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جغرافيا المستوى الثالث
........................................
السؤال األول  ٢٣ ) :عالمة (
أ( عرف ما يلي ١٠ -:عالمات
ھو وزن عمود الھواء الواقع على وحدة المساحة ) ا سم ( ٢في أي منطقة على
 -١الضغط الجوي :
سطح األرض حيث يمثل وزن عمود الھواء في الحقيقة مجموع ضغط الغازات التي يتكون
منھا بنسب ثابتة ،ويبلغ الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر وزن عمود من الزئبق ارتفاعه)٧٦سم
 -٢القوة الكارولية)كوروليس( :ھي القوة الناتجة عن اختالف سرعة دوران األرض حول محورھا ،حيث تعمل ھذه
القوة على جعل الرياح تنحرف إلى يمين اتجاھھا في نصف الكرة الشمالي ،والى يسار اتجاھھا في نصف الكرة
الجنوبي.
 -٣المنخفص الجوي :ھو منطقة مغلقة بخطوط ضغط متساوية ،حيث تكون أقل قيمة للضغط الجوي في المركز
وتزداد كلما ابتعدنا عن المركز .ويكون اتجاه الرياح حول المنخفض الجوي عكس عقارب الساعة في نصف الكرة
الشمالي ومع عقارب الساعة في نصف الكرةالجنوبي
 -٤التيفون  :كلمة عربية تعني الطوفان ،وھو اعصار موسمي يحدث في المناطق المناخية المدارية قرب خط
االستواء في غرب المحيط الھادي والمحيط الھندي وبحر الصين الشرقي والجنوبي ،تصل فيه سرعة الرياح إلى أكثر
من ١٧٠كم في الساعة
 - ٥النينو  :مصطلح يستخدم لوصف ظاھرة محيطية تتمثل بالتسخين الشديد غير االعتيادي للمياه السطحية
في شرق المحيط الھادي مدة ثالثة فصول أو أكثر ،وتصل شدتھا في نھاية كانون األول.
 -٦التوازن البيئي :قدرة مكونات البيئة على استمرار الحياة على سطح األرض دون مخاطر أو مشكالت تؤثر
على الحياة البشرية
تغير في قيم عناصر المناخ بفعل انبعاث غازات االحتباس الحراري في
التغير المناخي:
-٧
ّ
الغالف الجوي،منھا :غاز ثاني أكسد الكربون والميثان واألكادسيد.
البيئية  :تعرفھا ھيئة األمم المتحدة بأنھا العملية التي تھدف الى تنمية وعي االفراد بالبيئة ومشكالتھا،
 -٨التربية
ّ
وتزويدھم بالمعرفة والمھارات واالتجاھات وتحمل المسؤولية المشتركة باتجاه حل المشكالت البيئية.
 -٩االقتصاد البيئي )االقتصاد األخضر ( ؟ العلم الذي يستخدم المعايير البيئية في مختلف جوانب الحياة االقتصادية
 ،بھدف المحافظة على توازن البيئة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 ١٠التنمية النظيفة  :ھي مشروعات اقتصادية تسھم في الحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري باالستثمار
في مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من االعتماد على الوقود األحفوري كمصدر للطاقة في مختلف األنشطة
االقتصادية.
ب( قارن بين الطقس والمناخ ؟  ٨عالمات
الطقس
يمتد لفترة قصيرة
حالة عناصر الطقس مؤقتة،وتتغير باستمرار
حاالت تفصيلية لعناصر الغالف الجوي
تجري على مقياس صغير زمانيا ومكانيا

المناخ
يمتد لفترة زمنية قد تطول أو تقصر بحسب موقع المكان
على درجات العرض
حالة عناصر المناخ اكثر ثباتا ،وتحدث في فصول محددة
من السنة نفسھا
حاالت المناخ أكثر شمولية للغالف الجوي ،وتجري على
مقياس واسع زمانيا ومكانيا
وتجري على مقياس واسع زمانيا ومكانيا

١

ج(حول كل مما يلي بين النظام المئوي والنظام الفھرنھايت ؟ ٣عالمات
٢٠
درجة الحرارة المئوية
٥٠
الفھرنھايتي

