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تسعى وزارة التربية  و التعيةيإ ىلةى اقرت ةمس وىسةتتح التللةلب ليشيلة  و ة ب وةم    وتةتل  
تللةلب ليلةة  الومةتاةة  العمتة  ا تىمتةةم قم ةةم   ل ةةر  ةرو  الةةتزارة تيةةا دةيتا  لةة  ت ةةر إ الةةرروس 

  كىةم قةرت  لة  وقيةمة روالةر التعييىية  الىلترة لهإ وبةر وتاوة  روالةر التعييىية  واة اوة  التعييىية  
السةةيتا  الىمةةةي  ةىةةم ب تررابيةة  تةةت اققتلةةمرا  لتسةةمور الشيلةة  ويةةى اقدةةتاكمر ال لةةر وتل لةة  
أويى الررجم    وتتا ي  لهاه ال هتد ت ةر  الةتزارة اللةت   ةاا ال هةر  الىتىوةب لة  تلةيي  أدة ي  

تةةةر تراوةةةمة ة ةةةرت  تلر ةةةر ىتةةةةتوم  الى ةةةررة اقتلةةةمرا  الومةتاةةة  العمتةةة  ليسةةةيتا  السةةةمو   ولةةة  ال
لتسةةهب ليشملةة      2222الةةرروس الى تر ةة  ل لةة د اللةةمدرة لةة   ةةهرر  يةةم ر و تةةمرس ليعةةم  

وقر اليهمئ    وىيي  الىراجع  ومةةمل  ىلى تررا  الشمل  ويى كيفي  التعمتب تر أد ي  اققتلمر
  اتيةم ت لةيإ أدائة  ويةىالشملة   لتعةلتية  اةجموةم  اليىت جا ةتىمل  ويةى روو  ل   اا التلةيي  
 وعر تراجع  كب تللث.

 
 هللا أن  ةةتل هإ لتل لةة  تةةم  لةةبتن  والةةتزارة ى  ت ةةر  لشيبتيةةم اهوةةااس  ةةاا العىةةب لترجةةت تةةت

 تت ترات  وييم تؤ يهإ لي تةتا  ىي  ت عب البيمس ل  ولييم الغمل  ليسشلت.ىلي  
 

 السبيلوهللا المهفق وهه الهادي إلى سهاء 
 

 محمهد أمين مطر د.
 مدير عام اإلشراف والتأهيل التربهي 
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 شرؽ خاف يؾنس – السديرية –مذرؼ تربؾؼ  سميسان عيادة أبػ مدعػدأ.  
 شرؽ خاف يؾنس   – السديرية –معمؼ  أ. دمحم صالح عابجيغ 
 شرؽ خاف يؾنس - السديرية – ةمعمس أ. أماني أحسج عبج الشجار 

 
 

   
 
 

 

 

 
 أ. االسؼ ثالثيا     أ. االسؼ ثالثيا   
 رئيس قدؼ اإلشراؼ التربؾؼ  الفشيةمدير الدائرة  

 جهاد شكري األغا. أ                               الخالدي موسى فاطمة. أ                 
 

 

 
 

 

 

 

 فخيق اإلعجاد

 إشخاف ومتابعة مجيخية التخبية والتعميع

 اإلخراج الفشي
 شرق خانيونس -مديرية        أ. رانيا عبج الحسيج ضييخ
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 الػحجة األولى
الجغخافية السشاخية 
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 الرفحة رقع   الجغخافية السشاخية الػحجة األولى
 ) أسئمة (

 رقع الرفحة 
 ( إجابة) 

 102 2  (االرياح, الجؾؼ  االزغط, االحرارة, الذسدي اإلشعاع) : اطشاار  السشاخ الدرس اواؿ
 110 13 الجؾية ااالضظراحات الرطوة السشاخ طشاار الدرس الثاني
 117 23 اوقاليؼ الحارة دي العالؼ  الدرس الثالا

 119 26 السعتدلة اوقاليؼ الراحة الدرس
 121 29 الواردة  اوقاليؼ الخامس الدرس

 33 31 ( 1خريظة العالؼ رقؼ )  
 36 34 ( 2خريظة العالؼ رقؼ )  
 37 37 ( اوقاليؼ السشاخية 3خريظة إثرائية رقؼ )  

 الػحجة فيخس محتػيات  
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 الدرس اواؿ : السشاخ اطشاار  :) اإلشعاع الذسدي, االحرارة, االزغط الجؾؼ, االرياح (
 الراحط: 

 QRرمز 

  مفيػم الجغخافيا السشاخية

https://www.youtube.com/watch?v=5o1mxLiN8EM   

  شعة الذسدية األ

https://www.youtube.com/watch?v=wU4OZUxJizI  

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16107  

    بجرجة الحخارةالعػامل السؤثخة 

https://www.youtube.com/watch?v=_Nkf4quQyqE  

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16110  

https://www.youtube.com/watch?v=5Ctjd7ggNfU  

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=33      

  الزغط الجػي 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=43   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16181   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16182   

  الخياح 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16114   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16115  

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16116  
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 األول:           اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
 ؟أؼ مؽ اومثمة اآلتية مرتوط حسف ـؾ السشاخ  .1 2020

 ايفا   ثار هاؼ. د اوس ؾع طؾاؿ ماطر. هػ ال ـؾ ل تا هزئي اائؼ. ب ليال   حارد. أ 
 كيس ترشف أمؾاج اوشعة الذسدية السرئية مؽ ث ا الظؾؿ ؟ .2 2020

 د. طؾيمة هدا   ج. طؾيمة ب. قر رة  أ. قر رة هدا   
 كؼ  دااؼ السييراف ؟. 3 2020

 ـ 1000/ 1د.  بؾاة  1000/ 1ج.  سؼ1000/ 1ب.  ممؼ1000/ 1أ.  
 مييراف (؟ 0.4مؽ ما اوشعة التي تتس ز حأن ا ذات أمؾاج قر رة هدا  ) أقع . 4 2020

 د. اول  دا اورضي ج. هاما ب. السرئية أ. تحو الحسرال 
 ما س   قمة تأث ر اإلشعاع الذسدي دي السشاطد الؾاقعة إلو الذساؿ االجشؾب مؽ خط االستؾال ؟ .5 2020

 ب. افال الجؾ  أ. زااية سوؾط أشعة الذسس  
 د. مؾاه ة الدفؾح الج مية  اورضي اول  دا ج. 

 . ما س   زيادة اإلشعاع الذسدي دي نرف الكرة اورضية الذسالي ايفا  ؟6 2020
 الج مية الدفؾح مؾاه ة د. الجؾ افال ج. ب. زااية سوؾط اوشعة أ. طؾؿ الش ار 

 . دي أؼ الفرؾؿ يؤدؼ طؾؿ الش ار إلو زيادة كسية اإلشعاع الذسدي الؾااع إلو سظح اورض دي7 2020
 نرف الكرة الذسالي ؟   

 د. الخريس  ج. الربية  ب. الذتال  أ. الريس  
 . ما السف ـؾ التؼ  عشي قدرة الجؾ اسظح اورض اما طميه مؽ أهداـ طمو رد اوشعة الذسدية إلو الفزال؟8 2020

 د. اول  دا اورضي ج. الحرارة الكامشة  ب. الحرارة الشؾعية أ. التيارات الراطدة 
 ما الظريوة التي يتؼ مؽ خالل ا نوع الحرارة دي أااخر الم ع إلو سظح اورض مؽ طووة ال ؾال السالمدة له؟ .9 2020

 الحسع الحرارؼ  ب. التدخ ؽ التاتي لم ؾال أ. 
 التؾا ع الحرارؼ  د. دوداف الحرارة الكامشة دي حخار السال ج. 

 ما الظريوة التي يتؼ مؽ خالل ا نوع الحرارة إلو الغالؼ الجؾؼ طشدما  دخؽ ال ؾال السالمس لدظح اورض .10 2020
 طمو شيع تيارات هؾائية ااطدة أا أدبية ؟     

 دوداف الحرارة الكامشة د. الحسع الحرارؼ  ج. التدخ ؽ التاتي لم ؾال ب. التؾا ع الحرارؼ  أ. 
 طشد اثتكاؾ اتزااط هزئياته نتيجة ه ؾطه مؽ السدتؾيات العميا إلو الدفمو ؟. ماذا  حدث لم ؾال 11 2020

 د. تدخ ؽ ذاتي لم ؾال ج. دوداف الحرارة الكامشة ب. تؾا ع ثرارؼ  أ. ثسع ثرارؼ  
 ؟ ـ 300 ارتفاع طمو ث ش ا تكؾف  دكؼ متؾية°20 الوحر سظح مدتؾػ  طشد الحرارة درهة كانو إذا. 12 2020

 متؾية°22 د. متؾية°21 ج. متؾية°18 ب. متؾية°17أ.  
 . ب ؽ أؼ درهتي طرض شساؿ خط االستؾال اهشؾبه تستد السشظوة السدارية ؟13 2020

 °90 -° 66.5 د. °66.5 -° 23.5 ج. °23.5 -° 5 ب. °5 - °0أ.  
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 ما العامع التؼ أدػ إلو تراكؼ الثمؾج طمو قسة ه ع كميسشجارا راؼ اقؾطه دي السشظوة االستؾائية ؟ .14 2020
 السؾقة الفمكي  ب. االرتفاع طؽ مدتؾػ سظح الوحر أ. 
 كثادة الغظال الشواتي  د. التأثر حالتيارات السائية الواردة ج. 

 متو تكؾف ثرارة الياحس أطمو مؽ ثرارة السال ؟ .15 2020
 دي الم ع االريس د. دي الش ار االذتال ج. دي الم ع االذتال ب. دي الش ار االريس أ. 

 . دي أؼ اوهزال مؽ قارتي آسيا اأدريبيا ترتفة  درهات الحرارة ن ارا  اايفا  اتشخفض ليال  اشتال  ؟16 2020
 د. الداخمية  ج. الذرقية  الذساليةب.  أ. الداثمية  

 ما التيار التؼ  عسع طمو ردة درهة ثرارة الدؾاثع الذرقية لوارة آسيا ؟ .17 2020
 الياحاف تيار د. بشجؾيال تيار ج. الخميج تيار ب. تيار كشارؼ  أ. 

 . طمو سؾاثع أؼ الوارات يؤثر تيارا بشجؾيال اكشارؼ الوارداف ؟18 2020
 أمرييا الذسالية  لوارة الذرقية الدؾاثع ب. الدؾاثع الغربية لوارة أدريبيا  أ. 
 أمرييا الالت شية  لوارة الذرقية الدؾاثع د. الدؾاثع الغربية لوارة أاقيانؾسيا  ج. 

 . ما السف ؾـ التؼ  ظمد طمو ازف طسؾد ال ؾال الؾاقة طمو اثدة السداثة ؟19 2020
 السرتفة الجؾؼ  د. الزغط الجؾؼ  ج. الكتمة ال ؾائية  ب. الج  ة ال ؾائية أ. 

 . كيس يتشاس  الزغط الجؾؼ مة االرتفاع ؟20 2020
 متر 1/ مم وار 10 حسودار يشخفض ب. متر 10مم وار/  1يشخفض حسودار  أ. 
 متر 150/ مم وار 1 حسودار يشخفض د. متر 10/ مم وار 100 حسودار يشخفض ج. 

 دي أؼ نظاقات الزغط الجؾؼ طمو سظح اورض تتذيع الرحارؼ ؟ .21 2020
 السرتفة ارال السداريؽ الزغط نظاؽ ب. االستؾائي السشخفض الزغط نظاؽ أ. 
 الوظ ي السشخفض الزغط نظاؽ د. نظاؽ الزغط السشخفض شوه الوظ ي ج. 

 ماذا يترت  طمو ارتفاع الزغط الجؾؼ دي نظاؽ ارال السداريؽ ؟ .22 2020
 انتذار الجفاؼ  ب. كثرة اومظار أ. 
  ااطدة هؾائية تيارات تذيع د. انتذار الغاحات ج. 

 ما هؾ الزغط الجؾؼ التؼ يتكؾف نتيجة التوال كتع هؾائية دادتة مة كتع هؾائية حاردة ؟ .23 2020
 السرتفة ارال السداريؽ  الزغط نظاؽ. ب االستؾائي السشخفض الزغط نظاؽ. أ 
 السرتفة الوظ ي  الزغط نظاؽ. د شوه الوظ ي السشخفض الزغط نظاؽ. ج 

 ؟ الذسالي الكرة نرف دي الرياح ثركة تكؾف  كيس. 24 2020
 مؽ الجشؾب إلو الذساؿ حاتجا  مدتبيؼ  ب. مؽ الذساؿ إلو الجشؾب حاتجا  مدتبيؼ  أ. 
 تشحرؼ إلو  س ؽ اتجاه ا  د. اتجاه ا  دار إلو تشحرؼ ج. 
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 ما الرياح الدائسة التي ت   مؽ مشاطد الزغط الجؾؼ السرتفة ارال السداريؽ حاتجا  مشاطد الزغط الجؾؼ  .25 2020
 السشخفض شوه الوظ ي ؟     

 العيدية الغربية الرياحب.  أ. الرياح التجارية 
 د. الرياح السؾسسية  ج. الرياح الوظ ية 

 . ما اتجا  الرياح الوظ ية دي نرف الكرة الجشؾبي؟26 2020
 د. شسالية اربية  ج. شسالية شرقية  ب. هشؾبية اربية  أ. هشؾبية شرقية  

 . طمو أؼ السشاطد مؽ قارة آسيا ت   الرياح السؾسسية الري ية الساطرة ؟27 2020
 د. الذساؿ الذرقي ج. الذساؿ الغربي الذرقيب. الجشؾب  أ. الجشؾب الغربي 

 أؼ نؾع مؽ الرياح تد   أمظارا  ازيرة ؟ .28 2020
 السؾسسية الذتؾية د. السحمية الحارة ج. السؾسسية الري ية ب. الوظ ية أ. 

 . دي أؼ الفرؾؿ ت   الرياح السحمية الحارة ؟29 2020
 الريس أاائع ثتو الذتال أااخر مؽ ب. مؽ أااخر الخريس ثتو أاائع الذتال أ. 
 الربية أاائع ثتو الذتال أااخر مؽ د. الخريس أاائع ثتو الريس أااخر مؽ ج. 

 ؟ الريس درع اائعأ ثتو الذتال درع أااخر دي الذاـ ابالد مرر طمو ت   التي الرياح ما. 30 2020
 الوظ ية. د السؾسسية. ج الخساس ؽ. ب السدتراؿ. أ 

 ؟ هشؾب ا إلو أارابا اسط مؽ ت   التي السدتراؿ رياح تشتسي الرياح مؽ نؾع أؼ إلو. 31 2020
 اي ية مؾسسية رياحد.   طيدية اربية رياح. ج  ثارة محمية رياح. ب  حاردة محمية رياح. أ 

 . حؼ تفدر ااؾؿ كسية حديظة مؽ اإلشعاع الذسدي إلو سظح اورض ؟32 2019
 داراف اورض ثؾؿ نفد ا  ب. تعرض ا لالنعياس ااالمتراص االتذتو  أ. 
 التغ رات السشاخية د. التشؾع الج ؾمؾردؾلؾهي لألرض   ج. 

 ما السف ـؾ التؼ  ظمد طمو اوشعة التي تدتج   ل ا الع ؽ الوذرية اتعرؼ حألؾاف الظيس الذسدي ؟ .33 2019
 الحسرال تحو وشعةا. د الد شية وشعةا. ج السرئية ا ر اوشعة ب. أ. اوشعة السرئية 

 . ما تأث ر اوشعة تحو الحسرال طمو الغالؼ الجؾؼ اسظح اورض ؟34 2019
 ارتفاع درهة الحرارة  ب. انخفاض درهة الحرارة  أ. 
 نذاط ثركة الرفائح التكتؾنية  د. ثداث الزالزؿ اال راك ؽ  ج. 

 . ما س   ضعف تأث ر اإلشعاع الذسدي حاالتجا  إلو الذساؿ االجشؾب مؽ خط االستؾال ؟ 35 2019
 زيادة ميالف اوشعة الذسدية ب. كثادة الغظال الشواتي أ. 
 ثركة الرفائح التكتؾنية  د. الرياح التجارية  ج. 

 . ما العامع التؼ يؤدؼ إلو اختالؼ اول  دا دي اوهداـ ؟36 2019
 زااية سوؾط اوشعة د. اتجا  الرياح  ج. الزغط الجؾؼ  ب. داراف اورض أ. 
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 % ؟ 90 – 60. ما اسؼ الجدؼ السؾهؾد طمو سظح اورض االتؼ تترااح ندوة اول  دا الخاص حه ما ب ؽ 37 2019
 د. التربة الثمج ج.  ب. الغظال الشواتي أ. شاطئ رممي  

 °30متر دؾؽ مدتؾػ سظح الوحر تدااؼ  30مديشة ازة الؾاقعة طمو ارتفاع . إذا كانو درهة الحرارة دي 38 2019
 متر طؽ مدتؾػ سظح الوحر؟ 1000متؾية, دكؼ تكؾف درهة الحرارة دي مديشة الخم ع الؾاقعة طمو ارتفاع     

 ـ°18د.  ـ°30ج.  ـ°23.5ب.  ـ°36.4أ.  
 شساؿ خط االستؾال اهشؾبه ؟ °66.5 - °23.5ما اسؼ السشظوة الحرارية التي تستد ب ؽ دائرتي طرض  .39 2019

 الوظ ية الواردة  د. السدارية  ج. السعتدلة  ب. االستؾائية  أ. 
 اهشؾبه؟ االستؾال خط شساؿ ( °90 -° 66.5 )طرضدرهتي  ب ؽ ة ستدالس الحرارية السشظوةحساذا تدسو  .40 2019

 الوظ ية  د. السعتدلة ج. السدارية ب. االستؾائية أ. 
 . لساذا تستاز السشاطد الداخمية مؽ قارتي آسيا اأدريبيا حارتفاع درهات الحرارة ن ارا  اايفا  اانخفاض ا ليال  41 2019

 شتال  ؟     
 قرب ا مؽ خط االستؾال ب. حعدها طؽ تأث ر الرياح الرطوة الوادمة مؽ الوحر أ. 
 تأثرها حالتيارات الراطدة د. حالسرتفة اآلزارؼ  تأثرها ج. 

 . ما التيار السائي التؼ  عسع طمو خفض درهة ثرارة الدؾاثع الغربية لوارة أدريبيا ؟42 2019
 د. بشجؾيال  ج. ل رادار ب. الياحاف  أ. الخميج  

 دي قارة أمرييا الذسالية ؟. ما اسؼ السشظوة الجغرافية التي تتأثر بتيار الخميج الدادئ 43 2019
 د. الداثع الذرقي ج. الداثع الغربي ب. الد ؾؿ الؾسظو  أ. هواؿ راكي  

 . ما نظاؽ الزغط الجؾؼ الشاهؼ طؽ التيارات ال ؾائية الراطدة حد   ارتفاع درهة الحرارة اندوة الرطؾبة؟44 2019
 الوظ ي السرتفة الجؾؼ  الزغط ب. الزغط الجؾؼ السشخفض شوه الوظ ي أ. 
 السرتفة ارال السداريؽ الجؾؼ  الزغط د. االستؾائي السشخفض الجؾؼ  الزغط ج. 

 نحؾ السشاطدالزغط الجؾؼ السرتفة  الوظ ية ذات سشاطدالسؼ التؼ  ظمد طمو الرياح التي ت   مؽ ال. ما ا45 2019
 الزغط الجؾؼ السشخفض ؟ شوه الوظ ية االسشاطد السعتدلة ذات    

 ب. الرياح السؾسسية (العيدية) الغربية الرياحأ.  
 التجارية الرياح. د الوظ ية الرياح ج. 

 . ماذا  ظمد طمو الشدسات مؽ الرياح الجادة التي ت   مؽ الياحدة إلو الوحر ليال  ؟46 2019
 د. نديؼ الج ع  ج. نديؼ الؾادؼ  ب. نديؼ الوحر  أ. نديؼ ال ر 

 ؟ السشاطد السشخفزة نحؾ الوسؼ الج مية ن ارا   مؽ ت   التي ال ؾال مؽ الشدسات طمو  ظمد ماذا .47 2019
 الوحر نديؼ د. ال ر نديؼ ج. الج ع نديؼ ب. الؾادؼ نديؼ أ. 

 .تحو الحسرال اي مغ طؾؿ مؾهات ا  . اوشعة ا ر السرئية ذات السؾهات الظؾيمة مثع اوشعة48 2018
 مييراف  4 – 0.7ب.  مييراف  0.7 – 0.4أ.  
 مييراف  0.7د. أقع مؽ  مييراف  0.4ج. أكثر مؽ  
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 .حمية الواردة االتي ت   مؽ هواؿ تعت ر رياح السدتراؿ مؽ الرياح الس. 49 2018
 د. أطمس  ج. اونديز  ب. الراكي  أ. اول   

 .زعة أ اـ زمشية قر رة تودر بوتدسي ثالة الجؾ مؽ ث ا طشاار السشاخ السختمفة لسشظوة محددة الفترة . 50 2017
 د. الجغرافيا الحياتية. ج. الظوس  ب. السشاخ  السشاخية الجغرافياأ.  

 .إلو سظح اورض اتأث ر  دي ثالة  . تزداد كسية اإلشعاع الذسدي الؾااع51 2017
 ب. قرر الش ار  أ. ميالف زااية سوؾط اإلشعاع الذسدي  
 د. الدفؾح الج مية ا ر السؾاه ة وشعة الذسس  ج. افال الجؾ  

 .و الدؾاثع الغربية لوارة أارابا . التيار الوحرؼ التؼ يؤثر طم52 2017
 د. الخميج الدادئ ج. ل رادار الوارد  ب. مؾزم  د الدادئ  أ. بشجؾيال الوارد  

 .شخفض شوه الوظ ي ب ؽ دائرتي طرض .  ستد نظاقا الزغط الجؾؼ الس53 2017
 اهشؾبا   شساال  ° 30 –° 25 ب.   شساال  اهشؾبا   °5 – °0أ.    
 اهشؾبا   شساال  ° 90 –° 75 د.    اهشؾبا   شساال  ° 60 –° 45 ج.  

 

 الزمؽ مؽ طؾيمة الفترة مع ؽ هغرادي إلقميؼ السختمفة السشاخ طشاار متؾسظات طؽ  ع ر التؼ السف ؾـ ما. 54 
 طاـ ؟ 35ال توع طؽ       

 د. السشخفض الجؾؼ  السشاخج.  ف الرطد ة لعؾااب. ا الظوسأ.  
 . حؼ يؾاف مشاخ مال زيا ؟55 
 ب. ثار ماطر طؾاؿ العاـ  أ. معتدؿ ماطر طؾاؿ العاـ  
 ماطر شتال  د. ثار هاؼ ايفا  معتدؿ  ج. ثار ايفا  ماطر شتال   
 ؟ اورض الذسدي اإلشعاع ب ا يزاد التي االزؾل الظاقة ندوة ما. 56 
 % 99.97د.  % 97.99ج.  % 89.99ب.  % 79.97أ.  
 كؼ يترااح طؾؿ أمؾاج اوشعة السرئية ) ألؾاف الظيس ( ؟. 57 
 ( مييراف  7 – 0.4ب. )  ( مييراف  0.4أ. أقع مؽ )  
 ( مييراف  0.7د.  أقع مؽ )  ( مييراف  0.7 – 0.4ج. )  
 . كؼ تذيع اوشعة السرئية ) ألؾاف الظيس ( مؽ مجسؾع اإلشعاع الذسدي ؟58 
 %  64د.  %    46ج.  % 45ب.  % 9أ.  
 يس اوشعة ا ر السرئية )  تحو الحسرال ( مؽ ث ا طؾؿ مؾهات ا ؟شما تر. 59 
 قر رة هدا  د.  ج. متؾسظة  ب. قر رة  طؾيمةأ.  
 ؟ الذسدي اإلشعاع مجسؾع مؽ ذات اومؾاج الظؾيمة السرئية ا ر اوشعة تذيع كؼ. 60 
 % 64د.  %  46ج.  %  45ب.  % 9أ.  

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ
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 ما ندوة اوشعة ا ر السرئية ذات اومؾاج الور رة هدا  مؽ مجسؾع اإلشعاع الذسدي ؟. 61 
 % 9د.  %  45ج.  % 46ب.  % 55أ.  
 ؟  الرحرااية حالسشاطد الذسدي اإلشعاع زيادة س   ما. 62 
   اوشعة سوؾط زااية. د الشواتي الغظال ج. كثرة الجؾ افال. ب  الفمكي السؾقة. أ 
  الذسدية اوشعة ااؾؿ إضعاؼ مد وات مؽ الجؾ دي االزواب االدخاف الغ ؾـ تعت ر التي السشاطد ما .63 

 إل  ا ؟    
 أسيا شرؽ  د. الوظ ية السشاطد ج. أدريبيا اسط ب. ااسظ ا أارابا ارب أ. 
 ؟ حالثمؾج الخاص اول  دا ندوة تترااح كؼ .64 
 % 90 – 60 د. % 80 – 70 ج. % 40 – 20 ب. % 15 – 10 أ. 
 ؟ الحرارة درهة قياس ه از  دسو ماذا. 65 
 السعدني الوارام تر د. راونيسؾم ت ج. ل يجرام ترا ب. الث رمؾم تر أ. 
 ؟  ـ°22د  ا الدشؾؼ  الحرارة معدؿ ي مغ التي الحرارية السشظوة ما. 66 
  الواردة الوظ ية  د.  السعتدلة  ج. االستؾائية ب. السدارية   أ. 
 ؟ السدارية السشظوة دي الدشؾؼ  الحرارة معدؿ ي مغ كؼ. 67 
 ـ°30 د. ـ°25 ج. ـ°17 ب. ـ°15 أ. 
 ؟ السشظوة السدارية االسشظوة شوه الوظ ية ب ؽ ما السشظوة الحرارية الؾاقعة. 68 
 د. الوظ ية . ج. السعتدلة االستؾائية هشوب.  االستؾائية أ. 
 ؟ الوحر سظح مدتؾػ  طؽ ـ 150 حاالرتفاع الحرارة تشخفض درهة كؼ. 69 
  درهات أربة د. درهات ثالث ج. درهتاف ب. ااثدة متؾية درهة أ. 
 ؟ ـ 17 الوحر سظح مدتؾػ  طشد كانو إذا ـ 900 ارتفاع طمو الحرارة درهة ت مغ كؼ. 70 
 ـ°13 د. ـ°12 ج. ـ°11 ب. ـ°10 أ. 
 ـ°27 تدااؼ  الوحر سظح مدتؾػ  دؾؽ  متر 30 ارتفاع طمو الؾاقعة ادا  مديشة دي الحرارة درهة كانو إذا. 71 

 ؟ الوحر سظح مدتؾػ  طؽ متر 900 ارتفاع طمو هواؿ الودس الؾاقعة دي الحرارة درهة تكؾف  دكؼ      
 ـ°33.4 د. ـ°25.2 ج. ـ°21.2 ب. ـ°18أ.  
 ؟ ااثدة متؾية درهة السادة مؽ اؼ 1 ثرارة درهة لردة الالزمة الحرارة كسية طمو  ظمد ماذا. 72 
 الشؾعية الحرارة د. اورضي اول  دا ج. التاتي التدخ ؽ ب. الكامشة الحرارة أ. 
 ؟ الياحس ثرارة درهة مؽ أطمو االذتال الم ع دي السال ثرارة درهة تفدر حؼ. 73 
 أسرع حذيع الحرارة  يتد  ونه ب. حذيع مواشر الحرارة  يتد  ونه أ. 
 أسرع حذيع الحرارة  فود ونه د. أحظأ حذيع الحرارة  فود ونه ج. 
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 ؟ السال ثرارة درهة مؽ أطمو االريس الش ار دي الياحس ثرارة درهة تفدر حؼ. 74 
 أسرع حذيع الحرارة  يتد  ونه ب. أحظأ حذيع الحرارة  يتد  ونه أ. 
 مواشرة  الحرارة  فود ونه د.  أسرع حذيع الحرارة  فود ونه ج. 
 ؟ الوحر سظح مدتؾػ  طشد الجؾؼ  الزغط ي مغ كؼ .75 
 مم وار 1013 د. مم وار 1130 ج. مم وار 1003 ب. مم وار 1103 أ. 
 اآلتية  دتخدـ دي قياس الزغط الجؾؼ ؟ أؼ مؽ اوه زة. 76 
 الزئووي الوارام تر د. ال يجرام تر ج. اونيسؾم تر ب. الث رمؾم تر أ. 
 ؟ الوحر سظح مدتؾػ  طؽ ـ 10 حاالرتفاع الجؾؼ  الزغط يشخفض كؼ. 77 
 مم وار 4 د.  مم وار 3ج.  مم وار 2 ب. مم وار 1 أ. 
 ؟ ااثد مم وار الجؾؼ  الزغط طشد  يشخفض التؼ الوحر سظح مدتؾػ  طؽ االرتفاع ما. 78 
 متر 150د.  متر 100ج.  متر 50ب.  متر 10أ.  
 ؟ اورض سظح طمو الجؾؼ  الزغط نظاقات تشؾع تفدر حؼ . 79 
 الرياح سرطة اختالؼ. ب اومظار كسيات تؾزية اختالؼ. أ 
 أنؾاع الدح  اختالؼ د. الحرارة درهات اختالؼ ج. 
 خط مؽ االجشؾب الذساؿ إلواالستؾائي  السشخفض الجؾؼ  الزغط نظاؽ  ستد طرض دائرتي أؼ ب ؽ .80 

  االستؾال ؟     
 ° (90 -° 75) د. ° (65 -° 45)  ج. ° (30 -° 25)  ب. ( °5 - °0أ. )  
 إلو الذساؿ االجشؾب مؽ  ° (30 -° 25) ما اسؼ نظاؽ الزغط الجؾؼ التؼ  ستد ب ؽ دائرتي طرض . 81 

 االستؾال؟      
 د. السرتفة الوظ ي . ج. السشخفض شوه الوظ ي ب. السرتفة ارال السداريؽ االستؾائي السشخفض أ.  
  الكرة نرف دي اتجاه ا  دار اإلو الذسالي الكرة نرف دي اتجاه ا  س ؽ إلو الرياح انحراؼ تفدر حؼ. 82 

 الجشؾبي ؟      
 اورض طمو لمسيا  الوسر هتب قؾة ب. الذسس ثؾؿ اورض داراف أ. 
  نفد ا ثؾؿ اورض داراف د.   السد عاهرة ثداث ج. 
 ؟ كؾرال ؾس قؾة مف ؾـ  ع ر طؼ. 83 
 الرياح سرطة د. الرياحضعف ج.  الرياح انحراؼ .ب الرياح قؾة. أ 
 ؟ الذسالي الكرة نرف دي التجارية الرياح اتجا   يؾف  كيس. 84 
 شرقية هشؾبية. د شرقية شسالية. ج اربية هشؾبية. ب  اربية شسالية. أ 
 ؟ الذسالي الكرة نرف دي العيدية الغربية الرياح اتجا  ما. 85 
   اربية هشؾبية د.   اربية شسالية ج.  شرقية هشؾبية ب.   شرقية شسالية أ. 
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 ؟ آسيا شرقي هشؾبي طمو ت   التي الرياح نؾع ما. 86 
 السحمية الرياح د. الغربية الرياح ج. السؾسسية الرياح ب. التجارية الرياح. أ 
 ايفا  ؟ آسيا شرقي هشؾبي طمو ت   التي الرياح نؾع ما. 87 
 ب. الرياح السؾسسية الجادة أ. الرياح السحمية الواردة  
 الساطرة السؾسسية الرياح .د الحارة السحمية الرياحج.  
 ؟ ن ارا   الياحس إلو الوحر مؽ ت   التي السشعذة الرطوة الرياح مؽ ندسات طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما. 88 
  رال  نديؼ .د  الؾادؼ نديؼ .ج الج ع نديؼ .ب الوحر نديؼ أ. 
 ؟ الوحر نديؼ  حدث متي. 89 
 ن ارا  اليال   .د  ليال   .ج ن ارا   .ب شتال   أ. 
  السشخفزة السشاطد حاتجا  اسفؾث ا الجواؿ قسؼ مؽ ت   التي الشدسات طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما. 90 

 ليال  ؟ ااواد ة     
  ال ر نديؼ .د  الوحر نديؼ .ج الؾادؼ  نديؼ .ب الج ع نديؼ أ. 
 طؽ ماذا  ع ر الذيع اآلتي ؟. 91 
 نديؼ الوحر أ. 

 
 نديؼ الج ع  .ب

 

 د. نديؼ ال ر ج. نديؼ الؾادؼ 

 
 

              
 
 

 : عخف السفاليع اآلتية : الثاني الدؤال سشة الػرود
 2019ميرر                                                    .         الحرارة الشؾعية   2020
 .الجغرافيا السشاخية 2018

     
 :سؤال حدابي خاص بالحخارة :  ثالثالدؤال ال سشة الػرود

(    22°ـ دؾؽ مدتؾػ سظح الوحر )  800إذا كانو درهة الحرارة دي مديشة نابمس الؾاقعة طمو ارتفاع  2020
ـ تحو مدتؾػ سظح الوحر   مة ثوات  250دكؼ تكؾف درهة الحرارة دي مديشة أريحا الؾاقعة طمو ارتفاع 

 العؾامع اوخرػ ؟

  السقالية التالية الخاصة بالجرس األول مغ الػحجة األولىسئمة األ
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 : اآلتية سقاليةالسئمة أجب عمى األ : خابعالدؤال ال الػرودسشة 

 
 
 

2020 

 تختمف درهات الحرارة طمو سظح اورض توعا  الختالؼ الحرارة الشؾعية لمياحس االسال   اضح ذلػ . – 1
ب ؽ أثر التيارات السائية الوحرية طمو اختالؼ درهات الحرارة مؽ مياف آلخر مدطسا  إهابتػ حسثاؿ  – 2

   ااثد دوط .
 2018مكخر                           اضح ذلػ حاومثمة ., م ز ب ؽ أنؾاع الرياح السؾسسية  - 3
 ب ؽ كيس يتذيع كع مؽ نديؼ ال ر انديؼ الوحر . – 4
 .انديؼ الؾادؼ مؽ ث ا كي ية ثداث كع مش سا  ,قارف ب ؽ نديؼ الج ع – 5

 
2019 

                                                                                                   2017مكخر      ب ؽ أثر طؾؿ الش ار دي اختالؼ كسية اإلشعاع الذسدي الؾااع لدظح اورض . - 6
اضح كيس يؤثر افال الجؾ دي كسية اإلشعاع الذسدي الؾااع إلو سظح اورض   مدطسَا إهابتػ  - 7

 2017/  2018مكخر                                      حاومثمة ؟                                
 ؼ اسظح اورض حعدة طرؽ ب ؽ ذلػ .يتؼ تدخ ؽ الغالؼ الجؾ  - 8

 .حالرسؼ دوط اضح نديؼ الج ع  – 9 2018
  عد االرتفاع ااالنخفاض طؽ سظح الوحر أثد العؾامع السؤثرة دي الزغط الجؾؼ ب ؽ ذلػ .  -10 2017

 
 

 

 الدؤال الخامذ : عمل لسا يمي . سشة الػرود
 الذسدي أكثر مؽ السشاطد الوظ ية  .  شعاعإلاتموي السشاطد االستؾائية كسية مؽ ت -1 
 ارتفاع درهة الحرارة حسشظوة اواؾار الفمدظ شية . -2 
 دي الغع ادي مياف مفتؾح. ا  ه از الث رمؾم تر  ج  أف  يؾف معمو -3 
 .انخفاض السعدؿ الحرارؼ دي السشظوة االستؾائية طؽ السشظوة السدارية   -4 
 العراض الؾسظو .انخفاض الزغط الجؾؼ دي مشظوة  -5 
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 أجب عغ األسئمة اآلتية :س : دادالدؤال ال سشة الػرود
 اطؾؿ السؾهات . , الخرائص  : مؽ ث ا السرئية, ااوشعة ا ر السرئية قارف ب ؽ اوشعة -1 
 لدظح اورض . الذسدي الؾااع إلشعاعالعؾامع السؤثرة دي اختالؼ كسية ااذكر  -2 
  عد التدخ ؽ التاتي لم ؾال مؽ طرؽ نوع الحرارة إلو الغالؼ الجؾؼ, اضح ذلػ. -3 
 اطسمية الحسع الحرارؼ ., التؾا ع الحرارؼ  ةب ؽ طسميدرؽ  –4 
 دي اختالؼ درهات الحرارة طمو سظح اورض.اذكر العؾامع السؤثرة  -5 
 . مدطسا  إهابتػ حالرسؼ مشاطد ثراريةإلو رض ف سظح اواشّ  -6 
 نظاقات الزغط الجؾؼ . ارسؼ نسؾذها   سثع الكرة اورضية مؾضحا  طميه  -7 
 ازاف ب ؽ أنؾاع الرياح الدائسة مؽ ث ا : مشاطد ه ؾب ا, ااتجا  الرياح. -8 
 أمثمة طمو الرياح السحمية الحارة, االرياح السحمية الواردة. أططِ  -9 
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 الجرس الثاني : عشاصخ السشاخ الخشبة واالضصخابات الجػية 
 QRرمز   الخابط:

  التبخخ 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=35  

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16119   

  الخشػبة 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16120   

  التكاثف

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=114  

   أشكال التكاثف

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16683  

  الدحب 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16684    
  التداقط  

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=129   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16766   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16767   
     االضصخابات الجػية

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16948    

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16949   

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16950  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16119
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16119
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16120
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16120
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16684
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16684
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=129
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=129
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16766
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16766
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16767
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16767
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16948
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16948
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16949
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/file/view?id=16949
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 األول:                   اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال                               الػرودسشة   

2020 
 

 . ما السف ؾـ التؼ  ذ ر إلو ثداث التوخر مؽ السال الستجسد إلو الحالة الغازية مواشرة داف أف  سر ححالة 1
 الد ؾلة ؟      

 د. الترس    ج. التكاثف  ب. التوخر  أ. التدامي 
 ؟ ال ؾال دي ك  ر حذيع الشد ية الرطؾبة ندوة انخفاض طشد ال ؾال  روح كيس. 2 2020

 ب. معتدال  ماطرا   أ. ثارا  ماطرا  أا حاردا  ماطرا   
 د. هادا  ثارا  أا هادا  حاردا   ج. مشعذا  الظيفا   

 ؟ الشواتات واراؽ الزراعية اآلدات دخؾؿ مشة دي  داهؼ التكاثف أشياؿ مؽ شيع أؼ. 3 2020
 د. الدح   ج. الزواب ب. الربية  أ. الشدػ 

 دؾؽ  الثمج مؽ بمؾرات إلو الم ع أثشال حال ؾال العالد السال حخار تحؾؿ طشد يتكؾف  التؼ التكاثف شيع ما. 4 2020
 ؟ لم ؾال السعرضة اوهداـ     

 د. الدح  ج. الزواب ب. الربية  أ. الشدػ  
 ؟ حاردة أخرػ  مة دادتة هؾائية تيارات التوال طؽ يشتج التؼ التكاثف شيع ما. 5 2020

 د. الزواب ج. الربية  ب. الشدػ أ. الدح   
 ؟ الدح  تتؾاهد ارتفاع أؼ طمو. 6 2020

 كؼ 24 طؽ  وع ال د. كؼ 16 طؽ  وع ال ج. كؼ 12 طؽ يزيد ال ب. كؼ 6أ. ال يزيد طؽ  
 ؟ دمدظ ؽ هواؿ مؽ الغربية الدفؾح طمو تدوط التي اومظار نؾع ما. 7 2020

 د. تزاريدية  ج. مؾسسية اي ية ب. ثسمية أ. ترع د ة  
 ؟ الجؾية السشخفزات أمظار تدؾد السشاطد أؼ دي. 8 2020

 د. السشاطد الوظ ية ج. العراض الؾسظو  ب. السشاطد السدارية أ. السشاطد االستؾائية 
 ؟ ال رد طم  ا  دوط ال العالؼ مؽ السشاطد أؼ. 9 2020

 د. الوظ ية  ارب أاراباج.  ب. السعتدلة  أ. السدارية  
 ؟ الرطد ة العاافة تذيع مراثع مؽ الثالثة السرثمة ت دأ متو. 10 2020

 ب. طشد انتذار التيارات ال احظة أ. طشد انتذار التيارات الراطدة 
 د. طشد زيادة كسية التداقط  ج. طشد تكاثف الغ ـؾ 

2020  
 

  الدحاحة داخع االسؾهوة الدالوة الك ربائية الذحشات ب ؽ تساس ثداث طؽ الشاهسة السشاخية الغاهرة ما.  11
 ؟ الذحشة دي مختمفت ؽ سحابت ؽ ب ؽ أا الؾاثدة  

 د. الحرائد ج. الراطوة ب. ال رؽ  أ. الرطد 
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 السجاار؟ الذيع دي السشاخية الغاهرة اسؼ ما. 12 2020
 حاردة هؾائية ه  ة أ. 

