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ورقة عمل "إختبار عن الهواء"		
عالم من الصور
المواضيع : الجغرافيا و اللغة الإنجليزية و العلوم
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إختبار عن الهواء
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1. ما هو الإحترار العالمي؟


الإرتفاع الحالي في متوسط درجة الحرارة خلال فصل الصيف
	الإرتفاع الحالي في متوسط درجة حرارة هواء و محيطات و قشرة كوكبنا
	الإرتفاع الحالي في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض و المحيطات ، و إستمرارها المتوقع
	الزيادة المتوقعة للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في المستقبل
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2. ما هي إتفاقية كيوتو؟


	قانون لوقف استخدام الكلوروفلوروكربونات التي تضر بطبقة الأوزون
	مبادئ توجيهية دولية لتنمية المصادر الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي
	قانون دولي يجبر جميع البلدان على الإعلان والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50 % للعام 2012
	مبادئ توجيهية وقعها عدد كبير من البلدان الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة
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3. ما هي الوحدة التي تستخدم لقياس طبقة الأوزون؟


	وحدة ملم
	وحدة دوبسون
	وحدة أديسون
	وحدة المتر المكعب
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4. لماذا يعتبر إستنفاذ الأوزون في طبقة الستراتوسفير مقلق؟


	لأن طبقة الأوزون تحمينا من ظاهرة الاحتباس الحراري
	لأن طبقة الأوزون تحمينا من أشعة الشمس الضارة-الأشعة فوق البنفسجية 
	لأن تنفس الأوزون يعتبر ضار بالنسبة لنا
	لأنه يسبب ذوبان جبال الجليد
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5. أي واحدة من هذه الجمل خاطئة؟


	إن ثقب الاوزون فوق أنتاركتيكا ناتج عن تفاعلات كيميائية ناجمة عن المواد الكيميائية التي ينتجها الإنسان 
	إن ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا يصل أقصاه في حزيران / يونيو 
	إن ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا موسمي
	إن ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا أصغر بكثير في كانون الأول / ديسمبر ، عندما تتوقف التفاعلات الكيميائية المدمرة لطبقة الأوزون 


تلميح: التفاعلات الكيميائية المدمرة لطبقة الأوزون بحاجة إلى ضوء. 
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6. أي من هذه الأقمار الصناعية لا يستخدم لجمع بيانات الأرصاد الجوية؟


Meteosat-8
SeaWIFS
Quickbird 
Aqua

تلميح: فكر في دقة التفاصيل لهذه الصور التي تنتجها هذه الأقمار الصناعية. تنبؤات الطقس تتم فقط بإستخدام الصورة التي تغطي جزءا كبيرا من الكرة الأرضية.
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العواصف الإستوائية بسرعة رياح تصل الى 33 م / ث لديها أسماء مختلفة تبعا لموقعها.

7. في شمال غرب المحيط الهادي (الى الغرب من خط التاريخ الدولي)يسمى :
هاريكان
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد

8. في جنوب المحيط الهندي ، يسمى :
هاريكان 
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد

9. في شمال المحيط الأطلسي ، يسمى :
هاريكان
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد

10. في شمال المحيط الهندي ، يسمى :
هاريكان
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد
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11. ما هو الضباب دخاني "الضبخن"؟


طبقة الأوزون في الستراتوسفير
	مزيج من الأوزون والجسيمات الدقيقة من ملوثات الهواء قريب لمستوى سطح الأرض
	ملوثات الهواء التي  تسبب ثقب الأوزون
	السحب التي تنتج الأمطار الحمضية
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12. ما هي الأرضية المشتركة بين تقنيات الرادار (RAdio Detection and RAnging)، و الليدار (Light Detection and Ranging)؟

كلاهما يولد إشارة خاصة به (أنظمة مستشعرات نشطة)
	كلاهما يمكنه أن يستقبل الإشارة فقط (أنظمة مستشعرات خاملة)
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13. كيف تطور تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) منذ عام 1997 في هاواي؟ 


معدل تركيز CO2 انخفض 
	تركيز CO2 يتذبذب كل عام ولكن المعدل ثابت عند نفس المستوى منذ عام 1997
	معدل تركيز CO2 ازداد
	لا نعرف لأنه يستحيل قياس تركيز CO2 
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14. ما هو إل نينو؟


حالة مناخية تتسم برياح تجارية قوية للغاية، والتي تنشأ سحب قوية من الماء البارد على طول ساحل البيرو.
	حالة مناخية تتميز بإرتفاع غير معتاد لدرجة حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي.
	حالة مناخية تتسم ببرودة غير معتادة في درجة حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي. 
	حالة مناخية تتسم برياح تجارية ضعيفة، والتي تنشأ سحب قوية من الماء البارد على طول ساحل البيرو.


