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س  : 4ضع أمام العبارات التالية عالمة ( √ ) أو خطأ ( : ) X
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تحدث الحركات األرضية عمى طول الحد االصل بين الصفائح التكتونية و عند تقاربيا أو تباعدىا حيث ينعكس ذلك

عمى لقشرة األرضية عمى شكل صدوع و كسور و إنفاعات بركانية.
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).

(

الحمل الحراري  Thermal Convectionىو إنتقال الح اررة رأسيا نتيجة لمحركة الدورانية لمغازات أو السوائل أو ألي

مادة لدنة حيث تتكون نتيجة لمتسخين الغير متساوي لممادة مما يسبب توحيد في كثافة المادة .

(

).

(

).
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الكونات المتطايرة تعمل عمى تقميل لزوجة الصير المنساب عمى سطح األرض وخفض درجة اإلنصيار.
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النقاط الساخنة تتكون نتيجة أن الماجما البازلتية تعمل عمى تسخين صخور الصفيحة القارية عن طريق إضافة الح اررة
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الضغط ىو من أحد العوامل المؤثرة عمى النشاط البركاني والذي يقوم بتمدد الصيارة خالل تجمعيا في الغرفة الصيارية

(

لتعمل عمى إنصيارىا و عند إنصيارىا تتكون البراكين.

).

وزيادة حجميا ،مم يؤدى إلى تمدد الغازات لتزداد أحجاميا لآلف المرات نتيجة إلرتفاع درجة الح اررة مسببا الثوران البركاني.
(
-6

).

(

الثوران البركاني ال يعبر عن سموك البركان و تكوينو خالل فترة نشاطو.

 -7البراكين عند حدوثيا تساعد الكرة األرضية عمى التخمص من الضغوط المرتفعة داخميا مما يساعدىا
عمى الثبات وعدم اإلنفجار.
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(

).

).

اإلنصيار يحدث نتيجة لتسخين وزيادة الضغط عمى جزيئات الحالة الصمبة (التركيب البموري ) مما يجعميا تتفكك وتتباعد

(

جزيئاتيا عن بعضيا البعض .
1

).
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س :2ضع عالمة دائرة (  ) Oعمى اإلجابة الصحيحة فيم يمي:
 -4من مكونات البركان و أجزاؤه ىي:

 .aجسم البركان ،الفوىة ،السدود ،اليضاب و التالل.
 .bالالفا ،الفتتات البركاني.

 .cالغازات و األبخرة.
 .dجميع ما جاء أعاله.

 -2أكد العالم البريطاني  Vincit Juwasticعمى أن البراكين ليا أىمية كبيرة جدا في يبريد جو األرض حيث تقوم:
 .aالبراكين بقذف غاز CO2

مما يقمل الح اررة.

 .bالبراكين تقذف كميات كبيرة من غاز SO2الذي يعمل عمى تقميل الح اررة.
 .cالبراكين تقذف غاز النتروجين و األوكسجين المذان يعمالن عمى تقميل الح اررة.
 .dليس كما ذكر أعاله  ،حدد ....................؟
 -1العوامل المؤثرة في النشاط البركاني :
 .aالمزوجة.

 .bدرجة الح اررة.

 .cالتركيب الكيميائي لمصيارة.
 .dكمية الغازات و المحاليل الحارة الذائبة.
 .eجميع ما ذكر بعاليو.

 -1آلية تحريك الصفائح التكتونية التي تطفو فوق الحزام الناقل لمح اررة في الغالف الواىن والمسببة لحدوث الزالزل و
البراكين يرجع ذلك إلى:
 .aآلية السحب الناتج عن تيارات الحمل.
 .bآلية اإلنزالق لمقشرة بسبب ثأثير قوى الجاذبية.

 .cآلية صعود الصيارة نتيجة لقمة كثافتيا.
 .dجميع ما ذكر أعاله.

 -5الصخور البركانية الناتجة عن البراكين األقل تركي از لمسميكا فييا ىي :
 .aالداسايت.
 .bالرايواليت.

 .cاألنديزايت.
 .dالبازلت.
 .eجميع ما جاء بعاليو.
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 -6نواتج البركان تشتمل عمى ما يمي:

 .aحمم عالية المزوجة تنساب بسرعة عمى المنحدرات.
 .bحمم عالية المزوجة حركتيا بطيئة تتدفق بحركة بطيئة.

 .cفتات بركاني . Taphra
 .dجميع ماجاء أعاله
س :3أذكر أنماط الحرارة األرضية  ،مع ذكر كيف تنتج الح اررة من اإلشعاع الذري لمعناصر ،وماىو أكثر ىذه العناصر
اإلشعاعية توليدا لمح اررة؟

س  :1صف آلية وكيفية حدوث الثوران البركاني ؟
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