 
 دادتة هؾائية ه  ة ب.

 

 د. مرتفة هؾؼ  ج. ه  ة هؾائية مدتورة 

 ؟ الجؾؼ  السرتفة دي الرياح ثركة تكؾف  كيس. 13 2020
 أ. مؽ السركز نحؾ اوطراؼ  
 السركز نحؾ اوطراؼ مؽ ب. 
 ج. طيس طوارب الداطة دي نرف الكرة الذسالي  
 السرتفة  الزغط مشاطد إلو السشخفض الزغط مشاطد مؽ د. 

 . ما الغاهرة دائسة الحداث دي الظ يعة طشد أؼ درهة ثرارة دؾؽ الرفر حح ا يتحؾؿ السال مؽ ثالة 14 2019
 الد ؾلة إلو الحالة الغازية ؟     

 الشدػ. د. الرطؾبة  ج. التكاثف  ب. التوخر  أ. 
 . ما السف ؾـ التؼ  ظمد طمو مودار ازف حخار السال دي ثجؼ مع ؽ مؽ ال ؾال ؟15 2019

 د. الدح  ج. الشدػ  ب. الرطؾبة السظموة  أ. الرطؾبة الشد ية  
 . ماذا  ظمد طمو طسمية تحؾيع حخار السال إلو ثالة اموة داف السرار دي ثالة الد ؾلة ؟16 2019

 الدح   د. الترس    ج. الشدػ  ب. التدامي  أ. 
 . كيس تؤثر الدح  دي السشاخ ؟17 2019

 ؽ نفاذ اإلشعاع الحرارؼ مؽ اورضتزيد م ب. مردر مواشر لمتداقط  أ. 
 اورض الذسدي إلو اإلشعاع نفاذ مؽ تزيد د. لمرياح مواشر مردرج.  

 . ما الدح  التي تد   سوؾط اومظار االثمؾج السرحؾبة حال رؽ االرطد ؟18 2019
 د. الدسحاؽ الظووي  ج. الدسحاؽ الركامي  ب. السزف الظووي  أ. الركاـ الستؾسط  

 ماذا  ظمد طمو ال مؾرات الرقيوة مؽ الجم د الستكؾنة حد   انخفاض درهة ثرارة قظرات السال دي الدح  .19 2019
 إلو ما داف درهة التجسد ؟      

 الثمج  د. ال رد ج. الشدػ ب. الربية  أ. 
 ؟ تدؾد دي السشظوة الوظ يةال ما الغاهرة السشاخية التي  .20 2019

 الثمج  د. ال رد  ج. الربية  ب. التوخر  أ. 
 ما نؾع الج  ة ال ؾائية التي تتكؾف طشدما تديظر كتمة هؾائية دادتة اتحع محع الكتمة ال ؾائية الواردة ؟. 21 2019

 السعتدلة د. الواردة  ج. السدتورة  ب. الدادتة  أ. 
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 ( طمو خرائط الظوس ؟ L. ما داللة الحرؼ ) 22 2019
 د. ه  ة ثارة  ج. ه  ة حاردة  ب. ضغط هؾؼ مشخفض  أ. ضغط هؾؼ مرتفة  

 .. ترشف سح  السزف الركامي طمو أن ا مؽ الدح  23 2018
 د. السرتفعة  ج. السشخفزة هدا   ب. الستؾسظة  أ. السشخفزة  

 .. يؤدؼ السرتفة الجؾؼ إلو ثداث 24 2017
 ب. استورار دي ثالة الجؾ أ. اوطاا ر 
 د. طؾااف رطد ة. ج. اضظراب دي ثالة الجؾ  

 

  استيعاحه ال ؾال  دتظية التؼ السال حخار إلو ال ؾال دي دعال   السؾهؾد السال حخار ندوة طمو  ظمد ماذا. 25 
 ؟ الحرارة درهة نفسطمو       

 الرطؾبة الشد ية د. الزواب ج. الدح  ب. السظموة الرطؾبة أ. 
 ؟ لإلنداف مزطجة ال ؾال دي الرطؾبة ندوة تكؾف  متي. 26 
 % 65 مؽ أكثر د. % 60 – 50 ج. % 50 – 40 ب. % 30 مؽ أقع أ. 
 ؟ مال حخار مؽ حه ما ثسع طؽ طاهزا   ال ؾال طشدها  روح التي الحرارة طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما. 27 
 الشؾعية الحرارة د. التدامي ج. الشدػ درهة ب. التوخر أ. 
 ؟ خال اها اتسزؽ  الشواتات دي العرارة تجسد إلو تؤدؼ التي السشاخية الغاهرة ما. 28 
 الشدػد.  الربية ج. لزوابب. ا الرطؾبة  .أ 
 اورض؟ سظح مؽ الوري  ال ؾال دي طالوة مائية ذرات شيع طمو الستكاثف السال حخار طمو  ظمد ماذا. 29 
 الدح  د. الزواب ج. الربية ب. الشدػ أ. 
 ؟ الزواب تذيع طمو  داطد التؼ العامع ما .30 
  الرطؾبة ندوة انخفاض. ب  الرياح سرطة. أ 
  الرطؾبة مؽ طالية ندوة تؾادر. د  التجسد درهة داف  ما إلو الحرارة درهة انخفاض. ج 
 الزواب ؟كيس يتذيع . 31 
 دادتت ؽ كتمت ؽ التوال طشد ب. حاردة كتمة مة دادتة هؾائية كتمة التوال طشد أ. 
 حاردت ؽ كتمت ؽ التوال طشد د. الرياح اتشذط الرطؾبة تشخفض طشدما ج. 
 ؟ السشخفزة الدح  ضسؽ ترشف اآلتية الدح  أنؾاع مؽ أؼّ  . 32 
 الظووي الدسحاؽ. ب الركامي سزف ال. أ 
 الدسحاؽ الركاميد.  الستؾسط الركاـج.  
 ؟ كؼ 7 – 2 مؽ ارتفاط ا يترااح اآلتية الدح  مؽ أؼّ . 33 
 السشخفزة هدا  . د السرتفعة. ج الستؾسظة. ب السشخفزة. أ 

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ
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 ؟ اورض سظح طؽ ( الركامي الدسحاؽ)  دح ال  ارتفاع يترااح كؼ. 34 
 كؼ  12 – 7 د. كؼ  7 – 5 ج. كؼ  5 – 2 ب. كؼ 2 مؽ أقع. أ 
 ؟ اآلتي الذيع  ع ر ماذا طؽ. 35 
 أ. أمظار ترع د ة 

 
 مؾسسية ب. أمظار

 

 أمظار مشخفزات د. تزاريدية  أمظار ج. 
 هؾية     

 ما نؾع اومظار الداقظة طمو دمدظ ؽ اارب أارابا اخميج السيديػ ؟. 36 
 د. مؾسسية ج. ترع د ة  ثسميةب.  مشخفزات هؾية أ. 
 ؟ اآلتي الذيع  ع ر ماذا طؽ .37 
 مشخفزات أمظار أ. 

 هؾية    
 تزاريدية أمظار ب.

 

 ترع د ة أمظار د. مؾسسية أمظار ج. 

 ؟(  الحسمية)  الترع د ة اومظار تدؾد أيؽ .38 
 الؾسظو العراض مشاطد ب. الوظ ية شوه السشاطد أ. 
 االسدارية االستؾائية السشاطد د. أارابا ارب مشاطد ج. 
 ؟ اآلتي الذيع  ع ر ماذا طؽ. 39 
 ترع د ة أمظار ب. تزاريدية أمظار أ. 

 

 مشخفزات أمظار ج. 
 هؾية    

 مؾسسية أمظار د.

 ممؼ سشؾيا  ؟ 1500أؼ السشاطد اآلتية تزيد كسية أمظارها طؽ . 40 
 سعتدلة االجم د ةالرحرااية ال ب. الوحر الستؾسط اارب الوارات  أ. 
 الوظ ية اشوه الوظ ية  د. االستؾائية اشرؽ الوارات   ج. 
 الوحر الستؾسط اارب الوارات ؟ ثؾض كؼ تترااح كسية اومظار الداقظة طمو. 41 
 الدشة/  ممؼ 600 – 400  ب. ممؼ / الدشة  300أ. أقع مؽ  
 الدشة/  ممؼ1500 مؽ أكثر د. الدشة/  ممؼ 1500 – 500 ج. 
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 ما ترشيف الرحاري الحارة والسعتجلة والجميجية مغ حيث كسية األمصار ؟. 42 
 دائسة األمصارد.  متػسصة األمصار ج. نادرة األمصار ب.  غديخة األمصار أ. 
 أيغ تدػد ضاىخة البخد ؟. 43 
 السشاشق السجارية والسعتجلةب.  أ. السشاشق القصبية  
 د. السشاشق القصبية وشبو القصبية  الػاقعة في ضل السصخالسشاشق ج.  
 بع تفدخ عجم سقػط البخد في السشاشق القصبية ؟. 44 
 ارتفاع ندبة التبخخب.  ضعف نذاط التيارات اليػائية الراعجةأ.  
 د. بعجىا عغ السؤثخات البحخية  ج. نذاط التيارات اليػائية الراعجة  
 األولى مغ مخاحل تذكل العػاصف الخعجية ؟بع تستاز السخحمة . 45 
 ب. تالشي الغيػم وتشاقز كسية األمصار أ. ضعف التيارات اليػائية الراعجة  
 د. نذاط التيارات اليػائية الراعجة  ج. حجوث البخق والخعج وسقػط األمصار 
 اليصػل وعسمية التكاثف والتي تدببفي أي مخحمة مغ مخاحل تذكل العاصفة الخعجية تشذط  التيارات الراعجة . 46 

 الغديخ لألمصار ؟
 د. مخحمة تكػيغ الغيػم ج. السخحمة الثالثة  ب. مخحمة الشزج أ. السخحمة األولى  
 ؟السشاخية البخق والراعقة والخعج في أي مخحمة مغ مخاحل تذكل العاصفة الخعجية تحجث فييا الطػاىخ. 47 
 د. السخحمة الخابعة  ج. السخحمة الثالثة  ب. السخحمة الثانية  أ. السخحمة األولى  
 مفاجئ ؟ ما السفيػم الحي يعبخ عغ الرػت الشاجع عغ تسجد اليػاء نتيجة لتدخيشو بفعل البخق ثع تقمرو بذكل. 48 
 د. السشخفس الجػي  ج. الراعقة  ب. البخق  أ. الخعج  
 ؟ اآلتي الذكل يعبخ ماذا عغ. 49 
 تذكل األولى السخحمة أ. 

 الخعجية العاصفة   
 تذكل الثانية السخحمة ب.
 الخعجية العاصفة   

 
 تذكل الثالثة السخحمة ج. 

 الخعجية العاصفة   
 تذكل الخابعة السخحمة د.

 الخعجية العاصفة   

 ؟ اآلتي الذكل يعبخ ماذا عغ. 50 
 السخحمة األولى لتذكل أ. 

 العاصفة الخعجية .  
 السخحمة الثانية لتذكل  ب.

 العاصفة الخعجية .    
 

 لتذكل الثالثة السخحمة ج. 
 الخعجية العاصفة   

 لتذكل الخابعة السخحمة د.
 الخعجية العاصفة   
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 طمو سظح. ماذا يشتج طؽ التفريغ الك ربائي ب ؽ أسفع الدحاحة ذات الذحشات الدالوة مة الذحشات السؾهوة 51 
 اورض ؟       

 د. الكتمة ال ؾائية  ج. عاهرة الراطوة  ب. عاهرة ال رؽ  أ. عاهرة الرطد  
 . كيس تتذيع الج  ة ال ؾائية الواردة ؟52 
 طشد ثوات ال ؾال طمو هان ي الج  ة . أ. 
 .ميانه محمه فيحع الوارد ال ؾال نحؾ الدادئ ال ؾال يشددة طشدما ب. 
 طشد تسركز ال ؾال الوارد أماـ الج  ة اال ؾال الدادئ خمف ا . ج. 
 ميانه . محمه فيحع الدادئ ال ؾال نحؾ الوارد ال ؾال يشددة طشدما د. 
 وؼ ه  ة هؾائية يرمز الذيع اآلتي ؟ .53 
 الج  ة السدتورة ب. الج  ة الدادتة  أ. 

 

 الج  ة السعتدلة د. الج  ة الواردة  ج. 

 . ما نؾع الج  ة ال ؾائية التي يشتج طش ا تكؾف الغ ؾـ السرحؾبة حالعؾااف الرطد ة ااومظار االثمؾج ؟54 
 د. الج  ة الثابتة ج. الج  ة السدتورة  ب. الج  ة الدادتة  أ. الج  ة الواردة  
 السدتورة ؟ ال ؾائية الج  ة تتذيع كيس. 55 
 طشدما يتحرؾ ال ؾال حذيع مؾازؼ لخط الج  ة مة ثوات سظح الج  ة. أ. 
 طشد سيظرة الكتمة ال ؾائية الواردة محع الكتمة الدادتة . ب. 
 .لواردةا الكتمة محع الدادتة ال ؾائية الكتمة سيظرة طشد ج. 
 .خمف ا الدادئ اال ؾال الج  ة أماـ الوارد ال ؾال تسركز طشد د. 
 ؟ اآلتي الذيع يرمز هؾائية ه  ة وؼ .56 
 لدادتةا الج  ة ب. الواردة الج  ة أ. 

 
 السدتورة الج  ة د. لسعتدلةا الج  ة ج. 

 
 . ماذا  حدث طشد تحرؾ ال ؾال طمو هان ي الج  ة دي االتجا  السؾازؼ ل ا ؟57 
 جبية ىػائية مدتقخةد.  هؾائية مختمظة ج. ه  ة ب. ه  ة هؾائية حاردة أ. ه  ة هؾائية دادتة  
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 ماذا  سثع هتا الذيع طمو خريظة الظوس ؟ .58 
  الج  ة الواردة ب. الج  ة السعتدلة  أ. 

 الج  ة الدادتة  د. الج  ة السدتورة ج.  
 أؼ مؽ اوشياؿ اآلتية  سثع الج  ة الواردة طمو خريظة الظوس ؟. 59 
 أ. 

 

 ب.

 

 ج.

 

 د.

  

 ما رمز الزغط الجؾؼ السرتفة طمو خريظة الظوس ؟. 60 
 Hد.  Wج.  Lب.  Mأ.  
 ؟ الجؾؼ  سشخفضال دي الرياح ثركة تكؾف  كيس. 61 
 طيس طوارب الداطة مؽ السركز نحؾ اوطراؼ  أ. 
 حاتجا  طوارب الداطة مؽ اوطراؼ نحؾ السركز ب. 
 طراؼ نحؾ السركز او مؽطيس طوارب الداطة  ج. 
 حاتجا  طوارب الداطة مؽ السركز نحؾ اوطراؼ  د. 
 ماذا  ظمد طمو كتمة مؽ ال ؾال ترتفة قيؼ الزغط الجؾؼ دي مركزها اتشخفض قيؼ الزغط طشد أطراد ا ؟. 62 
 د. كتمة هؾائية  هؾؼ  ج. مشخفض هؾؼ  رتفةب. م أ. ه  ة هؾائية  
 مؽ افات السشخفض الجؾؼ ؟ ليدوتية . أؼ اآل63 
 أ.  انخفاض قيؼ الزغط الجؾؼ دي السركز اارتفاط ا طشد اوطراؼ  
 ب. اندداع الرياح مؽ اوطراؼ نحؾ السركز  
 الجؾ ثالة دي استورار ثداثطدـ ج.  
 الجؾ ثالة دي استورار ثداثد.  

 
 
 

 : عخف السفاليع اآلتية : الدؤال الثاني سشة الػرود
 الرطؾبة الجؾية .                        2020
 . الكتمة ال ؾائية  2020
 . الربية  2019
 . التوخر  2017

 

  مغ الػحجة األولى لثانيالسقالية التالية الخاصة بالجرس اسئمة األ
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 : اذكخ الدبب:  الدؤال الثالث سشة الػرود
 توع ندوة الرطؾبة دي السشاطد الوظ ية .                 -1 2018

 

 أجب عغ األسئمة اآلتية : : الخابع الدؤال سشة الػرود
             ما السخاطر السترتوة االشاهسة طؽ ثداث العؾااف الرطد ة ؟      – 1 2019    

 ما الشتائج السترتوة طمو تكؾف الج  ة ال ؾائية الواردة ؟ -2 
 . طسمية التدامي هي التحؾؿ مؽ حخار السال إلو هم د مواشرة احح الخظأ الؾارد حالاوارة التالية : – 3 2018

 

 أجب عغ األسئمة اآلتية : :خامذالدؤال ال سشة الػرود
 

2020 
 دي ضؾل دراستػ لمربية   اكت  طشه مؽ ث ا :  – 1
 .السخاطر الشاتجة طشه –ب                    كي ية تكؾنه. –أ 

   االدح  السرتفعة مدطسَا إهابتػ حاومثمة . ,م ز ب ؽ الدح  السشخفزة –2 2020
 2017مكخر         دطؼ إهابتػ حسثال ؽ . مة الرسؼ . ا اضح كيس تتذيع اومظار التزاريدية .  –3 2020
 كت  طش ا مؽ ث ا :امؽ أنؾاع الج  ات ال ؾائية   الج  ة ال ؾائية الدادتة .  – 4 2020

 التأث رات الشاتجة طش ا. –ب                    .كي ية تذيم ا –أ 
 مظار دي ضؾل ذلػ :نؾاع اوأتعد أمظار السشخفزات الجؾية أثد  -5 2017

 ما السشاطد التي تدؾد د  ا . -اضح مة الرسؼ كيس تتذيع .         -    
 :اكت  طؽ الكتع ال ؾائية مؽ ث ا  -6 2017

  .أمثمة طم  ا -                .مف ؾم ا - 
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 : عمل لسا يمي .الدادسالدؤال  سشة الػرود
 االستؾائية . السشاطد دي التوخر طسمية زيادة -1 
 . الرياح الدريعة تداطد طمو طسمية التوخر -2 
 .  عد الربية مؽ أخظر أشياؿ التكاثف طمو الشواتات -3 
 لمشدػ دؾائد كث رة . -4 
 لمدح  أثر دي السشاخ اثالة الجؾ . -5 
 . السرتفعة أمظارها ال ترع إلو سظح اورضالدح   -6 
 .ا السدارية  سوؾط اومظار الترع د ة ) الحسمية ( طمو السشاطد االستؾائية -7 
    . دؾد سوؾط ال رد حالسشاطد السدارية االسعتدلة  -8 
 طدـ سوؾط ال رد دي السشاطد الوظ ية. -9 
 

 اآلتية :أجب عغ األسئمة :  الدؤال الدابع سشة الػرود
 . مؽ ث ا : السف ؾـ , االعؾامع السؤثرة  قارف ب ؽ الرطؾبة السظموة, االرطؾبة الشد ية  -1 
 ؟رطؾبة الجؾية طمو خرائص ال ؾال ثر الأما  -2 
 امع التي تداطد دي تذيع الزواب ؟ما العؾ  -3 
 .  سوؾط اف اومظار ثد  كسية اشّ  -4 
 .آلية التذيع اتأث رها طمو الجؾ  : مؽ ث ا الجؾؼ  رتفةاالس الجؾؼ  شخفضب ؽ السقارف  -5 
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 األقاليع الحارة في العالع الجرس الثالث: 
 QRرمز   الخابط:

https://www.youtube.com/watch?v=YNwC1a5C7qM   

 : اإلجابة الرحيحةرمد اختخ  األول:   الدؤال سشة الػرود
 . ب ؽ أؼ درهتي طرض تستد مجسؾطة الشظاقات السشاخية الحارة ؟1 2020

 °45 - °افر د. °30 - °افر ج. °8 - °افر ب. °5 - °أ. افر 
 . ما الداؿ التي توة ضسؽ اإلقميؼ االستؾائي ؟2 2020

 إندانيديا امال زيا د. ال شد اباكدتاف  ج. الر ؽ االياحاف  ب. اليسؽ اطساف أ. 
 . ما س   انخفاض السدػ الحرارؼ الدشؾؼ دي اإلقميؼ االستؾائي ؟3 2020

 تدااؼ ساطات الم ع االش ار ب. كثادة الغ ؾـ  أ. 
 انخفاض الزغط الجؾؼ  د. طؾؿ درع الذتال ج. 

 االستؾال ؟. لساذا تكؾف ثركة ال ؾال اودبية حظ تة هدا  دي السشظوة الوريوة مؽ خط 4 2020
 االختالؼ الك  ر دي قيؼ الزغط الجؾؼ  ب. طدـ اهؾد درؽ دي قيؼ الحرارة االزغط الجؾؼ  أ. 
 ه ؾب الرياح العيدية ) الغربية ( د. اهؾد درؽ دي درهات الحرارة  ج. 

 د  ا حح ا ال توع. ماذا  ظمد طمو مجسؾطة الشظاقات السشاخية التي تتذاحه دي ارتفاع معدؿ درهات الحرارة 5  2019
 متؾية ؟°18دي أؼ ش ر مؽ الذ ؾر طؽ     

 د. مشاخات قظ ية  ثارة  مشاخات ج. معتدلة مشاخات ب. حاردة مشاخات أ. 
 . أؼ مؽ اآلتية  عد مؽ اوقاليؼ الحارة ؟6 2019

 د. الوحرؼ  الستؾسط  ج. الوحر ب. شرؽ الوارات  أ. السؾسسي  
 االستؾائي دي قارة أدريبيا ؟. أيؽ يتسثع اإلقميؼ 7 2019

 د. ه  ؾتي ج. ارب مؾريتانيا  ب. دالة هشؾب أدريبيا أ. هشؾب الرؾماؿ  
 % دي اإلقميؼ االستؾائي ؟ 80. إالـ يرهة ارتفاع الرطؾبة الشد ية االتي ال توع طؽ 8 2019

 ب. ازارة اومظار أ. نذاط ثركة الرياح التزاريدية  
 د. حعدها طؽ تأث ر السدظحات السائية ج. اهؾد التيارات ال ؾائية ال احظة  

 . ما افات أمظار اإلقميؼ االستؾائي ؟9 2019
 اازيرة دائسة. ب أ. درمية اقم مة  
 اازيرة درمية. د امتؾسظة دائسة. ج 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YNwC1a5C7qM
https://www.youtube.com/watch?v=YNwC1a5C7qM
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  خرائر ا دي متذاب ة مشفرمة أا مترمة اورض سظح مؽ هغرافية مشاطد طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما. 10 
 ؟ االرياح ااومظار الحرارة ث ا مؽ العامة السشاخية     

 مشاخي إقميؼ. د سياسي إقميؼ. ج ث ؾؼ  إقميؼ. ب هغرادي إقميؼ. أ 
 ؟ السشاخية اوقاليؼ أساس ا طمو اشفو التي العشاار ما. 11 
 التزاريس ب. الديانية الكثادة. أ 
 الشذاط االقترادؼ لمدياف د. االرياح ااومظار الحرارة. ج 
 ؟ االستؾال خط مؽ االجشؾب الذساؿ إلو االستؾائي لمسشاخ الفمكي االمتداد ما. 12 
 ( °30 - °0د. )  ° (25 -° 0)  ج. ° (20 -° 0)  ب. ° (5 -° 0)  أ. 
  الرؾماؿ اهشؾب االستؾائية الوح رات اهزوة الكؾنغؾ ن ر ثؾض دي  غ ر التؼ السشاخي اإلقميؼ ما. 13 

 خميج ا شيا؟اساثع      
 السؾسسي اإلقميؼ د. السدارؼ  اإلقميؼ ج. االستؾائي اإلقميؼ ب. الرحرااؼ  اإلقميؼ أ. 
 ؟ الجشؾبية أمرييا قارة دي االستؾائي اإلقميؼ  غ ر أيؽ. 14 
 الالنؾس س ؾؿ د. حارانا ن ر ثؾض ج. الوسواس س ؾؿ ب. اومازاف  ن ر ثؾض أ. 
 ؟ أدريبيا قارة دي االستؾائي اإلقميؼ يتسثع أيؽ. 15 
  إقميؼ الكاب د.  هزوة الوح رات ج.  ال زوة اودريبية ب. الستؾسطالوحر ثؾض أ.  
 ؟ الذ ؾر مؽ ش ر وؼ ـ 22ْ طؽ الحرارة معدؿ د  ا  وع ال اآلتية السشاخية اوقاليؼ مؽ أؼ .16 
 االستؾائي اإلقميؼ د. الرحرااؼ  اإلقميؼ ج. السؾسسي اإلقميؼ ب. السدارؼ  اإلقميؼ أ. 
 ؟ ـ 22ْ طؽ  وع ال االستؾائي اإلقميؼ دي الذ ؾر مؽ ش ر وؼ الحرارة معدؿ تفدر ؼح. 17 
 الحرارة اانخفاض الجؾ افال حد   أ. 
 االش ار الم ع ساطات تدااؼ  حد   .ب 
 الش ار ساطات طؾؿ حد   ج. 
 الشواتي الغظال اكثادة الدائسة ااومظار الغ ؾـ ع ؾر حد   .د 
 ؟ الدشة وش ر ثرارة معدؿ اأدنو أطمو ب ؽ الفرؽ   عشي ماذا. 18 
 الحرارية السؾازنةب.  ال ؾمي الحرارؼ  السدػأ.  
 الدشؾؼ  الحرارؼ  السدػد.  الحرارة درهات دي التفااتج.  
 ؟ االستؾائي لإلقميؼ الدشؾؼ  الحرارؼ  السدػ يتس ز حؼ. 19 
 مرتفة د. مشخفض ج. متؾسط ب. معتدؿ أ. 
 ؟ االستؾائي اإلقميؼ دي الدشؾؼ  الحرارؼ  السدػ ي مغ كؼ. 20 
 ـ°20. د ـ°15. ج ـ°10. ب ـ°5أ.  

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ
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 ؟ االستؾائي اإلقميؼ طمو ت   التي الرياح نؾع ما. 21 
 السحمية الرياح. د ال ؾمية الرياح. ج التجارية الرياح. ب السؾسسية الرياح. أ 
 ؟ االستؾائي اإلقميؼ مشاخ دي الرطؾبة ندوة تترااح كؼ. 22 
 % 80د.  % 70ج.  % 60ب.  % 50أ.  
 ؟ الرطؾبة ث ا مؽ العالؼ ب تات أكثر ما. 23 
 الوظ ية ال  تة د. السعتدلة ال  تة ج. السدارية ال  تة ب. االستؾائية ال  تة أ. 
 ؟ االستؾائي اإلقميؼ طمو الداقظة اومظار كسية معدؿ ي مغ كؼ. 24 
 الدشة/  ممؼ 1000 إلو ترع ب. الدشة/  ممؼ 300 مؽ قعأ. أ 
   الدشة/  ممؼ 1500 مؽ أكثر د. الدشة/  ممؼ 600 تتجااز ال ج. 

 

 

 : عخف السفاليع اآلتية : لثانياالدؤال  سشة الػرود
2020 

 
 .السشاخات الحارة 
                            .السدػ الحرارؼ ال ؾمي 

 
 ب عغ األسئمة اآلتية :جأ : الثالث الدؤال سشة الػرود

 الستؾائي .االرياح دي مشاخ اإلقميؼ ا  ف الزغط الجؾؼ ِا   – 1 2019

 
 

 الدؤال الخابع : عمل لسا يمي. سشة الػرود
 .ل  تات االستؾائيةدي االرطؾبة  ارتفاع ندوة -1 
 .االستؾائي يؼاإلقم دي انخفاض السعدؿ  الحرارؼ الدشؾؼ  -2 
 
 
 

 الدؤال الخامذ : أجب عغ األسئمة اآلتية . سشة الػرود
 ف ط يعة الحرارة ااومظار دي اإلقميؼ االستؾائي.ِا  -1 
 

  مغ الػحجة األولى لثالثبالجرس االسقالية التالية الخاصة سئمة ألا

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةألا



 
 

 

تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 األدبً/ الفرع   
الدراسات / المبحث

 الجغرافٌة
اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهٌل التربوي

26 

 األقاليع السعتجلة  الجرس الخابع : 
 QRرمز   الخابط:

https://www.youtube.com/watch?v=05LUzdAoGpA    

https://www.youtube.com/watch?v=68CZsfX5EvY  
 

 األول:   اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
 . دي أؼ اوهزال مؽ قارة أدريبيا  ستد إقميؼ الوحر الستؾسط ) شوه الرط  ( ؟1 2020

 الغرب  ب. الذرؽ  أ. 
 الذساؿ الذرقي  د. الذساؿ الغربي االجشؾب الغربي  ج. 

 لذتال ؟ادي درع  ( هشؾبا   اآلزارؼ . ما س   تحرؾ الزغط الجؾؼ السرتفة ) 2 2020
 ثركة الذسس الغاهرية  ب. اختالؼ قيؼ الزغط  أ. 
 قرر الش ار د. تغ ر اتجا  الرياح  ج. 

 دمدظ ؽ ايفا  ؟. حساذا تفدر طدـ سوؾط اومظار دي 3 2020
 ب.  اقؾط ا حالورب مؽ الوحر الستؾسط  أ. تأثرها حالتيارات الوحرية الواردة  
 د. تأثرها حديظرة السرتفة الجؾؼ ) اآلزارؼ ( ج. تأثرها حالزغط الجؾؼ السشخفض االستؾائي  

 ؟ الستؾسط الوحر مشاخ إقميؼ دي الريس هفاؼ تفدر كيس. 4 2019
 االستؾائي السشخفض الزغط تأث ر. ب السدارؼ  شوه السرتفة الزغط تأث ر. أ 
 التجارية الرياح تأث ر. د الراطدة ال ؾائية التيارات تأث ر. ج 

 . ما الرياح السدؤالة طؽ تداقط اومظار الذتؾية الغزيرة دي إقميؼ الوحر الستؾسط ؟5 2019
 ب. الذسالية الذرقية أ. الجشؾبية الغربية  
 د. السحمية الحارة ج. الجشؾبية الذرقية  

 . ما س   طدـ سوؾط اومظار طمو دمدظ ؽ دي درع الريس ؟6 2019
  ب. تأثرها حالتيارات الوحرية الواردة  أ. سيظرة السرتفة الجؾؼ اآلزارؼ  
 الدادتة  الوحرية حالتيارات تأثرها .د الزغط الجؾؼ السشخفض طم  ا سيظرة ج. 

 

 ؟ الوارات هسية دي تتسثع اآلتية السشاخية اوقاليؼ مؽ أؼّ . 7 
 الوظ ية  د. الواردة  ج. سعتدلةال ب. الحارة أ. 
 ؟ االستؾال خط مؽ االجشؾب الذساؿ إلو السعتدلة السشاخية لألقاليؼ الفمكي االمتداد ما. 8 
 ( °90 - °45)  د. ( °60 - °30)  ج. ( °45 - °30)  ب. ( °30 - °0)  أ. 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام سئمة ألا

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=05LUzdAoGpA
https://www.youtube.com/watch?v=05LUzdAoGpA
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 ؟ الستؾسط الوحر ثؾض طؽ حعدها راؼ الستؾسط الوحر مشاخ ضسؽ توة داؿ اهؾد تفدر حؼ. 9 
  الوارات معغؼ طمو الستؾسط الوحر تأث ر امتداد حد   أ. 
  التزاريدية العؾائد قمة حد   ب. 
  اوطمدي حالسحيط اتراله حد   ج. 
  الستؾسط الوحر ل  تة الفمكي االمتداد نفس طمو اقؾط ا حد   د. 
 ؟ االستؾال خط مؽ االجشؾب الذساؿ إلو(  رط  شوه)  الستؾسط الوحر مشاخقميؼ إل الفمكي االمتداد ما. 10 
 ( °45 - °30 ) .د ( °60 - °30 ) .ج ( °50 - °30 ) .ب ( °20 - °15 ) أ. 
  وة إقميؼ الكاب ؟ أيؽ. 11 
 د. هشؾب الدؾداف ج. هشؾب ارب استراليا ب. هشؾب ارب أدريبيا  أ. اسط تذ مي  
 ؟ الذسالية أمرييا قارة دي(  الرط  شوه)  الستؾسط الوحر إقميؼ د  ا يتسثع التي السشظوة ما. 12 
 أريزاناد.  السيديػ  خميجج.  كاليفؾرنياب.  دمؾريد. أ 
 ؟ الجشؾبية أمرييا قارة دي(  الرط  شوه)  الستؾسط الوحر إقميؼ يتسثع أيؽ. 13 
 تذ مي شرؽ  شساؿ د. تذ مي اسط ج. تذ مي شساؿ أقرو ب. تذ مي هشؾب أقرو أ. 
 ؟ أستراليا دي(  الرط  شوه)  الستؾسط الوحر إقميؼ يتركز أيؽ. 14 
 أستراليا اسط ب. أستراليا شرؽ  شساؿ. أ 
 أستراليا ارب شساؿ د. أستراليا شرؽ  اهشؾب ارب هشؾب ج. 
 ؟ الستؾسط الوحر إقميؼ مشاخ يؾاف حؼ. 15 
  شتال ماطر حارد ايفا معتدؿ. ب  شتال   ماطر معتدؿ ايفا   هاؼ ثار إلو دادئ. أ 
 اشتال   ايفا   هاؼ ثار. د العاـ طؾاؿ ماطر معتدؿ. ج 
 ؟(  الرط  شوه)  الستؾسط الوحر إقميؼ أمظار تترف حساذا. 16 
 نادرة د. دائسة ج. متتبتحة ب. ازيرة أ. 
 ؟(  الرط  شوه)  الستؾسط الوحر مشاخ إقميؼ دي الدشؾية اومظار كسية معدؿ يترااح كؼ. 17 
  الدشة/ ممؼ 400 – 300 ب. الدشة/ ممؼ 300 مؽ أقع أ. 
 الدشة/ ممؼ 1000 مؽ أكثر د. الدشة/ ممؼ 600 – 400 ج. 
 ؟ الستؾسط الوحر إقميؼ طمو تؤثر التي الواردة السحمية الرياح نؾع ما. 18 
 د. السدتراؿ ج. الخساس ؽ  ب. ال رمظاف  أ. الدسؾـ  
 ؟ دمدظ ؽ دي الشو  احرال توة أيؽ .19 
 دمدظ ؽ ارب د.  دمدظ ؽ شساؿ ج. دمدظ ؽ شرؽ  ب. دمدظ ؽ هشؾب أ. 
 ؟ توريوا   دمدظ ؽ مداثة مؽ الشو  احرال تذيع كؼ .20 
 السداثة خسس د. السداثة ثما ج. السداثة نرف ب. السداثة ربة أ. 
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 : ب عغ األسئمة اآلتيةجأ:  ثانيالدؤال ال سشة الػرود
 
 

2020 

 أه  طسا يمي :مؽ خالؿ دراستػ إلقميؼ الوحر الستؾسط ) شوه الرط  (   – 1
 ما س   سوؾط اومظار طمو اإلقميؼ شتاَل ؟ –أ 

 لساذا تترف أمظار  حالتتبتب ؟ –ب 
 أيؽ  ستد هتا اإلقميؼ دي أمرييا الجشؾبية ؟ –ج 

 اضح أثر السرتفعات الج مية اامتدادها دي مشاخ دمدظ ؽ ؟  – 2   
 

 

 

 الدؤال الثالث : أجب عغ األسئمة اآلتية . سشة الػرود
 الريس دي اقميؼ الوحر الستؾسط . هفاؼ درع  -1 
 طمو دمدظ ؽ . مظار شتال  سوؾط او -2 
 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية . خابعالدؤال ال سشة الػرود
 الوحر الستؾسط  .ثدد االمتداد الجغرادي إلقميؼ  -1 
 .استشتج العؾامع السؤثرة دي مشاخ دمدظ ؽ -2 
 

 

 

 

 

 

 

  مغ الػحجة األولى الخابعالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة األ

 م 2021 – 2020اإلعجاد لمعام التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق السقالية سئمة األ
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  لباردةاألقاليع االجرس الخامذ: 
 QRرمز   الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=197 
 

 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
 2019ميرر                         يتركز معغؼ تداقط اومظار دي إقميؼ السشاخ شوه الوظ ي ؟متو . 1 2020

 الريفي  الدشة نرف ديب.  دي نرف الدشة الذتؾؼ أ.  
  دي أااخر الخريس  د. دي معغؼ ش ؾر الدشةج.  

