
 

 

  
  
  
  
  
  

يقدم لكم فريق 
OMEGA.... ا�كاديمي

  تجميع اسئلة لمادة البيئة 
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  ""ينھضووطن ...يبنيجيل ...جيل النھضة""
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  second Exam.. تجميع أسئلة بيئة 
  

  من مكونات القشرة % ٩٩العناصر التي تشكل  .. ١٠٨ص 
الغيوم خزانات و المحيطات : ج (تعتبر كل من الغيوم و المحيطات  .. ١٠٩ص 

  )مستودعات
  ) الغوانو: ج.. ( أي من الخيارات التالية غني بالفسفور  .. ١١٦ص 
  ..يوجد الكبريت بالتربة على شكل  .. ١١٧ص 
  .. المصادر المتجدد ھي  .. ١٢٨ص 
  .. من خصائص المصائد النفطية  .. ١٣٢ص 
  .. تعريف الممال الحراري  .. ١٣٣ص 
   ما ھو الترتيب الصحيح لمراحل تكون الفحم الحجري ..١٣٦ص 
  ..أي من التالي ( يعتبر من المصادر الطبيعية  .. ١٤٣ص 
  .. الفرق بين المصدر و اgحتياط  ..١٤٥ص 
  ) ..عامل اgثراء(تعريف  .. ١٤٦ص 
  )المعادن الفيزيائية التي تتركز مع الزمن: ج.. (المتابر ھي  .. ١٤٨ص 
  )ج التدوير و البدائل.. (ستدامة المصادر الطبيعية عن طريق تكون ا .. ١٤٩ص 
  ) نطاق ب .. (نطاق التجمع ھو  .. ١٥٣ص 
  )٠نطاق : ج. (النطاق الغني بالمواد العضوية ھو  .. ١٥٣ص 
  ..أسس تصنيف التربة  .. ١٥٤ص 
التعرية .. تفتيت و تحلل :التجوية : ج.. (الفرق بين التجوية و التعرية  .. ١٥٥ص 

  )نقل الفتات:
  و ا�قل حجما .. العنصر ا�كثر حجما في الھواء ) . الجدول (١٦٢ص 
  تعريف الملوثات الثانوية .. ١٦٥ص 
  )ا�ولية: ج.. (تعتبر الفلزات من الملوثات  .. ١٦٧ص 
  )المواد العضوية الطيارة: ج.. (من ا�مثلة على الفلزات ا�ولية  .. ١٦٧ص 
  )عندما يكون قريب من سطح ا�رض: ج .. ( ضار متى يكون ا�وزون .. ١٦٨ص 
.. ملوثات خطرة : ج .. (تكمن خطورة ضبخن لوس أنجلس بوجود  .. ١٦٩ص 

  )مناخ جاف و حار
: ج.. (ثاني أكثر غازات الدفيئة وجودا في الجو  ) .. ٧.٥الشكل  .. (١٧٨ص 

  )الميثان
شدته على بعد كم تصبح ..  متر ٥٠ ديسبل على بعد ١٠٠صوت شدته  .. ١٩٤ص 
   متر١٠٠

 ٦كل تضاعف في المسافة يؤدي إلى إنقاص الديسبل .. الحل على قانون : ج (
  )درجات

عندما : ج .. (في أي الحا(ت يكون التلوث الضوئي في أشد حا(ته  .. ١٩٦ص 
  تكون زاوية أشعة 

 )الضوء أقرب إلى ا�فق


