
 

 مما يأتي :أوال : أجيب بـ صح أو غلط مع تصخيح اإلجابة املػلوطة 
 يؤثر الغالف الجوي في دورة الصخور في مرحمة التحول وتشكل الصخور المتحولة .  -

 )خطأ الغالف الصخري أو يؤثر الغالف الجوي في مرحمة البمورة أو يؤثر الغالف الجوي في مرحمة التجوية(
 تمعب البراكين دورا ىامًا في ترسيب كربونات الكالسيوم بقاع المحيط.  -

 )خطأ األنيار غالف مائي أو تمعب البراكين دورًا في إعادة غاز ثنائي أوكسيد الكربون إلى الجو( 
 ) صح(تتفاعل أغمفة األرض األربعة مشّكمًة نظامًا بيئيًا متكاماًل. -
 تدور المذنبات حول الشمس وال تخرج عن مداراتيا حول الشمس أبدًا  -

 ج النظام الشمسي()خطأ من الممكن أن تخرج المذنبات خار 
 خرت اإلجابات الصخيخة مما يأتي :ثانيا : ا

 الحيز الذي توجد فيو الحياة متداخال مع األغمفة األخرى ىو الغالف : –أ 
 الغازي                 – الحيوي –الجوي  –المائي  -                  

 ظيور الفتحات الحرارية في المحيطات ىو تفاعل بين غالفين ىما  :  -بـ  -
 المائي و الصخري –الجوي و المائي  –المائي و الحيوي   – الصخري و المائي - -

  نصزت  جملة علنية أن درجة حزارة الػالف اجلوي يف ارتفاع مستنز نتيجة عدة عوامل طبيعية وبصزية مماساهه يف ثالجا : 
 العديد من النتائج السلبية على كوكب األرض ومنوا االنسان        
 ارتفاع حرارة الغالف الجوي أو االحتباس الحراري ماىي المشكمة الواردة بالنص ؟-أ  
 بشرية : دخان المصنع ووسائل النقل الحرائق ...........أي فكرة صحيحة مقبولة ) ما أسباب ىذه المشكمة ؟ -بـ 

 البراكين حرائق الغابات ........ أي فكرة صحيحة مقبولةطبيعية : 
التصحر  –الفيضانات  –ذوبان الجميد  –يؤثر عمى النشاط البشري  ماىو تأثيرىا عمى االنسان والكائنات الحية ؟ -جـ 

 ........ أي فكرة صحية مقبولة
 مفة األرض.من خالل ىذه المشكمة أعط مثالين عمى األقل عن عالقة تفاعمية بين أغ -د

 يؤثر ارتفاع حرارة الغالف الجوي سمبا عمى االنسان والبيئة )عالقة تفاعل بين الغالف الجوي والغالف الحيوي(
يؤثر ارتفاع حرارة الغالف الجوي عمى ميو المحيطات فيرفع حرارتيا ويسبب ذوبان الجميد )عالقة بين الغالفين الجوي 

 والمائي(         أو أي فكرة صحيحة 
 رابعًا : من خالل دراستك لدورة الكزبون اعط ثالثة أمجلة عن العالقات التفاعلية بني أغلفة األرض .

 من خالل الدرس أو من خالل فيم الطالب لمفقرة المطموب أن يعطي الطالب  ثالث أمثمة 
 وتحطيم الصخورتقوم التجوية بتفتيت   خامسا : أوضح بأسلوب علني كيف تؤثز التجوية  يف دورة الصخور؟

 الكائنات الحية من خالل حفر جحورىا أو األشجار من خالل جذورىا تقوم بتحطيم الصخور )تجوية فيزيائية(
 مفرزات الكائنات الحية الحامضية التركيب تذيب الصخور أ, حمض الكربون الموجود بالجو يذيب الصخور 

 أي فكرة عممية صحيحة تقبل ) تجوية كيميائة (



 

 جل الدورة ارحزارية امللخية وموججًا للتفاعل بني أغلفة األرض األربعة سادسًا : مت
          أعطي مثاال عن دور كل غالف فييا .

ثاني أكشيد الكسبون يف الػالف اجلوي بالكسبون املختزن يف احمليطات و العكص صخيح  مشتوى يتأثس سابعًا :  

 الري ينعكص على دزجة حسازة الػالف اجلوي االمس
 وبشكل مختصر )كتابة أو رسم مخطط أو ............( من خالل دراستك وضح ذلك بأسموبك

تقوم دورة الكربون بتنظيم كمية الكربون وتحقيق التوازن ما بين الجو والغالف الصخري فإذا زادت كمية كربونات الكالسيوم في 
 الغالف الصخري قمت نسبة غاز الكربون بالجو والعكس صحيح

 .للدورة ارحزارية امللخية فوائد اقتصادية أعطي مجالني عن جلك  منًا :ثا
 يمكن االستفادة من التيارات البحرية بالنقل البحري فتقمل من استيالك النقل والتكمفة

 تؤثر الدورة الحرارية الممحية في زيادة الثروة السمكية
 يمكن استغالل الطاقة الحركية بتوليد الكيرباء ............

 51و  51اإلجابة بالكتاب صفحة  ؟تاسعا : ملاجا يتصكل جيلني للنذنب
 عاشزا : افرتض بعض العلناء وجود سخابة ضخنة خارج حدود نظامنا الصنسي منوا نصأت املذنبات 

 51اإلجابة بالكتاب صفحة ماىي أقسام المذنب؟ و مما يتكون كل قسم؟ -
 مع التعميل المناسب لرأيك اذكر نقطتي قوة ونقطتي ضعف  في ىذه النظرية -

 ان لنظرية قدمت تفسيرا لنشوء المذنباتنقاط القوة من 
 أيضا اعتبرت ان حزام كايبر ىو مصدر المذنبات قصيرة المدار ) أي فكرة منطقية يذكرىا الطالب تعتبر صحيحة (

 ان سحابة اورت لم يتم رصدىا بعدنقاط الضعف من 
الممكن ان تتأثر بجاذبية غير جاذبية الشمس) أي فكرة منطقية يذكرىا الطالب  سحابة اورت بعيدة جدا عن الشمس ومن

 تعتبر صحيحة ( 
  ؟برأيك ىل يمكن لحياة المذنب أن تنتيي ؟ ولماذا -

اذا اجاب الطالب بـ نعم فعميو ان يذكر التبرير المناسب مثال ان يذكر من الممكن ان تتالشى كتمة المذنب مع الزمن بفعل 
قرب الشمس أو من الممكن ان يصطدم المذنب بأحد الكواكب أو الكويكبات فيتحطم ) أي فكرة منطقية يذكرىا الطالب مروره 

 تعتبر صحيحة (
اذا اجاب الطالب بـ ال فعميو ان يذكر التبرير المناسب مثال ان يذكر من الممكن ان يجدد المذنب نفسو عند ابتعاده عن 

 او سحابة اورت ) أي فكرة منطقية يذكرىا الطالب تعتبر صحيحة ( الشمس اذا مر قرب حزام كايبر
---------------------------------------- 