 ما السشاخ التؼ  غ ر طمو الدفؾح الج مية لمسشظوة الوظ ية دي كشدا ؟. 2 2020
 د. السعتدؿ الرط   ج. الوظ ي  ب. التشدرا شوه الوظ ي  أ. 

 

 ؟ االستؾال خط مؽ االجشؾب الذساؿ إلو الواردة قاليؼاوتستد  ب ؽ دائرتي طرض .3 
 ( °90 - °60) د.  ( °60 - °45) ج.  ( °60 - °30 )ب.  ( °30 - °0 . )أ 
 ؟ الواردة السشاخية اوقاليؼتستد  الذسالية اأمرييا اأارابا آسيا قارات مؽ اوطراؼ أؼ دي. 4 
 د. الغربية وج. الؾسظ ب. الذسالية أ. الجشؾبية  
 ؟ كشدا اشساؿ,  اراباأ اشساؿ, س   ريا اسط  ستد الواردة السشاخية اوقاليؼ مؽ نؾع أؼ. 5 
 الوظ ي. د شوه الوظ ي ج. السعتدؿ الوحرؼ  ب.  التشدرا أ. 
 ؟ الريفي الدشة نرف دي أمظار  معغؼ تتركز التؼ الوارد السشاخ ما. 6 
  الوظ ي شوه د.  السؾسسي ج.  التشدرا ب.  الوظ ي أ. 
 ؟ الدشة ش ؾر معغؼ الستؾؼ  الرفر داف  ثرارته لدرهة الدشؾؼ  السعدؿ ي مغ الواردة اوقاليؼ مؽ نؾع أؼ. 7 
 الوارد السعتدؿ د. الوظ ي شوه ج. السدارؼ  ب. التشدرا أ. 
 ؟ اورضية الكرة اهشؾب شساؿ أقرو دي يتسثع التؼ الوارد السشاخي اإلقميؼ ما. 8 
 التشدرا د. الوظ ي ج.  الوظ ي شوة ب.  الوارد السعتدؿ أ. 
 درهة طؽ الدشة ش ؾر مؽ ش ر أؼ دي ترتفة ال فيه الحرارة معدؿ حأف يترف التؼ السشاخي اإلقميؼ ما. 9 

 التجسد؟      
 السؾسسي د. الوظ ي شوه ج. التشدرا ب. الوظ ي أ. 
 ؟ الحياة مغاهر مؽ مغ ر أؼ فيه يؾهد ال  الواردة السشاخية اوقاليؼ مؽ أؼّ . 10 
 الوظ ي د. السعتدؿ الوارد ج. شوه الوظ ي ب. التشدرا  أ. 
 ؟ الجم د ة حالرحارؼ  نظاقه يؾاف التؼ السشاخي اإلقميؼ ما. 11 
 د. السشاخ شوه الوظ ي  ج. السشاخ الوحرؼ  الر شيب.  أ. السشاخ الوظ ي 

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ
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 : أجب عغ األسئمة اآلتية . نيالدؤال الثا سشة الػرود
 .الخرائص السشاخية : قميؼ شوه الوظ ي االتشدرا مؽ ث ا إلب ؽ اقارف  -1 
 .قميؼ الوظ ي إلاف ط يعة السشاخ دي ا -2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةألا
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 الخخائط  الخاصة بالػحجة األولى

 الجغرافيا المناخيت

 
 ( ، ثع اكتب ما تذيخ إليو األرقام في الججول اآلتي:  1انطخ الخخيصة السخفقة رقع )   -    

      
 

     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2-3 4 - 5 6-7-8 9 -10 11-12-13 
 تيارات مائية وحجات سياسية خمجان جدر أنيار قارة

 
14 – 15 – 16 17 18 -  19 - 20 21 

 مشاخيا شبو قصبيوالية أمخيكية  جبال دائخة عخض مدصحات مائية
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    ـ2020 أاقيانؾسيا قارة 1
   ـ2019 ـ2020 اومازاف   2
 ـ2017  ـ2019  الكؾنغؾ 3
   ـ2019 ـ2020 أ دمشدا  4
   ـ2019  هريشالند 5
   ـ2019 ـ2020 ا شيا  6
    ـ2020 هدسؽ 7
   ـ2019  السيديػ 8
   ـ2019 ـ2020 كشدا  9

   ـ2019  إندانيديا 10
   ـ2019 ـ2020 الياحاف  11
   ـ2019 ـ2020 بشجؾيال 12
  ـ2018 ـ2019  كشارؼ  13
  ـ2018 ـ2019  السحيط اوطمدي  14
   ـ2019  الوحر الستؾسط 15
 ـ2017  ـ2019 ـ2020 السحيط ال شدؼ 16
   ـ2019 ـ2020 مدار الجدؼ  17
 ـ2017   ـ2020 راكي  18
   ـ2019 ـ2020 اول  19
 ـ2017  ـ2019  ال يساال ا 20
والية أمخيكية مشاخيا  21

 شبو قصبي
    ـ2020 سياأال

 خمجان

 وحجات سياسية 

 تيارات مائية 

 مدصحات مائية 

 دائخة عخض 

 جبال 

 جدر

 أنيار

 ( 1إجابة ما ىػ مصمػب عمى خخيصة رقع )  
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 بالػحجة األولىالخخائط  الخاصة 

 الجغرافيا المناخيت
 

 
 ( ، ثع اكتب ما تذيخ إليو األرقام في الججول اآلتي:  2انطخ الخخيصة السخفقة رقع )   -    
      

 
     

 
 
 

1-2-3-4-5-6-7 8 9 10 11  12-13 
 رياح محمية دائخة عخض تيارات مائية جبال قارة وحجات سياسية 

 
14 15 16 17 18 19 

مشاخو البحخ إقميع جغخافي 
 الستػسط

 مدصح مائي شبو جديخة ىزاب سيػل مشاخيا التشجرا والية أمخيكية
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الرقم على 

 الخريطت 

 
 المطلىب

 

 
  اإلجابت

  أستراليا  1
 مال زيا 2
 الرؾماؿ 3
 مرر 4
 تذ مي 5
 دمدظ ؽ 6
 تشزانيا 7
 أنتاركتييا قارة 8
 كميسشجارا جبال 9

 الخميج الدادئ  10
 االستؾال دائخة عخض 11
 الخساس ؽ  12
 السدتراؿ 13
 الكاب إقميع جغخافي 14
 كاليفؾرنيا  15
 س   ريا سيػل 16
 االستؾائيةالوح رات  ىزبة 17
 إسيشدنافيا شبو جديخة 18
 السحيط ال ادغ مدصح مائي 19

 تيارات مائية 

  رياح محمية

 والية أمخيكية

 ( 2إجابة ما ىػ مصمػب عمى خخيصة رقع )  

 وحجات سياسية

ىحه الطػاىخ تع إضافتيا مغ قبل            
 فخيق اإلعجاد
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 رقع الرفحة   السػارد الصبيعية والبذخية الػحجة الثانية
 ) أسئمة (

 رقع الرفحة 
 ( إجابة) 

 122 40 السؾارد الظ ياية الدرس اواؿ
 126 44 السؾارد السعدنية الظ ياية الدرس الثاني
 129 48 مؾارد الظاقة  الدرس الثالا

 132 52 الظ ياية الشواتية السؾارد الراحة الدرس
 135 56 الوذرية  السؾارد الخامس الدرس

 61 59 (4خريظة العالؼ رقؼ ) 
 63 62 (5خريظة دمدظ ؽ رقؼ ) 
 64 63 (6خرائط دمدظ ؽ رقؼ ) 

 الػحجة فيخس محتػيات  
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 الجرس األول : السػارد الصبيعية 
 QRرمز   الخابط:

  مفيػم السػارد الصبيعية وأىسيتيا وأسذ ترشيفيا .

https://www.youtube.com/watch?v=7k7cPzszFTk&t=29s  

  .  العػامل السؤثخة في استغالل السػارد الصبيعية واستخاتيجيات الحفاظ عمييا

https://www.youtube.com/watch?v=qHVxP8YASMI  

 

 األول:           اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
  عد مؽ أسس ترشيس السؾارد الظ ياية ؟ ال. أؼ اآلتية 1 2020 

 د. السعدني  ج. السياني ب. اإلنتاهي  أ. الترك  ي 
 . ما السؾرد الظ يعي التؼ  رشف ميانيا  كسؾرد نادر الؾهؾد ؟2 2020

 د. اومالح  ج. ال ؾال ب. الشييع  أ. التربة  
 ؟ طزؾية اأخرػ ا ر طزؾيةالتؼ  زؼ طشاار  الظ يعي السؾرد ما. 3 2020

 د. التربة  ج. الفحؼ الحجرؼ  ب. الشفط  أ. اومالح  
 كيس ترشف طاقة السد االجزر ادد الترشيس اإلنتاهي ؟. 4 2020

 ا ر متجددة  د. متجددة ج. ا ر دائسة ب. دائسة  أ. 
 الدظؾع د  ا ؟. ما السشاطد التي اهتسو حاستغالؿ الظاقة الذسدية راؼ محداد ة ساطات 5 2020

 أمرييا الالت شية  د. الداؿ اواربية  ج. الرحارؼ اودريبية  ب. السغرب العربي أ. 
 ماذا يترت  طمو ضعف تؾعيس السعدات التوشية االتكشؾلؾهية دي استغالؿ السؾارد الظ ياية ؟. 6 2020

 زيادة استغالؿ السؾارد الظ ياية  ب. ارتفاع مدتؾػ الدخع  أ. 
 ضعف االقتراد  د. نوص ندوة الفور  ج. 

 لعؾامع اآلتية  حؾؿ داف استغالؿ السؾارد الظ ياية اقد يدمرها ؟ا. أؼ مؽ 7 2020
 اورض سظح مؽ اقريوة ك  رة حيسيات هااهؾد. ب أ. قمة تكاليس استغالؿ السؾارد                           
 تؾعيس السعدات التوشية االتكشؾلؾهية  د. الحراب االشزطات  ج. 

 ؟ الظ ياية السؾارد مؽ لكث ر السفرط االستغالؿ تخ يس دي االتكشؾلؾهي العمسي التودـ  د ؼ كيس .8 2020
 أسعارها زيادة. ب الرشاعية السؾاد مؽ ل ا بدائع إ جاد أ. 
 أسعارها خفض. د استغالل ا توم ع ج. 

 السدتغع دي ال رازيع ايد ؼ دي تؾد ر درص العسع اردة مدتؾػ الدخع ؟. ما السؾرد الظ يعي 9 2019
 د. اوخذاب  ج. الرخؾر ب. الشفط  أ. الغاز  
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 . ما اوثر الشاهؼ طؽ سؾل استغالؿ السؾارد الظ ياية ا ر الستجددة ؟10 2019
 ب. خمع دي التؾازف ال  تي  أ. طدـ استشزاؼ السؾارد  
 د. إثداث نغاـ ب تي متؾازف  ج. التوم ع مؽ التمؾث  

 ما ترشيس ال ؾال ااإلشعاع الذسدي ثد  درهة انتذار  ضسؽ الترشيس السياني ؟. 11 2019
 د. نادرة ج. محدادة  ب. متؾسظة  أ. ااسعة  

 . ماذا نرشف السرادر العزػية الشاتجة عغ تحمل بقايا الكائشات الحية في شبقات األرض الجاخمية كسػرد12 2019
 شبيعي ؟     

 ترك  ي د. سياثي  ج. مياني  ب. إنتاهي أ. 
 

 ماذا يترت  طمو امتالؾ الدالة لمسؾارد الظ ياية ااستغالل ا حذيع أمثع ؟. 13 
  االدياسية االقتراد ة الورارات دي تأث ر ذات دالة تروح. أ 
 لالثتالؿ خاضعة دالة تروح. ب 
  مدت مكة دالة تروح. ج 
 تروح دالة مدتؾردة . د 
 ؟  أهس ت ا االشفط كالته  الظ ياية السؾارد حعض اكتد و أيؽ مؽ. 14 
 اندرت ا االقتراد ة قيست ا. ب اوسؾاؽ دي اسعارها قمة. أ 
  الوارات كع دي اهؾدها. د الك  ر التجارؼ  التوادؿ ثجؼ. ج 
 ؟ الظ ياية لمسؾارد السياني الترشيس  عتسد طالـ. 15 
 نذؾئ ا إلو أدت التي العؾامع ثد  السؾارد دراسة. ب  انفادها د سؾمت ا ثد  السؾارد دراسة. أ 
 ترك   ا ثد  السؾارد دراسة. د انتذارها امدػ الظ ياية السؾارد ادرة دراسة. ج 
 ؟ التربة فشنر أف  سيؽ تيةاآل السؾارد مؽ أؼ ضسؽ. 16 
 الؾهؾد نادرة. د االنتذار محدادة. ج االنتذار متؾسظة. ب  االنتذار ااسعة. أ 
 ضسؽ أؼ السؾارد ترشف الغاحات االتربة الزراعية ؟. 17 
 االنتذار محدادةد.  االنتذار ااسعة. ج  االنتذار متؾسظة. ب الؾهؾد نادرة أ. 
 يدرس السؾارد الظ ياية ثد  العؾامع التي أدت إلو نذؾئ ا ؟ما الترشيس التؼ . 18 
 د. الترك  ي  ج. اإلنتاهي  ب. االستسرارؼ  أ. السياني  
 ؟ العربية الرحارؼ  دي ااسة نظاؽ طمو  دتغع ال التؼ الظ يعي السؾرد ما. 19 
  الظ يعي الغاز. د  الحجرؼ  الفحؼ. ج  الشفط. ب  الذسدية الظاقة. أ 
 أؼ العؾامع اآلتية يزيد مؽ تكاليس استغالؿ السؾارد الظ ياية ؟. 20 
  السعتدلة ال  تات دي اهؾدها. ب  اورض سظح مؽ قرب ا. أ 
  الرحرااية ال  تات دي اهؾدها. د تحو سظح اورض قم مة حيسيات اهؾدها. ج 
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 ؟ الظ ياية السؾارد ايانة هسيةأ  تشوة أيؽ مؽ. 21 
 ب. طدـ دخؾل ا دي الرشاطة  انتاه اتوم ع تكاليس . أ 
 التمؾث مؽ ثسايت ا. ج طم  ا العالسي الظم  زيادة. ج 
 ؟ الظ ياية السؾارد لوعض ك ديع الستظؾرة التكشؾلؾهيا حاستخداـ ابتكار  تؼ التؼ السؾرد ما. 22 
 الرشاطي السظاط. د الظ يعي الغاز ج.  الشفط. ب  الحجرؼ  الفحؼ. أ 
 ؟ نوسة الدالة دي الظ ياية السؾارد تؾادر عت ر  و. مت23 
  الشزاطات ثداث طشد. ب  اقتراد ة قؾة الدالة تكؾف  طشدما. أ 
  الدخع زيادة طشد .د  السايذة مدتؾػ  فةتر ي طشدما. ج 

 

 

 : لسا يميعمل  : لثانيالدؤال ا سشة الػرود

          ـ2019ميرر حريااة أخرػ       ضرارة االهتساـ حريانة السؾارد الظ ياية االحفاظ طم  ا . -1 2020

 .سواب ب ؽ ذلػ (  أ) تشوة أهسية ايانة السؾارد نتيجة لعدة   2019

  

 

 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية : الدؤال الثالث سشة الػرود

 ة أثيانا  ه يترت  طش ا آثار سم ية امدمر أهسية السؾارد الظ ياية   إال إن طمو الراؼ مؽ –1 2020
 اضح ذلػ مة اومثمة.    

 اشف السؾارد الظ ياية ثد  العؾامع التي أدت إلو نذؾئ ا اترك   ا . -2 0202
 اومثمة . مؽ أسس ترشيس السؾارد الظ ياية   الترشيس اإلنتاهي )ثد  االستسرارية ( ب ؽ ذلػ مة -3 2020
 مؽ العؾامع التي تؤثر دي استغالؿ السؾارد الظ ياية   ط يعة تؾاهدها ااالستورار الدياسي. – 4 2020

 ذلػ .   اضح        
 اضح االستراتيجيات الزرارية لريانة اثسا ة السؾارد مؽ االستشزاؼ . -5 2020

 

 

  األول مغ الػحجة الثانيةالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة ألا



 
 

 

تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 األدبً/ الفرع   
الدراسات / المبحث

 الجغرافٌة
اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهٌل التربوي

43 

 

 

 : : أجب عغ األسئمة اآلتية الخابع الدؤال سشة الػرود
 تعد السؾارد الظ ياية ذات أهسية ك  رة دي ثياة اإلنداف, اضح ذلػ . -1 
 مؽ أسس السؾارد الظ ياية الترشيس السياني , اضح ذلػ حاومثمة . -2 
 ياية   مدػ تؾعيس السعدات التوشية االتكشؾلؾهية, مؽ العؾامع التي تؤثر دي استغالؿ السؾارد الظ  -3 

 اضح ذلػ .     
 

 ناقر العبارة األتية :  الخامذ الدؤال سشة الػرود
 . (الظ ياية نعسة انوسة دي آف ااثد ) السؾارد   
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 الجرس الثاني : السػارد السعجنية الصبيعية 
 QRرمز   الخابط:

   مفيػم السػارد السعجنية و العػامل السؤثخة في تػزيعيا .

https://www.youtube.com/watch?v=p5Z_5ZOAwN0  

  السػارد السعجنية في فمدصيغ . –ترشيف السػارد السعجنية 

 https://www.youtube.com/watch?v=iQliqFFCDBU  

 
 األول: اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود

 . ماذا  ظمد طمو السؾاد الرموة الستجاندة, التي تكؾنو حفعع طؾامع ط ياية ا ر طزؾية , ال ا ترك  1   2020
 كيسيائي ثابو انغاـ بمؾرؼ مس ز ؟   

 د. الفحؼ الحجرؼ  ج. السعادف  ب. الرخؾر الرسؾبية  أ. الرخؾر الشارية  
 . ماذا نظمد طمو الرخؾر التي تكؾنو مؽ مادة الساهسا اترم و تحو سظح اورض ؟2 2020

 د. الستحؾلة  ج. الرسؾبية  ب. الشارية الدظحية  أ. الشارية الجؾفية  
 الكؾارتز ؟. ما نؾع الرخؾر التي مؽ اومثمة طم  ا الرخاـ اطراؽ 3 2020

 د. ال ركانية  ج. الرسؾبية  ب. الشارية أ. الستحؾلة  
 . ما هي الرخؾر التي ترشف ضسؽ الرخؾر الستحؾلة ؟4 2020

 د. الرؾاف  ج. الرخاـ  ب. الوازلو  أ. الجران و  
 ما هي أش ر الداؿ التي يؾهد ب ا الفحؼ الحجرؼ ؟ .5 2020

 راسيا االدعؾد ة  د. بريظانيا امرر  ج. ال شد اايراف  ب. الر ؽ األسانيا  أ. 
 ما السؾرد الظ يعي التؼ  رشف ضسؽ اومالح االسعادف الالدمزية ؟ .6 2020

 الفؾسفات  د. الحديد ج. السشغش ز  ب. الشحاس  أ. 
 الرماف التؼ  ذت ر بؾهؾد خامات الحديد ؟ ؼأيؽ يؾهد ااد .7 2020

 ب ؽ مديشتي ازة طدوالف  ب. هشؾب الوحر الس و  أ. 
 دي محادغة الخم ع  د. احرال الشو  ج. 

 . ما السؾرد الظ يعي التؼ تشتجه دمدظ ؽ اتردر  لمخارج ؟8 2020
 د. ال ؾران ؾـ  ج. الته   ب. الرخؾر أ. ال تراؿ  

 ما السعدف التؼ يؾهد دي احرال الشو  حيسيات ك  رة ايدخع دي إنتاج الظاقة الشؾاية ؟ .9 2020
 ال ؾران ؾـ  د. الرخر الزيتي ج. الفؾسفات  ب. الحديد  أ. 
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 أيؽ تتؾاهد الرخؾر الزيتية دي دمدظ ؽ ؟ .10 2020
 قرب طدوالف  د. قرب ثيفا  ج. قرب نابمس  ب. قرب أريحا  أ. 

 ما السعادف التي مؽ خرائر ا طشد استخالا ا أن ا قابمة لمظرؽ االدح  ؟  .11 2019
 السعادف الفمزية  ب. الؾقؾد العزؾؼ السعدني  أ. 
 اومالح  د. الالدمزية السعادف ج. 

 مزية التي تعد مؽ دمزات الدوائػ ؟ما السعادف الف .12 2019
 السااش و اال يسات و د. الزنػ االوردير  ج. السشغش ز االشييع  ب. الشحاس االرااص  أ. 

 . دي أؼ مشظوة يؾهد معدف الظاقة ) ال ؾران ـؾ ( دي دمدظ ؽ ؟13 2019
 د. الد ع الداثمي  ج. هواؿ نابمس  ب. هواؿ الخم ع  أ. الشو   

 

    ؟ الظ يعة دي لمسعادف الرئيدي السردر ما. 14 
 التجؾية طسميات. ب  الجؾؼ  الغالؼ. أ 
 السحيظات ميا . د  الرخؾر. ج 
 مؽ خرائص الرخؾر الشارية ؟ ليدوأؼ مؽ اآلتية . 15 
 ب. تخمؾ مؽ اهؾد أثاد ر كتعأ. تؾهد طمو شيع  
 د. تستاز بؾهؾد خزانات لمسيا  الجؾفية ج. ا ر مدامية  
 ماذا نظمد طمو الرخؾر التي تكؾنو مؽ مادة الساهسا اترم و طمو سظح اورض ؟ -16 
 الجؾفية الشارية د. ج. الستحؾلة الدظحية الشارية ب. الرسؾبية أ. 
 ؟ الرسؾبية الرخؾر أنؾاع أش ر ما. 17 
 االجران و الوازلو. د االشا س الذيدو. ج ثجر الج ر االرؾاف .ب االرخاـ الكؾارتز طراؽ . أ 
 ؟ الرسؾبية حالرخؾر اهؾدهسا يرتوط المتاف العزؾياف السعدناف ما. 18 
 الظ يعي االغاز ال تراؿ. د االفزة الساس. ج االشحاس الته . ب االحديد أ. الرااص 
 ماذا تدسو العسمية التي تؤدؼ إلو تفت و حعض الرخؾر االسعادف انوم ا مؽ أماكؽ اهؾدها اوامية إلو. 19 

  هديدة ؟ مشاطد       
 د. التجؾية ج. الترس   ب. اوكددة  التعريةأ.  
 ؟ الرشاعية الش زة طم  ا اطتسدت التي الرئيدية الؾقؾد مادة نؾع ما. 20 
  الفمزية السعادف. د  الحجرؼ  الفحؼ. ج  الرشاطي الؾقؾد. ب  الرخرؼ  الؾقؾد. أ 
 ؟ الحديد ة ا ر الفمزات طمو مثاال   تعد تيةاآل أؼّ . 21 
  الكالد ؾـ ك ريتات. د  االفزة الته . ج  االشحاس الوردير. ب  االشييع السشغش ز. أ 
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 ؟ دمدظ ؽ دي ثديثا   اكتذاد ا طؽ السعمؽ الظاقة معادف ما. 22 
  الزيتية الرخؾر. د  االشفط الظ يعي الغاز. ج  ال ؾران ؾـ. ب  الحجرؼ  الفحؼ. أ 
 ؟ دمدظ ؽ دي الفؾسفات يتركز أيؽ. 23 
  الس و الوحر. د  لحؼ ب و ارب. ج  اازة طدوالف ب ؽ. ب  الودس قرب. أ 
 ؟ الكيسااية اوسسدة اشاطة دي تدتخدـ اآلتية السعدنية الثراات أؼ. 24 
  السشجش ز. د  الوردير. ج  ال ؾران ؾـ. ب  الفؾسفات. أ 
 الجرادي التؼ  ذت ر بؾهؾد خامات الحديد ؟ ؼأيؽ يؾهد ااد. 25 
 الخم ع محادغة دي. د ط ريا حح رة ثؾؿج.  الشو  احرال. ب الس و الوحر هشؾب. أ 
 ؟ ثديثا   دمدظ ؽ دي الظ يعي الغاز د  ا اكتذف التي السشظوة ما. 26 
 اازة طدوالف ب ؽ. د  أ اراـ أريحا ب ؽ. ج  االخم ع خان ؾنس ب ؽ. ب  االودس الرممة ب ؽ. أ 
 الستؾسط حيسيات االوحر االشو  ط ريا حح رة اثؾؿ اهشؾبه الس و الوحر ارب يؾهد التؼ الظاقة معدف ما. 27 

 محدادة ؟     
  الظ يعي الغاز. د  ال ؾران ؾـ. ج  الخا. ب  ال تراؿ. أ 
 ؟ رنتيس قرب أ راـ اارب الودس قرب المظراف  مشظوة دي ثديثا   اكتذف التؼ السؾرد ما. 28 
  ال تراؿ. د  ال ؾران ؾـ. ج  الظ يعي الغاز. ب  الحجرؼ  الفحؼ. أ 

  

 

 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية :الدؤال الثاني سشة الػرود
 عد الؾقؾد السعدني العزؾؼ أثد ترشيفات السؾارد السعدنية مؽ اه ة نغر الجغرافيا االقتراد ة    - 1 2020

 ذلػ.اضح 
 اضح ذلػ .  تعت ر الرخؾر الشارية مؽ العؾامع السؤثرة دي تؾزية السؾارد السعدنية  - 2 2019

 

 

 

 

 

  الثاني مغ الػحجة الثانيةالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة األ
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 الدؤال الثالث : عمل لسا يمي : سشة الػرود

 أهسية الثراات السعدنية. -1 
 اهؾد حعض السعادف دي مشاطد حع دة طؽ مشاطد تكؾن ا اوامي . -2 

 
 لخابع  : أجب عغ األسئمة اآلتية :الدؤال ا سشة الػرود

 . اضحدي ضؾل ذلػ   تعت ر الرخؾر الرسؾبية مؽ العؾامع السؤثرة دي تؾزية السؾارد السعدنية  -1 
 .أهؼ خرائر ا -ب      مف ؾم ا  -أ 

 ,أثد ترشيفات السؾارد السعدنية مؽ اه ة نغر الجغرافيا االقتراد ة تعد السعادف الفمزية -2 
    أقدام ا . -أهؼ افات ا   ب-أ  اضح .       

 ذكر أهؼ معادف الظاقة دي دمدظ ؽ امشاطد تؾزيع ا .ا -3 
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 الجرس الثالث : مػارد الصاقة 

 QRرمز   الخابط:

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=194  

https://www.youtube.com/watch?v=e0JAVG8P_mA&t=6s  إثــــخاء   

 
 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود

 . ما السف ـؾ التؼ  ظمد طمو السحرؾ اوساسي دي ثياة اإلنداف امؽ خالله تشجز اوطساؿ طشد بتؿ أؼ 1 2020
 شغع ؟   

 د. الك ربال ج. السيا  ب. الفحؼ الحجرؼ  أ. الظاقة  
 . ما مردر الظاقة التؼ  حتؾؼ طمو اثدات ثرارية طالية ايعد أقع تمؾيثا  لم  تة ؟2 2020

 د. الفحؼ الشواتي  ج. الشفط  ب. الغاز الظ يعي  أ. الفحؼ الحجرؼ  
 متو برزت أهسية ال ؾران ـؾ كسردر لمظاقة الشؾاية ؟ .3 2020

 ـ1973د. طاـ  ـ 1945ج. طاـ  ـ 1935ب. طاـ  ـ 1914أ. طاـ  
 . كؼ ت مغ ندوة الظاقة الستجددة السدتخدمة دي العالؼ ؟4 2020

 % 25د.  % 20ج.  % 15ب.  % 10أ.  
 . ماذا  ظمد طمو طسمية تحؾيع الظاقات الستجددة إلو مرادر لمدخع االترايج ل ا ؟5 2020

 ب. التحؾيع الك راضؾئي    أ. التحؾيع الحرارؼ  
 د. تجارة الظاقة الستجددة ج. تؾل د الظاقة 

 ؟هداـاتحؾيمه إلو ثرارة تدخؽ او ما السجاؿ التؼ  عتسد طمو م دأ امتراص اوهداـ الداكشة لإلشعاع.6 2020
 التحؾيع الحرارؼ  ب. التحؾيع الك ربائيأ.  
 التحؾيع الظاقي د.  التحؾيع الك رامغشاطيدي  ج. 

 . ما اوثر الدم ي الشاهؼ طؽ استخداـ طاقة الرياح ؟7 2020
 د. تمؾث التربة ج. تمؾث السيا   ب. الزجيج  أ. التمؾث ال ؾائي  

 . ما مردر الظاقة التؼ  عد مؽ السرادر الستجددة ؟8 2020
 د. الفحؼ الحجرؼ  ج. الغاز الظ يعي  ب. الشفط  أ. الكتمة الح ؾية  

 . ما مردر الظاقة التي توؾـ طميه اشاطة المدائؽ ااولياؼ الرشاعية ؟9 2019
 د. ال ؾران ؾـ  ج. الفحؼ الحجرؼ  ب. الغاز  أ. الشفط  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e0JAVG8P_mA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=e0JAVG8P_mA&t=6s
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 . لساذا تتعرض محظات الك ربال التي تدتخدـ الفحؼ الحجرؼ لالنتواد الدائؼ ؟10 2019
 ب. تظمد ااز اواكدج ؽ أ. تظمد ااز الس ثاف  
 د. تظمد ااز ثاني أكد د الكربؾف  ج. تظمد ااز الش تراه ؽ  

 . ما السجاؿ التؼ  عتسد طمو م دأ تحؾيع اإلشعاع الذسدي مواشرة إلو تيار ك ربائي ؟11 2019
 ب. الظاقة الك رامائية  أ. التحؾيع الحرارؼ  
 د. اودراف الذسدية  ج. التحؾيع الك راضؾئي  

 التؼ  وؾـ طميه استغالؿ الظاقة الذسدية دي مجاؿ التحؾيع الحرارؼ ؟الس دأ  ما. 12 2019
 إلو ثرارة  اتحؾيم ا لألشعة الداكشة اوهداـ امتراص. أ 
 ب. امتراص اوهداـ الفاتحة لألشعة اتحؾيم ا إلو ثرارة  
 ج. طيس اوهداـ الداكشة لألشعة اتحؾيم ا إلو ثرارة  
 هداـ الفاتحة لألشعة اتحؾيم ا إلو ثرارة د. طيس او 

 . ما نؾع مردر الظاقة التؼ  سيؽ استغالله مؽ السحاا ع الزراعية اتداير الشفا ات ؟13 2019
 د. ال ؾران ؾـ  ج. ال تراؿ  ب. الفحؼ الحجرؼ  أ. الكتمة الح ؾية  

 

 ؟ ما أهؼ مرادر الظاقة   اأكثرها استخداما. 14 
 الشفط. د ال ؾران ـؾ. ج  الظاقة الشؾاية .ب  الفحؼ الحجرؼ . أ 
  الظ يعة دي اتؾهد االستخداـ لكثرة الزمؽ مة تشت ي التي الظاقة مرادر طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما. 15 

 حيسيات محدادة ؟     
  اإلشعاعية الظاقة .د  الستجددة ا ر الظاقة. ج  الستجددة الظاقة. ب   السدتدامة الظاقة. أ 
 ؟الظ يعي االغاز كالشفط اورض حاطؽ مؽ تدتخرج التي الستجددة ا ر الظاقة مرادر طمو  ظمد ماذا .16 
  الشواتي الؾقؾد. د الشؾاؼ  الؾقؾد. ج الح ؾؼ  الؾقؾد. ب  اوثفؾرؼ  الؾقؾد. أ 
 ؟ العالؼ دي السدتخدمة الظاقة إهسالي مؽ الشفط  ذيع كؼ. 17 
 %  75. د %  43. ج % 33. ب %  13. أ 
 ؟ لمشفط است الكا   أكثر تعد اآلتية الداؿ مؽ أؼ. 18 
  الخميج داؿ. د الرشاعية الداؿ. ج له السشتجة الداؿ. ب  الشامية الداؿ. أ 
 ؟ العذريؽ الورف  أاائع ثتي اواؿ السردر شيع اآلتية الظاقة مرادر مؽ أؼ. 19 
 لحجرؼ االفحؼ  .د  الشفط. ج  الظ يعي الغاز. ب الشؾاية الظاقة. أ 
 ؟ العالؼ دي السدتخدمة الظاقة مرادر مؽ الحجرؼ  الفحؼ  ذيع كؼ. 20 
 %  49. د % 39. ج % 29. ب %  19. أ 

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ
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 ؟ لمظاقة كسردر الحجرؼ  الفحؼ السدتغمة العالؼ داؿ أش ر ما. 21 
  ازموابؾؼ  زام يا. ب  االجزائر ل  يا. أ 
 اال شد الر ؽ. د  اباكدتاف أدغاندتاف. ج 
 ؟ العالؼ دي السدتخدمة الظاقة مؽ الظ يعي الغاز  ذيع كؼ. 22 
 % 44. د %  34. ج %  24. ب %  14. أ 
 ؟ لم  تة تمؾيثا   اوقع اوثفؾرؼ  الؾقؾد ما. 23 
 الحجرؼ  الفحؼ. د  الظ يعي الغاز. ج  ال ؾران ؾـ. ب  ال تراؿ. أ 
 ؟ الك ربائية الظاقة إنتاج دي الشؾاية لمظاقة استخداما   العالؼ داؿ أش ر ما. 24 
  اباكدتاف ال شد. د  االياحاف كشدا. ج  امال زيا إندانيديا. ب  اقظر الدعؾد ة. أ 
 ؟ الشؾاية السفاطالت ل شال الداؿ مؽ كث ر تفك ر تؾهه تفدر حؼ. 25 
  طم  ا الحرؾؿ س ؾلة. ب الرشاطة دي طالية لتوشيات تحتاج ال. أ 
  طش ا الشاهسة السخاطر قمة. د السدنية االرشاطات الك ربال إلنتاج. ج 
 ؟ الحاضر الؾقو دي العالؼ نحؾ  يتجهالتؼ   الظاقة درمر ما. 26 
 الستجددة الظاقة. د  الزيتي الرخر. ج  اإلنداف ه د. ب  الستجددة ا ر الظاقة. أ 
 ؟ الستجددة ا ر الظاقة مرادر مؽ  عد ال اآلتية أؼ. 27 
 الشفط. د  ال ؾران ؾـ. ج  الح ؾية الكتمة. ب  الحجرؼ  الفحؼ. أ 
 ؟ الرياح طاقة استغالؿ طؽ الشاهسة الدم ية اآلثار ما. 28 
 . الزؾئي ال شال طسمية إلضعاؼ. ب . قرب ا  ؽلمواطش الوررؼ  اإلرهاؽ. أ 
 . حالكربؾف  الغازؼ  لمغالؼ تمؾيث ا. د . الذسدية لمخال ا الك  رة ثاهت ا. ج 
 ؟ الك ربائية الظاقة إنتاج دي االجزر السد أثشال السيا  ثركة استغالؿ يتؼ كيس. 29 
 الذسدية الخال ا خالؿ مؽ. أ 
 ك ربائية مؾلدات تدير مرااح خالؿ مؽ. ب 
 الذسدية الدخانات مرا ا خالؿ مؽ. ج 
 الدؾاثع طمو ترك   ا يتؼ تؾرب شات خالؿ مؽ. د 
 الدداد؟ ط ر الستددوة السيا  خالؿ مؽ الك ربائية الظاقة تؾل د دي اون ار تدتغع التي الداؿ أش ر ما. 30 
  اأدغاندتاف ايراف. د اتركيا مرر. ج االدؾيد درندا. ب  ااوردف دمدظ ؽ. أ 
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 اآلتية : : عخف السفاليعالدؤال الثاني  سشة الػرود
 . تجارة الظاقة الستجددة -1 2020

 

 :أجب عغ األسئمة اآلتية  : الثالث الدؤال سشة الػرود
2020 

 
 إلو بشال السفاطالت   اتظؾير الظاقة  1945ما ال دؼ مؽ اتجا  كث ر مؽ داؿ العالؼ حعد طاـ  -1

 د  ا ؟الشؾاية       
 ب ؽ كيس يتؼ استغالؿ السيا  كسردر لمظاقة . -2 2020
 ب ؽ اوسواب السؾهوة لزيادة الظم  طمو الغاز الظ يعي كسردر لمظاقة . - 3 2019

 

 

 :العبارات اآلتية عمل:  الخابع الدؤال سشة الػرود
 ما زاؿ الشفط السردر الرئيدي لمظاقة دي العالؼ . -1 
 التؾهه نحؾ استغالؿ مرادر الظاقة ال ديمة . -2 
 .النتوادات متزايدة تدتخدـ الفحؼ الحجرؼ تتعرضأاوحو السحظات الك ربائية االسشذآت التي  -3 

 

 الخامذ : أجب عغ األسئمة اآلتية :الدؤال  سشة الػرود
 . أمثمة ذكر مة د سؾمت ا ث ا مؽ الظاقة مرادر فاشّ  -1 
 التي تدتغع د  ا الظاقة الذسدية .ب ؽ السجاالت  -2 
 ب ؽ اآلثار الدم ية الستغالؿ طاقة الرياح . -3 

 

 :الدادس : قارن بيغ  الدؤال الػرودسشة 
 الفحؼ الحجرؼ االغاز الظ يعي كسردر لمظاقة . -1 

 

 

  الثالث مغ الػحجة الثانيةالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة األ

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةاأل
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 السػارد الشباتية الصبيعية :  خابعالجرس ال
 QRرمز   الخابط:

https://www.youtube.com/watch?v=E3nKuOADe7s  
 

 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
 هي أش ر أشجار الغاحات السؾسسية ؟ما . 1 2020

 د. نخ ع الزيو االخ زراف ج. اوبشؾس االسظاط ب. ال مؾط االوظؼ  أ. الزاف االفم ؽ  
 . إلو أؼ نؾع مؽ الغاحات تشتسي الغاحات السخراطية االشفزية ؟2 2020

 د. اوثراج  ج. السعتدلة االواردة  السؾسسية ب. االستؾائيةأ.  
 أؼ نؾع مؽ الغاحات تشتسي أشجار الرشؾبر ؟. إلو 3 2020

 د. السخراطية ج. السؾسسية  ب. الشفزية  أ. االستؾائية  
 ؟ االدادان. دي أؼ السشاطد العربية تشتذر ثذائش 4 2020

 د. هشؾب الدؾداف  ج. شرؽ اليسؽ  ب. ارب دمدظ ؽ  أ. شساؿ سؾريا  
 ما هي الشواتات الور رة االشاطسة التي تشسؾ دي السشاطد شوه الجادة دي مختمف أنحال العالؼ ؟ .5 2020

 اوثراج  د. اوطذاب  ج.  اإلستوسثذائش  ب.  االدادانثذائش  أ. 
 . حساذا تفدر قمة الغظال الشواتي دي السشاطد الوظ ية اشوه الوظ ية ؟6 2020

 قمة كسية الزؾل االحرارةب.  أ. تؾدر الزؾل االحرارة  
 د. قمة السداثات التي تغظ  ا ج. تؾدر الرطؾبة العالية  

 . لساذا اضعو الحيؾمة ال رازيمية خظة لمحد مؽ قظة الغاحات ؟7 2020
 حد   اهتثاث مداثات ااسعة مؽ الغاحات االستؾائية دي اومازاف  أ. 
 لمديظرة طمو تجارة اوخذاب  ب. 
 حد   انتذار اآلدات ااومراض الشواتية  ج. 
 حد   تشاقص كسية السيا   د. 

