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 10/02/2013 : لتاريخا    7/------------- :الصف      -------------------------------------------------------------------------/ االسم 
 

 

 كملة الصحيحة لكل مما يأتي تاليمين (  ) ضع عالمة  (أ 

 ماذا ُتسمى الحدود التي تتكون من تقارب صفيحتين تكتونيتين؟ (1

 العادية*   المتصادمة*   (المستعرضة)الناقلة *    المتباعدة* 
 

 القشرة األرضية؟ما االسم الذي ُيطلق على انثناء طبقات الصخور نتيجة اإلجهاد في  (2

 االنتشار*   التصدع*     الطي *    الشد* 

 أين تحدث معظم الهزات األرضية؟ (3

 عند المحيطات*  بالقرب من الجبال*  عند حدود الصفائح التكتونية*   عند مجاري األنهار* 

 أي األجهزة التالية ُيستخدم الستشعار الزالزل؟ (4

 ميزان الحرارة *   الهيجروميتر*   السيزموجراف *   البارومتر* 
 

 كم تبلغ درجة الحرارة عند مركز التدفق البركاني؟ (5

*50°C     *100°C    *700°C   *1000°C 
 

 المنخفضة؟ اللزوجةكيف تسيل الحمم البركانية ذات  (6

 أقل كثافة *  أكثر كثافة*    أكثر سيولة*    أقل سيولة*
 

 البركان؟ ماذا نسمي الصهارة السائلة التي تسيل من (7

 الصخور *  الوشاح*   المواد البركانية الفتاتية*     الحمم* 
 

  ماذا ُتسمى الحركة التي تحدث نتيجة انزالق صفيحتين وتجاوز إحداهما األخرى؟ (8

 التصاعدية*   الحركة الناقلة*   الحركة المتصادمة*   الحركة المتباعدة *
 

 ؟على الصخر تعمل على استطالتهما نوع اإلجهاد الذي ينجم عندما تؤثر قوى  (9

 الشد *  إعادة التشكيل*    التصادم*    االنضغاط*
 

 ؟ما الحالة الفيزيائية لطبقة اللب الداخلي باألرض (11

 لزجة *  غازية*     سائلة*     صلبة* 

 

 2.. / يتبع 

 11 :السؤال األول 
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 ( ب)العمود  ( أ) العمود           

 التصدع(        ) .الفرضية التي تنص على أن القارات يمكن أن تنجرف متباعدة (11

 الغالف الصخري الطري(        ) .الطبقة الطرية من الوشاح التي تتحرك عليها  الصفائح التكتونية (12

 الحمل(        ) .الذي يهتم بدراسة الهزات األرضيةالعلم  (13

 علم الزالزل(        ) .عملية صعود الصخر الساخن وغوص الصخر البارد (14

 فرضية فيجنر(        ) .انكسار الصخر نتيجة تعرضه لإلجهاد (15

 

 
 

16  )------------------------------------------------------------------ 

17) ------------------------------------------------------------------ 

18) ------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 المركز السطحي للزلزال ـ بؤرة الزلزال
 

 بماذا ُتسمى النقطة التي تقع عند صدع من الصدوع وتبدأ منها  حركة الهزة األرضية؟ (19

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بماذا ُتسمى النقطة التي تقع على سطح األرض مباشرة فوق نقطة انطالق الزلزال؟ (21

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 انتهت األسئلة

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 حممد أمحد عبدالباري/ معلم املادة 

 11 :السؤال الثاني 
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