
 سئلة بيئة فيرست تجميع أ
 
  عمر األرض يحدد بـ ؟ -۱

 النظائر االشعاعية
 الغرانيت أحد مكونات القشرة االرضية ويوجد في ؟- ۲

 القشرة القارية
 يسمى الحد الفاصل بين القشرة األرضية والستار بـ ؟- ۳

 سطح موهو
 : من خصائص اللب الداخلي- ٤
 يتكون من الحديد والنيكل -صلب - 
  :تعريف الغالف الصخري- ٥

 الجزء الخارجي الهش والصلب من األرض
 : من خصائص الغالف المائع- ٦

 نطاق متغير السماكة -يقع في ستار االرض العلوي 
نطاق صخري مكون من طبقة رقيقة من الفتات الصخري الناتج عن - ۷

  التجوية والتعرية ؟
  التربة

 الغالف الغازي ؟العنصر الذي لديه اعلى نسبة في - ۸
N2 

 النقطة التي بدأ فيها التكسر في باطن االرض ؟- ۹
 بؤرة الزلزال

  : تعريف مركز الزلزال- ۱۰
  أقرب نقطة على سطح األرض من البؤرة

 أكثر المناطق تعرضاً ألخطار الزالزل في العالم ؟ ۱۱
 المناطق المحاذية لحدود الصفائح

 تكون العالقة بين حركات الصفائح ؟أخطر أنواع الزالزل تنشأ عندما - ۱۲
 متقاربة

 تعتبر الموجات األولية ؟- ۱۳
  أمواج تضاغطية 
 تنتقل في الصخور الصلبة والموائع- 
 أسرع الموجات 

  :من خصائص الموجات الثانوية- ۱٤
 تنتقل في الصخور الصلبة فقط

 أحد األمواج اآلتية تنتقل بالقرب من سطح األرض ؟- ۱٥
 السطحيةاألمواج 

  :أحد االخطار البيئية للزالزل يعتبر ثانوي- ۱٦



  انتشار الحرائق 
 أمواج تسونامي 

  :السائل المتدفق من فوهة البركان والذي فقد معظم مكوناته الغازية- ۱۷
 الالبة

  :من االخطار االولية للبركان- ۱۸
 طفوح الالبة- 
 الفتات البركاني- 
 الغازات السامة- 

البراكين التي لم تظهر أي نشاط بركاني في الماضي المؤرخ تسمى - ۱۹
 ؟

 البراكين المنطفئة
 :من أسباب الفيضانات- ۲۰

 الهطل الغزير- 
 فشل السدود- 

  :تقاس شدة العواصف بكمية الدمار ونوعه حسب مقياس- ۲۱
 فوجيتر

  :يسمى اإلعصار البحري في المحيط الهندي وجنوب آسيا- ۲۲
 التيفون

 اإلعصار البحري هوريكان ؟ ما هو- ۲۳
 حدث في جنوب شرق الواليات المتحدة

  :يعزى التصحر إلى اسباب منها - ۲٤
 العوامل البشرية -التقلبات المناخية - 

  :من األنشطة البشرية التي ساعدت على تفاقم مشكلة التصحر- ۲٥
  حرق األعشاب- 
 الرعى الجائر- 
 قطع الغابات- 

  :فأكثر تكون مواد الصفح ۱األمان يساوي إذا كان عامل - ۲٦
 مستقرة

 
 
 

 *^__ال تنسونا من دعائكم ،،،، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والتفوق  