 . ما نؾع الغاحات التي تغ ر دي ثؾض ن ر الكؾنغؾ ؟8 2019
 د. الرشؾبرية  ج. الشفزية ب. االستؾائية أ. السؾسسية  

 . أؼ مؽ اوشجار اآلتية  عد مؽ أشجار الغاحات االستؾائية ؟9 2019
 ب. الرشؾبر ااورز  أ. نخ ع الزيو االخ زراف  
 د. اوبشؾس االسظاط  ج. الزاف االفم ؽ  

 . أيؽ تشتذر أثراج اادؼ قانا دي دمدظ ؽ ؟10 2019
 سمف و د. الودس ج. الخم ع  ب. الجم ع  أ. 

 



 
 

 

تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 األدبً/ الفرع   
الدراسات / المبحث

 الجغرافٌة
اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهٌل التربوي

53 

 ؟ ا. حساذا تتس ز ثذائش الدادان11 2019
 د. قر رة اخذشة ج. قر رة اناطسة  ب. طؾيمة اناطسة  أ. طؾيمة اخذشة  

 

 ؟ نؾع الغاحات التي تشتذر دي ثؾض ن ر الزام  زؼ  ما. 12 
  الشفزية. د االستؾائية. ج  السؾسسية .ب  السخراطية. أ 
 ؟ اهشؾب شرؽ آسيا اشساؿ أسترالياما نؾع الغاحات التي تغ ر دي هشؾب  .13 
 د. الشفزية  ج. الرشؾبرية  ب. السؾسسية  أ. االستؾائية  
 ؟ اهشؾبه االستؾال خط شساؿ 60 – 40  طرض درهتي ب ؽ تدؾد التي الغاحات ما. 14 
  السؾسسية. د  االستؾائية. ج  لسخراطيةا. ب  الشفزية. أ 
 قارة أارابا ؟أيؽ تشتذر الغاحات الشفزية دي . 15 
 د. هشؾب أارابا  ج. شرؽ أارابا  ب. ارب أارابا  أ. شساؿ أارابا  
 أاراق ا دي أثد الفرؾؿ ؟ ُتدوطالغاحات التي  ما. 16 
  الرشؾبرية  .د  الشفزية  .ج  االستؾائية .ب السخراطية. أ 
 ؟ السدتبيسة اهتاط ا اإلبرية اأاراق ا السخراطي حذيم ا أشجارها تترف اآلتية الغاحات أؼ. 17 
  السؾسسية. د  الشفزية. ج  االستؾائية. ب الرشؾبرية. أ 
 شساال ؟ 45 طرض درهة مؽ الذساؿ إلو الذسالية اأمرييا اأارابا آسيا قارات شساؿ تشتذر التي الغاحات ما. 18 
 السخراطية .د  الشفزية. ج  السؾسسية. ب االستؾائية. أ 
   طؾيع هفاؼ ادرع قر ر شتال درع د  ا يؾهد التي السشاطد دي يشتذر التؼ الشواتي الغظال نؾع ما. 19 

 إلو ستة أش ر؟ رع       
  الغاحات. د الحذائش. ج  اوثراج. ب  اوطذاب. أ 
 ؟ دمدظ ؽ دي اوثراج تتركز أيؽ. 20 
  اواؾار. ب  الداثمي الد ع. أ 
  االؾسط الذساؿ مرتفعات. د  الشو . ج 
 ؟ الريحاف أـ محسية تؾهد أيؽ. 21 
  الودس ارب. د  هش ؽ ارب شساؿ. ج  الخم ع ارب هشؾب. ب  نابمس  شساؿ. أ 
 ؟ المظراف  أثراج تؾهد أيؽ. 22 
  افد ارب. د  هش ؽ ارب. ج نابمس ارب. ب الودس ارب. أ 
 ؟ اإلستوس ثذائش تستاز حؼ. 23 
 شتال   أاراق ا تشفض. د  اناطسة قر رة. ج  الذيع مخراطية. ب  اطؾيمة خذشة. أ 

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام ألا
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 ما الؾسط الح ؾؼ الالـز لشسؾ الغظال الشواتي ؟. 24 
  الزؾل. د  التربة. ج  ال ؾال. ب  السيا . أ 
 ؟ اكثادة الظ يعي الشواتي الغظال اهؾد مؽ زاد  اآلتية الج مية الدفؾح مؽ أؼ. 25 
  العالية الجواؿ قسؼ. ب  االنحدار شديدة الدفؾح. أ 
 السظر عع دي الؾاقعة الدفؾح. د الرطوة الرياح ل  ؾب السؾاه ة الدفؾح. ج 
  مؾسؼ أثشال العالؼ انحال مختمف دي تشسؾ التي االستشؾطة الور رة الشواتات طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما. 26 

 ؟ بش ايته اتجف السظرسوؾط      
  الحذائش. د  اوثراج. ج  الغاحات. ب  اوطذاب. أ 
 ؟ ـ 2016 طاـ التشسية مؤشرات تورير ثد  الياحدة تغظي  العالؼ ااحات مؽ تووي كؼ. 27 
  الخسس. د  الشرف. ج  الثما. ب . الربة. أ 
 ؟ ـ 1990 طاـ مشت ااحات ا مداثة مؽ الجشؾبية أمرييا خدرته ما ثجؼ  ودر كؼ. 28 
  2كؼ ألف 970. د  2كؼ ألف 870. ج  2كؼ ألف 790. ب  2كؼ ألف 690. أ 
 ؟ الالت شية أمرييا قارة دي الغاحات مداثة تشاقص تركز تفدر حؼ. 29 
  الجائر الرطي حد  . ب  الحرائد حد  . أ 
 العسراني الزثف حد  . د  حأخذاب ا اإلتجار حد . ج 
 مداثاته؟أؼ السخاطر التي تمحد أضرارا  ك  رة دي الغظال الشواتي اتراهة . 30 
 ب. مسارسة الرطي الجائر . الحرائدأ 
 الزراعية اوراضي مداثة تؾسيةد.   إنذال الددادج.  

 

 

 

 اآلتية : خف السفاليعع:  الثاني  الدؤال سشة الػرود
 . ثذائش اإلستوس - 2020

 

 اآلتية : عمل العبارة:  الثالث الدؤال سشة الػرود
 ) الزؾئي ( دي السشاطد الوظ ية اشوه الوظ ية . يضعف طسمية التسث ع الكمؾراد م – 1 2020

 

 

  الخابع مغ الػحجة الثانيةالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة األ
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 أجب عغ األسئمة اآلتية . : الخابع الدؤال سشة الػرود
 ب ؽ اومؾر التي تتجمو د  ا أهسية السؾارد الشواتية الظ ياية .  -1 2020
 ب ؽ أثر ط يعة الدفؾح الج مية طمو الغظال الشواتي الظ يعي . –2 2018
 اكت  طؽ الغاحات االستؾائية مؽ ث ا : -3 2017

 أهؼ أشجارها -مس زات ا              -السشاطد التي تغ ر د  ا           -
 لػ اكت  طؽ:ذ تعد الغاحات السخراطية ) الرشؾبرية( أثد أنؾاع الغاحات السعتدلة الواردة   دي ضؾل -4

 هؼ الشواتاتأ  -السشاطد التي تشتذر د  ا          -مس زات ا                  -   
 

 

 

 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية :الدؤال الخامذ سشة الػرود
 ب ؽ مشاطد انتذار اوثراج دي دمدظ ؽ . -1 
 مس زات ا. –قارف ب ؽ ثذائش الدادانا اثذائش اإلستوس مؽ ث ا: مشاطد انتذارها  -2 
 تعد الغاحات الشفزية أثد أقداـ الغاحات السعتدلة االواردة دي ضؾل ذلػ ب ؽ :  -3 

 أهؼ أشجارها . -مشاطد انتذارها     -       
 طمو مغاهر الخمع دي التؾازف ال  تي الشاهؼ طؽ تدهؾر الغظال الشواتي الظ يعي.أطِط أمثمة  -4 
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 البذخية : السػارد خامذالجرس ال
 QRرمز  الخابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=wUn6-0PyCTg  
 

 األول:           اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
 أثد أركان ا, اطشررا  أساسيا   السف ؾـ التؼ  ع ر طؽ مجسؾع الدياف داخع أراضي الدالة, ايذيمؾف . ما 1 2020

 ؟ااقتراد ا  اب تيا  ااهتساعيا   طشاار ال شال ااإلنتاج اإثداث التشسية الذاممة, اثسا ة أمش ا طديريا  مؽ     
 د. الوؾػ العاممة  الوذرية  ج. السؾارد ب. إدارة السؾارد الوذرية أ. الدياسة االقتراد ة  

 كيس يؤثر رأس الساؿ الستاح  لمسؾارد الوذرية دي اإلنتاج ااونذظة االقتراد ة ؟. 2 2020
 درض سياسة تعزيز اوسعارب.  اختراع اسائع التك يس أ.  
  تحد ؽ درص االستثسار ااإلنتاج  د. تظؾير اسائع الشوع ااالتراالت ج.  

 ؟ت تؼ حالتخظيط االتشف ت ونذظت اتعرؼ طمو أن ا إثدػ الؾعائف الرئيدية لمسشذآت دي الدالة ا . ما التي 3 2020
 الحيؾمية االقتراد ة الدياسةب.  رؤاس اومؾاؿ الستاثة أ.  
 د. السؾارد الوذرية ج. إدارة السؾارد الوذرية 

 الوذرية ؟. ما الحوؾؽ الدياسية التي تعد مؽ متظموات إدارة السؾارد 4 2020
 ب. استثسار اومؾاؿ االتجارة  أ. التعميؼ االرحة  
 د. التع  ر ااالنتخاب  ج. تؾد ر الخدمات ادرص العسع  

 ؟ الوذرية السؾارد إدارة متظموات. ما الحد االقترادؼ التؼ  عد مؽ 5 2020
 طؽ الرأؼ لتع  رب. ا االنتخاب أ. 
 د. ثرية تررؼ الفرد حاومالؾ  الرحية االتعميسية  الخدمات تؾد رج.  

 . كيس تؼ تد  ع تجارة نوع الدمة التي تتعرض لمتمف مثع المحـؾ ااوسساؾ لسدادات حع دة ؟6 2019
 اختراع اسائع التك يس االت ريد  ب. خفض رأس الساؿ الستاح  أ. 
 تؾد ر ال د العاممة حيثرة  د. إتواع سياسية تعزيز اوسعار ج. 

 

 ؟ االقترادي ؽ بمغة  اإلنداف يؾاف حؼ. 7 
 طاممة قؾػ . د  مدتخدـ. ج  إدارؼ . ب الوذرؼ  الساؿ رأس. أ 
 ؟ الوذرية السؾارد تذسم ا التي الفتة ما. 8 
  الدؽ كوار. ب الدياف دتات كع. أ 
 الدؽ اغار. د  الذوابج.  
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 ؟ الدالة دي العاممة الوؾػ  ضسؽ تشدرج التي العسرية الفتة ما. 9 
  سشة(  85 – 65. ) ب  سشة(  15 مؽ اوقع. )أ 
 سشة(  65 اوكثر مؽ. ) د  سشة(  64 – 15. ) ج 
 ؟ لسشتؾهات ا اوسعار تعزيز سياسة إلو الحيؾمات مؽ كث ر تمجا لساذا. 10 
  أسعارها ل  ؾط. ب الزرائ  لفرض. أ 
 االست راد لزيادة. د  االنتاج تكمفة الرتفاع. ج 
    اأ بدطسه الحيؾمة اتوـؾ سعر  ه ؾط طشد مشتج أا محرؾؿ سعر تث  و طؽ  ع ر التؼ السف ؾـ ما. 11 

 ؟ لألسؾاؽ ترريفه ثؼ شرائه      
  اوسعار تعزيز سياسة. ب  االثتكار تعزيز سياسة. أ 
  االست راد تذجية سياسة. د  التوذف سياسية. ج 
 ؟ مشتجات ا لحسا ة هسركية قؾان ؽ لؾضة الحيؾمات لجؾل تحت ا يشدرج التي الخااية ما. 12 
  لمسؾارد االتكشؾلؾهي العمسي السدتؾػ . ب  لمسؾارد الستاح الساؿ رأس. أ 
 لمسؾارد الجغرادي التؾزية. د  الحيؾمية االقتراد ة الدياسة. ج 
 ؟ اقؾان ش ا الدالة أنغسة مة تتشاقض ال التي حالظرؽ  اومؾاؿ استثسار  رشف الحوؾؽ  أؼ ضسؽ. 13 
  السدنية. د  الدياسية. ج  االهتساعية. ب  االقتراد ة أ. 
 ؟ الوذرية السؾارد إدارة متظموات مؽ  عد التؼ االهتساطي الحد ما. 14 
  العسع درص تؾد ر. ب  الرأؼ طؽ التع  ر. أ 
 الرحية الخدمات تؾد ر. د  اومؾاؿ استثسار. ج 
 ؟ العسع سؾؽ   حتاه ا التي التخررات نحؾ الجامعات طموة تؾهيه يدؿ طالـ. 15 
  الوذرية السؾارد تخظيط. ب  العامم ؽ أدال لبياس دق د نغاـ تؾد ر. أ 
 لمخارج العوؾؿ هجرة لتد  ع. د الدياسية الحوؾؽ   زسؽ د سؾقراطي نغاـ اهؾد. ج 

 

 

 

 أجب عمى األسئمة اآلتية : : الثاني الدؤال سشة الػرود
 2019رمكخ   بَ ش ا .                 ر طدة تشوة أهسية إدارة السؾارد الوذرية مؽ أمؾ  -1 2020
 مؽ خالؿ دراستػ إلدارة السؾارد الوذرية أه  طسا يمي :  -2 2019

 .مف ـؾ إدارة السؾارد الوذرية  – أ
 .أهسية إدارة السؾارد الوذرية –ب 

 اذكر السايوات االتحد ات التي تؾاهه إدارة السؾارد الوذرية . – 3 2019

  الخامذ مغ الػحجة الثانيةالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة ألا
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 تية :: أجب عغ األسئمة اآل ثالثالدؤال ال سشة الػرود
 االقتراد ة. ااونذظة اإلنتاج الدياسة االقتراد ة الحيؾمية دي اضح كيس تؤثر -1 
 .طدد متظموات إدارة السؾارد الوذرية مة ذكر مثاؿ طمو ذلػ -2 
 .اقترح ثمؾال لسؾاه ة التحد ات التي تؾاهه إدارة السؾارد الوذرية -3 
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 الثانيةالخخائط  الخاصة بالػحجة 

 المىارد الطبيعيت والبشريت
 

 ( ، ثع اكتب ما تذيخ إليو األرقام في الججول اآلتي: 4انطخ الخخيصة السخفقة رقع )   -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1- 2- 3-4 - 5 - 6 -7 –  8-9  10 11 12 13 14 
 صحخاء جبال  أنيار ىزاب مدصح مائي وحجات سياسية 

 
 في االمتحانات الدابقة لع تخد الطػاىخ الجغخافية الخاصة بالػحجة الثانية والتي

 
  15  - 16  -  17 -18 19 20-21 

 قارات ىزاب وحجات سياسية

 بالػحجة الثانية والتي وردت في االمتحانات الدابقةالطػاىخ الجغخافية الخاصة 
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 الطػاىخ الجغخافية الخاصة بالػحجة الثانية والتي وردت في االمتحانات الدابقة

 تع وضع الخقع داخل
 

الرقم على 

 الخريطت 

 
 المطلىب

 

 
  اإلجابت

    ـ2020 الجزائر  1
   ـ2019 ـ2020 الر ؽ 2
   ـ2019 ـ2020 ألسانيا 3
    ـ2020 ال شد 4
   ـ2019  تركيا 5
   ـ2019  الياحاف 6
   ـ2019  الؾال ات الستحدة 7
 ـ2017    ال رازيع 8
   ـ2019  راسيا 9

 ـ2017  ـ2019  الخميج العربي مدصح مائي 10
    ـ2020 الدكؽ  ىزاب 11
    ـ2020 الزم  زؼ   12
   ـ2019  أطمس جبال 13
    ـ2020 الرحرال الك رػ  صحخاء 14

 
 في االمتحانات الدابقة لع تخد الطػاىخ الجغخافية الخاصة بالػحجة الثانية والتي

 تع وضع الخقع داخل مخبع 
 

  العراؽ  15
 هشؾب أدريبيا 16
 الدعؾد ة 17
 الدؾداف 18
 هزوة ال رازيع ىزاب 19
 أمرييا الذسالية  20
 أدريبيا 21

 ( 4إجابة ما ىػ مصمػب عمى خخيصة رقع ) 

 سنوات تكرار السؤال فً االختبارات

 

  أنيار

 وحجات سياسية

  وحجات سياسية
ىحه الطػاىخ تع إضافتيا مغ قبل            

 فخيق اإلعجاد

  قارات
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 ( ، ثع اكتب ما تذيخ إليو األرقام في الججول اآلتي:  5انطخ الخخيصة السخفقة رقع )           

 الطػاىخ الجغخافية الخاصة بفمدصيغ و التي وردت في االمتحانات الدابقة:                   
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  -  2 3 4 – 5 – 6 - 7 8 9 10 - 11 
 ثخوات معجنية وديان جبال مجن صحخاء مدصحات مائية

البحخ 
 الستػسط

 سيشاء
11
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 مدصحات مائية

 مجن

 ثخوات معجنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطػاىخ الجغخافية الخاصة بفمدصيغ والتي وردت في االمتحانات الدابقة

 
الخقع عمى 

 الخخيصة
 سشػات التكخار اإلجابة  السصمػب

 ا
 

 م2019  بحيخة شبخيا
 م2019  البحخ السيت 2
 م2019  الشقب صحخاء 3
 م2019  غدة  4
 م2019  عكا 5
 م2019  القجس 6
 م2019  جشيغ 7
  م2020 الكخمل جبال 8
 م2019  عخبة وديان 9

  م2020 األمالح  10
  م2020 اليػرانيػم 11

 ،في االمتحانات الدابقة لع تخدوالتي  ،الطػاىخ الجغخافية الخاصة بفمدصيغ
 ( في الرفحة التالية6) رقع السخفقةتع تػقيعيا عمى الخخائط 

 حيفا  -رام هللا    -الخميل    -نابمذ    -بيت لحع   -أريحا    -يافا  مجن
 سمفيت   -عدقالن  

 البصػف  -مخج بغ عامخ   سيػل
 البحخ الستػسط مدصحات مائية

 الجخافي  -الخمان   وديان
 الجميل جبال
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  2020-2021 الظواهر الجغرافٌة الخاصة بفلسطٌن

 محمٌات الظواهر الطبٌعٌة المدن:

 محمٌة أم الرٌحان شمال غرب جنٌن السهول المسطحات المائٌة حٌفا عكا

 أحراج وادي قانا قرب سلفٌت سهل مرج بن عامر الصحارى البحر المتوسط جنٌن الناصرة

 أحراج اللطرون غرب القدس سهل البطوف صحراء النقب المٌتالبحر  سلفٌت نابلس

   الجبال بحٌرة طبرٌا أرٌحا رام هللا

   جبال الجلٌل وادي عربة بٌت لحم القدس

   جبال الكرمل وادي الجرافً ٌافا الخلٌل

   جبال القدس وادي الرمان غزة عسقالن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  6خخائط فمدصيغ رقع )  
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 الػحجة الثالثة
 مخاشخ تيجد األرض
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 رقع الرفحة   مخاشخ تيجد األرض الػحجة الثالثة
 ) أسئمة (

 رقع الرفحة 
 ( إجابة) 

 137 67 الكؾارث الدرس اواؿ
 138 69 كؾارث ه ؾلؾهية ) الزالزؿ اال راك ؽ ( الدرس الثاني

 142 73 كؾارث مشاخية الثالاالدرس 
 146 77 الترحر الدرس الراحة

 83 81 (   7)   رقؼ العالؼ خريظة 

 الػحجة فيخس محتػيات  
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 كػارث: ال ولالجرس األ 
 QRرمز  الخابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=kA_AqkHDoRc&t=2s  

 
 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود

 دي السشاطد التي دمارا  اخدائرَ  . ماذا  ظمد طمو الكؾارث التي تحدث مؽ تموال نفد ا, اتد  1 2020
 تتعرض ل ا ؟    

 د. كؾارث حذرية ج. كؾارث ط ياية ب. كؾارث ا ر متعسدة أ. كؾارث متعسدة 
 يشظ د طمو الكؾارث الج ؾلؾهية ؟. ما السثاؿ التؼ 2 2020

 د. الشيازؾ  ج. الجراد ب. الزالزؿ  أ. ال يزانات 
 . ما نؾع الكؾارث التي تشتسي إل  ا انحواس اومظار التؼ  د   الجفاؼ دي كث ر مؽ مشاطد العالؼ ؟3 2020

 د. كؾارث مشاخية  ب ؾلؾهية كؾارث ج. كؾنية كؾارث ب. ه ؾلؾهية كؾارث أ. 
 ـ ؟1945. ما التؼ دمر مديشتي ه راشيسا اناهازاكي الياحان ت ؽ طاـ 4 2020

 د. اوطاا ر ج. الزالزؿ ب. الوشابع الشؾاية أ. الحرائد 
 . ما السثاؿ الداؿ طمو الكؾارث الوذرية ا ر الستعسدة ؟5 2020

 ب. اثتراؽ ااحات د تشاـ أ. كارثة مفاطع تذرنؾبع دي أاكرانيا  
 د. التمؾث حالشفا ات الرموة  اناهازاكي  اه راشيسج. تدم ر مديشتي  

 ؟ـ 1986. ما الدالة التي ش دت أخظر اأك ر كارثة نؾاية ا ر متعسدة طاـ 6 2020
 د. أاكرانيا ج. الدؾيد  ب. دشزايال  أ. الياحاف  

 ما اومثمة التي تع ر طؽ الكؾارث الج ؾلؾهية ؟ .7 2019
 أطاا ر د. زالزؿ ابراك ؽ  ج. انحواس اومظار ب. آدات اأابتة  أ. 

 ما اومثمة التي تعد مؽ الكؾارث ا ر الستعسدة ؟ .8 2019
 ثؾادث الشوع  ب. الحرائد حفعع الحراب  أ. 
 التمؾث حالشفا ات الرموة  د. شعاؿ آحار الشفط إ ج. 

 ـ؟1986حساذا ترشف كارثة  مفاطع تذ رنؾب ع دي أاكرانيا طاـ  .9 2019
 ب. كؾارث كؾنية أ. كؾارث متعسدة 
 د. كؾارث ا ر متعسدة ج. كؾارث ه ؾلؾهية 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kA_AqkHDoRc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kA_AqkHDoRc&t=2s
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  اإلنداف حفعع أا الظ يعة قؾػ  طؽ الشاهسة الستؾقعة ا ر الحادثة طؽ  ع ر التؼ السف ؾـ ما. 10 
 ؟ ب تية أا حذرية ك  رة رخدائ اتد         

 العاافةد.  ج. الرراع ب. الردمة الكارثةأ.   
 ؟ ال  ؾلؾهية الكؾارث طمو يشظ د التؼ السثاؿ ما. 11 
  ال راك ؽ. د  ااومراض اوابتة. ج  الشيازؾ. ب  الستنوات. أ 
 ؟ الكؾنية الكؾارث طمو مثاال   ططِ أ . 12 
 الشيازؾ .ب ال راك ؽ. أ 
 اومظار انحواس. د   اوطاا ر. ج 
  ا ر أا متعسد حذيع اإلنداف مسارسات حفعع تحدث التي الكؾارث طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما. 13 

 ؟ متعسد       
  الظ ياية الكؾارث. ب ال  ؾلؾهية الكؾارث. أ 
 الوذرية الكؾارث. د الكؾنية الكؾارث. ج 
 ؟ الياحان ت ؽ ياناهازاكدي أؼ طاـ ُدمرت مديشتا ه راشيسا   .14 
 ـ1967. د  ـ1945. ج ـ1905. ب  ـ1845. أ 
 ؟ ـ 1986 طاـ أاكرانيا دي تذ رنؾب ع مفاطع كارثة ضحا ا طدد بمغ كؼ. 15 
  مؾعف 400. د . مؾعف 300. ج  مؾعف 200. ب  مؾعف 100. أ 

 

 

 : أجب عمى األسئمة اآلتية :الثاني  الدؤال سشة الػرود
 . مثاؿ ااثد طمو كع مش ساف أنؾاع الكؾارث الظ ياية مة ذكر اشّ  -1 
 اإلنداف .اذكر أنؾاع الكؾارث الوذرية ا ر الستعسدة الشاهسة طؽ إهساؿ  -2 

 

 

 

 

 

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةاأل
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 جيػلػجية ) الدالزل والبخاكيغ ( : كػارث ثانيالجرس ال
 QRرمز   الخابط:

  الدالزل

https://www.youtube.com/watch?v=6uew3BTjYNQ  

  البخاكيغ 

https://www.youtube.com/watch?v=8IrmIVoAOBI&t=742s  

 
 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود

 ـ ؟1927السديشة الفمدظ شية التي تعرضو لزالزؿ مدمر طاـ . ما 1 2020
 د. ازة  ج. الخم ع  ب. أريحا  أ. نابمس  

   دي اطتوار السؾهات االرتداد ة لمزلزاؿ هي اوخظر ؟ ما الد .2 2020
 أ. ون ا مشتغسة اتد   مؾهات تدؾنامي  
 ا ر مشتغسة اتد   ثداث كؾارث تدم ريةون ا  ب. 
 الك رػ  السائية السدظحات دي إال تحدث ال ون ا. ج 
 ون ا تد د ثداث السؾهات الزلزالية د. 

 . حساذا يرتوط اهؾد الزالزؿ دي العالؼ ؟3 2020
 ب. طؾامع التعرية  أ. ضعف الوذرة اورضية اكثرة الرداع  
 د. طؾامع التجؾية  ج. اهؾد ال راك ؽ الخامدة  

 2019ميرر حريغة أخرػ                        زاـ الزلزالي السعراؼ ححموة الشار؟ح. أيؽ يؾهد ال4 2020
 أمرييا الالت شية قارة ثؾؿ ب. ثؾؿ قارة أدريبيا  أ. 
 السحيط ال ادغ ثؾؿ د. السحيط ال شدؼ  ثؾؿ ج. 

 ضسؽ ثزاـ االلتؾالات اول ية ؟ . ما السثاؿ الداؿ طمو الجواؿ الؾاقعة5 2020
 د. أطمس  ج. اونديز  ب. الراكي  أ. زااراس  

 السحيط ال شدؼ دي  . ما الدالة التي كاف ل ا الشر   اوك ر مؽ الوتمو حد   أمؾاج تدؾنامي 6 2020
 ؟ـ  2004طاـ      

 د. استراليا  إندانيدياج.  ب. الياحاف  أ.  الؾال ات الستحدة 
 2019ميرر            . أؼ مؽ اوه زة اآلتية  دتخدـ لمراد السدتسر لم زات اورضية ؟7 2020

 الث رمؾم تر د. الد زمؾاراؼ ج. ال يجرام تر ب. الوارام تر أ. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uew3BTjYNQ
https://www.youtube.com/watch?v=6uew3BTjYNQ
https://www.youtube.com/watch?v=8IrmIVoAOBI&t=742s
https://www.youtube.com/watch?v=8IrmIVoAOBI&t=742s
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 . ماذا  ظمد طمو التجؾيس اوسظؾاني الذيع التؼ  رع ب ؽ دؾهة ال ركاف االسؾاد السشر رة 8 2020
 ) الساهسا (؟    

 د. دؾهة ال ركاف  ج. طشد ال ركاف  ب. السخراط ال ركاني  أ. العراؽ الشارية  
 . ما الجواؿ التي توة ضسؽ ثزاـ ثموة الشار ال ركاني ؟9 2020

 د. اول   ج. طؾراس  ب. راكي  أ. هيساال ا 
 ابذيع ا ر طشيس ؟. ما نؾع ال راك ؽ التي تشفا الغازات ااوحخرة االسوتادات حرؾرة متوظعة 10 2020

 د. الثائرة ج. الشذظة  ب. الداكشة  أ. الخامدة  
 . إلو أؼ نؾع مؽ أنؾاع ال راك ؽ يشتسي بركاف أساما دي الياحاف ؟11 2020

 د. ال ادئة الخامدة ج. الداكشة ب. الشذظةأ.  
 . كؼ ي مغ الزمؽ الدارؼ ل ؤرة زلزاؿ الوحر الس و ؟12 2019

 طاـ  100 – 80ب. مؽ  طاـ  60 – 40مؽ  أ. 
 طاـ  160 – 140 مؽ. د طاـ  130 – 120ج. مؽ  

 ؟أؼ العؾامع اآلتية ليدو ل ا دار مواشر دي ثداث الزالزؿ. 13 2019
  ثركة الرفائح التكتؾنية ب. اوطاا ر السدارية أ. 
  التفج رات الشؾاية د. االنفجارات ال ركانية ج. 

 . إالـ تؤدؼ قؾة ضغط الغازات ااوحخرة السحتودة دي حاطؽ اورض اخراج السؾاد السشر رة إلو 14 2019
 اورض ؟ سظح      

 د. ال يزاف  ج. االنكدار ب. الزالزؿ  أ. ال ركاف  
 . إلو أؼ اشف مؽ ال راك ؽ تتوة آثار الفؾهات ال ركانية السؾهؾدة دي مشظوة الشو  ؟ 15 2019

 خامدة  د. هادئة  ج. ضايفة  ب. نذظة  أ. 
 إلو أؼ نؾع مؽ أنؾاع ال راك ؽ يشتسي بركاف أتشا دي هزيرة اومية اإل ظالية ؟ .16 2019

 الداكؽ  د. الغائر  ج. الشذط  ب. الخامد  أ. 
 

 ؟ الزلزاؿ مركز  دسو ماذا. 17 
 الكؾنية ال ؤرة. د  االنذظارية ال ؤرة. ج  الزلزالية ال ؤرة. ب .االندداعية ال ؤرة. أ 
 ؟ الزالزؿ لحداث االرئيدي اواؿ د  سال ما. 18 
 اإلنداف. ب ال ركانية االنفجارات. أ 
  أمؾاج تدؾنامي. د التكتؾنية الرفائح ثركة. ج 
 ؟ ) ثموة الشار ( ال ادغ السحيط ثؾؿ تحدث التي الزالزؿ ندوة ما. 19 
 %  86. د %  70. ج %  58. ب %  68. أ 

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ
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  ازااراس اطؾراس اول  حجواؿ مرارا   طارؽ  ه ع مؽ  ستد التؼ الزلزالي الحزاـ اسؼ ما. 20 
 ؟ آسيا شرقي حجشؾب اانت ال اال يساال ا      

 الشار ثموة. ب  أدريبيا شرقي اوخاديد. أ 
  اول ية االلتؾالات. د  هشؾب ارب آسيا اوخاديد. ج 
 ؟ تزاريد ا دي أثرت النكدارات تعرضو التي الفمدظ شية السشظوة ما. 21 
  ااواؾار الس و االوحر أريحا. ب نابمس هواؿ. أ 
 . الفمدظ شي الداثع. د . الشو . ج 
  قيعاف دي الزلزاؿ مركز  يؾف  طشدما ـ30 طؽ ارتفاط ا يزيد ضخسة مائية أمؾاج  عشي ماذا. 22 

 ؟ االسحيظات الوحار      
 اوطاا ر. د  ال يزانات. ج  الجزر. ب  تدؾنامي. أ 
 ؟ شخص ألف 300 موتع طؽ تسفر أا  ال شدؼ السحيط دي تدؾناميأمؾاج   ثدث طاـ أؼ دي. 23 
 ـ2014. د ـ2006. ج ـ2004. ب ـ2002. أ 
 ؟ الزالزؿ اشدة قؾة لبياس  دتخدـ اآلتية اوه زة مؽ أؼ. 24 
 ال يجرام تر .د ريختر .ج   رام ترثال. ب  الد زمؾاراؼ. أ 
 رض إلو سظح ا ث ا تترم  حعد. ماذا تدسي السؾاد السشر رة التي تشددة مؽ حاطؽ او25 

 برادت ا؟          
 ب. الساهسا أ. السوتادات ال ركانية 
 د. الرماد ال ركاني ج. الالدا 
 ارابا السظع طمو الوحر الستؾسط االجزر التاحعةأما أبرز ال راك ؽ السؾهؾدة دي ثزاـ هشؾب . 26 

   ؟له      
 ب. بركاف أساما أ. بركاف د زاؼ اأتشا 
 د. بركاف أ دمشدا كاتؾاج. بركاف كر  
 . حؼ ترشف ال راك ؽ التي تؾقف نذاط ا ال ركاني حد   اندداد الذوؾؽ أا قروة ال ركاف؟27 
 ال ادئة ال راك ؽ ب. أ. ال راك ؽ الشذظة 
 الغائرة ال راك ؽ د. الخامدة ال راك ؽ ج. 
 ما الجواؿ التي توة ضسؽ ثزاـ ثموة الشار ال ركاني ؟ -28 
 هيساال ا د. اونديز ج. ب. طؾراس أ. أطمس  
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 اآلتية : الثاني : عخف السفاليع الدؤال سشة الػرود
 . ال راك ؽ الخامدة -1 2020
 .دؾهة ال ركاف -2 2019

 

 عمل لسا يمي ::  الثالث الدؤال سشة الػرود
  عد تعظع ثركة الظ راف مؽ السخاطر الشاهسة طؽ ال راك ؽ . -1 2020

 

 اآلتية :أجب عمى األسئمة :  الخابع الدؤال سشة الػرود
 رمكخ تعد ثركة الرفائح التكتؾنية السد   اواؿ لحداث الزالزؿ . ب ؽ ذلػ .     -1 2020
 . ال راك ؽ طؽ الشاهسة السخاطر مؽ الظ راف ثركة تعظع  عد:  أطمع -2 2020
 اضح تؾزية اوثزمة الزلزالية دي العالؼ . -3 2019

 

 
 

 : عمل لسا يمي : خامذال الدؤال سشة الػرود
 طدـ ال دال الج ؾلؾهي لمكرة اورضية. -1 
 شعؾرنا بوعض ال زات اورضية راؼ حعدنا طؽ مراكز ثداث ا.  -2 
 لإلنداف .تعد الزالزؿ مؽ أكثر الكؾارث التي تد   ضررا   -3 
 .تذيع الج ع ال ركاني -4 

 

 : أجب عمى األسئمة اآلتية . سدادالالدؤال  سشة الػرود
 . ذكر السخاطر الشاهسة طؽ ثداث الزالزؿا -1 
 بّ ؽ طرؽ الؾقا ة االدالمة العامة لمحد مؽ مخاطر الزالزؿ. -2 
 طدد أهزال ال ركاف بداف شرح . -3 
 دي العالؼ.اضح تؾزية اوثزمة ال ركانية  -4 
 ذكر مثاؿ طمو كع مش سا. مةقارف ب ؽ ال راك ؽ الداكشة اال راك ؽ الشذظة مؽ ث ا : السف ؾـ  -5 
 . ب ؽ السخاطر الشاهسة طؽ ثداث ال راك ؽ -6 

  الثاني مغ الػحجة الثانيةالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة األ

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةاأل
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 مشاخية : كػارث ثالثالجرس ال
 QRرمز   الخابط:

  ضاىخة الشيشػ -االعاصيخ السجارية  
https://www.youtube.com/watch?v=kAMZTMD5gio&t=328s  

  التغيخ السشاخي ( –تآكل شبقة االوزون  –الكػارث السشاخية ) االحتباس الحخاري 
youtube.com/watch?v=Kvd_TDsKQTk  

 
 الدؤال األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة سشة الػرود

 التي تزرب ثؾض ن ر السديد  ي ؟. ما اسؼ اوطاا ر السدارية 1 2020
 د. التؾرنادا ج. ال  ريي ؽ ب. التيفؾف  أ. العؾااف الداارة 

  يعي نتيجة لزيادة ندوة الغازات ما الغاهرة الشاهسة طؽ ارتفاع درهة ثرارة اورض طؽ معدل ا الظ .2 2020
 الدد تة؟      

 ب. االثتواس الحرارؼ  أ. اومظار الحسزية 
 د. اوطاا ر السدارية ج. الش شؾ 

 2019ميرر                                     ـ ؟1997ما ال دؼ مؽ طود اتفاقية ك ؾتؾ طاـ  .3 2020
 ب. ميادحة الفور أ. تد  ع التجارة العالسية 
 الحرارؼ  االثتواس ميادحة د. ج. ميادحة الجريسة 

 إهساع دالي لمحد مؽ عاهرة االثتواس الحرارؼ ؟ . ما أهؼ العبوات التي تحؾؿ داف الؾاؾؿ إلو4 2020
 أ. تراهة الشذاط الرشاطي دي العديد مؽ الداؿ  
 ب. طود مؤتسر مجسؾطة الداؿ الثسانية 
 ج. ردض الؾال ات الستحدة التؾقية طمو اتفاؽ ك ؾتؾ 
 د. االنذغاؿ ححع مذيمة تآكع طووة اوازاف  

 ـ2019ميرر                                                         . أيؽ يؾهد ثو  اوازاف ؟5 2020
 ذساليال الوظ  دؾؽ  ب. أ. دؾؽ الوظ  الجشؾبي 
 د. دؾؽ ااحات الكؾنغؾ اومازاف  ااحات دؾؽ  ج. 

