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السؤال الثالث
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6

مجموع العالمات

20

6

عالمة
الطالب
تعليمات االمتحان :




أجب عن جميع األسئلة وعددها (  ) 4علما ّ بأن عدد الصفحات ( . )2
اإلجابة عن جميع األسئلة في المكان المخصص لإلجابة .

www.awa2el.net
السؤال االول  :أكتب المصطلح المناسب أمام التعريفات اآلتية

(3عالمات)

) الطبقة السطحية المفككة من صخور القشرة األرضية التي تحتوي على
أ (-
الكائنات الحية ونواتج المواد المتحللة ويتراو ح سمكها ما بين بضعة سنتيمترات وعدة أمتار .

) هي البحار التي تتصل بالمحيطات والبحار األخرى عن طريق فتحات
ب( -
واسعة ,ومن أمثلتها (بحر العرب وبحر الصين ) .

ج (-

) األفق التي يحتوي على الحجارة والرمل الخشن والحصى .

___________________________________________________________
السؤال الثاني  :أكمل الفراغ بالعبارات المناسبة فيما يأتي :

(5عالمات )

 -1تنشأ التيارات البحرية بسبب …………………………………………...............................
 -2من األمثلة على البحار المغلقة ….….………….والبحارالشبه مفتوحة .......………………….
 -3تنشأ األمواج بفعل .................................................................................
 -4ينشأ الجليد بسبب .................................................................................

السؤال الثالث  :عدد لكل مما يأتي :

(6عالمات)

www.awa2el.net
أ) األسباب الطبيعية وراء تدهور التربة .
...................................................................1
...................................................................2
...................................................................3
ب) الحلول المقترحة لمشكالت التربة
.............................................................................................1
.............................................................................................2
.............................................................................................3

السؤال الرابع :ضع أشارة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وإشارة ( × ) أمام العبارة
الخطأ :
(  6عالمات )
( -1

) أفق التربة ( )Aيتشكل من األوراق الساقطة التي لم تجر عليها عمليات التحلل .

( -2

) يحدث التسونامي نتيجة حركة بركانية في قيعان البحار والمحيطات .

( -3

) يسمى ارتفاع الماء باتجاه الشاطئ (المد) .

( -4

) يعد المناخ أكثر العوامل تأثيراً في تكوين التربة من خالل عنصري (الحرارة

والتساقط ) .
( -5

) يغطي الجليد تقريبا ً ( )10%من مساحة سطح األرض .

( -6

) تيار كناري من األمثلة على التيارات الدافئة .

مع خالص دعائي لكم بالتوفيق والنجاح

