
 

1. ومستمرة ممكنة الحياه جعل على قادره فريد جوي غالف:  بـ الشمسية الكواكب باقي عن االرض تتميز   

2. والهيليوم الهيدروجين غازي:  من االرض جو يتكون   

3. النيتروجين,الكربون اكسيد ثاني,الماء بخار:  مثل غازات اضييفت البركاني النشاط بدء بعد  

4. الكيميائي التركيب عملية:  جديدة غازات تكوين الى أدت   

5. المخضرة البكتيريا:  الخلية وحيدة كائنات   

6. سنة مليون 0033 قبل الضوئي التمثيل:  على قادرة المخضرة البكتيريا   

7. هيليوم,هيدروجين,نيون,أكسجين,نيتروجين:  الهواء مكونات من  

8. الحرارية,الميزوسفير,الستراتوسفير,المناخية:  الجوي الغالف طبقات   

9. تروبوسفير المناخية الطبقة:  هي االرض لسطح المالمسة السفلى الهوائية الطبقة   

10. كم61:  االستواء خط فوق الهوائية الطبقة سمك  

11. كم66-63 بمعدل كم8:  يتراوح وكم االرض قطبي فوق الهوائية الطبقة سمك  

12. 50:  الجوي للغالف المكونة الهواء كتلة من المناخية الطبقة تحتوي % 

13. الحركة دائمة:  المناخية الطبقة في الهواء   

14. تروبوبوز الحد هذا ويسمى باالرتفاع الحرارة درجة تبدأ:  عندما المناخية الطبقة تنتهي  

15. تقريبا كم03 ارتفاع وحتى التروبوبوز:  من الستراتوسفير طبقة تمتد   

16. تقريبا كم 03 ارتفاع حتى 13:  الستراتوسفير طبقة في الحرارة درجة تصل   

17. الصفر قرابة:  الى الحرارة درجة تصل الستراتوسفير طبقة نهاية عند   

18. األوزون ازدياد,الماء بخار قلة,الهواء حركة عدم:  الستراتوسفير طبقة ميزات   

19. األوزون يللتشك البنفسجية فوق األشعة امتصاص:  الستراتوسفير طبقة في الحرارة درجة ارتفاع سبب   

20. جديد من باألنخفاض الحرارة وتبدأ الستراتوبوز:  عند الستراتوسفير طبقة تنتهي  

21. تقريبا كم83:  ارتفاع على االرض سطع على الميزوسفير طبقة تنتهي  

22. تدريجيا الصفر تحت درجة03:  تصل حتى الميزوسفير طبقة درجة تنخفض   

23. بالميزوبوز:  الميزوسفير طبقة تنتهي  

24. كهربائيا مشحونة ذرات شكل على متأينة:  الحرارية الطبقات في الغازات تكون   



25. عالية وكونية شمسية أشعة مع الغازات جزيئات تصادم:  الحرارية الطبقة في متأينة الغازات سبب   

26. جدا الكثافة قليل:  الحرارية الطبقة في يكون الهواء   

27. الهواء تلوث:  الجوي الغالف في البيئية المشكالت من   

28. الطبيعية الملوثات,البشرية الملوثات:  الهواء تلوث مشكالت , 

29. األحفوري الوقود استعمال كثرة,البشر اعداد تزايد: البشرية الملوثات اسباب من  

30. عضوية مواد من االشجار عن ينتج ما,المستنقعات في العضوية المادة تحلل,البراكين:  الطبيعية الملوثات من   

31. الثانوية الملوثات,األولية الملوثات:  قسمين الى الهواء ملوثات تقسم   

32. األولية الملوثات:  مباشرة التلوث مصدر من الهواء الى تخرج التي تلك هي   

33. الكربون اكسايد:  األولية الملوثات انواع من   

34. 03:  الجو في الكربون اكسد ثاني يحتوي % 

35. التنفس ومنع الدم هيموغلوبين مع اتحاده بسب خانق غاز:  هون الكربون اكسيد   

36. العضوية المواد تحليل,البراكين:  مثل عديدة بطرق الجو الى الكبريت يصل   

37. البترول تكرير,األحفوري الوقود حرق,البراكين:  الكبريت اكاسيد لـ الرئيسي المصدر  