 . ما السركوات التي تدخع دي اشاطة الس  دات الحذرية امعغؼ مدتحزرات التجس ع السد وة لتآكع 6 2020
 اوازاف ؟طووة     

 ب. أكاس د الش تراه ؽ أ. أكاس د الكربؾف  
 د. كمؾريد الرؾديـؾ ؾف الكمؾرادمؾراكربج.  
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 . ما العامع الظ يعي التؼ  داهؼ دي ثداث  التغ ر السشاخي ؟7 2020
 أ. اهتثاث اتدم ر الغظال الشواتي  
 ب. انوعاث الغازات الشاهسة طؽ الشذاط الرشاطي 
 دي ميالف محؾر اورضج. التغ ر  
 د. الغازات الشاهسة طؽ اسائع الشوع 

 ؟ السشاخي التغ ر  ثداث دي  داهؼ التؼ الوذرؼ  العامع ما .8 2020
 ثؾؿ الذسس اورضداراف  دي لتغ را ب. الشواتي الغظال اتدم ر اهتثاث أ. 
 ذاباف الجم د اثداث ال يزانات د. التغ رات التي تظرأ طمو الذسس  ج. 

 . ما اسؼ الغاهرة السشاخية الظ ياية التي تحدث كع ثالث سشؾات اتذ دها ميا  السحيط ال ادغ ث ا 9 2019
 درهة ثرارة ميا  السحيط ححؾالي نرف درهة متؾية ؟ترتفة     

 د. ال  ريي ؽ  ج. التيفؾف  ب. الش شؾ  أ. التؾرنادا 
 أؼ مؽ الشتائج السترتوة طمو ثداث عاهرة الش شؾ دي الدؾاثع الغربية ومرييا الجشؾبية ؟ .10 2019

 ادرة السحاا ع الزراعية  ب. اعؾد اوسساؾ إلو طووات العميا  أ. 
 قمة ثداث ال يزانات  د. هراب اوسساؾ نحؾ اوطساؽ  ج. 

 أؼ مؽ اآلتية تعد مؽ العؾامع الظ ياية السؤد ة لغاهرة االثتواس الحرارؼ ؟ .11 2019
 الحرائد ب. الغازات الشاتجة طؽ السرانة  أ. 
 الغوار ال ركاني  د. قظة اوشجار ج. 

 . 2005و اقتراد ا  دي العالؼ طاـ . مؽ داؿ مؤتسر مجسؾطة الثسانية العغس12 2018
 االرهشت ؽ اال رازيعب.  أ. كشدا ادرندا  
 د. إندانيديا امال زيا ج. الر ؽ اال شد 

 

  االسرحؾبة الداطة/  كؼ 100 طؽ سرطت ا تزيد التي الذديدة الرياح طؽ  ع ر التؼ السف ؾـ ما. 13 
 ااومظار؟ االرطد حال رؽ        

 الراطوة. د  الخساس ؽ. ج السدارؼ  اإلطرار. ب  السدتراؿ. أ 
 ؟ اومرييية الستحدة الؾال ات شرؽ  سؾاثع  زرب التؼ اإلطرار ما. 14 
  كاتريشا. د  التؾرنادا. ج  ال  ريي ؽ. ب  التيفؾف . أ 
 ؟ التيفؾف  إطرار  زرب ا التي السشاطد ما. 15 
 الذسالية أمرييا شرؽ  هشؾب سؾاثع. ب آسيا ارب هشؾب سؾاثع.  أ 
 الجشؾبية أمرييا ارب سؾاثع. د آسيا شرؽ  هشؾب سؾاثع. ج 
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  طسوا   أكثر مدتؾيات نحؾ السحيط ميا  مؽ العميا الظووة دي تايش التي اوسساؾ هراب تفدر حؼ. 16 
 ؟حالش شؾ الستأثرة السشاطد دي      

  الجم د ة الكتع ذاباف. ب  الدظحية السيا  ثرارة انخفاض. أ 
 الدظحية السيا  ثرارة ارتفاع. د .الدظحية السيا  ضحالة. ج 
 ؟ الش شؾ عاهرة طؽ الشاهسة االسشاخية ااالقتراد ة ال  تية التغ رات مؽ  عد ال اآلتية أؼ .17 
  الزراعية السحاا ع تدم ر. ب  اال يزانات الجفاؼ. أ 
  اوسساؾ هراب. د  اوطاا ر ثداث. ج 
 ؟ الحرارؼ  االثتواس عاهرة طؽ السدؤالة تعد اآلتية الغازات أؼ. 18 
  ال  م ؾـ. د  اوكدج ؽ. ج  الكمؾرادمؾراكربؾف . ب  ال  دراه ؽ. أ 
 ؟ ب دؼ التوم ع مؽ الغازات السشوعثة(  8G)  الثسانيةالداؿ  مجسؾطة مؤتسر طوددي أؼ طاـ . 19 
 ـ2008. د ـ2007. ج ـ2006. ب ـ2005. أ 
 الحرارؼ؟ لالثتواس السد وة الدد تة الغازات دي إس اما العالؼ داؿ أكثر ما. 20 
  بريظانيا. ب  درندا.  أ 
  ال شد. د اومرييية الستحدة الؾال ات. ج 
 ؟ الحرارؼ  لالثتواس االسد وة السشوعثة الغازات مؽ  اومرييية الستحدة الؾال ات تد ؼ كؼ. 21 
 % 35. د % 25. ج % 15. ب % 10. أ 
 ؟ اوازاف  طووة حسرارها تدسح التي الشادعة اوشعة ما. 22 
 هدا   الور رة اومؾاج ذات. ب  الظؾيمة اومؾاج ذات. أ 
  االد شية هاما. د  اوشعة دؾؽ ال شفدجيةج.  
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 أجب عغ األسئمة اآلتية . : نيالثا الدؤال سشة الػرود
 .عاهرة الش شؾطرؼ  -1 2020
 ما اآلثار الدم ية التي قد تحدث نتيجة التغ ر السشاخي ؟  -2 2020
 اذكر أهؼ االهرالات التي تؤدؼ إلو الحد مؽ عاهرة االثتواس الحرارؼ . -3 2019

 

 أجب عغ األسئمة اآلتية . : لثالثاالدؤال  سشة الػرود
 

2020 
 تحدث طؽ اإلطرار السدارؼ مؽ ث ا :    -1
 كي ية الشذأة –السف ـؾ           ب  –أ 

 تتعدد الكؾارث التي تخمف ا اوطاا ر السدارية طمو ال  تت ؽ الظ ياية االوذرية . ب ؽ ذلػ  -2 2020
 السدتؾػ الدالي ب ؽ ما يمي : مؽ خالؿ دراستػ لسذيمة االثتواس الحرارؼ طمو -3 2020

 السؤتسرات الدالية لمحد مؽ هت  السذيمة . –أ 
 العبوات التي ثالو داف الؾاؾؿ إلهساع دالي لحع السذيمة . -ب

 ب ؽ الشتائج السترتوة طمو تآكع طووة اوازاف .               -4 2020
 ب ؽ العؾامع الظ ياية التي تد   ثداث التغ رات السشاخية .             -5 2020
 مؽ خالؿ دراستػ لمكؾارث السشاخية اكت  طؽ التغ رات السشاخية مؽ ث ا : -6 2019

 مف ـؾ التغ ر السشاخي . –أ 
 العؾامع الظ ياية السؤد ة إلو ثداث ا . –ب

 مؽ خالؿ دراستػ لتآكع طووة اوازاف اكت  طؽ كي ية ثداث هت  الغاهرة .  -7 2017
 

 

 

 : عمل لسا يمي:  خابعالدؤال ال  سشة الػرود
 ثداث عاهرة الش شؾ. -1 
 االثتواس الحرارؼ عاهرة خظ رة. -2 

 

 الدؤال الخامذ: أجب عغ األسئمة اآلتية :  الػرودسشة 
 أطِط أمثمة طمو اوطاا ر السدارية. -1 
 ة طمو ثداث عاهرة الش شؾ.بّ ؽ اآلثار السترتو -2 

 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةاأل

 

 الثالث مغ الػحجة الثالثةالسقالية التالية الخاصة بالجرس سئمة ألا
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 الترحخ:  خابع الجرس ال
 QRرمز   الخابط:

  الترحر مف ؾـ
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=325  

 
  ادرهاته الترحر أسواب

https://www.youtube.com/watch?v=BqCTC_k3CcA 
 

  مشه الحد اطرؽ  الترحر طمو السترتوة اآلثار
https://www.youtube.com/watch?v=CYauKrf4THk 

 
  دمدظ ؽ دي الترحر

https://www.youtube.com/watch?v=kD7J_K7uK7I 
 

 
 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود

  ؟ الترحر عاهرة إلو السؤد ة الظ ياية العؾامع مؽ تعد اآلتية مؽ أؼ. 1 2019
 االررطات الحرابب.  العسراني التؾسةأ.  
 الغاحات إزالة د. اومظار كسية تشاقص ج. 

  ؟ الترحر عاهرة إلو السؤد ة الوذرية العؾامع مؽ تعد اآلتية مؽ أؼ. 2 2019
 الغاحات إزالةد.  الرماؿ زثفج.  التربة تسمحب.   التربة انجراؼأ.  

  ؟%  25 ححؾالي الظ ياية االشواتات الزراعية اوراضي إنتاهية تشخفض طشدما الترحر درهة ما. 3 2019
 هدا   شديدد.  شديد ج. معتدؿ ب. خ يس أ. 

  ؟ الذديد الترحر دي اورض إنتاهية تدهؾر ندوة ت مغ كؼ .4 2019
 % 75د.  % 50ج.  % 25ب.  % 15أ.  

  ؟ دادؾر إقميؼ دي الشزاع يتوة الترحر آثار مؽ أثر أؼ إلو .5 2019
 ب تية د. اقتراد ة ج. سياسية ب. اهتساعية أ. 

 مكخر برياغة أخخى                  :ححداد الشواتي الغظال مداثة تتراهة الذديد الترحر درهة دي. 6 2018
 % 25. د % 50. ج % 30. ب % 15. أ 

 

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة
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 مؽ ذلػ دإف التربة دي حديط اتدهؾر الشواتي الغظال كادة دي هدا   خ يس اتدم ر تمف ثداث طشد .7 2017
 :ترحر ثداث مؤشرات       

 هدا   شديد د. شديد ج. معتدؿ ب. خ يس أ. 
 

  ؟ االرطؾية الزراعية ضيالألر  نتاهيةاإل الودرة اتراهة تدهؾر طمو  ظمد التؼ السف ؾـ ما .8 
 الرحرالد.  الوحعج.  الجفاؼب.  الترحرأ.  
 ؟ الترحر مؽ طرضة اوكثر الوارة ما. 9 
 أدريبيا د. الذسالية أمرييا ج. أارابا ب. الجشؾبية أمرييا أ. 
 ؟ ترحرا   العالؼ قارات أقع ما .10 
 أدريبيا د. الجشؾبية أمرييا ج. أارابا ب. آسيا أ. 
 ؟ الترحر طمو مؤشرا   اتدهؾر  الزراطي نتاجاإل تراهة  عد لساذا. 11 
 الدالة سياسات. ب الوذرؼ  الؾضة طمو الدم ية التغ رات. أ 
 الزراطي اإلنتاج زيادة. د لمسحاا ع الظ يعي الؾضة طمو الدم ية التغ رات. ج 
  ؟ الترحر حغاهرة ارتواطا   اوكثر السشاطد ما .12 
 الوظ ية د. االستؾائية ج. الوظ ية شوه ب. السعتدلة اشوه الجادة أ. 
 لمترحر؟ السؤد ة الظ ياية العؾامع مؽ ليدو اآلتية أؼ .13 
 الرممية الكثواف زثف. ب اومظار انحواس أ. 
 العسراني الزثف د. اتسمح ا التربة انجراؼ ج. 
 لمترحر؟ السؤد ة الوذرية العؾامع مؽ ليدو اآلتية أؼ .14 
 التربة انجراؼ. ب العسراني التؾسة. أ 
 االرراطات الحراب. د االرطؾية الزراعية اوراضي طمو الدياني الزغط. ج 
 ؟ طمو اورض الزراعية اتروح ا ر قادرة طمو اإلنتاج ثواف الرمميةكتزثف ال طشدما الترحر درهة ما -15 
 شديد د. شديد هدا  . ج معتدؿب.  متؾسطأ.  
 ؟دي التربة   د  ا السراؾب ا ر االحذائش الشواتات تشتذر طشدما  حدث التؼ الترحر نؾع ما. 16 
  شديد ترحر. د هدا   شديد ترحر. ج معتدؿ ترحر. ب خ يس ترحر. أ 
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  ا ر اورض تروح حح ا الرممية الكثواف ازثف ك  ر حذيع التربة ممؾثة ندوة ارتفاع يدؿ طالـ .17 
 ؟ اإلنتاج طمو قادرة       

 خ يس ترحرد.  معتدؿ ترحرج.  شديد ترحر ب. هدا   شديد ترحرأ.  
 الترحر؟ طؽ الشاهسة الدياسية االوالقع الشزاطات إثارة د  ا  حدث ةدال طمو مثاال   أططِ  .18 
 الرؾماؿ د. اليسؽ ج. الجزائر ب. العراؽ أ. 
 ؟ الترحر طؽ الشاتجة االقتراد ة اآلثار مؽ تعد ال اآلتية أؼ .19 
 ادورها التربة انجراؼب.  السزراطة ا ر اوراضي مداثة زيادة. أ 
   الحيؾمات م زانيات إرهاؽ. د االزراعية الغتائية السؾارد نوص. ج 
 ؟ ال رية الحياة طمو االوزال ادورها التربة انجراؼ  رشف ضسؽ أؼ آثار الترحر .20 
 اهتساعية. د سياسية. ج اقتراد ة. ب ب تية. أ 
 ؟ الرحرااية السشاطد دي الرياح امردات التذج ر مذارية إقامة يدؿ طالـ .21 
 الترحر أسواب. د الترحر ميادحة. ج الترحر درهات. ب الترحر طؾامع. أ 
 ؟ الترحر لسيادحة الستكاممة اإلهرالات مؽ ليدو اآلتية أؼ .22 
 الترحر حسخاطر الؾطي نذر. ب الرياح امردات التذج ر مذارية. أ 
 زراعية وراضي اتحؾيم ا الغاحات تجريسد.  الشواتي االغظال التربة طمو السحادغة. ج 
 ؟ دمدظ ؽ دي لمترحر السؤد ة الر  ؾني االثتالؿ مسارسات مؽ تعد ال اآلتية اآلثار أؼ. 23 
   العادمة السيا  ضخ. ب االحداد السعابر طمو الديظرة. أ 
 االجؾفية الدظحية السيا  طمو الديظرة. د االتؾسة الزؼ هدار بشال. ج 
 ؟ دمدظ ؽ دي الترحر عاهرة حانتذار ارتواطا   أكثر اآلتية اوسواب أؼ. 24 
 ايفا   الجادة الرياح ه ؾب. ب لألرض الؾاسعة الزراطة. أ 
 الؾاسة الرشاطي التمؾث. د اتتبتب ا اومظار كسيات نوص. ج 
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 :: أجب عغ األسئمة اآلتية  الثاني الدؤال سشة الػرود
 . الترحر طؽ تشجؼ التي االسخاطر الدم ية اآلثار اذكر -1 2017
 ؟ الترحر ميادحة خالل ا مؽ  سيؽ التي الظرؽ  ما -2 2017

 

 

 

  :عخف السفيػم اآلتي :  الثثالالدؤال   
 .الترحر -1  

 

 : اآلتية األسئمة عغ أجبالدؤال الخابع :    
 .لمترحر السد وة االوذرية الظ ياية العؾامع لخص -1 
 .الذديد االترحر السعتدؿ الترحر ب ؽ قارف  -2 
 .هدا   الذديد االترحر الخ يس الترحر ب ؽ قارف  -3 
 .الترحر دي تد ؼ التي الر  ؾني االثتالؿ إهرالات طدد -4 
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 الثالثةالخخائط الخاصة بالػحجة 

 مخاطر تهذد األرض

 
 ( ، ثع اكتب ما تذيخ إليو األرقام في الججول اآلتي:  7انطخ الخخيصة السخفقة رقع )   -    

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1- 2 -3 4 - 5 - 6 7 – 8  9 10 
 بخاكيغ أنيار جدر جبال وحجات سياسية 

 
 في االمتحانات الدابقة لع تخد ة والتيالجغخافية الخاصة بالػحجة الثالث الطػاىخ

 
11 – 12  13 14 15 16 17- 18 - 19 20 

 قارة أعاصيخ بخكان قارة        جدر جبال وحجات سياسية
22  -  21 23  

 إقميع وحجات سياسية

 الطػاىخ الجغخافية الخاصة بالػحجة الثالثة والتي وردت في االمتحانات الدابقة
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 الثالثة والتي وردت في االمتحانات الدابقةالطػاىخ الجغخافية الخاصة بالػحجة 

 تع وضع الخقع داخل
الرقم على 

 الخريطت 
 المطلىب

 

  اإلجابت
    ـ2020 أاكرانيا  1
   ـ2019  بريظانيا 2
   ـ2019  درندا 3
   ـ2019  زااراس  4
   ـ2019  اونديز 5
  ـ2018   طؾراس 6
    ـ2020 الفم  ؽ  7
 ـ2017    ن ؾزيمشدا 8
    ـ2020 السديد ي أنيار 9

    ـ2020 أساما بخكان 10
 في االمتحانات الدابقة لع تخد والتي لثةالطػاىخ الجغخافية الخاصة بالػحجة الثا

 تع وضع الخقع داخل مخبع 
  بشغالدش  11

 
 
 
 

  

 د تشاـ 12
 ه ع طارؽ   جبال 13
 اومية جدر 14
 أمرييا الجشؾبية قارة 15
 شاتأ بركان 16
 ال  ريي ؽ  17
 التؾرنادا 18
 التيفؾف  19
 آسيا قارة  20
 الرؾماؿ  21
 الدؾداف 22
 داردؾر إقميع 23

 سنوات تكرار السؤال فً االختبارات

 

 جبال

 جدر

 وحجات سياسية

 (  7إجابة ما ىػ مصمػب عمى خخيصة رقع )  

  وحجات سياسية

 أعاصيخ

ىحه الطػاىخ تع إضافتيا مغ قبل            
 فخيق اإلعجاد

  وحجات سياسية
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 الخابعةالػحجة 
 الدياحة
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 رقع الرفحة   الدياحة الػحجة الخابعة
 ) أسئمة (

 رقع الرفحة 
 ( إجابة) 

 149 86 الدياثة مف ؾم ا اتظؾرها اآثارها  الدرس اواؿ
 151 89 موؾمات الدياثة  الدرس الثاني
 153 93 أنؾاع الدياثة  الدرس الثالا

 97 97 4الجغرافية التي اردت دي الؾثدة  الغاهرات  
 98 98 8رقؼ  العالؼ خريظة 
 99 99 9خريظة الؾطؽ العربي رقؼ  
 100 100 10دظ ؽ رقؼ مد ةظير خ 
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 الدياحة مفيػميا وتصػرىا وآثارىا الجرس األول : 
 QRرمز   الخابط:

  االدائح االدياثة الدياثية الجغرافية مف ؾـ

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=254  

  اوخرػ  االعمؾـ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة

https://www.youtube.com/watch?v=kArqW7ypDUQ  

  الحديا العرر دي الدياثة تظؾر طؾامع

https://www.youtube.com/watch?v=Ujn4fUcsgVo 
 

 

 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
  ؟ سائح اسؼ طميه  ظمد ثتي السعتاد إقامته مياف الذخص د  ا يترؾ زمشية دترة أقرو ما .1 2019

 أش ر خسدة طؽ تزيد ال ب. طاـ طؽ تزيد ال. أ 
 ش ر طؽ تزيد ال .د أش ر ثالثة طؽ تزيد ال ج. 

  ؟ اإلثرال اطمؼ الدياثة ب ؽ العالقة طؽ  ع ر التؼ السثاؿ ما .2 2019
 الدياثية لمخدمات االستيعابية الظاقة. ب لمدياثة الجاذحة السشاخية اوقاليؼ تحديد. أ 
 لألمراض الجغرادي التؾزية. د الدياثية التاريخية السؾاقة. ج 

  ؟ الجؾية ااورااد السشاخ اطمؼ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة ما .3 2019
 لمدياثة الجاذحة السشاخية اوقاليؼ تحديد. ب الدياثية لمسؾاقة االقتراد ة الجداػ . أ 
 الدياثي االستثسار ثجؼ. د الدياثية السؾاقة طؽ التاريخية السعمؾمات. ج 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=254
http://rawafed.edu.ps/portal/elearning/interactivevideo/view?id=254
https://www.youtube.com/watch?v=kArqW7ypDUQ
https://www.youtube.com/watch?v=kArqW7ypDUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ujn4fUcsgVo
https://www.youtube.com/watch?v=Ujn4fUcsgVo
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 االستظالع أا الكذف أا  أا الترد ػه حغرض لسياف آخر إقامتػهانتواؿ اإلنداف مؽ مياف  طمو  ظمد ماذا .4 
 ؟ سشة طؽ تزيد اال سػاطة 24  طػؽ  وػع ال اتكؾف اإلقامة مؤقته تشت ي بتحو د ال دؼ حح ا العػالج    

 السواضاة .د دياثةال. ج التجارة .ب التشاددية. أ 
  ترايحية أنذظة فيه  سارس آخر مياف إلو السعتاد إقامته مياف يترؾ التؼ الذخص طمو  ظمد ماذا .5 

 ؟ سشة طؽ د  ا إقامته اتوع اترد  ية     
 سائح. د رثالة. ج ز تشم. ب م اهر. أ 
 ؟ الدياثية لمجغرافيا اآلثار طمؼ  ودـ ماذا .6 
 االسشاخ الظوس أثؾاؿ. ب االتاريخية اوثرية اوماكؽ دراسة. أ 
 اورباح لتحو د الدياثة طائد تؾعيس. د الدياثي االستثسار اثجؼ اإلثرائيات. ج 
 ايرّمس ا؟ طش ا اييذف االتاريخّية اوثري ة اوماكؽ يدرس التؼ العمؼ ما .7 
 اآلثار طمؼ. د االقتراد طمؼ. ج اإلثرال طمؼ. ب االرااد طمؼ. أ 
 الدياثية؟ لمجغرافيا اإلثرال طمؼ  ودـ ماذا .8 
 الدياثي ااالستثسار الشفوات ثجؼ. ب اآلثار اايانة ترميؼ. أ 
 السشاخية اوقاليؼ تحديد. د اورباح لتحو د الدياثة طائد تؾعيس. ج 
 ؟ الدخع مدتؾػ ا  الدياثة ب ؽ العالقة ما .9 
 الدياثة دي يؤثر ال الدخع انخفاض. ب الدياثة زيدي الدخع انخفاض. أ 
 الدياثة تزعف الدخع زيادة. د الدياثة تشذط الدخع زيادة. ج 
 ؟ الحديا العرر دي الدياثة تظؾر طمو ساطد التؼ العامع ما. 10 
 الدخع مدتؾػ  انخفاض. ب الدياثة تكاليس ارتفاع. أ 
 الجساعية الدياثية الرثالت دكرة انتذار. د العالؼ دي الدياسي االستورار طدـ. ج 
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 :يػم اآلتيعخف السف:  الثاني الدؤال سشة الػرود
 . الدياثة -1 2019

 

 

 :: أجب عغ األسئمة اآلتية  الثالث الدؤال سشة الػرود
2019 
2018 

 . الحديا العرر دي الدياثة تظؾر طؾامع اشرح  -1

 

 

 

 :عخف السفاليع اآلتية :  خابعال الدؤال 
 .الجغرافيا الدياثية -1 
 .الدائح -2 

 

 :أجب عمى األسئمة التالية :  خامذال الدؤال 
 .اآلثار اطمؼ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة ثدد -1 
 .ثرالاإل اطمؼ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة ب ؽ -2 
 . الجؾية اورااد اطمؼ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة اضح -3 

 

 

 

 

 

 خابعةالمغ الػحجة  األولاألسئمة السقالية التالية الخاصة بالجرس 

 م 2021 – 2020السقالية التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األسئمة 
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 مقػمات الدياحة  :  الجرس الثاني
 QRرمز   الخابط:

  لمدياثة الظ ياية السوؾمات

aU3dE-2F-https://www.youtube.com/watch?v=yO 
 

  لمدياثة الوذرية السوؾمات

0Dho-https://www.youtube.com/watch?v=3e3clV 
 

 
 
 
 

 :األول: اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود
  ؟ سياثي هتب مشاطد الفرندية الريف را سؾاثع تعت ر لساذا .1 2019

 مشاخ ا اطتداؿ. ب الجم د طمو لمتزلج أماكؽ تؾدر. أ 
 االسال الياحس طمو تذتسع أراض  ا. د مؾاردها استغالؿ. ج 

  ؟ السديح  ؽ طشد ديشية ميانة ال ا اوردف ن ر طمو السؾهؾدة الدياثية السشظوة ما .2 2019
 سؾريػ. د السغظس. ج الراشة. ب الريف را. أ 

  ؟ دمدظ ؽ دي ايؾهد الكمدية االشؾازؿ الرؾاطد مؽ أطسدة بداخمه تؾهد التؼ الكارستي الك ف اسؼ ما .3 2019
 هع تا. د سؾريػ. ج الررار اادؼ. ب اوثجار ااحة. أ 

  ؟ ل شاف دي ايؾهد الكمدية االشؾازؿ الرؾاطد مؽ أطسدة فيه تذيمو التؼ الكارستي الك ف اسؼ ما .4 2019
 شو . د هع تا. ج الررار اادؼ. ب سؾريػ. أ 

  ؟ تركيا دي الوارز العسراني السعمؼ اسؼ ما .5 2019
 الودفؾر هدر. د اوابرا م شو. ج إ فع برج. ب ب تزا برج. أ 

 ؟ الستحدة العربية اإلمارات دي السؾهؾدة الدياثية االاظشاعية الجزر ما .6 2019
 ثشيش. د الشخ ع هزر. ج قظرةسؾ . ب الك رػ  طش . أ 

 :  مديشة دي ايوة الدياثي الجتب مراكز مؽ المؾدر متحف  عد .7 2017
 ن ؾيؾرؾ. د حاريس. ج برل ؽ. ب لشدف. أ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yO-2F-aU3dE
https://www.youtube.com/watch?v=yO-2F-aU3dE
https://www.youtube.com/watch?v=3e3clV-0Dho
https://www.youtube.com/watch?v=3e3clV-0Dho
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 ؟ الدياثية الحركة دي تأث را   اوكثر السشاخ طشاار أهؼ ما .8 
 الزواب د. الجؾؼ  الزغط. ج الرياح. ب الذسس اسظؾع الحرارة .أ 
 ؟ الدياثية الريف را سؾاثع توة أيؽ .9 
 اوطمدي السحيط طمو أارابا ارب. ب ال مظ د ححر طمو أارابا شساؿ .أ 
 الستؾسط الوحر طمو أارابا هشؾب. د اوسؾد الوحر طمو أارابا شرؽ . ج 
 ؟ الدياثية دكتؾريا شالالت توة أيؽ .10 
 أدريبيا دي الزام  زؼ  ن ر طمو. ب الجشؾبية أمرييا دي اومازاف  ن ر طمو. أ 
 الذسالية أمرييا دي السديد ي ن ر طمو. د أارابا دي الرايؽ ن ر طمو. ج 
 ؟ الدياثية نياهارا شالالت توة الداؿ أؼ ب ؽ .11 
 ازموابؾؼ  زام يا. ب االسيديػ اومرييية الستحدة الؾال ات. أ 
 كشداا  اومرييية الستحدة الؾال ات. د ااورهشت ؽ ال رازيع. ج 
   ؟ الدياثية ثمؾاف يشابية د  ا توة التي دالةما ال .12 
 مؾريتانيا. د السغرب. ج مرر .ب الجزائر. أ 
 ؟ الدياثية ماط ؽ يشابية تؾهد أيؽ .13 
 مرر. د الكؾيو. ج سؾريا. ب اوردف. أ 
 ؟ الدؾرية اوردنية الفمدظ شية الحداد طمو توة التي الحارة السعدنية ال شابية اسؼ ما .14 
 ماط ؽ يشابية. د ثمؾاف يشابية ج. سامية يشابية. ب الحسَّة يشابية. أ 
 ؟ الراشة اخرة توة أيؽ .15 
 طرابمس سؾاثع قوالة. د ب رات سؾاثع قوالة. ج ا دا سؾاثع قوالة. ب اؾر سؾاثع قوالة. أ 
 ؟ الدياثية سؾريػ ب و  مغارة ارب ا هشؾب توة التي الفمدظ شية السديشة ما .16 
 ازة. د طيا. ج الودس. ب أ راـ. أ 
 ؟ الدياثية هع تا مغارة تؾهد اآلتية الداؿ أؼ دي .17 
 ل شاف. د دمدظ ؽ. ج تركيا. ب  سؾريا. أ 

 

 م 2021 – 2020 لمعام اإلعجاد فخيق قبل مغ إضافتيا تع التالية األسئمة
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 ؟ ااوثرية التاريخية لألماكؽ زيارته مؽ الدائح إليه  دعو التؼ ال دؼ ما .18 
 الاوادات مسارسة .ب االفشية العمسية السعردة. أ 
 اهشدست ا حارتفاط ا ااالستستاع التدؾؽ  د. اآلثار طؽ التشو   ج. 
 ؟ الوابمية الحزارة آثار اثتزشو التي الدالة ما .19 
 ال ؾناف. د العراؽ. ج سؾريا. ب تؾنس. أ 
 ؟ الستاثف إنذال مؽ اوهسية ما .20 
 ااإلنداني الحزارؼ  اإلرث طمو لمسحادغة. ب اوثرية التحف ل ية. أ 
 الدياسية العالقات لتست ؽ. د الخدمات لتؾد ر. ج 
 ؟ الذسؾع متحف يؾهد اآلتية السدف أؼ دي .21 
 حاريس. د برل ؽ. ج الواهرة. ب لشدف. أ 
 ؟ التي  وة د  ا الستحف الؾطشيالسررية ما السديشة  .22 
 الواهرة. د العريشج.  أسؾاف. ب ثمؾاف. أ 
 ؟ اوابرا م شو يؾهد اآلتية الداؿ أؼ دي .23 
 هزر الوسر. د تدسانيا. ج أستراليا. ب اليسؽ. أ 
 ؟ الحرية تسثاؿ يؾهد أيؽ. 24 
 طرابمس. د ن ؾيؾرؾ .ج لشدف. ب راما. أ 
 ؟ خميفة برج  وة دي أؼ اإلمارات اآلتية .25 
 طجسافد.  ع ي أبؾ. ج دبي. ب الذارقة. أ 
 ؟ درندا دي الوارز العسراني السعمؼ اسؼ ما .26 
 إ فع برج. د السائع زاب  برج. ج السديح الد د تسثاؿ. ب خميفة برج. أ 
 ؟ إ ظاليا دي الوارزة العسرانية السعالؼ أهؼ ما .27 
 الحسرال قرر. د اوابرا م شو. ج إ فع برج. ب السائع ب زا برج. أ 
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 العبارات اآلتية :عمل :  الثاني الدؤال 
 .              الذتال درع دي لمدياح هاذحة مذاتي ااواؾار أريحا تعد -1 
 .الريس درع دي إل  ا الدياح تجتب مرا س اسؾاثم ا  دمدظ ؽ  هواؿ تعد -2 
 .سياثي هتب مشاطد ل شاف هواؿ تذيع -3 
 .سياثي هتب مشاطد االوح رات االسحيظات الوحار شؾاطئ تعد -4 
 .سياثي هتب مشاطد ن اراو تعد -5 

 

 

 :أجب عغ األسئمة اآلتية :  الثالث الدؤال 
 .العالسي الدياثي الجتب دي خالسشا دار تؾضح ةأمثم أططِ  -1 
   .ذلػ اضح,  ردؾلؾهيةؾ الج ؾم اوشياؿ لمدياثة الظ ياية السوؾمات مؽ -2 
 ؟العالسي الدياثي الجتب دي ااوثرية التاريخية اوماكؽ تؤثر كيس -3 
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 أنػاع الدياحة  :  الجرس الثالث
 QRرمز   الخابط:

  ال دؼ ثد  الدياثة ترشيس

https://www.youtube.com/watch?v=p2Jw2Ai5Yf8 
 

 
 األول:  اختخ اإلجابة الرحيحة الدؤال سشة الػرود

  ؟ اوسؾد الوحر سؾاثع طمو السؾهؾدة العالهية الرااس  ما .1 2019
 الكمدية. د الج رية. ج الرممية. ب الظ شية. أ 

 

 
 تشغؼ التي العمسية أا االقتراد ة أا الدياسية السؤتسرات دي السذاركة خالؿ مؽ تتؼ التي الدياثة نؾع ما .2 

 ؟ الدالي أا اإلقميسي أا السحمي السدتؾػ  طمو
 العالهية الدياثة. د السؤتسرات سياثة. ج الحؾادز سياثة. ب التاريخية الدياثة. أ 
 ؟ السؤتسرات حدياثة تذت ر التي اوهش ية الداؿ أؼ .3 
 اومرييية الستحدة لؾال اتا. ب راسيا .أ 
 نيج ريا. د أستراليا. ج 
 ؟ السؤتسرات حدياثة مرر تذت ر لساذا .4 
 العالسية الدياثة مشغسة مور لؾهؾد. ب العربية الجامعة مور لؾهؾد. أ 
 ال ؾنيدف مور لؾهؾد. د الستحدة اومؼ ه تة مور لؾهؾد. ج 
 ؟ العالؼ دي ش ؾطا   الدياثة أنؾاع أكثر ما .5 
 الترد  ية. د الثوافية. ج الديشية. ب الرياضية. أ 
  امدتمزمات لدقة تحتاج محددة أمراض مؽ لالستذفال الظ ية السراكز زيارة دي تتسثع التي الدياثة نؾع ما .6 

 ؟ طاله ا دي متظؾرة اكفالات        
 متظؾرة طالهية سياثةب.  نفدية طالهية سياثة. أ 
 ط ياية طالهية سياثة. د ترد  ية سياثة. ج 

 م 2021 – 2020فخيق اإلعجاد لمعام األسئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل 
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 ؟ العالهية الدياثة دي االستثسار نحؾ اتج و التي العربية الدالة ما .7 
 د. مرر اوردف. ج ل  يا. ب دمدظ ؽ. أ 
 ؟ اوخرػ  الدياثة نؾاعأ مة موارنة تكاليف ا حارتفاع تستاز التي الدياثة ما .8 
 الرياضية الدياثة. د الثوافية الدياثة. ج العالهية الدياثة. ب الترد  ية الدياثة. أ 
 ؟ الستظؾرة العالهية الدياثة طؽ الظ ياية العالهية الدياثة تتس ز حؼ .9 
 الظ يعي العالج موؾمات د  ا تتؾدر. ب طاله ا دي متظّؾرة اكفالات مدتمزمات إلو تحتاج. أ 
 متودمة ط ية مراكز زيارة. د طاله ا تكاليس انخفاض. ج 
 ؟ الستظؾرة العالهية لمدياثة هتحا  آلتية ا داؿال أش ر ما .10 
 ال رازيع. ب ال شد. أ 

 اومرييية الستحدة الؾال ات. د ألوانيا. ج 

  ؟ الحؾادز سياثة مؽ ال دؼ ما .11 
 الدياح ثوادة زيادة. ب الشفس طؽ الترايح .أ 
 الدياسية السؤتسرات دي السذاركة. د إنتاه ؼ ازيادة العامم ؽ ذجيةت. ج 
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  :عخف السفاليع اآلتية :  الثاني الدؤال سشة الػرود
 . الترد  ية الدياثة -1 2017

 

 :تية آلجب عغ األسئمة اأ:  الثالث الدؤال سشة الػرود
 . حاومثمة إهابتػ مدطسا  , الرياضية االدياثة, ااوطساؿ الس سات إنجاز سياثة ب ؽ قارف  -3 2017

 

 

 :عخف السفاليع اآلتية  :  الخابع الدؤال 
 [ العالهية الدياثة - سياثة الحؾادز ]  

 

 عمل العبارات اآلتية ::  الخامذ الدؤال 
 .اوخرػ  الدياثة حأنؾاع موارنة العالهية الدياثة تكاليس ارتفاع -أ 

 

 :أجب عغ األسئمة اآلتية :  الدادس الدؤال 
 .السف ؾـ : مؽ ث ا التاريخية الدياثة  ا  الديشية الدياثة ب ؽ قارف  -1 
 . ال دؼ ثد  الدياثة نؾاعأ كأثد العالهية الدياثة أقداـ طؽ ثتحد -2 

 

 

 

 

 

 

 مغ الػحجة الخابعة ثالثالاألسئمة السقالية التالية الخاصة بالجرس 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية األسئمة
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 والثانيةخخيصة العالع،  األولى  سيتع تػزيعيا عمى ثالثة خخائط الدياحةالطػاىخ الجغخافية التي وردت في الػحجة الخابعة 
 خخيصة فمدصيغ والثالثةخخيصة الػشغ العخبي، 

 وقج تع تػزيع الطػاىخ اآلتية عمييا: (  8رقع )  خخيصة العالع أواًل: 

 السدصحات السائية الجول القارات
 السحيط اليادئ تخكيا فخندا  أوروبا
 نيخ الدمبيدي  ماليديا إسبانيا أفخيكيا
 البحخ األسػد أوكخانيا إيصاليا آسيا
  رومانيا الفاتيكان 
  بخيصانيا اليػنان 

  ألسانيا الػاليات الستحجة السجن
  أستخاليا كشجا باريذ
   أيدمشجا لشجن

    نيػيػرك
 

 وقج تع تػزيع الطػاىخ اآلتية عمييا: (  9رقع )  خخيصة الػشغ العخبي ثانيًا: 

 جبال السدصحات السائية السجن الجول
 جبال لبشان البحخ الستػسط القاىخة مرخ األردن 
  البحخ السيت دبي الدعػدية سػريا
  نيخ الشيل بيخوت االمارات العخاق

  نيخ دجمة  القجس  فمدصيغ
  نيخ الفخات   لبشان

 

 وقج تع تػزيع الطػاىخ اآلتية عمييا:(  10رقع  )  خخيصة فمدصيغ ثالثًا: 

 
 

 الطػاىخ الصبيعية السدصحات السائية السجن
 األغػار البحخ السيت أريحا القجس

  نيخ األردن  
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 وقج تع تػزيع الطػاىخ اآلتية عمييا:(  10رقع  )  خخيصة فمدصيغ ثالثًا: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطػاىخ الصبيعية السدصحات السائية السجن
 األغػار البحخ السيت أريحا القجس

  نيخ األردن  

البحخ 
 الستػسط

 سيشاء

 البحخ 
 السيت

 

 أريحا
 القجس 

 

 األغػار
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 اإلجابة الشسػذجية 
 الدابقة ربعألسئمة الػحجات األ 
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 : )الجغخافيا السشاخية(إجابات الػحجة األولى
 الجرس األول –إجابات الػحجة األولى 

 اإلشعاع الذسدي, الحخارة, الزغط الجػي, والخياح (إجابة أسئمة الجرس األول : السشاخ وعشاصخه )   

  الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة :إجابة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ب د ج د د أ أ أ ج أ ب د رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 د ج ب ب أ ج أ د د أ أ ب رمد اإلجابة

 
 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 رقع الدؤال
 د ب ب أ أ أ ب ب ب ب أ ب رمد اإلجابة

 
 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 رقع الدؤال
 ب أ أ ج ج د د أ د ب ب ج رمد اإلجابة

 
 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 رقع الدؤال
 ج أ ب ج د ب ج ج د ج ج أ رمد اإلجابة

 
 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 رقع الدؤال
 د ب ب أ ج ج ب أ د أ ب د رمد اإلجابة

 
 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 رقع الدؤال
 ج ب د ب أ ج أ أ د د ب ج رمد اإلجابة

 
   91 90 89 88 87 86 85 رقع الدؤال
 ج أ ب أ د ب د رمد اإلجابة
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 : عخف السفاليع اآلتية : الثاني الدؤالإجابة   سشة الػرود
 الحخارة الشػعية :                                                                         2020

 اؼ مؽ السادة درهة متؾية ااثدة . 1هي كسية الحرارة الالزمة لردة درهة   2019مكخر 
 الجغخافيا السشاخية: 2018

 درع مؽ دراع الجغرافيا الظ ياية التي تدرس طشاار الغالؼ الجؾؼ اطشاار السشاخ االظوس  
 الستسثمة دي اإلشعاع الذسدي االحرارة االزغط الجؾؼ االرياح االتوخر االرطؾبة امغاهر التكاثف 
 مؽ اضظراحات هؾية امدػ تأث رها طمو مختمف مغاهر الحياة . اما  حدث 

 
 الدؤال الحدابي: الثالث الدؤالإجابة   سشة الػرود

 م1050=  250+   800الفخق بيغ االرتفاعيغ :            - 2020
 ° 7=  150 ÷ 1050:            150نقدع الشاتج عمى  -
 °29=   7+  22إيجاد درجة حخارة مجيشة أريحا :         -

 
 

 
 :التالية سقالية السئمة أجب عمى األ: لخابعاالدؤال إجابة  سشة الػرود

 
2020 

 الشػعية لميابذ والساء ,الحخارة تختمف درجات الحخارة عمى سصح األرض تبعًا الختالف  -1
 وضح ذلظ .      

