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=================================================================================================================== 

 29/12/2009 : الخبريخ    7/ -------------الصف       --------------------------------------------------------------------------/ االسن 

: السؤال األول 
كًهح انصذيذح نكم يًا يأذي  خاليًيٍ (  ) ضع عاليح 

   

 :هي  انطثقح انسائهح يٍ نة األرض وذقع ذذد انىشاح (1

 انهب انخاسجً* انقششة األسضٍت   * انهب انذاخهً   * 
 

 :انًعادٌ ذررذة في ذرذية هُذسي يُرظى في ًَط يركرر  يسًى  (2

 انبهٕساث* انًؼادٌ انغٍهٍكاحٍت    *انهًؼاٌ   *  
 

 

 يعرثر يٍ انصخىر انرسىتيحانفذى  (3

 انجٍشٌت* انكًٍٍائٍت    * انؼضٌٕت   * 
 

 

 عُذيا ذرذفق انذًى انثركاَيح عهى سطخ األرض وذثرد تسرعح (4

 َغٍج دقٍق انحبٍباث* َغٍج خشٍ انحبٍباث   * َغٍج يخٕعظ انحبٍباث  * 
 

 يٍ أسثاب انصخىر إنى صهارج (5

 اَخفاض دسجت انحشاسة* اسحفاع انضغظ   * حغٍش انخشكٍب    *
 

 ذكىٌ انذًى انثركاَيح راخ انهزوجح انعانيح  (6

 صخٕس صهبت* شبّ يخصهبت    * عائهت    *
 

 أهى يا يظهر في انصخىر انرسىتيح هى  (7

 انصفائح انخكخٍَٕت* انطبقاث    * انصذٔع   * 
 

 :، هي  َجذها يٍ يكىَاخ انصخىر انرسىتيح انجيريح (8

 أصذاف انشخٌٕاث* انًؼادٌ    * انخشبت انضساػٍت   *
 

  :في شكل الصخر تستة اإلجهبد انرغير (9

 االَصٓاس* انخشِٕ    * انصذع   *
  

  َسثح كرهح جسى يا إنى دجًه (10

 انًخذػ* انكثافت    * انكثافت انُٕػٍت   *
 

 :الثاني  لسؤالا
 

( أ ) أياو يا يُاسثها يٍ انعًىد ( ب  )اكرة رقى اإلجاتح انصذيح يٍ انعًىد 
 

 

 (ب ) انعًىد ( أ ) انعًىد        
إنى االَفصاو ػهى طٕل أعطح يُبغطت يهغاء ػُذ طشقّ طشقاً خفٍفا انًؼذٌ يٍم ( 1 انخجٌٕت(        )

 ْٕٔ انًظٓش انزي ٌبذٌّ انًؼذٌ ػُذ عقٕط انضٕء ػهٍّ( 2 اإلجٓاد(        )

انًؼادٌ انخً ححخٕي فً حشكٍبٓا ػهى األكغجٍٍ ٔانغٍهٍكٌٕ ( 3 انخشقق(        )

 حفخج انصخٕس يغ بقائٓا فً يكآَا( 4انًؼادٌ انغٍهٍكاحٍت (        )

 يقذاس انضغظ انًؤثش ػهى ٔحذة انًغاحت يٍ انًادة( 5 انهًؼاٌ(        )
 2.. / يرثع 
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(2) 
ــىو نهصف انســاتع  في يـادج انعهـ   2009/ 2008ذاتـع ايرـذاٌ انرقىيى األول نهفصــم انذراسي انثاَي نهعاو انذراسـي  

=================================================================================================================== 

 :السؤال الثالث 

 :أهبن كل عتبرث تهب ينبستهب(  ) أو (  )ضع 
 . سٌخخشنخحذٌذ صالدة انًؼذٌ ٌغخخذو انؼهًاء يقٍاط )      (  (1

 . حخكٌٕ يٍ ػُصش ٔاحذ فقظ يثم انزْب ٔانفضت ٔانُحاطانًؼادٌ انغٍهٍكاحٍت )      (  (2

 . نٌٕ انًخذػ نهكشف ػٍ ٌْٕت انًؼذٌ ػهى ػكظ نٌٕ انًؼذٌ األصهً ًٌكٍ اعخخذاو)      (  (3

 .انًاءَغبت كثافت انجغى إنى كثافت  انخشقق ػهى أَّحؼشف )      (  (4

 .يخحٕنتفقظ ًٌكٍ أٌ حخحٕل نخصبح صخٕس انصخٕس انُاسٌت )      (  (5

 ٌحذد انخحٕل بانخًاط بغبب انخغخٍٍ انُاحج بغبب انصٓاسة)      (  (6

 . حٍٕد ٔعظ انًحٍطاث ححذد ػُذيا حخباػذ صفٍحخاٌ حكخٍَٕخاٌ)      (  (7

 .عفهٍاً إرا كاَج انكخهت انصذػٍت باألػهى ٌكٌٕ انجذاس )      (  (8

 . أطشاف انصفائح نٍغج يهغاء نزنك ػُذيا حُضنق صفٍحخاٌ يخجأسحاٌ حٓخضاٌ يًا ٌغبب انضالصل)      (  (9

 . يًا ٌذفغ انقششة انقاسٌت ألػهى  حخحذباٌ ٔحضداداٌ عًكاً ػُذيا حخصادو صفٍحخاٌ قاسٌخاٌ )      (  (10
 

  :رابعالؤال ــالس
 

 : أكهل خرائط الهفبهين الخبليج تبسخخدان الكمهبح الهرفقج
  يىجاخ أونيح ـ يىجاخ جسًيح ـ يىجاخ سطذيح ـ يىجاخ ثاَىيح (أ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 يذيطيحيذيطيح  ـ يرصاديح ـ يسرعرضح ـ قاريح يذيطيح ـ يرثاعذج ـ قاريح قاريح (ب 

 
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة

 مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

 حممد أمحد عبدالباري/ معلم املادة 
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 إىلتنقشم املوجات الزلزالية حشب مكان حتركها  

-------------------------: 

 املوجات الزلزالية اليت تنتقل على سطح االرض

 

------------------------- : 

 املوجات الزلزالية اليت تنتقل عرب باطن األرض

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

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

 وتصنف إىل

 حدود الصفائح التكتونية تنقشم إىل

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

 وينقشم إىل --------------------------

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

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

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