38. الهواء نيتروجين فيتأكسد حفورياأل الوقود حرق:  النيتروجين اكاسيد ينتج كيف   

39. لألطفال العقلي التخلف:  اشكال من شكل الى الجسم في الرصاص تكدس يؤدي  

40. الكلور,الفلور:  الهالوجينات من  

41. غازات شكل على الهواء في توجد التي العضوية من مجموعة:  الطيارة العضوية المواد   

42. الكيموضوئية الملوثات:  بـ الثانوية الملوثات تسمى   

43. االولية الملوثات تفاعل:  من الثانوية الملوثات تنتنج   

44. الكبري:  المدن في االوزون ينتج   

45. العليا الجو طبقات:  في مفيد االوزون   

46. أسيتيل البيروكسي نترات:  ىالنتاج الطيارة العضوية المواد مع بالتفاعل االوزون يقوم   

47. والدخان الضباب:  هي الضبخن   

48. التنفس جهاز على خاصة خطرة ملوثات:  وجود من الكيمائي الضبخن خطورة تنبع   

49. الماء مع تتحد والنتروجين الكبريت اكاسيد:  خالل من يتكون الحمض   



50. والغاز النفط مصافي مداخن,المصانع مداخن:  منها التخلص يجب التي الملوثات  

51. المرحلي الحرق:  النتروجين أكاسيد على السيطرة كيفية   

52. المصانع مداخن على المرشحات وضع:  المعلقة المواد ازالة   

53. الزجاجية البيوت في يجري وما االرض جو في يحدث ما بين تشابه:  الدفيئة ظاهرة  

54. الكربون اكسيد ثاني غاز:  الدفيئة غازات من   

55. الكربون اكسيد ثاني غاز:  الضوئي التمثيل عملية في الرئييسي المكون   

56. الطويل العمر ذات كيميائيا الخاملة المواد من مجموعة:  كلوروفلوركربون   

57. التربة من والغابات األحفوري الوقود:  النيتروز أكسيد لـ الرئيسي المصدر   

58. الحاضر والوقت الصناعية الثورة بليون من جزء 060 ألى 080:  النيتروز إكسيد نسبة تبلغ   

59. والمحيطات البحار سطوح:  الرئيسي الماء بخار مصدر   

60. الطقس في التغيرات,البحر سطح وارتفاع الجليد ذوبان:  األرض جو إحماء تأثير  

61. االصطناعية الذرية التفاعالت,طبيعي:  مصدرين اإلشعاعي النشاط   

62. النيوترونات,غاما,بيتا,ألفا:  االشعة انواع   

63. الهيليوم ذرات نوى:  هي ألفا أشعة  

64. الخطورة عالية,االشعاع منخفضة:  نوعين الى المشعة النفايات تصنع  

65. بناء مواد,ضمادات,مالبس:  اإلشعاع منخفضة نفايات على مثال  

66. النووي الوقود قضبان:  الخطورة عالية نفايات على مثال  

67. والفواصل الصدوع من خاليه كتيمة صخوره تكون:  الدفن موقع خصائص من   

68. رائحة او طعم او لون له ليس كيميائيا خامل غاز:  بالرادون التلوث   

69. االنشاءات اليات أصوات,النقل وسائل:  الضجيج مصادر  

70. الثانية في الصوت موجات عدد:  التردد  

 

 

1. المعذبة,السطحية,جوفية مياه,الجليديات,محيطات مياه:  االرض على المياه إشكال  

2. 56:  االرض سطح مساحة من المحيطات مياه تشغل % 



3. 0571:  االرض مياه مجموع من المحيطات مياه تشكل % 

4. 00:  والمحيطات البحار مياه ملوحة نعدل % 

5. االرض مناخ ضبط:  في مهما دورا المحيطات مياه تلعب   

6. الجبال قمم وعلى والجنوبي الشمالي االرض قطبي حول في المتجمدة المياه:  هي الجليديات  

7. الجنوبية المتجمدة القارة:  في الجليديات معظم توجد   

8. 80:  االرض جليد من الجليديات نسية % 

9. 0735:  االرض مياه من الجليديات نسبة تبلغ % 

10. الجليديات:  في موجودة االرض على العذبة المياه ارباع ثالثة   

11. شقوقه او الصخر مسام بين مختزنة رضاأل باطن في الموجودة المياه هي:  الجوفية المياه  