 :كالتالي تختمف درهات الحرارة طمو سظح اورض توعا  الختالؼ الحرارة الشؾعية لمياحس االسال - 
 الساء اليابذ

 االريس :دي الش ار  -
 .:ونه  يتد  الحرارة حذيع أسرع ثرارته أطمو

 دي الش ار االريس : -
 ونه  يتد  الحرارة حذيع أحظأ. ثرارته أقع:   

 :دي الم ع االذتال  -
 ثرارته أقع :ونه  فودها حذيع أسرع .  

 : االذتال الم ع دي -
  . أحظأ حذيع  فودها أطمو : ونه ثرارته تكؾف   

 بيغ أثخ التيارات السائية البحخية عمى اختالف درجات الحخارة مغ مكان آلخخ مجعسًا إجابتظ -2 2020
   بسثال واحج فقط .                   

 مثع :/  تعسع طمو ردة درهة الدؾاثع التي تسر قرب االتيارات الوحرية الدادتة :  -أ 
االدؾاثع الغربية لوارة أارابا التؼ يؤثر طمو الدؾاثع الذرقية لوارة أمرييا الذسالية تيار الخميج الدادئ  -1
 درهة ثرارة الدؾاثع الذرقية لوارة آسيا .تيار الياحاف الدادئ التؼ يردة  -2
 لسشاطد الداثمية التي تسر قرب ا / مثع :تعسع طمو خفض درهة ثرارة االتيارات الوحرية الواردة :  -ب
 تيارؼ بشجؾيال اكشارؼ الوارديؽ طمو الدؾاثع الغربية لوارة أدريبيا . -1
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 2018مكخر                  ميد بيغ أنػاع الخياح السػسسية , وضح ذلظ باألمثمة . -3 2020
  

 الرياح السؾسسية الري ية الساطرة  -2 الرياح السؾسسية الذتؾية الجادة  -1
ت   مؽ الياحدة ذات الزغط الجؾؼ السرتفة نحؾ 
 .السدظحات السائية ذات الزغط الجؾؼ السشخفض

السدظحات السائية ذات الزغط ت   ايفا  مؽ 
 ذات الزغط الجؾؼ  ةالسرتفة نحؾ الياحد الجؾؼ 

 السشخفض, اتد   أمظارا  ازيرة . 
 

          نديع البخ ونديع البحخ . :بيغ كيف يتذكل كل مغ – 4 2020
 .هؾ ندسات مؽ الرياح الجادة ت   مؽ الياحدة إلو الوحر ليالَ  نديع البخ: - 

 أما دؾؽ الوحر ,السال د رتفة طميه الزغط الجؾؼ مؽ  انخفاض درهة ثرارة الياحدة أكثر حد   يحجث:
 .د تذيع طميه ضغط هؾؼ مشخفض        
 .ندسات مؽ الرياح الرطوة السشعذة ت   مؽ الوحر إلو الياحدة ن ارا هؾنديع البحخ:  -
 حد   ارتفاع ثرارة الياحس اانخفاض ضغظه الجؾؼ طم  ا  دي السوابع تكؾف ثرارة السال  يحجث: 

 . االزغط الجؾؼ طم  ا مرتفة مشخفزة         
 

  كيفية حجوث كل مشيسا . :قارن بيغ نديع الجبل, ونديع الػادي مغ حيث – 5 2020
 .ليال   السشخفزة السشاطد نحؾ اسفؾث ا الجواؿ قسؼ مؽ ت   ال ؾال مؽ ندسات هؾ  :نديع الجبل - 

 طؽ ارتفاط ا ااغر مداثت ا اانكذاد ا حد   انخفاض درهة ثرارة الدفؾح االوسؼ الج مية الشاتج يحجث :
 ال ؾال الوارد مؽ اوطمو إلو اواد ة ليحع محع ال ؾال الدادئ د  ا .د  وط           

 : نديع الػادي -
 .مؽ السشاطد السشخفزة ااواد ة نحؾ الدفؾح االوسؼ الج مية ن اراَ هؾ ندسات مؽ ال ؾال التي ت   

   الشدائؼ مؽ اواد ة  دخؽ ال ؾال السؾهؾد طمو الدفؾح االوسؼ د تسدد ايرتفة إلو أطمو دت  طشدما يحجث:
 العميا االوسؼ لتحع محع ال ؾال الراطد .نحؾ الدفؾح        

                                                                                                   2017مكخر      كسية اإلشعاع الذسدي الػاصل لدصح األرض .بيغ أثخ شػل الشيار في اختالف  -6 2019
 مؽ درعا  آلخرمياف , اهي تختمف مؽ هي الفترة السستدة مؽ شراؽ الذسس إلو اراب اطؾؿ الش ار :  

 الش ار ايفا   دسثال  طؾؿ الؾااع إلو سظح اورض دي اختالؼ كسية اإلشعاع الذسدير مسا يؤثر آلخ 
 الكرة الجشؾبي ث ا نرفالذسدي طمو العيس مؽ دي نرف الكرة الذسالي يؤدؼ إلو زيادة اإلشعاع 

 مؽ كسية اإلشعاع الذسدي. عمسا  وم  يؾف الش ار قر ر   
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 ، مجعسَا إجابتظاصل إلى سصح األرضفي كسية اإلشعاع الذسدي الػ  وضح كيف يؤثخ صفاء الجػ -7 2019
                                                                 2017/  2018مكخر                                                                 باألمثمة .    

 ادت كسية اإلشعاع الذسدي الؾااع إلو سظح اورض كالسشاطد الرحرااية ز كمسا كاف الجؾ اافيا   
 طمو تذتو اامتراص هزل ك  ر السؾاد العالوة دي الجؾ كالغوار ااوحخرة االدخاف االغ ؾـب شسا تعسع  
 إضعاده مثع مشاطد ارب أارابا .إلى مسا يؤدي مؽ اإلشعاع الذسدي الؾااع إلو سظح  
 

   بيغ ذلظ . .يتع تدخيغ الغالف الجػي وسصح األرض بعجة شخق  - 8 2019
 اإلشعاع الذسدي السواشر: -1 

 ابخار االغازات االغ ؾـ العالوة السؾاد ايداطد  مواشرة تدخ شه طمو الجؾؼ  الغالؼ اختراقه طشد  عسع
 .ثرارته دترتفة الذسدي اإلشعاع مؽ هزل  ستص التؼ السال 
 : اورضي الحرارؼ  اإلشعاع -2

 التعرض ل ا ايحؾل ا إلو طاقة  وـؾ سظح اورض اما طميه مؽ أهداـ حامتراص اوشعة الذسدية أثشال
 تعسع طمو تدخ ؽ الغالؼ الجؾؼ.تشوعا دي الجؾ طمو شيع أمؾاج إشعاعية ثرارية طؾيمة  ثرارية 

  .فقط وضح نديع الجبل بالخسع – 9 2018
 

 
 يعج االرتفاع واالنخفاض عغ سصح البحخ أحج العػامل السؤثخة في الزغط الجػي بيغ ذلظ .  -10 2017

كالش تراه ؽ  االرتفاع طؽ مدتؾػ سظح الوحر قرر طسؾد ال ؾال اتشاقرو ندوة الغازات الثو مةكمسا زاد  
 ث ا يشخفض مة االرتفاع طيديا   يتشاس  الزغط الجؾؼ تشاسوا   ث اااوكدج ؽ اثاني أكد د الكربؾف 

 متر ( االعيس احيح . 10مم وار / 1حسودار ) 
 

 
 

 : عمل ما يمي :الخامذالدؤال إجابة  
  شعاع الذسدي أكثخ مغ السشاشق القصبية  .تتمقي السشاشق االستػائية كسية مغ اإل -1 

 
 شوه طسؾد ة ب شسا تكؾف طمو السشاطد حد   سوؾط زااية أشعة الذسس طم  ا بزااية طسؾد ة أا 
 الوظ ية مائمة . 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةاأل
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 ارتفاع درجة الحخارة بسشصقة األغػار الفمدصيشية . -2 

 
 حد   التدخ ؽ التاتي لم ؾال الشاهؼ طؽ ه ؾط ال ؾال اتزااط ااثتكاؾ هزئياته مسا يردة مؽ  
 درهة ثرارت ا. 

 في الطل وفي مكان مفتػح . اً جياز الثيخمػميتخ يجب أن يكػن معمق -3 

 
 دي الغع : ثتو ال يتأثر حذيع مواشر حأشعة الذسس . -
 .معمد : ثتي ال يتأثر مواشرة حاإلشعاع الحرارؼ اورضي -

  .انخفاض السعجل الحخاري في السشصقة االستػائية عغ السشصقة السجارية  -4 

 
 اؾؿ اإلشعاع الذسدي الؾااع إلي سظح اورض مؽحد   كثادة الغظال الشواتي التؼ قمع مؽ ا  
 ه ة ايردة ندوة رطؾبة ال ؾال حفعع طسمية الشتح . 

 مشصقة العخوض الػسصى .انخفاض الزغط الجػي في  -5 
 . ا  ااطد ا  هؾائي ا  مسا  ذيع تيار   حد   توابع الكتع ال ؾائية الدادتة مة الكتع ال ؾائية الواردة   

 : أجب عغ األسئمة اآلتية : دادسالدؤال الإجابة  
 وشػل السػجات . , الخرائز  : مغ حيث السخئية, واألشعة غيخ السخئية قارن بيغ األشعة -1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اوشعة السرئية : -أ 
 . طم  ا الداقظة اوهداـ طمو انعياس ا خالؿ مؽ الوذرية الع ؽ ل ا تدتج   التي اوشعة هي -1
 .(ال شفدجي, ا الش مي, ا اوزرؽ , ااوخزر, ا اوافرا  ,ال رتواليا  ,اوثسر) الظيس حألؾاف تعرؼ -2
 .مييراف (  0.7 – 0.4)  أمؾاه ا طؾؿ يترااحا  , قر رة أمؾاج ذات -3
 . الذسدي اإلشعاع مجسؾع مؽ%  45 تذيع -5
 تذسع السرئية : ا ر اوشعة -ب
 , مثع اوشعة تحو الحسرال مييراف (  4 – 0.7)  ب ؽ ما طؾل ا يترااح اوشعة ذات أمؾاج طؾيمة. 1

 .االغالؼ الجؾؼ  ) الحرارية ( التي تد   ارتفاع درهة ثرارة سظح اورض    
 . الذسدي اإلشعاع مجسؾع مؽ%  46 تذيع -2
 هاما أشعة  مثع ,مييراف (  0.4)  مؽ أقع : هدا   الور رة السؾهات ذات اوشعةتذسع كسا  -3

 % مؽ مجسؾع اإلشعاع الذسدي . 9ااوشعة الد شية, ااوشعة دؾؽ ال شفدجية   اتذيع      
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 .لدصح األرض الذسدي الػاصل شعاعتالف كسية اإلالعػامل السؤثخة في اخاذكخ  -2 

 

 . الذسدي اإلشعاع سوؾط زااية -1
 طؾؿ الش ار. -2
 افال الجؾ. -3
 مؾاه ة الدفؾح الج مية. -4
 .             اورضي اول  دا -5

 يعج التدخيغ الحاتي لميػاء مغ شخق نقل الحخارة إلى الغالف الجػي, وضح ذلظ. -3 

 

 هزئياته طشد ه ؾط ال ؾال مؽ السدتؾيات العميا إلو أسفع مسا يؤدؼ إلو اثتكاؾ اتزااط تحدث  
 ثجسه اترتفة ثرارته . فيوع 

 مثع : مشظوة اواؾار الفمدظ شية : دعشدما ت   الرياح الرطوة مؽ الوحر الستؾسط دإن ا ترظدـ 
 دي ه ؾط ا اأثشال رطؾبة أقع اتروح السال ثسؾلت ا مؽ حخار حالسرتفعات الج مية الؾسظو دتفود 
 ثرارته . درهة مؽ يردة مسا ال ؾال هزئيات ب ؽ ااثتكاؾ تزااط  حدث مشظوة اواؾار 

 وعسمية الحسل الحخاري ., التػصيل الحخاري  ةبيغ عسميفخق  –4 

 

 طسمية التؾا ع الحرارؼ : -أ
  الحرارة مؽ سظح اورض اما طميه مؽ أهداـ إلو ال ؾال السالمس ل ا دي الش ار تحدث طشدما تشتوع 

  الحرارة مؽ ال ؾالاوالو مؽ الم ع. أما دي أااخر الم ع د  رد سظح اورض دتشوع إليه  االداطات
 . ال ؾال ثرارة انخفاض إلو يؤدؼ مسا ل ا السالمس 

 طسمية الحسع الحرارؼ : -ب
 تحدث طشدما  دخؽ ال ؾال السالمس لدظح اورض د رتفة إلو أطمو طمو شيع تيارات هؾائية ااطدة  

  .الجؾؼ ب ؽ مشظوت ؽ طمو شيع تيارات هؾائية أدبية حفعع اختالؼ الحرارة االزغط أا تحسع مع ا الحرارة,
 في اختالف درجات الحخارة . العػامل السؤثخة اذكخ  -5 

 

 مؾقة السياف حالدشوة لداائر العرض . -1
 االرتفاع ااالنخفاض طؽ مدتؾػ سظح الوحر . -2
 الغظال الشواتي . -3
 اختالؼ الحرارة الشؾعية ب ؽ الياحدة االسال . -4
 السدظحات السائية .الورب االوعد طؽ مؤثرات  -5
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 . مجعسًا إجابتظ بالخسع مشاشق حخاريةإلى ف سصح األرض صش   -6 

 

 
 .( شساؿ اهشؾب خط االستؾال 5ْ - 0ْتستد ب ؽ دائرتي طرض )  - السشظوة االستؾائية -1

 ـ .ْ 22ي مغ معدؿ الحرارة الدشؾؼ د  ا  -
 . االستؾال خط اهشؾب شساؿْ( 23.5 -ْ 5)  طرض دائرتي ب ؽ تستد - السشظوة السدارية -2

 . ـ 25ْ د  ا الدشؾؼ  الحرارة ي مغ معدؿ -
 .االستؾال خط اهشؾب شساؿْ ( 66.5 -ْ 23.5)  طرض دائرتي ب ؽ تستد - السشظوة السعتدلة -3

 . ـْ 17 د  ا الدشؾؼ  الحرارة ي مغ معدؿ -
 السشظوة الواردة -4

 الوظ ية
 . االستؾال خط اهشؾب شساؿْ ( 90 -ْ 66.5)  طرض دائرتي ب ؽ تستد -
 شساؿ 90ْتتس ز حال رادة الذديدة االتجسد كمسا اقتربشا مؽ دائرة طرض  -

 .خط االستؾال اهشؾبه

 
 نصاقات الزغط الجػي . ارسع نسػذجًا يسثل الكخة األرضية مػضحًا عميو  -7 
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 حيث : مشاشق ىبػبيا, واتجاه الخياح.وزان بيغ أنػاع الخياح الجائسة مغ  -8 

 

 
 الخياح التجارية : -1

 ت   مؽ مشاطد الزغط الجؾؼ السرتفة ارال السداريؽ حاتجا  مشظوة الركؾد االستؾائي. مشاطد ه ؾب ا :
 الجشؾبي .الكرة الذسالي اهشؾبية شرقية دي الشرف شسالية شرقية دي الشرف   اتجاه ا :

 العكدية :الخياح الغخبية  -2
 ت   مؽ مشاطد الزغط الجؾؼ السرتفة ارال السداريؽ حاتجا  نظاؽ الزغط الجؾؼ   مشاطد ه ؾب ا :

 السشخفض دي السشاطد السعتدلة اشوه الوظ ية.                   
 هشؾبية اربية دي الشرف الكرة الذسالي اشسالية اربية دي الشرف الجشؾبي .  اتجاه ا :

 : الخياح القصبية -3
  الزغط ذات السعتدلة السشاطد نحؾ الوظ ي السرتفة الجؾؼ  الزغط مشاطد مؽ ت   مشاطد ه ؾب ا :

 .السشخفض الجؾؼ                   
 .الجشؾبيالكرة  نرف دي اهشؾبي شرقي الذسالي الكرة نرف دي شرقي شسالي   اتجاه ا :

 
 . أمثمة عمى الخياح السحمية الحارة, والخياح السحمية الباردة أعط   -9 

 

 : مثع رياح الخساس ؽ التي ت   طمو مرر ابالد الذاـ .الرياح السحمية الحارة  -أ
 .مثع رياح السدتراؿ التي ت   مؽ هواؿ اول  اسط أارابا إلو هشؾب االرياح السحمية الواردة :  -ب
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 الجرس الثاني –لى األو إجابات الػحجة 

 إجابة الجرس الثاني : عشاصخ السشاخ الخشبة واالضصخابات الجػية

   الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة :إجابة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ج ب ب د ج د ب د ب أ د أ رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 ب أ ب أ ج د ب أ ج ب أ أ رمد اإلجابة

 
 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 رقع الدؤال
 أ ج د ب أ أ د ج ج ب د د رمد اإلجابة

 
 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 رقع الدؤال
 أ ب ب د أ ب ب ج ج ب د أ رمد اإلجابة

 
 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 رقع الدؤال
 د ج د د ب أ أ ج د ج ب أ رمد اإلجابة

 
  63 62 61 رقع الدؤال
 د ب ج رمد اإلجابة
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 : عخف السفاليع اآلتية : الدؤال الثانيإجابة  سشة الػرود
                      الخشػبة الجػية :  2020

 السال السؾهؾدة دي الجؾ مؽ حخار اتتذيع رطؾبة السال العالد دي الغالؼ الجؾؼ  هي كسية حخار 
 ل بشد  متفااتة .ال ؾا 

   : الكتمة اليػائية  2020
 عوارة طؽ هؾال متجانس دي خرائره مؽ : ثرارة ارطؾبة اا رها .  2017مكخر

 : الركيع  2019
 تحؾؿ حخار السال العالد حال ؾال أثشال الم ع إلو بمؾرات ثمجية دؾؽ اوهداـ السعرضة لم ؾال طشد  

 ) درهة الربية (. انخفاض درهة الحرارة إلو ما داف درهة التجسد 
  : التبخخ  2017

 طسمية تحؾؿ السال مؽ ثالة الد ؾلة إلو الحالة الغازية . 
 

 : اذكخ الدبب:  الثالثالدؤال إجابة  سشة الػرود
 تقل ندبة الخشػبة في السشاشق القصبية .                 -1 2018

 حد   انخفاض درهات الحرارة .  
 

 الدؤال الخابع : أجب عغ األسئمة اآلتية :إجابة  سشة الػرود
 ما السخاشخ الستختبة والشاجسة عغ حجوث العػاصف الخعجية ؟                  – 1 2019

 إطظاب اوه زة الك ربائية . -1 
 لحرائد دي الغاحات االسشازؿ .اشتعاؿ ا -2
 قد تد   الحراؽ االؾداة لإلنداف االح ؾاف . -3
 حد   ازارة اومظار السراثوة لمعؾااف الرطد ة .ثداث ال يزانات  -4

 ما الشتائج الستختبة عمى تكػن الجبية اليػائية الباردة ؟ -2 2019
 .انخفاض درهة الحرارة  -1  

 .الثمؾجمظار أا عؾااف رطد ة اهظؾؿ اوح السرحؾبة) السزف الركامي (  تكؾف الغ ؾـ -2
 صحح الخصأ الػارد بالعبارة التالية :  – 3 2018

 ػل مغ بخار الساء إلى جميج مباشخ عسمية التدامي ىي التح 
 .داف أف  سر ححالة الد ؾلةالتدامي هؾ التوخر مؽ السال الستجسد إلو الحالة الغازية مواشرة   
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 الدؤال الخامذ: أجب عغ األسئمة اآلتية :إجابة  سشة الػرود
 أ( كيفية تكػنو. ب ( السخاشخ الشاتجة في ضػء دراستظ لمركيع ، اكتب عشو مغ حيث : -1 2020

 .عشو
 كي ية تكؾنه : -أ 

 اوهداـ يتكؾف طشد تحؾؿ حخار السال العالد حال ؾال أثشال الم ع إلو بمؾرات مؽ الثمج دؾؽ  
  . اف درهة التجسد ) درهة الربية( طشد انخفاض درهة الحرارة إلو ما د السعرضة لم ؾال 

 السخاطر الشاتجة طشه : -ب
 اتالؼ السحاا ع الزراعية . -1
 .السيا  تجسد اتالؼ اناب   السيا  حفعع  -2
 .  د   ثؾادث االنزالؽ -3

   إجابتظ باألمثمة . ، ميد بيغ الدحب السشخفزة, والدحب السختفعة مجعساَ  –2 2020
  

 الدح  السرتفعة الدح  السشخفزة اهه السوارنة
 ( كؼ 12 – 7يترااح ارتفاط ا مؽ )  كؼ . 2ال يزيد ارتفاط ا طؽ  االرتفاع
 االثمؾجتد   سوؾط اومظار  السس زات

 .مرحؾبة حال رؽ االرطد
 تتكؾف مؽ بمؾرات ثمجية اغ رة -
 تدوط أمظار الكؽ ال ترع لدظح -

 .اورض لؾهؾدها طمو ارتفاطات ك  رة
 .سح  الدسحاؽ الركامي .سح  السزف الظووي االركامي اومثمة

 

        2017مكخر مع الخسع . دعع إجابتظ بسثاليغ وضح كيف تتذكل األمصار التزاريدية . و  –3 2020
 ـ حالدفؾح الج مية السوابمة ل ا  دترتفة إلو أطموطشدما ت   الرياح الوحرية الرطوة دترظد تتذيع 2020

 :مثعرا  مظاأ حدث التكاثف اتتكؾف الغ ؾـ اتدوط  امة انخفاض درهة ثرارت ا 
 الغربية مؽ هواؿ دمدظ ؽ السؾاه ة لمرياح الرطوة الوادمة اومظار التي تدوط طمو الدفؾح  -1

 مؽ الوحر الستؾسط شتال .    
 الرطوة الوادمة مؽ  الدفؾح الغربية لجواؿ راكي السؾاه ة لمرياحاومظار التي تدوط طمو  -2

 السحيط ال ادغ .     

 



 

 

 

تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 األدبً/ الفرع   
الدراسات / المبحث

 الجغرافٌة
اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهٌل التربوي

113 

 
 مغ أنػاع الجبيات اليػائية ، الجبية اليػائية الجافئة . اكتب عشيا مغ حيث : – 4 2020

 التأثيخات الشاتجة عشيا  –كيفية تذكميا                   ب  –أ 
 الكتمة ال ؾائية الدادتة اتحع محع الكتمة ال ؾائية الواردة . ديظرت ماتتكؾف طشدكي ية تذيم ا : -أ 

 ط ؾبته اتذيع الغ ـؾ الستفرقة اتدورطزيادة دي ثرارة ال ؾال ا التأث رات الشاتجة طش ا :  -ب
 .                            أثيانا  اومظار                              

 مصار في ضػء ذلظ :تعج أمصار السشخفزات الجػية أحج أنػاع األ -5 2017
 ما السشاشق التي تدػد فييا .   -وضح مع الخسع كيف تتذكل .         -    

 تذيع أمظار السشخفزات الجؾية: -أ 
 تدؾد دي العراض الؾسظو التي تتعرض لمسشخفزات الجؾية السرحؾبة حالج  ات ال ؾائية  
 التي تد  ث ا يرتفة ال ؾال السراث  لمسشخفزات الجؾية إلو أطمو مد وا  تكؾف الدح   
 سوؾط اومظار الغزيرة . 

 :ما السشاطد التي تدؾد د  ا -ب
 . اخميج السيديػ –اارب أارابا  –ثؾض الوحر الستؾسط امؽ ضسش ا دمدظ ؽ    

 
  أمثمة عمييا    -مفيػميا                ب -أ اكتب عغ الكتل اليػائية مغ حيث : -6 2017

 .متجانس دي خرائره مؽ : ثرارة ارطؾبة اا رهاعوارة طؽ هؾال     مف ؾم ا :  -أ 
 .الكتع ال ؾائية الواردة   مثع الكتع ال ؾائية الوظ ية -1أمثمة طم  ا : -ب

 .الكتع ال ؾائية الدادتة امردرها السشاطد السدارية اشوه السدارية ااالستؾائية -2                
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  الدؤال الدادس: عمل ما يمي :إجابة  
 االستػائية . السشاشق في التبخخ عسمية زيادة -1 
 ساطات التذسس .طؾؿ حد   ارتفاع درهات الحرارة ا     
 الخياح الدخيعة تداعج عمى عسمية التبخخ . -2 
 .الودرة طمو ثسع اتحريػ ال ؾال الرط  ليحع محع ال ؾال الجاؼ مسا  داطد طمو التوخروف ل ا  
 يعج الركيع مغ أخصخ أشكال التكاثف عمى الشباتات . -3 
 ونه  زعف نسؾها ايجسد العرارة د  ا ايسزؽ خال اها . 
 لمشجى فػائج كثيخة . -4 

 

 االشواتات. عد مردر مؽ مرادر الرطؾبة لمتربة  -1
 يؤخر طسمية توخر السال مؽ التربة. -2
 يؤخر طسمية الشتح مؽ أاراؽ الشواتات. -3
  سشة دخؾؿ اآلدات الزراعية واراؽ الشواتات الس ممة . -4

 لمدحب أثخ في السشاخ وحالة الجػ . -5 

 

 طؽ ثالة الظوس فيسا إف كاف اافيا  أا اائسا . تع ر -1ون ا : 
 تشغؼ نفاذ اإلشعاع الذسدي إلو اورض . -2        
 تومع مؽ نفاذ اإلشعاع الحرارؼ اوراضي إلو طووات الجؾ العميا . -3        
 تعد السردر السواشر لمتداقط حيادة أشياله . -4        

 الدحب السختفعة أمصارىا ال ترل إلى سصح األرض . -6 
 . ك  رة ارتفاطات طمو اهؾدها حد     
 .والسجارية  سقػط األمصار الترعيجية ) الحسمية ( عمى السشاشق االستػائية  -7 
 حد   شدة التدخ ؽ انذاط التيارات ال ؾائية الراطدة .   
 .السشاشق السجارية والسعتجلة عمى ط البخد دقي -8 
 حد   التيارات ال ؾائية الراطدة .   
 القصبية. عجم سقػط البخد عمى السشاشق -9 
 حد   ضعف نذاط التيارات ال ؾائية الراطدة .  
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 الدؤال الدابع: أجب عغ األسئمة اآلتية :إجابة  
 والعػامل السؤثخة فييا –السفيػم  -,مغ حيث:ػبة السصمقة, والخشػبة الشدبية قارن بيغ الخش -1 

 

 
 الرطؾبة الشد ية الرطؾبة السظموة اهه السوارنة

مودار ازف حخار السال دي هي  السف ـؾ
 ال ؾال. ثجؼ مع ؽ مؽ

 دعال   السؾهؾد السال حخار ندوة هي
 دي ال ؾال إلو حخار السال التؼ

  دتظية استيعاحه طمو نفس درهة
 . الحرارة

 العؾامع السؤثرة
 د  ا

السدظحات  –درهة الحرارة 
 الغظال الشواتي . -السائية 

 . التوخر معدؿ – الحرارة درهة

 
 ما اثخ الخشػبة الجػية عمى خرائز اليػاء . -2 

 

 اذا انخفزو الرطؾبة حذيع ك  ر  روح ال ؾال هاؼ ثار أا هاؼ حارد . -1
 اذا ارتفعو الرطؾبة حذيع معتدؿ  روح ال ؾال مشعش الظيس . -2
 .% مة ارتفاع درهة الحرارة دإن ا تد   الز د االسمع 65إذا زادت الرطؾبة ند ت ا طؽ  -3
 

 ما العػامل التي تداعج في تذكل الزباب ؟ -3 

 
         . الرطؾبة مؽ طالية ندوة تؾادر -1
 . ال ؾال سيؾف  -2

 .  سقػشياصشف سقػط األمصار حدب كسية  -4 

 

 

 ممؼ/ سشؾيا  (. 1500تزيد طؽ )  مشاطد ازيرة اومظار -1
 مثع : السشاطد االستؾائية اشرؽ الوارات . 

 ممؼ/سشؾيا  (. 1000 – 500تترااح ما ب ؽ )  اومظارمشاطد متؾسظة  -2
 مثع : ثؾض الوحر الستؾسط اارب الوارات ااسظ ا.

 ممؼ / سشؾيا  (. 300توع طؽ )  مشاطد نادرة اومظار -3
 مثع : السشاطد الرحرااية الحارة االسعتدلة االجم د ة.
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 .آلية التذكل وتأثيخىا عمى الجػ  : الجػي مغ حيث ختفعوالس الجػي  شخفسبيغ السقارن  -5 

 

 فض الجؾؼ :السشخ -1
 يتذيع طشدما  ديظر كتمة مؽ ال ؾال طمو مشظوة ما تشخفض قيؼ الزغط الجؾؼ دي مركزها

 اترتفة طشد اوطراؼ , اتشددة الرياح مؽ اوطراؼ نحؾ السركز , ايشتج طشه ثالة مؽ طدـ  
 االستورار, اتكؾف ثركة الرياح طيس طوارب الداطة دي الشرف الذسالي . 
 السرتفة الجؾؼ : -2
 يتذيع طشدما تديظر كتمة مؽ ال ؾال طمو مشظوة ما ترتفة قيؼ الزغط الجؾؼ دي مركزها  
 اتشخفض طمو أطراد ا , اتشددة الرياح نحؾ اوطراؼ مد وه استورار دي ثالة الجؾ .  
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 الجرس الثالث –إجابات الػحجة األولى          

 إجابة الجرس الثالث : األقاليع الحارة في العام

  الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة :إجابة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 أ ج د ب ب أ أ ج أ ب د ج رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 د أ د ب أ ج د د د ج أ ب رمد اإلجابة

 
 

 : عخف السفاليع اآلتية : لثانيالدؤال اإجابة  سشة الػرود
 السشاخات الحارة :  2020

 ( شساؿ اهشؾب ° 30-°0مجسؾطة الشظاقات السشاخية التي تستد ب ؽ دائرتي طرض ) اسؼ  ظمد طمو  
 طؽ رارة د  ا حح ا ال توع دي أؼ ش ر مؽ الذ ؾر درهات الحاتتذاحه دي ارتفاع معدؿ خط االستؾال 

 ـ .18° 
 السجى الحخاري اليػمي :                         2020

 الفرؽ ب ؽ أطمو اأدنو درهة ثرارة تدجع دي ال ؾـ .                         هؾ 
 

 الدؤال الثالث : أحب عغ األسئمة اآلتية :إجابة   سشة الػرود
 صف خاصية الزغط الجػي والخياح في مشاخ اإلقميع االستػائي ؟  – 1 2019

 الزغط الجػي باإلقميع االستػائي : -أ  
 ة الحرارة التي تد   نذاط التيارات ال ؾائيةضغط هؾؼ مشخفض   ناهؼ طؽ ارتفاع دره ديظر طميه  
 ـ اارتفاع رطؾبة ال ؾال الشد ية .الراطدة طؾاؿ العا 

 الخياح باإلقميع االستػائي : –ب 
 لتا  ظمد طميه ) نظاؽ الركؾد االستؾائي( السشظوة الوريوة مؽ خط االستؾاليترف بركؾد هؾائه دي   
 اختالؼ دي قيؼ الزغط الجؾؼ دتكؾف  حرارة مسا يؤدؼ إلو طدـ اهؾددرهات الحد   طدـ درؽ دي   
 الزغط الجؾؼ طؽ خط االستؾال يرتفة الفرؽ دي قيؼ  اباالبتعاد ثركة ال ؾال اودبية حظ تة هداَ     

 حالرياح التجارية . مسا  دسح ب  ؾب  رياح مشتغسة معتدلة الدرطة تتجه نحؾ خط االستؾال, اتعرؼ   
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 الدؤال الخابع: عمل ما يمي :إجابة  
 .االستػائية البيئات في  ارتفاع ندبة الخشػبة  -1 
 حد   ازارة اومظار اارتفاع ندوة التوخر . 
 .االستػائياإلقميع في انخفاض السعجل  الحخاري الدشػي  -2 
 حد   تدااؼ ساطات الم ع اال ار . 

 اآلتية ب عغ األسئمة جأ الدؤال الخامذ: إجابة  
 واألمصار في اإلقميع االستػائي.صف شبيعة الحخارة  -1 

 

 الحخارة في اإلقميع االستػائي : -1
 ـ وؼ ش ر مؽ الذ ؾر, حد   ع ؾر الغ ؾـ ااومظار°22معدؿ درهة الحرارة فيه ال  وع طؽ  -
 الدائسة اكثادة الغظال الشواتي التي تمظف مؽ درهة ثرارة السشظوة االستؾائية مسا هعم ا أقع ثرارة 
 مؽ السشاطد الرحرااية . 
 .( ـ  °5يتس ز حانخفاض السدػ الحرارؼ الدشؾؼ ث ا ال يتجااز )  -
 ( ـ .°10كسا يتس ز حانخفاض السدػ الحرارؼ ال ؾمي حح ا ال يزيد طؽ )  -
 :األمصار في اإلقميع االستػائي  -2
 ممؼ/ سشؾيا  . 1500 ستاز حأف أمظار  ازيرة ادائسة يزيد معدل ا طؽ  -
  ة .أمظار  ترع د ة تتركز دي ساطات ما حعد الغ  رة مرحؾبة حالعؾااف الرطد -
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 الجرس الخابع –إجابات الػحجة األولى 

 إجابة الجرس الخابع : األقاليع السعتجلة :

  إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة :
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال

 ب ب د د ج ب أ أ أ د ب ج رمد اإلجابة 
 

  20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
  ب أ د ج ب أ ج ج رمد اإلجابة

 

 : ب عغ األسئمة اآلتيةجأإجابة الدؤال الثاني  :  سشة الػرود
 مغ خالل دراستظ إلقميع البحخ الستػسط ) شبو الخشب ( أجب عسا يمي :  – 1 2020

 ما س   سوؾط اومظار طمو اإلقميؼ شتاَل ؟ –أ 
 لساذا تترف أمظار  حالتتبتب ؟ –ب 
 أيؽ  ستد هتا اإلقميؼ دي أمرييا الجشؾبية ؟ –ج 

 ما سبب سقػط األمصار عمى اإلقميع شتاًء ؟ -أ 
 الرياح الجشؾبية الغربية الرطوة السراثوة لمسشخفزات الجؾية . حد   ه ؾب  
 بالتحبحب ؟ لساذا تترف أمصاره -ب

 اقؾطه ب ؽ السشاخ الرط  االسشاخ الرحرااؼ .حد       
 أيغ يستج ىحا اإلقميع في أمخيكا الجشػبية ؟ –ج 

 . اسط تذ مي دي ارب الوارة     
 .وضح أثخ السختفعات الجبمية وامتجادىا في مشاخ فمدصيغ – 2 2020

  
  ل  اانخفاض ا شتا ا  اطتداؿ ثرارت ا ايفأدػ إلو مسا حذيع طؾلي مؽ الذساؿ إلو الجشؾب  تستد

اقمت ا ازيادة كسية اومظار الداقظة طمو الدفؾح الغربية السؾاه ة لمرياح الوادمة مؽ الوحر الستؾسط    
 اقؾط ا دي عع السظر .طمو الدفؾح الذرقية حد   
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 ب عغ األسئمة اآلتية :ج: أ خابعلالدؤال اإجابة  
 .الجغخافي إلقميع البحخ الستػسطحجد االمتجاد  -1 
 يتركز دي ثؾض الوحر الستؾسط : دي كع مؽ الدؾاثع الغربية لوارة آسيا اهشؾب قارة أارابا - 

 اشساؿ ارب قارة أدريبيا . 
  ستد حع دا  طؽ ثؾض الوحر الستؾسط : دي إقميؼ الكاب هشؾب ارب أدريبيا اكاليفؾرنيا  -

 .هشؾب ارب أمرييا الذسالية ااسط تذ مي ارب أمرييا الجشؾبية اهشؾب ارب اهشؾب شرؽ أستراليا
 . استشتج العػامل السؤثخة في مشاخ فمدصيغ -2 
 هعمو مشاخ مشظوة الد ع الداثمي معتدلة الحرارة ايفا  اشتال  مؤثرات الوحر الستؾسط :  -1 

 ازيادة كسية اومظار.    
 ثرارت ا أدػ إلو اطتداؿمسا حذيع طؾلي مؽ الذساؿ إلو الجشؾب امتدادها السرتفعات الج مية :  -2
 الدفؾح الغربية السؾاه ة لمرياح الوادمةايفَا اانخفاض ا شتاَل ازيادة كسية اومظار الداقظة طمو   
 .اقؾط ا دي عع السظراقمت ا طمو الدفؾح الذرقية حد   الوادمة مؽ الوحر الستؾسط   ا   
 حانخفاض ا طؽ مدتؾػ سظح تستد شرؽ دمدظ ؽ حسؾازاة السرتفعات الج مية اتتس ز اواؾار:  -3

 الوحر اارتفاع ثرارت ا ايفا  اددت ا شتال  اقمة أمظارها حد   اقؾط ا دي عع السظر             
 كسيات مؽ اومظار حد   ااؾؿ الرياحالجزل الذسالي مؽ اواؾار تدوط طم  ا أما              
 الساطرة ط ر س ع مرج بؽ طامر االوظؾؼ .             
 هعع مشاخ احرااؼ التؼ يتسثع  : قرب هشؾب دمدظ ؽ مؽ السؤثرات السدارية االرحرااية  -4

 دي احرال الشو  التي توة هشؾب دمدظ ؽ اتذيع نرف مداثت ا.    
 

