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  اإلجابة   يابهلل مث ابدأ ن يهللا استع وفقك   ابنيت الطالبة
 

 االجابة الصحيحة للعبارات اآلتية : تارياخ    السؤال األول :
 اإلجابة الصحيحة في ورقة التصحيح اآللي يثم ظلل

 

 أي الموارد التالية يعد موردا  متجددا  للطاقة ؟ 1

  لفحم الحجريا د     وقود األحفوريال ج  لطاقة الشمسية  ا ب  النفط أ

 

 ؟ه المالحة من مصادر المياأي مما يلي  2

   األنهار د المياه الجوفية   ج  البحار والمحيطات   ب الثلوج   أ

 

 صل إلى سطح األرض؟، ماذا تسمى الصهارة عندما تد حدوث البركانعن 3

ة  ب الالبة   أ  المخروط  د   فوهة البركان  ج  الحرَّ

 

 ماهي الطبقة التي تمنع وصول األشعة فوق البنفسجية إلى سطح األرض ؟ 4

 بخار الماء  د   نيتروجين  ال ج      األكسجين  ب طبقة األوزون   أ

 

 ةروص ىلع دجاوتم بذعلا ءاملا مظعم 5

 أنهار  د   جليد وثلوج   ج    محيطات   ب   بحار   أ

 

 ا الكبير وعرضها الضيق؟ماذا تسمى أعمق مناطق قاع المحيط، التي تتميز بطوله 6

سهول قاعية   أ
 منبسطة  

   خاديد البحرية  األ د تالل  ال ج  الجبال  ب

 

 توسط الطقس في مكان ما يسمى بـ...................:م 7

 اصفة الرعدية  عال د   ظل المطر  ج  الضغط الجوي  ب المناخ   أ

 
 
 
 

 
32 



 

 Page 2 of 4   : رقم النموذجKH-P028-F11         : م  09/2019/ 01تاريخ اإلصدار :       0/1رقم اإلصدار 
 
 
 

 يغطي الماء من سطح األرض؟ كم 8

   %100 د %20 ج    %10 ب %70 أ

 

 يسمى اهتزاز قشرة األرض بـ..................: 9

   عرية الت د   تجوية  ال ج      ترسيبال ب الزلزال   أ

 

 ؟وتتشكل غالبا  من بلورات متجمدة  أي أنواع الغيوم هي األكثر ارتفاعا  عن سطح األرض 10

  بباالض د     ية الغيوم الطبق ج  ية  الغيوم الركام ب الغيوم الريشية   أ

 

العاصــــفة التي تحدث في العادة عندما تهب الرياق فوق المناطق التي اليغطيها غطاء نباتي، فتحمل  مااســــم   11
 ؟معها الغبار والرمال المفككة

    العاصفة المدارية   د   العاصفة الثلجية   ج  العاصفة الرملية   ب العاصفة الرعدية   أ

 

 لمعالم الطبيعية لسطح األرض بـ................:تسمى ا 12

     اللب الداخلي  د     لب الخارجي ال ج   الستار ب     التضاريس  أ

 

 يطات ؟ماالذي يسبب حدوث التسونامي في المح 13

الزالزل في   ج  األمطار الحمضية   ب البراكين   أ
 المحيطات  

   األمطار د

 

 نقيس الضغط الجوي بااستعمال...............: 14

مقياس درجة   د لبارومتر  ا ج    دوارة الرياق   ب مقياس المطر   أ
 الحرارة

 

 ماذا يكّون حفظ بقايا المخلوقات الحية وآثارها في الصخور الرسوبية ؟ 15

     تربة ال د   مياه العذبة  ال ج  المياه المالحة   ب     األحفورة  أ

 

 كمية بخار الماء في الغالف الجوي تسمى بـ................... 16

 الكتلة الهوائية   د درجة الحرارة   ج  الضغط  ب الرطوبة   أ

 

 .............في نطاق المناخ  -رجة الحرارة العالمي مقياس دحسب  – تقع معظم المملكة العربية السعودية 17

 الغابات المطيرة   د   القطبي الجنوبي  ج  القطبي الشمالي  ب المداري   أ

 

 ..............المطيرة التي تتميز بحدوث البرق والرعد فيها... تسمى العاصفة 18

 األمواج العاتية   د عاصفة الرملية  ال ج  عاصفة الثلجية  ال ب العاصفة الرعدية   أ

 
 
 
 
 
 
 

 ر بـ................... . تسمى العملية التي تسبب تفتت الصخو 19

 التسونامي   د تعرية  ال ج  الترسيب   ب التجوية   أ
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أي نوع من أنواع الطاقة المتجددة الذي نســتعملب بتثبيت أعمدة طويلة يركب عليها مراوق تحّول الطاقة إلى  20
 طاقة كهربائية؟

