
 

 جغرافيــــــــــــــــــــــــا  ورقـــــــــة عمــــــــــل
 (9191 – 9102الثالث الثانوي األدبي )

 :: أجب بـ صح أو غلط مع تصخيح اإلجابة املػلوطة مما يأتي السؤال األول:

 التحْل ّتشكل الصخْز املتحْل٘ .ٓؤثس الػالف اجلْٖ يف دّزٗ الصخْز يف مسحل٘  -(1

 تلعب الرباكني دّزا ٍامًا يف تسضٔب كسبْىات الكالطْٔو بكاع احملٔط. -(2

ً٘ ىظامًا بٔئًٔا متكاماًل. -(3  تتفاعل أغلف٘ األزض األزبع٘ مشّكل

 .س  عً مدازاتَا حْل الشنظ أبدًاتدّز املرىبات حْل الشنظ ّال خت -(4
 :الصخيخة مما يأتي اباتخرت اإلجا السؤال الجاني:

 :احلٔص الرٖ تْجد فُٔ احلٔاٗ متداخال مع األغلف٘ األخسٚ ٍْ الػالف -(1

 أ املائٕ ب اجلْٖ ج احلْٖٔ د الػاشٖ                

 :ظَْز الفتحات احلسازٓ٘ يف احملٔطات ٍْ تفاعل بني غالفني ٍنا -(2

 أ الصخسٖ ّ املائٕ ب املائٕ ّ احلْٖٔ ج اجلْٖ ّ املائٕ د املائٕ ّ الصخسٖ

نشست  جملة علمية أن دزجة حسازة الػالف اجلوي يف ازتفاع مشتمس نتيجة عدة عوامل طبيعية  السؤال الجالح:

 :العديد من النتائج الشلبية على كوكب األزض ومنوا االنص وبشسية مماساهم يف

 مإٍ املشكل٘ الْازدٗ باليص ؟ .(أ 

 ما أضباب ٍرِ املشكل٘ ؟  .(ب 

 تأثريٍا علٙ االىطاٌ ّالكائيات احلٔ٘ ؟ماٍْ  .(ج 

 مً خالل ٍرِ املشكل٘ أعط مجالني علٙ األقل عً عالق٘ تفاعلٔ٘ بني أغلف٘ األزض. .(د 

 مً خالل دزاضتك لدّزٗ الكسبٌْ اعط ثالث٘ أمجل٘ عً العالقات التفاعلٔ٘ بني أغلف٘ األزض . :الزابعالسؤال 

 أّضح بأضلْب علنٕ كٔف تؤثس التجْٓ٘  يف دّزٗ الصخْز؟    :اخلامسالسؤال 

  ,متجل الدوزة احلسازية امللخية منوذجًا للتفاعل بني أغلفة األزض األزبعة :السادسالسؤال 

 أعطٕ مجاال عً دّز كل غالف فَٔا .         

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

 , الري ينعكص على دزجة حسازة الػالف اجلوي االمسصخيح 

 .خالل دزاضتك ّضح ذلك بأضلْبك )كتاب٘ أّ زضه خمطط أّ ............( ّبشكل خمتصس مً

 ٘ أعطٕ مجالني عً ذلك .للدّزٗ احلسازٓ٘ امللحٔ٘ فْائد اقتصادٓ :الجامنالسؤال 

 ملاذا ٓتشكل ذٓلني للنرىب؟ :التاسعالسؤال 

  افرتض بعض العلماء وجود سخابة ضخمة خازج حدود نظامنا الشمشي منوا نشأت املرنبات :العاشزالسؤال 

 مإٍ أقطاو املرىب؟ ّ مما ٓتكٌْ كل قطه؟-

 .اضب لسأٓكاذكس ىكطيت قْٗ ّىكطيت ضعف  يف ٍرِ اليظسٓ٘ مع التعلٔل املي -

 ؟بسأٓك ٍل ميكً حلٔاٗ املرىب أٌ تيتَٕ ؟ ّملاذا -

 **انتهت األسئلة**
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