 : عمل ما يمي :ثالثالدؤال الإجابة  
 الريف في اقميع البحخ الستػسط . جفاف فرل -1 
 حد   اقؾطه تحو تأث ر الزغط السرتفة شوه السدارؼ ) السرتفة اآلزارؼ (. 
 سقػط االمصار شتاء عمى فمدصيغ . -2 
 الرياح الجشؾبية الغربية الرطوة السراثوة لمسشخفزات الجؾية . ه ؾبحد    
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 الجرس الخامذ – إجابات الػحجة األولى

 إجابة الجرس الخامذ : األقاليع الباردة 

 الرحيحة :إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة 
  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال

 أ د أ ج أ د ج ب د ب ب رمد اإلجابة 
 

 

 

 ب عغ األسئمة اآلتية :ج: أ نيالدؤال الثا 
 .الخرائز السشاخية : بيغ االقميع شبو القصبي والتشجرا مغ حيث قارن  -1 
 اإلقميؼ شوه الوظ ي :-1 

 .يترف حانخفاض درهة الحرارة داف درهة التجسد خااة دي درع الذتال - 
 معغؼ أمظار  تتركز دي نرف الدشة الريفي . - 
 إقميؼ التشدرا : -2
 الستؾؼ معغؼ ش ؾر الدشة .ي مغ معدؿ الدشؾؼ لدرهة الحرارة داف الرفر  - 

 .صف شبيعة السشاخ في االقميع القصبي  -2 
 يرتفة دي أؼ ش ر مؽ ش ؾر الدشة طؽ درهة التجسد .يترف حاف معدؿ الحرارة فيه ال  - 

 ال يؾهد فيه أؼ مغ ر مؽ مغاهر الحياة ايؾاف حالرحارؼ الجم د ة . -
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 الصبيعية والبذخية(لثانية: )السػارد إجابات الػحجة ا
 الجرس األول –إجابات الػحجة الثانية 

 إجابة الجرس األول : السػارد الصبيعية

  إجابة الدؤال األول اختخ اإلجابة الرحيحة :
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 د أ ب د أ ج د ج أ د ب د رمد اإلجابة

 
  23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 ب د ج ج أ د ب أ ج ب أ رمد اإلجابة

 
 

 

 

 :: عمل لسا يمي الدؤال الثانيإجابة     سشة الػرود
2020 
2019 

 أخخى مكخر برياغة     ضخورة االىتسام بريانة السػارد الصبيعية والحفاظ عمييا .  – 1
 .) تشبع أىسية صيانة السػارد نتيجة لعجة اسباب بيغ ذلظ(  

 .كث ر مؽ السؾارد الظ ياية الستشزاؼ ا -1 حد   
 . زيادة الظم  العالسي طم  ا -2      
 .ندرة حعز ا -3      

 

 

 

 

 

  السقالية اآلتية الخاصة بالجرس األول مغ الػحجة الثانيةسئمة األإجابة 
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 .: أجب عغ األسئمة اآلتية الدؤال الثالثإجابة   سشة الػرود

 عمى الخغع مغ أىسية السػارد الصبيعية ، إال أتو يتختب عشيا آثار سمبية ومجمخة أحيانًا  –1 2020
 وضح ذلظ مع األمثمة.    

  تعرض الداؿ التي تستمػ السؾارد الظ ياية وطساع الداؿ الخارهية مؽ خالؿ :  -1 
 الغزا العديرؼ لالستيالل أا التدخع اوهش ي بؾضة الوؾاطد العديرية د  ا أا تو  دها حاتفاقيات     
 .  ااستيالل االثتالؿ الر  ؾني طمو السؾارد الفمدظ شيةالعراؽكسا ثرع مة  مؾارهاطمو     
 يؤدؼ سؾل استغالؿ السؾارد الظ ياية ا ر الستجددة إلو استشزاد ا . -2
 . التد   دي التمؾث ال  تي مؽ ه ة اإثداث خمع دي التؾازف ال  تي -3

 .السػارد الصبيعية حدب العػامل التي أدت إلى نذػئيا وتخكيبيا صشف -2 2020
  

   الحية دي طووات اورض الداخمية  ناتجة طؽ تحمع حوا ا الكائشات مرادر طزؾية -1
 مثع: الشفط االفحؼ الحجرؼ .كووا ا الشواتات االظحال  

 ااومالح . مثع :خامات السعادف مرادر ا ر طزؾية -2
طشاار مؾارد تزؼ  -3

 اا ر طزؾية طزؾية
 مثع : التربة 

 

 ( بيغ ذلظ مع األمثمةترشيف اإلنتاجي )حدب االستسخاريةمغ أسذ ترشيف السػارد الصبيعية ال -3 2020
  

 .هي التي تتؾادر حذيع دائؼ اال تشفت دائسةال الظ يعة سؾاردال -1
 مثع : الظاقة الذسدية االرياح االسد االجزر.

 يشابية السيا  .ا الغاحات : مثع : هي التي  سيؽ أف تتجدد  ستجددةالسؾارد ال -2
 هي التي تشت ي حانت ال مردر اهؾدها نتيجة االست الؾ السدتسر ل ا ستجددةالمؾارد ا ر  -3

 مثع : السعادف.
 

 مغ العػامل التي تؤثخ في استغالل السػارد الصبيعية ، شبيعة تػاججىا واالستقخار الدياسي. – 4 2020
 .وضح ذلظ     

  ط يعة اهؾد السؾارد الظ ياية : -أ 
 .الظ ياية الراوة مثع ال  تة الوظ يةتزداد تكمفة استغالؿ السؾارد الظ ياية دي ال  تات ذات الغراؼ  -
 أطساؽ ك  رة تحو سظح اورض  يؾف تكاليس استغالل ا اطمو السؾارد السؾهؾدة حيسيات قم مة  -

 داف هداػ اقتراد ة.ا  مرتفعة   
 . ب االشزاطات تحؾؿ داف استغالؿ السؾارد الظ ياية أا تدم رهاالحرا االستورار الدياسي :    -ب
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 السػارد مغ االستشداف .وضح االستخاتيجيات الزخورية لريانة وحساية  -5 2020
  دراسة السؾارد الظ ياية : –أ  

 حالسؾارد .اإلضرار اد الدياف اثاهات ؼ الستزايدة داف طدأ تحو د التؾازف ب ش ا اب ؽ زيادة  -1
 تحديد ثجؼ السؾارد الظ ياية اما تحووه مؽ نسؾ اقترادؼ اتشسية مدتدامة . -2
 الوؾان ؽ االتؾه ات الدياسية : -ب
 ب شسا يتؼ استغالؿ سؾارد داف اإلضرار ب ت  السؾارد , تحااؿ كث ر مؽ الداؿ سؽ قؾان ؽ الستغالؿ ال   
 لمتؾه ات الدياسية لحيؾمات الداؿ الس يسشة . ا  حعز ا اآلخر تشف ت   
 دي إ جاد بدائع لمسؾارد الظ ياية مثع ابتكار مؾارد اشاعيةتؾعيس التودـ العمسي االتكشؾلؾهي :  -ج

لتخ يس االستغالؿ السفرط لكث ر مؽ السؾارد كاولياؼ الرشاعية االسظاط الرشاطي هديدة    
 .الظ ياية

 

 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية الخابع الدؤال إجابة سشة الػرود
 أىسية كبيخة في حياة اإلندان, وضح ذلظ .تعج السػارد الصبيعية ذات  -1 
 : تؾعيس الرخؾر دي ال شال االشفط دي الظاقة. تدتغع دي تم ية اثتياهاته اتظؾير ثزارته مثع -1 

 ب اردة مدتؾػ الدخع مؽ خالؿ اإلتجار تدتغع كسؾرد اقترادؼ لمداؿ دي تؾد ر درص طسع ا  -2
 االرخؾر دي دمدظ ؽ, ااوخذاب دي ال رازيع. الخميج العربيتردير الشفط دي ك      

 الحرؾؿ طم  ا  عظ  ا قؾة مؤثرة دي الوراراتلة لمسؾارد ااستغالل ا اومثع أا امتالؾ الدا  -3
 اإلقميسي االعالسي كالداؿ الرشاعية الك رػ . االقتراد ة االدياسية طمو السدتؾػ 

 
 وضح ذلظ باألمثمة .مغ أسذ السػارد الصبيعية الترشيف السكاني ,  -2 
  

 مثع : تتؾادر دي كادة اوماكؽ ايسيؽ الحرؾؿ طم  ا حد ؾلة مؾارد ااسعة االنتذار -1
 . التربةال ؾال اأشعة الذسس ا  

  مثع  : الغاحات اورض سظح مؽ السشاطد حعض دي تؾهد مؾارد متؾسظة االنتذار -2
 الزراعية التربةا   

  متؾازف  ا ر ابذيع اورض سظح مؽ محددة ماكؽأ دي تؾهد مؾاردة نادرة االنتذار -3
     الشييعا  الساسا  الته مثع :    

 

 م 2021 – 2020سئمة التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام األ
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 مغ العػامل التي تؤثخ في استغالل السػارد الصبيعية مجى تػضيف السعجات التقشية والتكشػلػجية  -3 

 وضح ذلظ .     
 :  إلو أدؼ االتكشؾلؾهية التوشية السعدات تؾعيس تؼ كمسا -أ 

   الظ ياية السؾارد استغالؿ زيادة -1  
   االرداهية الدخع مدتؾػ  ردة -2  
 : إلو يؤدؼ االتكشؾلؾهية التوشية السعدات تؾعيس ضعف -ب
  .الظ ياية السؾارد استغالؿ ضعف -1 
 . االقتراد ضعف -2 
 .الفور ندوة زيادة -3 

 

 :ناقر العبارة األتية :  الخامذ الدؤال إجابة سشة الػرود
 . السػارد الصبيعية نعسة ونقسة في آن واحج( )  
 :نعسة : ألنيا  -أ  

 تد ؼ دي تؾد ر درص طسع . -1  
 ردة مدتؾػ الدخع االسايذة. -2  
 تعظي الدالة قؾة مؤثرة دي اتخاذ الورارات الدياسية ااالقتراد ة. -3  
 نقسة : ألنيا : -ب
 تد   التمؾث ال  تي. -1 
 تد   اثداث خمع دي التؾازف ال  تي. -2 
 وطساع الداؿ اوهش ية.تعرض الدالة التي تستمك ا  -3 

 

 

    

. 
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 الجرس الثاني –إجابات الػحجة الثانية 
 إجابة الجرس الثاني : السػارد السعجنية الصبيعية

  إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة:
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ب ب أ د ب ج د أ ج أ أ ج رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 أ ج ج ب ج أ د ب ب د ج أ رمد اإلجابة

 
   28 27 26 25 رقع الدؤال
 د أ د أ رمد اإلجابة

 
 

 

 

 . : أجب عغ األسئمة اآلتية الثاني الدؤال إجابة    سشة الػرود
 االقتراديةلجغخافيا ايعج الػقػد السعجني العزػي أحج ترشيفات السػارد السعجنية مغ وجية نطخ  -1 2020

    وضح ذلظ .         
 : الرشاعية اهيذسع مادة الؾقؾد الرئيدية التي قامو طم  ا الش زة ت 

 :  الفحؼ الحجرؼ  -1
 تذيع حفعع تعرض الشواتات ااوشجار التي اندثرت تحو اورض لمزغط اترم و دي الظووات   

 .هشؾب أدريبيا  , امؽ السشاطد التي تذت ر حالفحؼ الر ؽ األسانيا ا اورضية    
 السؾاد ال  دراكربؾنية : -2
 .تذسع ال تراؿ االغاز الظ يعي  
 راسيا .  االعراؽ  ا الجزائر  ا : الدعؾد ة أش ر السشاطد الغشية ب اامؽ  -

 

  مغ الػحجة الثانية قالية اآلتية الخاصة بالجرس الثانيالسسئمة األإجابة 
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 وضح ذلظ .، تعتبخ الرخػر الشارية مغ العػامل السؤثخة في تػزيع السػارد السعجنية  - 2 2019
 الرخؾر الشارية : - 

 طمو اترم و تد رد ال راك ؽ ثؾراف طشد حاطؽ مؽ تخرج التي (الساهسا مادة ) مؽ تكؾنو التي هي
 .أا تحو اورض اخؾر هؾفيةبركانية سظحية ميؾنه اخؾر  اورض سظح  
 أهؼ خرائر ا : -
 تؾهد دي الظ يعة طمو شيع كتع اليس طووات . -1 
 تخمؾ مؽ اوثاد ر . -2 
 .ا ر مدامية -3 
 مؽ اخؾرها الجران و االوازلو. -4 
 .مؽ أهؼ معادف التي تحؾي ا: الته  االساس االفزة -5 

  

 

 :عمل لسا يمي  : الدؤال الثالثإجابة  سشة الػرود
 أىسية الثخوات السعجنية. -1 
 .اوخرػ  الرشاعية الوظاطات اتظؾر لمرشاطة اوساسي العر  تعد ون ا 
 في مشاشق بعيجة عغ مشاشق تكػنيا األصمي .وجػد بعس السعادن  -2  
 االسعادف انوم ا الرخؾر تفت و ( االتي تعسع طمو ااإلرسابحد   طسميات التعرية ) الشحو االشوع  

 مؽ أماكش ا اوامية إلو مشاطد هديدة . 
 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية . الدؤال الخابع إجابة  سشة الػرود
 في ضػء ذلظ وضح.، تعتبخ الرخػر الخسػبية مغ العػامل السؤثخة في تػزيع السػارد السعجنية  -1 

 . أىع خرائريا -2مفيػميا          -1 
 الرخؾر الرسؾبية : - 

 ة دي قيعاف الوحار االسحيظات ط رهي التي تكؾنو مؽ تراكؼ الرااس  االسفتتات الرخري
 لمزغط تساسيو اترم و طمو شيع طووات ميؾنة اخؾرمالي ؽ الد ش ؽ ابفعع تعرض ا  
 .رممية أا ط شية أا طزؾية 
 هؼ خرائر ا :أ  -
 تحتؾؼ طمو خزانات لمسيا  الجؾفية اال تراؿ االغاز الظ يعي ااوثاد ر -2    اخؾرها مدامية -1 
 الرؾافا الحجر الج رؼ  مؽ أنؾاع اخؾرها : -3  

 م 2021 – 2020تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  التي التاليةالسقالية سئمة ألاإجابة 
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 ترشيفات السػارد السعجنية مغ وجية نطخ الجغخافيا االقترادية,تعج السعادن الفمدية أحج  -2 
      أقداميا . -صفاتيا ,    ب  -وضح أىع أ       

 أهؼ افات ا : -أ 
 مؾامة لمحرارة االك ربال. -3ل ا بريد السعاف .     -2قابمة لمظرؽ االدح .    -1 

 أقدام ا : -ب
 الخامات الحديد ة : مثع / الحديد  -1 
 لورديرالشحاس اا /  مثع:   الفمزات ا ر الحديد ة -2 
 السشغش ز االشييع مثع / : دمزات الدوائػ -3 
 الته  .مثع /  :الفمزات الثس شة -4 

 ذكخ أىع معادن الصاقة في فمدصيغ ومشاشق تػزيعيا .ا -3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الوحر الستؾسطا الشو  ا  اثؾؿ حح رة ط ريا يؾهد ارب الوحر الس و اهشؾبه  ال تراؿ -1

 حيسيات محدادة, اهشاؾ اكتذادات نفظية ثديثة دي مشظوة المظراف قرب 
 الودس ارنتيس ارب راـ ّللّا. 

 اكتذف ثديثا  دي مشظوة الوحر الستؾسط قوالة الداثع الفمدظ شي ب ؽ ازة الغاز الظ يعي -2
 .اطدوالف اموابع س ع طيا اثيفا

 .يدخع دي إنتاج الظاقة الشؾاية –يؾهد دي احرال الشو  ابيسيات ك  رة   ال ؾران ـؾ -3
  .تتؾاهد حالورب مؽ أريحا ااسط الشو  اشساله الرخؾر الزيتية -4
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 الجرس الثالث –إجابات الػحجة الثانية 
 إجابة الجرس الثالث : مػارد الصاقة

 الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة :إجابة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 أ ج د أ أ ب ب د أ ج ب أ رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 ج ج ب د ب د ج ب أ ج د أ رمد اإلجابة

 
  30 29 28 27 26 25 رقع الدؤال
 ج د أ ب د ج رمد اإلجابة

 
 

 

 

 

 : عخف السفاليع اآلتية :الدؤال الثاني  إجابة سشة الػرود
 .تجارة الصاقة الستججدة 2020

 .هي التي توـؾ طمو تحؾيع الظاقات الستجددة كسرادر لمدخع االترايج ل ا 
 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية  الثالث الدؤال إجابة سشة الػرود
2020 

 
إلى بشاء السفاعالت ، وتصػيخ  1945ما اليجف مغ اتجاه كثيخ مغ دول العالع بعج عام  -1

 الصاقة الشػوية فييا ؟ 
 الرشاطات السدنية اإنتاج الك ربال  . مجاؿ الستخدام ا دي - 

 سدتخدمة دي تؾل د كسية ك  رة مؽ تستاز الظاقة الشؾاية حأف كسية الؾقؾد الشؾاؼ الث ا  -
 .الالزمة لتؾل د الكسية نفد ا  الفحؼ أا ال تراؿأقع حيث ر مؽ كسية  الك ربال  
 مؽ الداؿ التي تعتسد طمو الظاقة الشؾاية إلنتاج الك ربال كشدا االياحاف -

  مغ الػحجة الثانية لثالثاآلتية الخاصة بالجرس االسقالية سئمة األإجابة 
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 بيغ كيف يتع استغالل السياه كسرجر لمصاقة . -2 2020
 أمؾاج السيا  دي الوحار تكسؽ الظاقة السائية دي تحؾيع طاقة ثركة السيا  الشاهسة طؽ  -1 

 تحريػمؽ خالؿ  طاقة ك ربائية االسحيظات ث ا تدتغع ثركت ا طشد التودـ االتراهة إلو   
 دي السيا  . الدؾاثع أا طمو مؾلدات يتؼ ترك   ا   
 لك ربائية حاستخداـ تؾرب شاتإنتاج الظاقة اثركة السيا  أثشال السد االجزر دي تدتغع  -2

 ضخسة يتؼ ترك   ا طمو الدؾاثع ذات السد العالي.     
 ة مؽ خالؿ د  ا اون ار دي دي تؾل د الظاقة الك ربائي تدتغع كث ر مؽ الداؿ التي تؾهد -3

 الستددوة ط ر الدداد.السيا       
 عمى الغاز الصبيعي كسرجر لمصاقة .بيغ األسباب السػجبة لديادة الصمب  - 3 2019

 موارنة حالشفط االفحؼ الحجرؼ       لم  تة ا  ثيتمؾ  أقع -1  
 . طالية ثرارية اثدات طمو  حتؾؼ  -2 

 

 . عمل لسل يميالخابع :  الدؤال إجابة سشة الػرود
 ما زال الشفط السرجر الخئيدي لمصاقة في العالع . -1 
 حد   اهؾد  حيسيات ك  رة دي داؿ ال تدت مػ مشه إال الوم ع لسحداد ة التشسية الرشاعية د  ا  - 

 .ال تراكيسااية االوالستيػ االمدائؽ ااولياؼ الرشاعية طميه اس ؾله نومه اقياـ الكث ر مؽ الرشاطات  
 استغالل مرادر الصاقة البجيمة .التػجو نحػ  -2 
 ...وآمشة وألنيا نطيفة اندجاما مع التػجو العالسي لتفادي السخاشخ الشاجسة عغ مرادر الػقػد األحفػري  
 النتقادات متدايجة. أصبحت السحصات الكيخبائية والسشذآت التي تدتخجم الفحع الحجخي تتعخض -3 
 انصالق غاز ثاني أكديج الكخبػن وما يشجع عشو مغ تمػث ىػائيبدبب أضخاىا عمى البيئة بفعل  - 

 .واحتباس حخاري وتغيخات مشاخية   
 

 الدؤال الخامذ : أجب عغ األسئمة اآلتية . إجابة سشة الػرود
 . أمثمة ذكخ مع ديسػمتيا حيث مغ الصاقة مرادر صشف -1 
 مرادر الصاقة غيخ الستججدة : -1 

 ىي السرادر التي تشتيي مع الدمغ لكثخة االستخجام وتػجج في الصبيعة بكسيات محجودة وتزع  
 . مجسػعة الػقػد األحفػري التي تدتخخج مغ باشغ األرض  
 مثل : الشفط والفحع الحجخي والغاز الصبيعي واليػرانيػم .  
 الستججدة : الصاقة مرادر -2
 ىي التي تتشػع في مدسياتيا بيغ شاقة بجيمة ونطيفة ومدتجامة وال تشفح ومتػفخة لألفخاد والذعػب . 
 .الحيػية والكتل والسائية والخيحية الذسدية مثل : الصاقة 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةاأل
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 بيغ السجاالت التي تدتغل فييا الصاقة الذسدية . -2 
 اوهداـ الداكشة لإلشعاع الذسديتعتسد طمو م دأ امتراص   : مجال التحػيل الحخاري  -1 

 اوهداـ . تممػ اتحؾيمه إلو ثرارة تدخؽ                              
 . الستعساالت السشزلية االرشاعيةتدتخدـ دي اأهؼ استخدامات ا :  -

 .تدخ ؽ السيا  مؽ خالؿ مرا ا الدخانات الذسدية:  مثع     
 : الكيخوضػئي التحػيل مجال -2

 . تحؾيع اإلشعاع الذسدي مواشرة إلو تيار ك ربائي مؽ خالؿ الخال ا الذسدية  دتخدـ دي
 العمسية التظ يوات دي تدتخدـ أهؼ استخدامات ا : -
 اأبراج اإلرساؿ االورػ االظرؽ . مثع : تزايد السدارس االسدتذ يات ااوقسار الرشاعية   

 بيغ اآلثار الدمبية الستغالل شاقة الخياح . -3 
 تحتاج إلو مداثات ك  رة مؽ اوراضي لزراطة السرااح ال ؾائية . -1 

 الزجيج الشاهؼ طؽ داران ا . -2
 .اإلرهاؽ الوررؼ لمواطش ؽ قرب ا -3

 

 قارن بيغ الدؤال الدادس :  إجابة سشة الػرود
 الفحع الحجخي والغاز الصبيعي كسرجر لمصاقة . 
 الفحؼ الحجرؼ : -1 

 .العذريؽثتو ااائع الورف  دي العالؼ شيع السردر اواؿ لمظاقة -
 ليحتع السرتوة الثانية مؽ ث ا مداهسته دي إنتاج الظاقةتراهة استخدامه حعد ع ؾر طاقة ال تراؿ  -
 % مؽ الظاقة السدتخدمة دي العالؼ . 29 ذيع  -
 مؽ أش ر الداؿ السدتغمة له الر ؽ اال شد -
 النتوادات متزايدة الك ربائية االسشذآت التي تدتخدـ الفحؼ الحجرؼ تتعرضأاوحو السحظات  -

 حد   أضراها طمو ال  تة حفعع انظالؽ ااز ثاني أكد د الكربؾف اما يشجؼ طشه مؽ تمؾث هؾائي   
 .ااثتواس ثرارؼ اتغ رات مشاخية     

 الغاز الظ يعي : -2
  ذيع السردر الثالا لمظاقة طمو مدتؾػ العالؼ -
 % مؽ الظاقة السدتخدمة دي العالؼ . 24 ذيع  -
 مؽ الستؾقة زيادة الظم  طميه كسردر لمظاقة آلنه أقع تمؾث لم  تة ايحتؾؼ طمو اثدات ثرارية  -

 طالية .    
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 الجرس الخابع –إجابات الػحجة الثانية 
 الجرس الخابع : السػارد الشباتية الصبيعية أسئمة إجابة

  اختخ اإلجابة الرحيحة : الدؤال األول :إجابة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ج أ د د ب أ ب ب د د ج د رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 ج ج أ ج د ب د أ ج ب أ ب رمد اإلجابة

 
  30 29 28 27 26 25 رقع الدؤال
 أ ج د ب أ ج رمد اإلجابة

 
 

 

 خف السفاليع اآلتية .عالثاني :   الدؤال إجابة سشة الػرود
 :حذائر اإلستبذ 2020

 .ثذائش قر رة اناطسة تشسؾ دي السشاطد شوه الجادة دي مختمف أنحال العالؼ 
 

 عمل العبارات اآلتية .:  الثالث الدؤال إجابة سشة الػرود
 ( في السشاشق القصبية وشبو القصبية .) الزػئي يضعف عسمية التسثيل الكمػروفيم –1 2020

 انخفاض درهات الحرارة الالزمة لشسؾ الشوات  .حد    قمة الزؾل ا  
 
 
 
 
 
 

  مغ الػحجة الثانيةالخابع  السقالية اآلتية الخاصة بالجرسسئمة األإجابة 
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 الدؤال الخابع : أجب عغ األسئمة اآلتية . إجابة سشة الػرود

 بيغ األمػر التي تتجمى فييا أىسية السػارد الشباتية الصبيعية .  -1 2020
 ثفع رطؾبة التربة .  -1 

 تحود التؾازف ال  تي د ي تؾدر الحياة االسمجأ لمكائشات الحية الظ ياية . -2
 تؾدر اوكدج ؽ اتومع مؽ ثاني أكد د الكربؾف اتمظف الجؾ . -3
 تد ؼ دي الحد مؽ الترحر. -4
 أخذاب ا كسردر لمظاقة االرشاطات الخذ ية االظ ية . تدتخدـ -5
 تعد مردر اتائي ط يعي لإلنداف االح ؾانات . -6
 تدتغع كسشتزهات امحسيات ط ياية . -7

  بيغ أثخ شبيعة الدفػح الجبمية عمى الغصاء الشباتي الصبيعي . –2 2018
 تؤثر ثد  : - 

 انعدـ أا التربة سسػ قع الدفؾح انحدار درهة زادت كمسادرهة انحدار الدفؾح الج مية :  -1
 .الشباتي وكثافتو مدػ اهؾد الغظال طمو يؤثر مسا  
 اكثادته. الظ يعي الشوات الغظال اهؾد مؽ تزيد :الرطوة لمرياح السؾاه ة الج مية الدفؾح -2

 اكتب عغ الغابات االستػائية مغ حيث : -3 2017
  .أىع أشجارىا -            .مسيداتيا  -          .السشاشق التي تطيخ فييا -

 السشاطد التي تغ ر د  ا : -1 
 دي السشظوة االستؾائية الد مية دي كع مؽ ثؾض ن ر اومازاف دي أمرييا الجشؾبية تغ ر -
 ن ر الزام  زؼ دي أدريبيا اااحات إندانيديا دي هشؾب شرؽ آسيا .الكؾنغؾ ا  اثؾض ن ر 
 مس زات ا : -2
 .كثادة أشجارها اضخامت ا  -
 .ـ 60 رع ارتفاع حعز ا إلو  -
 اوبشؾس االسظاط .أهؼ أشجارها :  -3

تعج الغابات السخخوشية ) الرشػبخية( أحج أنػاع الغابات السعتجلة الباردة في ضػء ذلظ  -4 2017
      .أىع الشباتات -  .السشاشق التي تشتذخ فييا  -  .مسيداتيا - اكتب عغ:

 هتاط ا مدتبيسة –أاراق ا أبرية  –شيم ا مخراطي مس زات ا :  -1 
 تشتذر شساؿ قارات آسيا اأارابا اأمرييا الذسالية السشاطد التي تغ ر د  ا : -2
 ثتي السشظوة الوظ ية .  (45)شساؿ دائرة طرض   
  الرشؾبر : أهؼ الشواتات -3
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 الدؤال الخامذ: أجب عغ األسئمة اآلتية :إجابة  سشة الػرود
 بيغ مشاشق انتذار األحخاج في فمدصيغ . -1 
 الغربية لسرتفعات اسط دمدظ ؽ مثع :االدفؾح هواؿ الجم ع االكرمع  تشتذر دي - 

 , اأثراج المظراف ارب قرب سمف ومحسية أـ الريحاف شساؿ ارب هش ؽ, اأثراج اادؼ قانا  
 ايديظر االثتالؿ الر  ؾني طمو معغس ا حاطتوارها أثراج هشؾب ارب الخم عمديشة الودس ا  
 محسيات ط ياية أا مشاطد مغموة تد يال  لسرادرت ا. 

 مسيداتيا. –مغ حيث: مشاشق انتذارىا قارن بيغ حذائر الدافانا وحذائر اإلستبذ  -2 
  

 ثذائش اإلستوس  ثذائش الدادانا اهه السوارنة
هزوة الدكؽ دي ال شد تشتذر دي  مشاطد انتذارها

 اهزوة ال رازيع اهشؾب الدؾداف
 تشتذر دي السشاطد شوه الجادة دي 

 مختمف أنحال العالؼ 
 طؾيمة خذشة  - مس زات ا

 يزيد طؾل ا طؽ الستر  -
 تتخمم ا الكث ر مؽ الذج رات -

 قر رة اناطسة .  -

 
 تعج الغابات الشفزية أحج أقدام الغابات السعتجلة والباردة في ضػء ذلظ بيغ :  -3 

 أىع أشجارىا . -مشاشق انتذارىا     -       
  :مشاطد انتذارها - 

 اهشؾبه ,  االستؾالخط شساؿ   60 – 40 تشتذر ارب الوارات ب ؽ درهتي طرض              
 مثع ااحات ارب أارابا ااسظ ا .              

 الزاف االفم ؽ .: ؼ أشجارهاأه -
 

 الغصاء الشباتي الصبيعي. تجىػرالتػازن البيئي الشاجع عغ  أعط  أمثمة عمى مطاىخ الخمل في -4 
 انجراؼ التربة ادور ميؾنات ا العزؾية . -1 

 اردة ندوة ثاني أكد د الكربؾف .  اوكدج ؽ دي الجؾ  تجديد نوص -2
 ل ا . الكائشات الحية التي تعد مؾطشا   ب تة حعض طمو التأث ر سموا   -3

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  األسئمة السقالية



 

 

 

تصنٌف نماذج امتحانات 
 الثانوٌة العامة

 األدبً/ الفرع   
الدراسات / المبحث

 الجغرافٌة
اإلدارة العامة لإلشراف 
 والتأهٌل التربوي

135 

 الجرس الخامذ –إجابات الػحجة الثانية 
 الجرس الخامذ : السػارد البذخية  أسئمة إجابة 

   الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة :إجابة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدؤال رقع

 ج ب ب ج أ أ ب د د ج د ج رمد اإلجابة
 

  15 14 13 رقع الدؤال
 ب د أ رمد اإلجابة

 
 

 : أجب عمى األسئمة اآلتية . الثاني الدؤالإجابة  سشة الػرود
                               2019مكخر  تشبع أىسية إدارة السػارد البذخية مغ أمػر عجة . بَيشيا .   -1 2020

 تحو د أطمو كفالة إنتاهية مسيشة مؽ خالؿ تخظيط اثتياهات السؾارد الوذرية كسا  انؾطا   -1 
 .حاستخداـ اوسال   العمسية حرفة طامة ااوسال   اإلثرائية االرياضية حرفة خااة    

 ازيادة تؾد ر قؾػ طاممة متس زة دي اودال مؽ خالؿ زيادة مدتؾػ أدال العشرر الوذرؼ  -2
 را ته دي العسع .    

