 

  

 الثانيالسؤال 
 

  ضع دائرة على الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة  لكل مما يلي :
01 
01 
01 

 الثالثالسؤال 
    من الرياح العالمية والرياح المحلية ؟قارن بين كل  أ 

01 
     01       
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 ب  ؟أذكر ثالثة أمثلة على الوقود األحفوري
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