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 الصخور المعادن الخامات األحجار الكريمة

2 
 ؟ المتشكلوالتحمت معا بمعادن أخرى. ما نوع الصخر  وتجمعت قطع صخرية ترسبت 

 صخر جوفي صخر متحول   صخر رسوبي صخر ناري 

3 
 الجبال  ، تتكون أعلى  إلى القشرةدفع  على األرضباطن  فيعندما تعمل قوة 

 البركانية  الناهضة  الكتل المتصدعة المطوية

4 
 الغزيرة   األمطار نتيجة األسفل نحو  المنحدرات على المتدفقة الرطبة وبياتكتلة من الرس  ....................... هو 

 التدفق الطيني  الزحف السقوط االنزالق الصخري 

5 
 يسمى تحول بخار الماء إلى سائل في دورة الماء: 

 الهطول  التكثف  التبخر النتح 
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 المنخفض في المحيطات االستوائية وتؤدي إلى تدمير السفن:الضغط  ناطقم  فيالتشكل  فيعاصفة ضخمة تبدأ 

 عاصفة رعدية  إعصار تورنادو إعصار بحري   إعصار قمعي
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 أكبر كواكب المجموعة الشمسية وخامسها بعًدا عن الشمس: 

 األرض  عطارد زحل المشتري 
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 نتيجة:تنتج الفصول األربعة 

 األرض دوران القمر حول  دوران القمر حول نفسه األرض ور مح  ميالن حول نفسها األرضدوران 
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بالصخور  الشديدين الحرارةالضغط أو  إلىتسمى الصخور التي تتكون عندما تتعرض صخور قديمة  .2
 الفتاتية. 
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 بغوص الصفائح.كثافة  األقلكثافة أسفل الصفيحة  األكثرالصفيحة  انزالقتسمى عملية  .3
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 الصفائحي.رض يسمى بالجريان األياه فوق سطح لم جريان ا .4
             (
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 %78ويشكل نسبة 2Nيتكون الغالف الجوي من عدة غازات أهمها النيتروجين  .5
             (

) 

 الضباب الذي نشاهده بأيام الشتاء الباردة يُعد مثااًل على الغيوم المرتفعة. .6
             (
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 عندما يقع القمر بين األرض والشمس يكون في طور المحاق.  .7
     (         
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 .القمر على  األرضالقمر والشمس، ويقع ظل  ينب األرض عندما تقع  كسوف الشمسدث يح .8
             (
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 .للنجم دورة حياة تعتمد ع حجمه .9
             (

) 

 الكيلو متر.  الوحدة المستخدمة لقياس المسافات في الفضاء هي  .10
             (
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 انتهت األسئلة وهلل الحمد 

 دعواتي لكن بالتوفيق والنجاح 

معلمة المادة:  
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