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إختبار عن الماء

1. واحد من أهم غازات الدفيئة هو غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2). هل تعرف أي واحدة من هذه العمليات لا تنتج CO2 ؟file_2.png
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عملية التمثيل الضوئي في النباتات
	حرق الوقود الأحفوري
	الثورانات البركانية
	تنفس الحيوانات

تلميح: لا تنتج هذه العملية CO2 ولكنها تستهلك CO2. من خلال إستهلاك كميات كبيرة من فائض الـ CO2 الناتج عن النشاط البشري، تساعد هذه العملية على التخفيف من ظاهرة الإحتباس الحراري.
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2. ما هو المرجان ؟


طحالب
	نبات
	حيوان
	صخر
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3. ما هي الجزيرة المرجانية ؟


جزيرة إصطناعية
	جزيرة مع بحيرة
	شعاب مرجانية على شكل دائري تحيط  ببحيرة
	جزيرة من المرجان
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4. أي واحدة من هذه الجمل هي الخاطئة ؟


الشعاب المرجانية تنمو بشكل مستمر لأن المرجان الحي ينمو على الهياكل المتراكمة للمرجان الميت 
	يأتي لون المرجان بسبب بعض أنواع الطحالب المرتبطة بها و التي تعيش جنبا إلى جنب مع البوليبات
	التغييرات الطفيفة في درجات حرارة المياه و إنخفاض الملوحة و المستويات العالية من أشعة الشمس لا تسبب إبيضاض المرجان
	يحدث إبيضاض المرجان عندما تطرد الطحالب المرتبطة بالمرجان من أنسجته وبالتالي يفقد لونه ومن ثم يموت في النهاية
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5. تظهر صورة Formosat هذه قطع الجليد المتناثرة الصادرة عن تفكك رفوف ويلكنز الجليدية في أنتارتيكا.
إذهب إلى صفحة "ذوبان الجليد" للعرض التفصيلي.

هل تستطيع تقدير حجم أطول جبل جليدي(أو أطول جزء من جبل جليدي) من الذي تراه في هذه الصورة ؟
250 متر
	500 متر
	750 متر
	1000 متر
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تفكك رفوف ويلكنز الجليدية، أنتارتيكا (08/03/2008). 
Source: National Cheng-Kung University and National Space Organization (Taiwan).
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6. ما هو تيار الخليج ؟


تيار محيطي دافئ في شمال المحيط الأطلسي
	تيار محيطي بارد في شمال المحيط الأطلسي
	تيار محيطي دافئ في شمال المحيط الهادئ
	تيار محيطي بارد في شمال المحيط الهادئ
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7. لما تعتقد السبب في توسع مناطق الدلتا بإستمرار ؟


لأن الرواسب التي تحملها مياه النهر تتجمع عادة في نهاية الممرات المائية
	لأن الناس تستمر في بناء جزر إصطناعية عن طريق إستصلاح الأراضي
	لأن مستوى سطح البحر آخذ بالإنخفاض بسبب تغير المناخ
	لا شيء مما ذكر

تلميح :  راجع دلتا لينا (صفحة التنوع البيولوجي) و الدلتا المتكونة عند نهري الغانج و براهمابوترا (صفحة المناطق الساحلية). 
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8. لماذا يزهر الفيتوبلانكتون في معظم الأحيان في مناطق إنقلاب مياه البحار ؟

لأن المياه العميقة التي تصل إلى السطح غنية بشكل ملحوظ بالمواد الغذائية
	لأن المياه العميقة التي تصل إلى السطح نظيفة بشكل ملحوظ
	لأن المياه العميقة التي تصل إلى السطح باردة بشكل ملحوظ
	لأن الصحارى الساحلية غالبا ما تميل إلى التطور في اليابسة القريبة للسواحل
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9 . ألقي نظرة قريبة على صورة إنسكاب النفط في هذه.
إذهب إلى صفحة "إنسكابات" النفط للعرض التفصيلي.
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 إنسكاب النفط في كورونا، أسبانيا (13/12/1992 و 2/01/1993). Source: ESA.

إن مدى التلوث البحري الكامل - بتاريخ 13/12/1992 - يظهر باللون الأخضر الداكن. و ما كان قد بقي في الثلاثة أسابيع اللاحقة يظهر باللون الفاتح. 

ما الذي يمكنك قوله ؟


بعد 3 أسابيع، يبدو إنسكاب النفط  كأنه قد إختفى تقريبا بالمقارنة مع 13/12/1992
	بعد 3 أسابيع، إمتداد إنسكاب النفط تقلص و إنتقل بعض من النفط إلى الجنوب
	بعد 3 أسابيع، يبدو إمتداد إنسكاب النفط أكبر مما كان عليه في 13/12/1992
	بعد 3 أسابيع، تحرك إنسكاب النفط بعيدا عن الشاطئ
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10. قارن بين كلا الصورتين للنهر الأبيض في أركنسو.
إذهب إلى صفحة "الفيضانات" للعرض التفصيلي.

في نيسان / أبريل 2006  كانت مستويات المياه أقرب إلى وضعها الطبيعي. الطريق السريع 79 يشكل خط أبيض رفيع يمر من خلال الغابات (المنطقة باللون الأخضر الفاتح)و يقطع النهر إلى مدينة كلارندون الصغيرة. في نيسان / أبريل 2008 ضربت الفيضانات الشديدة المنطقة (اللون الأزرق الداكن و الرمادي). 
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تفاصيل النهر الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية (14/04/2006 و 07/04/2008). 
Source: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS/ASTER Science Team.


ألقي نظرة على الصورة التفصيلية. و ساعد السلطات و شركات التأمين بإخبارهم عن المناطق التي غمرت بالمياه: ما الذي يمكنك رؤيته؟


غابة و مدينة كلارندون غارقتان
	مدينة كلارندون آمنه و لكن جسور الطريق السريع 79 غارقة
	الغابة غارقة لكن مدينة كلارندون آمنة
	مدينة كلارندون غارقة و لكن جسور الطريق السريع 79 ليست غارقة 
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11. ما هو الفيتوبلانكتون ؟


الطحالب المجهرية التي يمكن أن تكون سامة
	نوع الحياة الأكثر وفرة و الموجود في المحيطات
	النباتات البحرية المجهرية
	كل ما سبق
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12. في ظل أي ظروف يمكن أن يحدث إزدهار الفيتوبلانكتون ؟


فقط في ظل ظروف ضوء مواتية
	فقط في ظل وصول المواد الغذائية بكميات هائلة
	تحت ظروف ضوء مواتية أو وصول المواد الغذائية  بكميات هائلة
	لا شيء مما ذكر
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13. الأقمار الصناعية ذات دقة التفاصيل العالية جدا لها دقة تفاصيل أرضية تبلغ نحو متر واحد للبكسل. أي من  الأقمار الصناعية التالية ليس قمر صناعي ذو دقة تفاصيل عالية جدا ؟



IKONOS
Quickbird
ASTER/Terra
Kompsat


