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 : عللي العبارات التالية تعليالً علمياً سليماً:السؤال األول

 األرض كوكب الحياة .  -1

مناسبة              حرارة ) ماء وأكسجين ودرجةالظروف واالمكانيات الالزمة للعيشتتوفرفيه 

 والجاذبية االرضية (.

 .قي للحياة على سطح األرض طبقة األوزون تعمل كدرع وا -2

 .شعة تحت الحمراء تحمي االرض من األشعة فوق البنفسجية واأل

 .ة في السنوات األخير ة وزيادة االصابة في مرض السرطان ارتفاع درجات الحرار -3

 .نسان التي تضر بطبقة االوزونبسبب أنشطة اإل

  .وجود األوزون في طبقة الستراتوسفير -4

  .لشمس الفوق بنفسجية وتحت الحمراء المنبعثة من الشمسشعة ارض من أليحمي األ

 .وزون في السنوات االخيرة طبقة األتدهور  -5

  .وزوننشطة االنسان التي تؤثر على طبقة األبب تزايد أبس

 

 أكملي الفراغ كما هو مطلوب بالجمل التالية : السؤال الثاني:

 .ضأهمية الغالف الجوي لألر ما -1

خلوقات وء على كوكب االرض و يوفر الدفء المناسب  لحياة جميع المألنه ينظم انتشار الض

 رض والفضاءويشكل واسطة اتصال بين األ

  .عددي طبقات الغالف الجوي  -2

 والثيرموسفير . روسفير و الستراتوسفير و الميز وسفيبالترو 

  .المكونات االساسية للغالف الجوي -3

  االكسجين والنيتروجين.        

 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة في ما يلي :  ×(امام العبارة الصحيحة وعالمة )  √ضعي عالمة) :ث لثالؤال االس

 (    √)                 .      رالميز وسفيالطبقة االكثر برودة من طبقات الغالف الجوي هي  -1

 (    × )                                              %90نسبة االكسجين في الغالف الجوي هي  -2

 (    ×  الحية .  )   ارتفاع درجات الحرارة على سطح االرض ال يؤثر على حياة الكائنات -3
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