12. الجوفي الخزان:  الجوفية للمياه الحاملة الطبقات مجموع   

13. محصور,محصور غير:  الجوفي الخظان انواع  

14. المنطة سطح جميع من االمطار مياه:  من المحصور غير الجوفي الخزان يتغذى   

15. والثلوج االمطار مياه:  السطيحة المياه   

16. 373336:  االرض مياه مجموع من االنهار مياه نسبة تكون % 

17. السنة مدار على العذبة المياه تحوي والعمق المساحة متفاوتة قارية منخفضات:  البحيرات   

18. العذبة المياه:  الصناعة او الزراعة او الشرب في البشري لألستعمال تصلح وال جدا مالحة   

19. 6:  االرض مياه من من العذبة المياه نسبة % 

20. التشريح عمليات في الماء مع تبقى بحيث حقيقيا ذوبانا الماء في الذائبة الصلبة المواد مجموع:  الذائبة المواد مجموع  

21. المئوية النسبة: %  الذائبة المواد مجموع في الكبيرة الكميات تقاس   

22. المليون اجزاء:  الذائبة المواد مجموع في الضئيلة الكميات تقاس  ppm 

23. الماء في الهيدروجين أيونات لتركيز السالب العشري اللوغارتم:  الحموضة درجة   

24. 61-6:  باالرقام الحموضة درجة عن يعبر  

25. حامضية مياه:  الى تشير الحموضة درجة في 5-6 من االرقام   

26. قاعدية مياه:  الى تشير الحموضة درجة في 61-5 من االرقام   

27. 5:  الحموضة درجة في المتعادلة المياه في الرقم  



28. الرادون او كالراديوم المشعة العناصر بعض من مرتفعة تراكيز على المياه بعض احتواء:  االشعاعية  

29. والمغنيسيوم الكالسيوم من مرتفعة نسبة تحوي التي المياه:  العسرة الميا  

30. البشري لالستعمال المتاحة الجوفية او السطحية المياه: المتجددة المياه   

31. متجددة:  مياه هي والبحيرات االنهار مياه   

32. المناخ:  بـ مرتبط المياه شح   

33. قليال او البحر مياه من ملوحة أقل سطحية أو جوفية مياه:  هي المسوس المياه   

34. الموسم في األمطار انتظام عدم:  بـ العربية المنطقة تتميز   

35. نسبية صغيرة منشأت في فيها يهطل التي االماكن في االمطار مياه جمع:  المائي الحصاد   

36. 11:  عمان العاصمة في المياه من الفاقد يبلغ % 

37. بالتنقيط الري:  الزراعه في المياه على الحفاظ في المعروفة االساليب من   

38. 0:  الصناعة في المياه استهالك نسبة % 

39. التقنين بدل المياه تسعير الية استعمال:  المياه على المحافظة في االكبر االسلوب   

40. نقطي غير,نقطي:  المياه تلوث مصادر  

41. الطاقة توليد محطات,المصانع:  النقطي التلوث على مثال   

42. الجاري الماء في الذائبة المبيدات:  النقطي غير التلوث على مثال   

43. الحار الدم ذات الحيوانات امعاء في توجد التي:  المعدية الملوثات أهم   

44. أوكسجين إلكترود:  باستخدام مباشرة الماء في الذائب األوكسجين قياس يمكن   

45. والنيتروجين الفسفور:  تركيز زيادة في يساعد الغذائي اإلثراء   

46. التربة تعرية مكافحة,االسمدة استخدام في االفراض عدم:  الغذائي اإلثراء مكافحة في االجراءات   

47. الرسوبيات:  ضررا   النقطية غير التلوث مصادر إكثر من تعتبر   

48. العضوية الملوثات:  بـ لمياهها الملوثة الدول مقدمة في الصين تإتي   

49. االوكسجين على البيلوجي الطلب:  هو الصحي الصرف مياه تركيز قوة تقاس  BoD5 

50. رئيسية بصورة العالقة ادالمو إزالة:  األولية المعالجة محطات تصميم من الهدف   

51. العالقة العضوية المواد من%00-%50:  إزالة يتم الثانوية المعالجة مرحلة في   

52. ثانوية معالجة المعالجة المياه من النباتية الغذيات إزالة:  الثالثية المعالجة   



53. الترميد,الحمأة تجفيف,الحماة ماء انتزاع,الحمأة تخمير:  منها والتخلص الحمأة معالجة كيفية   

54. المائية التشريعات:  فاعلية البيئية التشريعات انواع اكثر  


