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 :السؤال األول 
 كًهح انصذٍذح نكم يًا ٌأذً رانًٌٍٍ (  ) ضع عاليح 

 : انطثقح انخارجٍح يٍ األرض وانرً َعٍش عهٍها ُذظًى (1

 انهب*     انىشبح*     انقشرة* 
 

 : انقشزج انًىجىدج ذذد انًذٍطاخ ُذظًى (2

 انقشرة انًذُطُت*     انقشرة انبُُُت *    انقشرة انقبرَت* 
 

 

 : انطثقح انذٍَا يٍ انغالف انجىي ُذظًى (3

 األوزوٌ*     انخروبىسفُر*     حىسفُراانسخر* 
 

 

 : ٌُظًى ذذىل انًاء انظائم إنى تخار (4

 انخصُهب*     انخبخر*     انخكبثف* 
 

  : دزكح انهىاء انذافئ ألعهى فً انغالف انجىي (5

 انًىسًُتانرَبح *     انرَبح انًذهُت*   حُبراث انهىاء انصبعذة *
 

 : عُذيا ٌظخٍ انهىاء (6

 حخغُر انرطىبت*   َُخفط انعغط انجىٌ*    َرحفع انعغط انجىٌ*
 

 : قٍاصذظرخذو دوارج انزٌاح فً  (7

 احجبِ انرَبح*     سرعت انرَبح*    انعغط انجىٌ* 
 

 : انجهاس انذي ٌقٍض انًىجاخ انشنشانٍح ٌُظًى (8

 انهُجرويُخر*    انسُسيىجراف*     انببرويخر*
 

 :اَرقال انًاء يٍ ططخ األرض نهغالف انجىي وانعكض ُذظًى (9

 دورة انًبء*     دورة انرطىبت*     اَخقبل انًبء *
  

 : انزٌاح انشايهح انرً ذهة تاطرًزار يٍ االذجاِ َفظّ ُذظًى (10

 انخُبراث*     انرَبح انسبئذة*     انرَبح انًذهُت*

  2.. / ٌرثع 
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 :الثاىي  لسؤالا
 
 

 (أ ) أياو يا ٌُاطثها يٍ انعًىد ( ب ) يٍ انعًىد  اكرة رقى اإلجاتح انصذٍح (أ 

 
 

 (ب ) انعًىد  (أ ) انعًىد        

 .حُخج عُذيب حخصبدو صفُذخبٌ يٍ صفبئخ انقشرة األرظُت  (1 انصهبرة(        )

 .حُخج عُذيب حخببعذ صفُذخبٌ يٍ صفبئخ انقشرة األرظُت  (2 انذُىد(        )

 .حُخج عُذيب حجبوز صفُذخبٌ إدذاهًب األخري  (3 انجببل(        )

 .األيبكٍ انخٍ حخذرك فُهب قطع يٍ انقشرة األرظُت (4 انسنسال(        )

 .يبدة صخرَت يُصهرة ودبرة حخرج يٍ انىشبح (5 انصذوع(        )

 

 :أكًم انجًم انرانٍح يظرخذيا انكهًاخ اَذٍح  (ب 

 

 انظذةـ  طثقح األوسوٌـ  انثزكاٌـ  انًٍاِ انجىفٍحـ  انشنشالتؤرج ـ  انزياد انثزكاًَ

 

 ----------------------------------------- حًُع أشعت انشًس انعبرة يٍ انىصىل نألرض يٍ انغالف انجىٌ طبقت (1

خشكم عُذيب َبرد بخبر انًبء انًخصبعذ يٍ سطخ األرض  وَخكبثف دىل انغببر أو أٌ جسَئبث صغُرة انخٍ ح (2

 ------------------------------------------ هى عبنقت ببنجى

 ------------------------------------------انُقطت انخٍ َبذأ فُهب انسنسال فٍ ببطٍ األرض  (3

 ------------------------------------------انخٍ حصهبج  انبركبَُت قطع صغُرة يٍ انذًى (4

 ------------------------------------------انًُبِ انخٍ حخخرق األرض حسًً  (5

 

 انتهت األسئلة

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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