 وقود األحفوري  ال د قة الشمس  طا ج  طاقة المياه   ب طاقة الرياق  أ

 
 

 ؟ تمتد بين جبلين أو بين تلين التيمنخفضة المنطقة ماذا نسمي ال 21

 طئالشا د البحر أو المحيط   ج   الوادي ب الصحراء أ

 

تخرج منها الصـــهارة والغازات والرماد البركاني إلى ســـطح األرض تســـمى   ةفتحة في القشـــرة األرضـــي 22

 ...........بـ

 الترسيب   د التعرية   ج    الزالزل  ب البراكين   أ

 

ض  األرض إذا ـكاـنت درـجة الحرارة ـبالقرب من ســـــطح األر   ي تتشــــــكل ـبالقرب من ســـــطحالغيوم التـماهي   23
 ؟منخفضة 

 الثلج  د المطر   ج  الريشية   ب الضباب  أ

 

 رملية تنتقل من مكاٍن إلى آخر ؟ماالذي يجعل الكثبان ال 24

 األمطار الحمضية   د   ذبية الجا ج   ماءال ب الرياق   أ

 

 تسمى الطاقة الشمسية التي تصل إلى كوكٍب ما بـ...................: 25

   لضباب ا د   رطوبة ال ج     الهطول   ب    اإلشعاع الشمسي   أ

 

 قات الغالف الجوي؟ماعدد طب 26

 طبقة   20 د طبقات  5 ج    طبقتان  2 ب طبقة   15 أ

 

 نقيس قوة الزلزال بـ............... 27

 ق رياكيس ال د المتر  ج  الميزان ذو الكفتين   ب مقياس ريختر   أ

 

 ........بـ........أجزاءها شابهة في كل رطوبة متواسعة من الهواء تمتاز بدرجة حرارة والمنطقة تسمى ال 28

   الظل  د   الجبهة الهوائية  ج   ط الجوي الضغ ب   الكتلة الهوائية   أ

 

 ماهي األمواج العاتية ؟ 29

رتفاع الماء في  ا ب   الرياق   أ
 يط  المح

منطقة واسعة من   ج 
 الهواء البارد  

عاصفة مصحوبة   د
 بثلوج 

 

 أي المتغيرات اآلتية ليست من المتغيرات التي تؤثر في مناخ منطقة ما ؟ 30

     منطقة المعتدلة ال د   التيارات المائية   ج      سل الجبليةسالال ب االرتفاع   أ

 

 كال  من أشكال الهطول الصلب؟أي ممايلي ليس ش 31

  الثلج  د   المطر المتجمد   ج     المطر   ب البَرد   أ

 

 تلتقي الكتل الهوائية في منطقة تسمى بـ.................: 32

    اإلعصار د    الهطول   ج    الغالف الجوي  ب   الجبهات الهوائية   أ
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 اختاري اإلجابة صحيحة أو خاطئة:  السؤال الثاني : 

 ( إذا كانت العبارة خاطئة. خ( إذا كانت العبارة صحيحة و ) صثم ظلل في ورقة التصحيح اآللي )

أالعبارة  العبارة م
   صحيحة
 )ص(

 العبارة خاطئة  
 )خ( 

   يمكن استخدام مياه البحار والمحيطات للزراعة والشرب  33

   جميع الغازات على سطح األرض  الغالف المائي هو الغالف الذي يحوي 34

   التعرية هي نقل التربة وفتات الصخور من مكان إلى آخر على سطح األرض  35

   من مصادر تلوث الهواء المصانع ووسائل النقل البرية والبحرية والجوية  36

   الصهارة هي صخر منصهر  37

   الغالف الحيوي  ميع المخلوقات الحية بيسمى الجزء الذي يعيش فيه ج 38

   الوقود األحفوري من الموارد المتجددة   39

   البرق هو صوت التمدد الفجائي العنيف الذي يحدث في الهواء   40

   ت المائية  عد عن المسطحاي المناخ الب  من العوامل المؤثرة ف 41

   ت قاس كمية الهطول بمقياس المطر  42

 
   السؤال الثالث :

 
 .أنواع الغيوماذكري  -43

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

.......................................................................................................................................... 
 
 ؟ الذي يُبيّن اتجاه الرياق مااسم الجهاز -44
............................................................................................  

............................................................................................ 
 
 
 . اذكري العوامل المؤثرة في الُمناخ -45

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

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

 
 تم بحمد هللا  

 ☺تمنياتي لكن بالتوفيق والنجاق  
 معلمة المادة: سلمى البيتي  
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