 لألهؾر االحؾادز االترقيات . ةطادل يةزيادة درهة االنتسال مؽ خالؿ اضة هييم -3
 اضة نغاـ لبياس أدال العامم ؽ اتو يسه . -4

 مغ خالل دراستظ إلدارة السػارد البذخية أجب عسا يمي :  -2 2019
 مفيػم إدارة السػارد البذخية . – أ

  أىسية إدارة السػارد البذخية –ب 
 : الوذرية السؾارد إدارة مف ؾـ – أ 

 ة ات تؼ حالتخظيطهي إثدػ الؾعائف الرئيدية لمسشذآت االسؤسدات السؾهؾدة دي الدال
 . ب ا توـؾ التي لألنذظة االتشغيؼ 

 مجاب دي الدؤاؿ الدابد.أهسية إدارة السؾارد الوذرية :  -ب 
 اذكخ السعيقات والتحجيات التي تػاجو إدارة السػارد البذخية . – 3 2019

 ضعف مذاركة السؾارد الوذرية دي اتخاذ الورارات . –أ  
 تحد ات مواامة التغ  ر االتشادس العالسي . –ب 
 تحد ات اثتياهات سؾؽ العسع اتؾه اته . –ج 
 .اعؾبة قياس تأث ر السؾارد الوذرية دي التشسية –د 
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 الدؤال الثالث : أجب عغ األسئمة اآلتية :إجابة  سشة الػرود
 االقترادية. واألنذصة اإلنتاج االقترادية الحكػمية فيالدياسة  وضح كيف تؤثخ -1 
 السشتؾهات لؾضة الوؾان ؽ الجسركية لحسا ة السشتجات الؾطشية مؽ مشاددةتمجا كث ر مؽ الحيؾمات  - 

 إذا تعرض سعر ي اتواع سياسة  تث  و سعر محرؾؿ أا مشتج رئيدالسساثمة ل ا , أا اوهش ية  
 ترريفه لألسؾاؽ  عرؼ ) سياسة تعزيز اوسعار (. اتخزيشه ثؼأا شرائه لم  ؾط أا دطسه   
 االتدري تأه ع التذجية قظاع طمو قظاع آخر مؽ خالؿ تؾد ر الدطؼ السالي اخفض الزرائ  ا  أا 

 .مسؾارد الوذرية العاممة فيهل  
 عجد متصمبات إدارة السػارد البذخية مع ذكخ مثال عمى ذلظ. -2 
 اهؾد نغاـ د سوراطي  زسؽ :  -أ 

 االنتخاب . –الحوؾؽ الدياسية : مثع / ثرية التع  ر  -1
ثرية تررؼ الفرد حأمالكه   -مسارسة التجارة   –الحوؾؽ االقتراد ة : مثع / تؾد ر درص طسع  -2
 الحوؾؽ االهتساعية : مثع / تؾد ر الخدمات الرحية االتعميسية . -3
 مؽ خالؿ :لسؾارد الوذرية : تخظيط ا  -ب
 اونذظة االقتراد ة أا العاطمة طؽ العسع .دي  دراسة اضة الوؾػ العاممة  -1
   ع مؽ خالؿ ما  حتاهه سؾؽ العسع اما هؾ متؾدرالتؾد د ب ؽ العرض االظم  دي درص العس -2

 . لتخررات التي  حتاه ا سؾؽ العسعمثع / تؾهيه طموة الجامعات نحؾ اثاليا ,     
 لسػاجية التحجيات التي تػاجو إدارة السػارد البذخية. اقتخح حمػالً  -3 
 ي دمدفة إدارة مة السؾارد الوذرية .ت ش -1 

 استخداـ أداات التحف ز كالسيادآت االتودير االدطؼ . -2
 .زيادة االستثسار دي رأس الساؿ الوذرؼ مؽ ث ا التدري  اتظؾير الودرات االس ارات -3
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 لثالثة: )مخاشخ تيجد األرض(إجابات الػحجة ا
 الجرس األول –إجابات الػحجة الثالثة 

 إجابة أسئمة الجرس األول : الكػارث

 الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة :إجابة 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ب ج أ د ب ج د أ ب د ب ج رمد اإلجابة

 
  15 14 13 رقع الدؤال
 ب ج د رمد اإلجابة

 
 

 

 الثاني : أجب عمى األسئمة اآلتية : الدؤالإجابة  سشة الػرود
  صشف أنػاع الكػارث الصبيعية مع ذكخ مثال واحج عمى كل مشيسا . -1 
 مثع الزالزؿ اال راك ؽ. كؾارث ه ؾلؾهية -1 

 مثع اوابتة ااآلدات الزراعية. كؾارث ب ؾلؾهية -2
 مثع الشيازؾ. كؾارث كؾنية -3
 .ر الجفاؼ اال يزانات ااوطاا  مثع انحواس اومظار التؼ  د  كؾارث مشاخية -4

 غيخ الستعسجة الشاجسة عغ إىسال اإلندان .البذخية اذكخ أنػاع الكػارث  -2 
 ثؾادث ناتجة طؽ إهساؿ اإلنداف مثع :  - 

              استخداـ الشار أثشال الشزهات دي الغاحات االحذائش اترك ا مذتعمة. -
 إلوال الزهاج التؼ  عسع طمو تجسية اوشعة الذسدية مد وة ثرائد دي السشاطد العذ ية ااوشجار.  -

 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام السقالية سئمة األ
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 الجرس الثاني –إجابات الػحجة الثالثة 
 أسئمة الجرس الثاني : كػارث جيػلػجية ) الدالزل والبخاكيغ (إجابة  

  اختخ اإلجابة الرحيحة::  إجابة الدؤال األول 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ب أ ب ب ج ج ج أ د أ ب أ رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 ج ب أ ب د أ ج ب ب د أ أ رمد اإلجابة

 
  28 27 26 25 رقع الدؤال
 ج ج أ ب رمد اإلجابة

 
 

 اآلتية : الثاني : عخف السفاليع الدؤالإجابة  سشة الػرود
 :البخاكيغ الخامجة -1 2020

هي ال راك ؽ التي تؾقف نذاط ا ال ركاني : حد   اندداد الذوؾؽ نتيجة لتحرؾ افائح الوذرة  
 .  أا حفعع اندداد قروة ال ركاف نتيجة لترم  الالدا ال ركانيةاورضية االتراق ا مة حعض 

 :فػىة البخكان -2 2019
 .هي الفتحة العميا لم ركاف اتكؾف دائرية الذيع اتخرج مش ا الحسؼ ااوحخرة االرماد ال ركاني 

 

 الثالث : عمل لسا يمي : الدؤال إجابة سشة الػرود
 السخاشخ الشاجسة عغ البخاكيغ .يعج تعصل حخكة الصيخان مغ   - 2020

 انتذار الغوار االرماد ال ركاني دي الجؾ لسدادات حع دة .حد             
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 : أجب عمى األسئمة اآلتية :خابعال الدؤال إجابة سشة الػرود
 تعج حخكة الرفائح التكتػنية السدبب األول لحجوث الدالزل . بيغ ذلظ .     مكخر -1 2020

ترادـ الرفائح اورضية أا تشزلد إثداها تحو اوخرػ مسا يؤدؼ إلو ثداث مؾهات حفعع   
زلزالية تشتوع ط ر الرخؾر ا السحيظات االوحار   اطشد انت ائ ا ترتد هت  السؾهات حسا  عرؼ 
حالسؾهات االرتداد ة التي تعد اوخظر كؾن ا ا ر مشتغسة   اتد   دي ثداث كؾارث تدم رية 

 خظرة .
 وضح تػزيع األحدمة الدلدالية في العالع . -2 2019

 % مؽ زالزؿ العالؼ . 68يتذيع فيه ثؾالي (: ثؾؿ السحيط ال ادغ ثزاـ ثموة الشار )  -1 
 زااراسالتؼ  ستد مؽ ه ع طارؽ مرارَا حجواؿ اول  اطؾراس ا ثزاـ االلتؾالات اول ية: -2

 اال يساال ا اانت ال حجشؾب شرقي آسيا .     
 ايرتوط اهؾد الزالزؿ فيه بؾهؾد االنكدارثزاـ اوخاديد شرقي أدريبيا اهشؾب ارب آسيا:  -3

 اآلس ؾؼ اودريوي   التؼ تعد مشظوة االاؾار االوحر الس و اأريحا ابح رة ط ريا دي دمدظ ؽ   
 هزلَا مشه .     
 مؽ شساله إلو هشؾبه ستد  :ثزاـ اسط السحيط اوطمس -4

 

 : عمل لسا يمي :خامذال الدؤال إجابة سشة الػرود
 عجم اليجوء الجيػلػجي لمكخة األرضية. -1 
 طمو ف حاطؽ اورض نذط حفعع الظاقة االزغط االسؾاد السشر رة ايشعيس طدـ ال دال أثياناو 

 .سظح ا دتحدث الزالزؿ اال راك ؽ 
 .نا ببعس اليدات األرضية رغع البعج عغ مخكد حجوثيار ػ شع -2 
 .الرخرية الظووات ط ر الزلزالية اومؾاج حد   انتواؿ  
 تعج الدالزل مغ أكثخ الكػارث التي تدبب ضخرًا لإلندان . -3 
 .اا ر متؾقة داف سابد إنتار  ون ا تحدث حذيع دجائي  
 .تذكل الجبل البخكاني -4 
 حد   تراكؼ السؾاد السشر رة اتجسدها .   
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 : أجب عمى األسئمة اآلتية . سدادالالدؤال  إجابة   سشة الػرود
 ذكخ السخاشخ الشاجسة عغ حجوث الدالزل .ا -1 
 تذود اورض اتدم ر السشذآت العسرانية اطرؽ السؾااالت . -1 

 ان يار الخزانات االدداد . -2
 ثداث الحرائد طشد تحظؼ خظؾط الغاز اانوظاع خظؾط الك ربال . -3
 . ثداث أمؾاج تدؾنامي -4

 بيغ شخق الػقاية والدالمة العامة لمحج مغ مخاشخ الدالزل . -2 
ااالطالـ ححداث ا ادرهة  ؼالد زمؾاراالراد السدتسر لم زات اورضية مؽ خالؿ ه از  -1 

 التي تواس حسبياس ريختر. قؾت ا
 التأسيس ال شدسي لمسواني التؼ  أخت حع ؽ االطتوار أثر الزالزؿ . -2
 الود سة .ايانة السواني  -3
 . االطالع طمو نذرات التؾعية لمدالمة مؽ مخاطر الزالزؿ طشد ثداث ا-4

 عجد أجداء البخكان بجون شخح . -3 
 الوروة ) طشد ال ركاف (. -2دؾهة ال ركاف.                                  -1 

 ) الساهسا (السؾاد السشر رة  -4السخراط ال ركاني.                              -2
 ال ركانية. السوتادات -5

 وضح تػزيع األحدمة البخكانية في العالع . -4 
 ستد طمو الدؾاثع الذرقية لمسحيط ال ادغ ثزاـ سؾاثع السحيط ال ادغ ) ثموة الشار ( :  -1 

دؾؽ مرتفعات اإلنديز دي أمرييا الجشؾبية امرتفعات راكي ارب أمرييا الذسالية اشرؽ آسيا دي 

 ان ؾزيمشدا . اإندانيدياهزر الياحاف االفم  ؽ 

 السظع طمو الوحر الستؾسط االجزر السؾهؾد فيه امؽ أبرز ال راك ؽ ديثزاـ هشؾب أارابا :  -2

 هت  السشظوة بركاف د زاؼ اأت شا دي إ ظاليا .   
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 ذكخ مثال عمى كل مشيسا. ،معقارن بيغ البخاكيغ الداكشة والبخاكيغ الشذصة مغ حيث : السفيػم  -5 

  
 ال راك ؽ الشذظة ) الثائرة ( ال راك ؽ الداكشة ) ال ادئة ( اهه السوارنة

 ااوحخرة ي التي تشفا الغازاته  ـؾالسف
 االسوتادات حرؾرة متوظعة ابذيع

 ا ر طشيس. 
 

 هي التي تخرج مؽ اوحخرة االغارات
 اقد االسوتادات حوؾة ابذيع مدتسر 
 يتؾقف هتا الشؾع مؽ ال راك ؽ لفترة 

 مؽ الزمؽ ثؼ  عااد لثؾرانه مؽ هديد.
  دي الياحاف . أسامابركاف  إيصاليافي صقمية في جديخة  أتشابخكان  مثاؿ  

 بيغ السخاشخ الشاجسة عغ حجوث البخاكيغ . -6 
 .كالك ريو  ةتمؾث الجؾ حغازات ضار  -1 

  .انتذار الغوار االرماد ال ركاني دي الجؾ لسدادات حع دة مسا  عظع ثركة الظ راف -2
 دم ر الورػ االسدف ات ج ر الدياف, حفعع اندداع الحسؼ االسوتادات ال ركانية.ت -3
 .التي تدمر الغظال الشواتي االسشاطد الديشيةانتذار الحرائد  -4 
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 الجرس الثالث –إجابات الػحجة الثالثة 
 إجابة أسئمة الجرس الثالث : كػارث مشاخية

 إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة:
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال

 أ د ج ب أ ج ج أ ج د ب د اإلجابةرمد 
 

   22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
   أ ج ج أ ب ج د ج ب ب رمد اإلجابة

 
 

 

 : أجب عغ األسئمة اآلتية : الثاني  الدؤالإجابة  سشة الػرود
 .ضاىخة الشيشػ -1 2020

السحيط ال ادغ   ث ا ترتفة درهة ثرارة عاهرة مشاخية ط ياية تحدث كع ثالث سشؾات تذ دها ميا   
 ميا  السحيط ححؾالي نرف درهة متؾية .

 ما اآلثار الدمبية التي قج تحجث نتيجة التغيخ السشاخي ؟  -1 2020
 تشاقص كسية اومظار االترحر دي حعض السشاطد . –أ  

 زيادة كسية اومظار اثداث فيزانات دي مشاطد أخرػ. –ب 
 ذاباف الجم د دي السشاطد الوظ ية . –ج 
 .تدهؾر الحياة ال رية ااإلنتاج الزراطي –د 

 جخاءات التي تؤدي إلى الحج مغ ضاىخة االحتباس الحخاري .اذكخ أىع اإل -3 2019
 لسرادر الظاقة السمؾثة كال تراؿ االفحؼ الحجرؼ . خداـ مرادر الظاقة الشغيفة بد ال  است –أ  

 استخداـ أه زة الفمترة االتوظ ر لمغازات السشوعثة مؽ السرانة ااودراف . –ب 
 تؾسية السداثة الخزرال . –ج 
 .نذر الؾطي لدػ الدياف حسخاطر عاهرة االثتواس الحرارؼ   -د 
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 : أجب عغ األسئمة اآلتية : الدؤال الثالثإجابة  سشة الػرود
 

2020 
 تحجث عغ اإلعرار السجاري مغ حيث :    -1
 .كيفية الشذأة –ب           .السفيػم  –أ 

 السف ـؾ . -أ 
كؼ / الداطة   مرحؾبة حدح  كثيفة ابرؽ ارطد اأمظار ازيرة  100رياح شديدة تزيد سرطت ا طؽ 

 تذ دها حعض السشاطد الداثمية السدارية .
 كي ية الشذأة . -ب

السدارية نتيجة الرتفاع الحرارة دي السشاطد السدارية مسا  ذيع تيارات هؾائية ااطدة تشذأ االطاا ر 
محسمة بوخار السال التؼ يتكاثف ايدوط طمو شيع أمظار ازيرة مرحؾبة برياح مدمرة شديدة 

 الدرطة تتخت أثشال ثركت ا شيع قسة .
 تتعجد الكػارث التي تخمفيا األعاصيخ السجارية عمى البيئتيغ الصبيعية والبذخية . بيغ ذلظ  -2 2020

 ثداث فيزانات اإاراؽ السشاطد الداثمية نغرَا لغزارة اومظار السرادوة لألطاا ر . -1 
 ارتفاع اومؾاج الوحرية . -2
 .سداكؽ اال ااوشجار تدم ر السزارع -3
 قظة الك ربال. -4
 ااحات الوذرية .إلالتد   دي ثداث ا -5

 مغ خالل دراستظ لسذكمة االحتباس الحخاري عمى السدتػى الجولي بيغ ما يمي : -3 2020
 السؤتسخات الجولية لمحج مغ ىحه السذكمة . –أ 
  العكبات التي حالت دون الػصػل إلجساع دولي لحل السذكمة . -ب

 السذيمة .السؤتسرات الدالية لمحد مؽ هت   -أ 
 ـ  1997اتفاقية ك ؾتؾ طاـ  -1
 .مؤتسر مجسؾطة الداؿ الثسانية الرشاعية الك رػ  -2
 .راسيا ( –الياحاف  –إ ظاليا  –كشدا  –درندا  –السانيا  –بريظانيا  –) الؾال ات الستحدة االمرييية   
 العبوات التي ثالو داف الؾاؾؿ إلهساع دالي لحع السذيمة . -ب
 % مؽ  25 ات الستحدة التؾقية طمو اتفاؽ ك ؾتؾ طمو الراؼ مؽ أن ا تد ؼ دي ردض الؾال -1

 الغازات السشوعثة .    
 دخؾؿ العديد مؽ الداؿ طتوة الترشية مثع الر ؽ اال شد اال رازيع . -2
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 استكساليو.دورة  2020مكخربيغ الشتائج الستختبة عمى تآكل شبقة األوزون .              -4 2020
 إثداث تغ  رات ك  رة دي مشاخ اورض كارتفاع درهات الحرارة دي العالؼ . -1 

 تدرب اوشعة الزارة السد وة لألمراض الجمد ة امش ا سرطاف الجمد . -2
  ا هجرت اأإتالؼ الغظال الشواتي اانخفاض إنتاهية السحاا ع الزراعية اهالؾ الكائشات الوحرية  -3

 مؽ مؾطش ا.            
 2019بيغ العػامل الصبيعية التي تدبب حجوث التغيخات السشاخية .            مكخر -7 2020

 التغ رات التي تظرأ طمو الذسس كانوعاث الحرارة مؽ ألدشة الذسس السمت وة الشاهسة طؽ دؾرانات  –1 
 ااز ال  دراه ؽ  االتي تشظمد دي الفزال لسدادات ك  رة.     

 ثؾؿ الذسس االتغ ر دي ميالف محؾرها .التغ ر دي داراف اورض  -2
 .ثؾراف ال راك ؽ اما يشجؼ طشه مؽ رماد ااازات تؤدؼ إلو تغ رات مشاخية -3

 مؽ خالؿ دراستػ لمكؾارث السشاخية اكت  طؽ التغ رات السشاخية مؽ ث ا : -6 2019
 ثداث ا إلو السؤد ة الظ ياية العؾامع -ب         مف ـؾ التغ ر السشاخي . –أ 

 مف ـؾ التغ ر السشاخي . -1 
 .السشاخ طشاار دي التغ ر نتيجة مؽ سظح اورض مع شة مشظوة دي الجؾية اوثؾاؿ دي هؾ الت دؿ 

 مجاب دي الدؤاؿ الدابد .   ا .العؾامع الظ ياية السؤد ة إلو ثداث -2
 مغ خالل دراستظ لتآكل شبقة األوزون اكتب عغ كيفية حجوث ىحه الطاىخة .  -7 2017

 استخداـ السركوات العزؾية التي يدخع دي ترك   ا كع مؽ الكمؾر االفمؾر االكربؾف اتعرؼ حاسؼ -1 
 لس  دات الحذرية امعغؼ مدتحزرات  اتؾهد هت  السركوات دي ا ,ؾف مركوات الكمؾرادمؾراكرب   
                  الثالهات .ادي ااز  لتجس عا   
 زيادة انوعاث اوكاس د مثع أكد د الكربؾف اأكد د الش تراه ؽ الشاتجة طؽ اونذظة الوذرية . -2
 إهرال التجارب الشؾاية التي تؤدؼ إلو تمف طووة االازاف دي الجؾ . -3
 التؼ يؤدؼ إلو زيادة ندوة  مسارسات االنداف الزارة دي ال  تة : مثع الحرائد اقظة الغاحات  -4

 ثاني اكد د الكربؾف  دي الغالؼ الغازؼ لمكرة اورضية .       
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 الدؤال الخابع  :عمل لسا يمي :إجابة   سشة الػرود
 حجوث ضاىخة الشيشػ . -1 
 حد   ارتفاع درهة ثرارة ميا  السحيط ححؾالي نرف درهة متؾية مسا يؤدؼ إلو ارتفاعتحدث  - 

 تتجه السيا  الدادتة دي السحيط ال ادؼ طمو شيع درهة ثرارة ال ؾال السالمس لتمػ السيا  .لتلػ  
 هرةتيارات مائية مؽ سؾاثع قارة أاقيانؾسيا نحؾ سؾاثع ارب قارة أمرييا الجشؾبية اتستد هت  الغا 

 لوبية السحيظات الوريوة مؽ خط االستؾال االسشظوة السدارية .  
 االحتباس الحخاري ضاىخة خصيخة .  -2 
ونه يؤدؼ الرتفاع درهة ثرارة سظح اورض امؽ ثؼ ذاباف الكتع الجم د ة   ما يردة مشدؾب  - 

معدالت التوخر   ما ميا  الوحار االسحيظات ااسر أشرطة امدف ساثمية حاإلضادة  إلو زيادة 
يؤدؼ لزيادة كسية اومظار الداقظة اثداث فيزانات ك  رة دي مشاطد   اع ؾر مؾهات الحر 

اثرائد الغاحات دي مشاطد أخرػ اتدني اإلنتاج الزراطي االثراة الح ؾانية  االدسيية  االجفاؼ
 االحياة ال رية ابالتالي نوص الغتال اانتذار السجاطات

 

 الدؤال الخامذ :أجب عغ األسئمة االتية : ةإجاب سشة الػرود
 أعط  أمثمة عمى األعاصيخ السجارية. 
 تزرب الدؾاثع الذرقية لمؾال ات الستحدة اومرييية ايفا  .أطاا ر ال  راك ؽ :  -1 

 تزرب ثؾض ن ر السديد ي .أطاا ر التؾرنادا :  -2
 االر ؽ ابشغالدش . تزرب سؾاثع هشؾب شرؽ آسيا دي ال شدأطاا ر التيفؾف :  -3

 بيغ اآلثار الستختبة عمى حجوث ضاىخة الشيشػ . -2 
 تتد   دي ثداث تغ رات ب تية ااقتراد ة امشاخية مثع : - 

 الجفاؼ . -1 
 ال يزانات. -2 
 تدم ر السحاا ع الزراعية. -3 
 هراب اوسساؾ التي تايش دي الظووة العميا مؽ ميا  السحيط نحؾ مدتؾيات أكثر طسوا   -4 

 حفعع ارتفاع درهة ثرارة السيا  الدظحية .     
 

 م 2021 – 2020التالية تع إضافتيا مغ قبل فخيق اإلعجاد لمعام  السقالية سئمةاأل
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 الخابع الجرس – الثالثة الػحجة إجابات

 الترحخ:  الخابع الجرس أسئمة إجابة

 إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة:
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 أ ج ب د أ أ ج ب ج ب د ج رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 رقع الدؤال
 ج أ د ج أ ب د أ د ج ب د رمد اإلجابة

 
 

 :: أجب عغ األسئمة اآلتية  الثاني الدؤال سشة الػرود
 . الترحر طؽ تشجؼ التي االسخاطر الدم ية اآلثار اذكر -1 2017

 . لمدياف هساعية اهجرات   الفور ندوة زيادة إلو الترحر يؤدؼ:  اهتساعية آثار -أ 
 " االغتال السيا  مؾارد طمو التشادس حد   الدياسية االوالقع الشزاع إثارة"  تتسثع:  سياسية آثار -ب

 . الرؾماؿا    الدؾداف ارب داردؾر كإقميؼ                     
 مداثة زيادة   الزراعية الغتائية السؾارد نوص   اقتراد ة خدائر"  دي تتسثع:  اقتراد ة آثار -ج

       " .لديان ا الغتال لتؾد ر الحيؾمات م زانيات إرهاؽ   السزراطة ا ر اوراضي                     
 .ال رية الحياة طمو الوزال   الغوار بترات ال ؾال تمؾث   ادورها التربة انجراؼ"  دي تتسثع:  ب تية آثار -د

    
 ؟ الترحر ميادحة خالل ا مؽ  سيؽ التي الظرؽ  ما -2 2017

 . الرياح امردات التذج ر حسذارية البياـ – أ 
  اايانت ا السائية السؾارد ااستغالؿ   الرطي اتشغيؼ   االتربة الشواتي الغظال طمو لمحفاظ الوؾان ؽ سؽ -ب
 . الترحر حسخاطر الؾطي نذر -ج
  طش ا معمؾمات اهسة   الرشاعية اوقسار اؾر خالؿ مؽ لمترحر السعرضة لمسشظوة التغ رات متاحعة -د

 .   الغاهرة لسيادحة مشاسوة خظط ااضة     
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 : السفيػم اآلتيالث :  عخف ثالدؤال ال  

 الترحر. -1 
 نتيجة ,الرطؾية ااوراضي لمزراطة االوابمة الزراعية يضالألر  نتاهيةاإل الودرة تراهةا  تدهؾرهؾ   

 . ابذرية ط ياية طؾامع  
 

 : اآلتية األسئمة عغ أجبالدؤال الخابع :    
 .لمترحر السد وة االوذرية الظ ياية العؾامع لخص -1 
 
 
 
 
 
 

 
 دي تتسثع الوذرية : العؾامع -ب دي الظ ياية : تتسثع العؾامع -أ

 األمصار كسيات كتشاقز السشاخية التغيخات -1
 . انحباسيا أو     

  التخبة انجخاف -2
 . الخممية الكثبان زحف  -3

  والخعػية الدراعية األراضي عمى الدكاني الزغط -1
  واألنذصة العسخاني لمتػسع"  الغابات زالةإ -2

 .لمتمػث يؤدي ما ,والتعجيشية الرشاعية    
  لمبيئة تجىػر مغ عشيا يشجع وما والرخاعات الحخوب -3

 . الذديد االترحر السعتدؿ الترحر ب ؽ قارف  -2 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الذديد الترحر السعتدؿ الترحر السوارنة اهه

 
 مالمحه أهؼ

  .اغ رة رممية كثواف ع ؾر -
 . حالتربة حديط تسمح -
  الزراعية اورض نتاهيةإ تراهة -
 .% 25 ححداد  الظ يعي االشوات  

  د  ا مراؾب ا ر اثذائش نواتات انتذار -
 . التربة تعرية زيادة -
 .% 50 إلو لترع اورض إنتاهية تدهؾر -

 

 .هدا   الذديد االترحر الخ يس الترحر ب ؽ قارف  -3 
 
 
 
 
 

 
 هدا . الذديد الترحر الخ يس الترحر السوارنة اهه

 
 مالمحه أهؼ

  دي حديط اتدهؾر تمفثداث  -
 .االتربة الشواتي الغظال  

 ك  ر حذيع التربة ممؾثة ندوة ارتفاع -
  اوراضي طمو الرممية الكثواف زثف -
  . نتاجاإل طمو قادرة ا ر تروح -
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 .دي دمدظ ؽ  الترحر دي تد ؼ التي الر  ؾني االثتالؿ إهرالات طدد -4 
 . لالسترالح االوابمة السشتجة الزراعية اوراضي استشزاؼ إلو دػأ التؼ االستيظاف -1 

 . العادمة السيا  ضخ حد   اوراضي مؽ العديد االثية تدهؾر -2
 . االتؾسة الزؼ هدار بشال -3
 .مش ا الفمدظ ش  ؽ اثرماف االجؾفية الدظحية السيا  طمو الديظرة -4
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 لخابعة: )  الدياحة   (الػحجة اإجابات 
 الجرس األول –إجابات الػحجة الخابعة 

 الدياحة مفيػميا وتصػرىا وآثارىاإجابة أسئمة الجرس األول : 

 إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة:
  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 د ج ب د أ د ج ب ب أ رمد اإلجابة

 

 

 :عخف السفيػم اآلتي:  الثاني الدؤال سشة الػرود
 . الدياثة -1 2019

 أا لمترفيه طمواَ  آخر مياف إلو إقامته مياف مؽ اإلنداف انتواؿ طمو توؾـ اإندانية اهتساعية عاهرةهي  
 . ساطة 24 طؽ توع اال سشة طؽ تزيد ال حح ا مؤقتة د  ا اإلقامة اتكؾف  العالج أا الكذف أا االستظالع

 
 

 :: أجب عغ األسئمة اآلتية  الثالث الدؤال سشة الػرود
 2018 ميرر                    . الحديا العرر دي الدياثة تظؾر طؾامع اشرح  -1 2019

  لألماكؽ االترايج الدياثية االحجؾزات االفشادؽ الشوع اسائع: مثع الدياثية االخدمات الذركات ع ؾر -1 
 .اوطالـ اسائع ط ر الدياثية     

 .الشفدية االزغؾط العسع أعوال مؽ التخ يس دي الدياثة حأهسية االؾطي السايذة مدتؾػ  ارتفاع -2
  طمو السحداد الدخع أاحاب اتذجة   الدياثية الشفوات مؽ تومع التي الجساعية الرثالت دكرة انتذار –3

 الدياثة.       
  نذالإا  اتظؾيرها الدياثية اوماكؽ طمو السحادغة :عمث الدياثية السذارية إنذال دي التؾسةاالهتساـ ا   -4

 .الدياثية االستاثف ااولعاب الترفيه أماكؽ      
 

 

 

 مغ الػحجة الخابعة ولاأل إجابة األسئمة السقالية اآلتية الخاصة بالجرس 
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 :: عخف السفاليع اآلتية  خابعلالدؤال ا

 :الجغرافيا الدياثية -1 
 االسؾاقة   الدياثة كتظؾر   حالدياثة الستعموة الجؾان  هسية بدراسة ت تؼ التي الوذرية الجغرافيا دراع أثد 

 السؤثرة ااواضاع   اال  تي االثوادي ااالهتساطي االقترادؼ اتأث رها الدياثية االحركة   اتؾزيع ا   الدياثية
 . الدياثي حالشذاط

 : الدائح -2 
 أا   طالهية أا ترد  ية ترايحية أنذظة فيه  سارس آخر مياف إلو إقامته مياف يترؾ التؼ الذخص هؾ 

   طؽ فيه مدة إقامته تظؾؿ ال اأف ال دؼ مياف دي اوقع طمو ااثدة ل مة الس  و شريظة ديشية شعائر تأد ة
 .ااثدة سشة

 

  :أجب عمى األسئمة التالية:  ذخامال الدؤال 
 .اآلثار اطمؼ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة ثدد -1 
 : اآلثار طمؼ 

  .ب ا الستعموة السعمؾمات الدياثية لمجغرافيا ايودـ ايرمس ا طش ا اييذف االتاريخية اوثرية اوماكؽ يدرس
 : الدياثية الجغرافيا أما

 . ب ا الستعمد الدياثي االشذاط الدياثية اوماكؽ لتمػ الجغرادي التؾزية بدراسة ت تؼ 
 

 .ثرالاإل اطمؼ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة ب ؽ -2 
 : مثع  حالدياثة الستعموة اإلثرالات يؾدر طمؼ اإلثرال  

 . الدياثية الشفوات ثجؼ  -2                      .االسغادريؽ الوادم ؽ الدياح أطداد -1
 .الدياثي االستثسار ثجؼ  -4    .     الدياثية االخدمات لمفشادؽ االستيعابية الظاقة -3
 

 . الجؾية اورااد اطمؼ الدياثية الجغرافيا ب ؽ العالقة اضح -3 
 امدػ   السشاخية اوقاليؼ لتحديد الدياثية الجغرافيا تحتاهه ما اهتا الظوس ا السشاخ أثؾاؿ بدراسة ي تؼ 

 . السشاخية الغراؼ مة اللـتت التي ااثتياهات ؼ   لمدياح هاذب ت ا
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 مقػمات الدياحة :  إجابة أسئمة الجرس الثاني

 إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة: 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ب د ب د أ ج ج د ج ج ج ب رمد اإلجابة

 
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 الدؤالرقع 

 ج ب د أ ب ج أ د ب ج أ أ رمد اإلجابة
 

  27 26 25 رقع الدؤال
 أ د ب رمد اإلجابة

 
 

 

 العبارات اآلتية :الدؤال الثاني : عمل  
 .              الذتال درع دي لمدياح هاذحة مذاتي ااواؾار أريحا تعد -1 
 .ددت ا حد         
 .الريس درع دي إل  ا الدياح تجتب مرا س اسؾاثم ا  دمدظ ؽ  هواؿ تعد -2 
  . مشاخ ا طتداؿا حد         
 .سياثي هتب مشاطد ل شاف هواؿ تذيع -3 
  التزلج . رياضة ل ؾاة  هاذحة مشاطد مسا هعم ا طم  ا الثمؾج تراكؼحد         
 .سياثي هتب مشاطد االوح رات االسحيظات الوحار شؾاطئ تعد -4 
 . االظ ؾر كاوسساؾ الوحرية الكائشات ااهؾد   اال دال   االرماؿ   ااومؾاج السيا  لجساؿ      
 .سياثي هتب مشاطد ن اراو تعد -5 
 : خالؿ مؽ أهس ت ا اكتد و  انأ ث ا الش رية ال  تة لجساؿ 

 . ادكتؾريا   راانياه كذالالت الذالالت اهؾد -
 . السغظس اوردف التؼ تؾهد فيه مشظوة ن ر : عثم السديح ؽ طشد ديشية أهسية اون ار لوعض -
  ضفاده طموإنذال السشتزهات االفشادؽ االستاثف  : عثم االستثسار مؽ أهس ت ا اون ار حعض اكتد و -

 .دي العراؽ االفرات دهمة اان ر  دي مرر الش ع كش ر    
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 :الدؤال الثالث : أجب عغ األسئمة اآلتية  
 .العالسي الدياثي الجتب دي خالسشا دار تؾضح ةأمثم أططِ  -1 
 :  دسثال   ك  ر حذيع الدياثة طمو السشاخ يؤثر 

 لوارة الجشؾبية كالدؾاثع لمدياثة هاذحة هعم ا الذسس اسظؾع الحرارة درهات حاطتداؿ تستاز التي السشاطد -1
 شساؿ مؽ الدياح يزارها ااإل ظالية ااإلسوانية الفرندية الريف را سؾاثعمثع   الستؾسط الوحر طمو السظمة اراباأ

 . الوارد السشاخ اتذ الوارة  
  ل شاف كجواؿ التزلج رياضة لسسارسة سياثي هتب مشاطد العالية الج مية االسرتفعات الواردة السشاطد تذيع -2

   .ذلػ اضح,  ردؾلؾهيةؾ الج ؾم اوشياؿ لمدياثة الظ ياية السوؾمات مؽ -2 
 ع :ثم سياثي هتب مشاطدالج ؾمؾردؾلؾهية  تذيع السغاهر  

 .ب رات ساثع قوالة الراشة اخرة مثع الوحرية الرخرية السدالتا  اوقؾاس  -1
 .الرحرااية الرخرية االسدالت اوقؾاس -2
 امؽ أش رها : الكمدية االشؾازؿ الرؾاطد أطسدة د  ا تذيمو التي الكارستية الك ؾؼ  -3
 . الودس ارب هشؾب سؾريػ مغارة, ا ل شاف دي هع تا مغارة -      

   
 ؟ العالسي الدياثي الجتب دي ااوثرية التاريخية اوماكؽ تؤثر كيس -3 
 :حالحاضر الساضي يربط ثزارياَ  إرثاَ  ثريةواا التاريخية اوماكؽ تذيع 

 مؽ كث ر هعمو االتي تاريخ ا ط ر اومؼ خمفت ا التي ااوسؾار االوالع السدفالسعالؼ العسرانية ك دي تتسثع 
 .لمدياح هاذحة د  ا تؾهد التي الداؿ

 . اإلسالمية االعربية االرامانية الكشعانية الحزارة آثار د  ا تؾهد دمدظ ؽ -   :مثع 
 . الفرطؾنية الحزارة آثار مرر -        

  . الوابمية الحزارة آثار العراؽ –        
 . اإلاريبية الحزارة آثار ال ؾناف –        
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 أنػاع الدياحة:  إجابة أسئمة الجرس الثالث

 إجابة الدؤال األول : اختخ اإلجابة الرحيحة: 
  11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقع الدؤال

 ج د ب ب ج ب د أ ب ج أ اإلجابةرمد 
 

 

 

 
 
 

 :عخف السفاليع اآلتية  :  الثاني الدؤال سشة الػرود
 . الترد  ية الدياثة -1 2017

  الوحرية الذؾاطئ زيارة:  خالؿ مؽ الشفس طؽ االترايح لالستستاع الفراغ اقاتأ استثسار ورد ب ا  
 . الرسسية ااالهازات العظع دترة دي االستشزهات 

 
 اآلتية :جب عغ األسئمة أ:  الدؤال الثالث سشة الػرود

 . حاومثمة إهابتػ مدطسا  , الرياضية االدياثة, ااوطساؿ الس سات إنجاز سياثة ب ؽ قارف  -1 2017
  

 الرياضية الدياثة سياثة إنجاز الس سات ااوطساؿ
 السؤتسرات دي السذاركة خالؿ مؽ تتؼهي التي  
 طمو تشغؼ التي العمسية أا االقتراد ة أا الدياسية 
 .الدالي أا االقميسي أا السحمي السدتؾػ  
 :امؽ الداؿ التي تذت ر ب ا  
 الستحدة اومؼ مور لؾهؾد االمرييية الستحدة الؾال ات -1
 .                                                   العربية الداؿ هامعة مور لؾهؾد مرر -2

                                                                                              

  اونذظة لسسارسة ت دؼهي التي 
 .حسذاهدت ا االستستاع أا الرياضية 
  

 اوالس ية لعاباو دي السذاركةمثع : 
 الجم د طمو االتزلج العالؼ سأاك 
 االدراهات االديارات الخ ع اسواقات 

  .   اا رها
 

 خابعةالمغ الػحجة  الثالثإجابة األسئمة السقالية اآلتية الخاصة بالجرس 
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 :عخف السفاليع اآلتية  :  الخابع الدؤال 
 الحؾادز : سياثة -3 
  العامم ؽ لألدراد ميادأة االذركات االسرانة السؤسدات اتودم  رثالت دي السذاركة خالؿ مؽ تتؼهي التي  

 .لسشتجات ا الترايج اأ نتاه ؼإ ازيادة تحف زهؼ ب دؼ مع ا 
 : العالهية الدياثة -4 
 طالهية سياثة تكؾف  اقد حعاله ا تذت ر مشاطد إلو مع شة مراضأ مؽ  عانؾف  التيؽ اودراد تؾهه هي 

 . متظؾرة طالهية اسياثة   ط ياية
 

 عمل العبارات اآلتية ::  الخامذ الدؤال 
 .اوخرػ  الدياثة حأنؾاع موارنة العالهية الدياثة تكاليس ارتفاع -أ 
 . السدتؾػ  طالية الظ ية االخدمات قامةإلا تكاليس الرتفاع  
 

  :أجب عغ األسئمة اآلتية:  الدادس الدؤال 
 .مؽ ث ا : السف ؾـ التاريخية الدياثة   االديشية الدياثة ب ؽ قارف  -1 
  

 التاريخية الدياثة  الدياثة الديشية
 الخااة الديشية اوماكؽ بزيارة ترتوطهي التي 

 حأتواع اود اف االسعتودات االتي تذيع هزلا  مؽ
 . ادمدظ ؽ الدعؾد ة العربية السسمكةمثع طو دت ؼ 

 آثار الحزارات  طمو لمتعرؼ ت دؼهي التي  
 تحؾؼ  التي الستاثف ازيارة امعالس ا الود سة 

  . امشجزات ا الحزارات تمػ آثار موتشيات
 . ال دؼ ثد  الدياثة نؾاعأ كأثد العالهية الدياثة أقداـ طؽ تحدث -2 
 العالج الظ يعي موؾمات د  ا تتؾدر التي اوماكؽ زيارة ب ا  ورد:     الدياثة العالهية الظ ياية -1 

 كالرماؿ الدادتة ايشابية السيا  الك ريتية االسعدنية االسيا  السالحة لعالج اومراض الجمد ة االرامات ـز      
 ع : الوحر الس و االحسة الدؾرية االرااس  الظ شية طمو سؾاثع الوحر اوسؾد دي أاكرانيا ارامانيا .مث 
 محددة أمراض مؽ ستذفالالل الظ ية السراكز زيارة دي تتسثع التي هي: الدياثة العالهية الستظؾرة  -2

 ازراطة االرئت ؽ ااوطراب الوم  كأمراض طاله ا دي متظؾرة اكفالات امدتمزمات لدقة اتحتاج      
   .العالهية لمدياثة هتب مشاطد اوردف – درندا – ألسانيا – بريظانيا – الستحدة الؾال ات اتعد اوطزال, 
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا

تسام ىحا العسل قشا إل الحسج هللا أن وف  

(12) ترشيف أسئمة الثانػية العامة  في مبحث الجراسات الجغخافية لمرف 

وما أصبشا فيو فسغ هللا وحجه وما أخصأنا فيػ مغ عشج أنفدشا ، وندأل هللا أن يحقَق   
شمبتشا مػقع الغيث لألرض العصذىاليجف الحي مغ أجمو أعج ، وأن يقَع بيغ أيجي 

الميع آميغ . 

فخيق اإلعجاد:

مجيخية شخق خانيػنذ      سميسان عيادة أبػ مدعػد السذخف التخبػي /    

عسار بغ ياسخ الثانػيةمجرسة                دمحم صالح عابجيغالسعمع القجيخ    /    

مجرسة إحدان األغا الثانػية بشات               أماني عبج الشجارالسعمسة القجيخة  /     

 

www.sh-pal.com لتحميل المزيد من الملفات زورونا على موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com


 

 لتحميل المزيد من موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة

http://www.sh-pal.com 

 www.facebook.com/shamela.pal: كتابعنا على صفحة الفيس بو 

 page_42.html-pal.com/p/blog-www.sh التلجرام:  قنوات على تابعنا

 

 أقسام موقع المكتبة الفلسطينية الشاملة:

 page_24.html-pal.com/p/blog-www.sh الصف األول:

 page_46.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثانيالصف 

 page_98.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثالثالصف 

 page_72.html-pal.com/p/blog-www.sh :الرابعالصف 

 page_80.html-pal.com/p/blog-www.sh :الخامسالصف 

 page_13.html-pal.com/p/blog-www.sh :السادسالصف 

 page_66.html-pal.com/p/blog-www.sh :سابعالالصف 

 page_35.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثامنالصف 

 page_78.html-pal.com/p/blog-www.sh :التاسعالصف 

 page_11.html-pal.com/p/blog-www.sh :العاشرالصف 

 page_37.html-pal.com/p/blog-www.sh :الحادي عشرالصف 

 page_33.html-pal.com/p/blog-www.sh :الثاني عشرالصف 

 page_89.html-pal.com/p/blog-www.sh :مالزم للمتقدمين للوظائف

 page_40.html-pal.com/p/blog-www.sh :شارك معنا

 page_9.html-pal.com/p/blog-www.sh :اتصل بنا

http://www.sh-pal.com/
https://www.facebook.com/shamela.pal
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_42.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_24.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_46.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_98.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_72.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_80.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_13.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_66.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_35.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_78.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_11.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_37.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_33.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_89.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_40.html
http://www.sh-pal.com/p/blog-page_9.html

