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PYETJE PËR TË KONTROLLUAR NJOHURITË E FITUARA

NË TEMËN: MBËSHTJELLËSI SHKËMBOR I TOKËS 

(LITOSFERA)

 Njeriu deri në cilën thellësi ka arritur ta hulumtojë Tokën?

 Në sa shtresa është e ndarë brendia e Tokës dhe cilat janë ato?

 Çfarë është litosfera?

 Deri në cilën thellësi shtrihet mbështjellësi i bërthamës?

 Bërthama e Tokës në cilën thellësi shtrihet dhe çfarë e

karakterizon atë?

 Në grupin e forcave të brendshme cilët dukuri bëjnë pjesë?

 Me çfarë kanë të bëjnë lëvizjet tektonike?

 Çfarë kuptojmë me vullkane?

 Cilët elemente e përbëjnë një vullkan?
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 Çfarë janë tërmetet apo çfarë paraqesin ato?

 Me cilin instrument regjistrohen tërmetet?

 Sa lloj të shkallëve përdoren për matjen e fuqisë tërmeteve dhe cilët janë

ato?

 Çfarë janë cunamit dhe kush i shkakton ato?

 Në grupin e forcave të jashtme cilat dukuri bëjnë pjesë?

 Çfarë shkaktojnë forcat e jashtme në sipërfaqen e Tokës?

 Çfarë paraqet erozioni?

 Çfarë paraqet akumulimi?

 Çfarë janë dynet ranore?
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 Çfarë studion disiplina shkencore e quajtur petrografi?

 Sipas mënyrës së krijimit dhe përbërjes, sa lloje të shkëmbinjve

ekzistojnë?

 Nga kush janë formuar shkëmbinjtë magamtikë (vullkanikë)?

 Si janë krijuar shkëmbinjtë sedimetarë (shtresorë)?

 Si janë krijuar shkëmbinjtë metamorfikë (të ndryshueshëm)?

 Sa është sipërfaqja e planetit Tokë?

 Sa përqind e Tokës është e mbuluar me ujërat e Detit Botëror dhe sa

përqind të saj është sipërfaqe tokësore?

 Çfarë e përbën Detin Botëror?

 Çfarë janë kontinentet dhe sa kontinente ekzistojnë në planetin Tokë?
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 Numëro kontinentet që përbëjnë sipërfaqen tokësore të planetit tonë?

 Cili është kontinenti më i madh me sipërfaqe, e cili është më i vogël me

sipërfaqe?

 Ku mendon se ka më shumë sipërfaqe tokësore, në hemisferën veriore

apo atë jugore?

 Cilët kontinente përbëjnë të ashtuquajturën Botë e vjetër?

 Cilët kontinente përbëjnë të ashtuquajturën Botë e re?

 Çfarë është tokë punuese?

 Nga cilët elemente përbëhet toka punuese?

 Çfarë është humusi?

 Përmend llojet kryesore të tokave?
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