٣٠

د( عدد األمور التي تعتمد عليھا كمية وغزارة األمطار التضاريسية ؟ عالمتان
 -٢ورطوبة الھواء الصاعد الى اعلى وسرعته.
 - ١امتداد الجبال وارتفاعھا
السؤال الثاني  ١٥:عالمه
أ( كون عالقة بين كل مما يلي ؟  ٥عالمات
 -١السحب وتكون الصقيع
 ) .كلما زادت السحب قل الصقيع (
 -٢درجة الحراة والضغط الجوي .
فكلما زادت درجة الحرارة قل الضغط الجوي .
 -٣خطوط الضغط الجوي المتساوية المتقاربة وسرعة الرياح
كلما كانت خطوط الضغط الجوي المتساوي متقاربة زدات سرعة الرياح
 -٤قوة االحتكاك وخشونة سطح األرض.
كلما قلة قوة االحتكاك زادت شدة الرياح على السطوح المستوية
 -٥االرتفاع عن مستوى سطح البحر ودرجة الحرارة ؟
كلما زاد االرتفاع عن سطح البحر زاد انخفاض درجة الحرارة ) والعكس صحيح (
ب( وضح أنواع الضباب ؟  ٣عالمات
 -١ضباب البر  :يتكون في قيعان األودية أو على قمم الجبال ،ويكثر في فصلي الخريف والشتاء
حين يكون سطح األرض بارداً نسبيا ً.
-٢ضباب البحر  :يتكون عندما يمر ھواء دافئ فوق سطح بارد ،وينتشر ھذا النوع في المناطق الساحلية
مثل :سواحل مراكش وتشيلي.
-٣الضباب الدخاني :يتكون في المدن الصناعية ،نتيجة اتحاد الدخان مع الضباب الناجم عن االنشطة الصناعية،
كما ھو الحال في مدن لندن ،بيونس ايرس ،مكسيكو سيتى.
ج( عدد خصائص المنخفضات الجوية ؟  ٤عالمات
 -١تتركز في حوض البحر المتوسط في فصلي الشتاء والربيع ،وفي فصلي الخريف والشتاء تتركز في منطقة
غرب أوروبا وشمال المحيط االطلسي.
 -٢تتفاوت المنخفضات الجوية في المساحة التي تغطيھا فبعضھا يغطي منقطة جغرافية يزيد قطرھاعن  ١٠٠٠كم
بينما البعض اآلخر ال يزيد قطرھا عن  ١٠٠كم.
-٣تساھم ي وصول الرياح القطبية ذات البرودة الشديدة الى مناطق يسود فيھا المناخ المداري الحار.
-٤يتراوح عمر المنخفض الجوي ما بين  ٤ – ٣ايام ،يكون فيھا الطقس مضطربا ً وغير مستقر.
د( أذكر التوزع الجغرافي ألنظمة الضغط الجوي السطحي المؤثرة في موجات الحر في األردن ؟  ٣عالمات
ب-امتداد المنخفض الحراري السعودي
أ-امتداد المنخفض الموسمي
د-امتداد منخفض البحر األحمر
ج-امتداد المرتفع الجوي االزوري
ھـ-امتداد المنخفض الخماسيني
٢

السؤال الثالث  ٢١ -:عالمة
أ( عدد األقاليم المناخية في االردن ؟  ٤عالمات
 -١مناخ البحر المتوسط -٢المناخ الصحراوي  -٣االقليم السوداني)الغوري(

-٤االقليم شبه الصحراوي)السھوب(

ب( فسر كل مما يلي  ١٠ -:عالمات
 -١تقسيم العالم إلى أقاليم مناخية تم التركيز على عنصرى درجة الحرارة واالمطار ؟ عالمتان
 -١كونھما العنصران المسؤوالن عن توزع الغطاء النباتي على سطح األرض.
 -٢وأھميتھما في التأثير على عناصر المناخ األخرى
 -٢تأثير البحر المتوسط على األردن محدودا ؟ عالمتان
 -١بسبب االمتداد الطولي للمظاھر التضاريسية من الشمال الى الجنوب
ً
محدودا،بحيث ال يتوغل كثيراً نحو الداخل سوى المناطق الشمالية.،
جعل تأثير البحر المتوسط
 -٢كما يحاذي األردن صحاري واسعة من الشرق والجنوب .
 -٣تناقص األمطار في األردن كلما تجھنا جنوبا وشرقا ؟ عالمتان
 -١بسبب البعد عن المؤثرات البحرية ) البحر المتوسط ( .
 -٢وجود السالسل الجبلية الممتدة من الشمال إلى الجنوب
 -٤انخفاض الضغط في المنطقة االستوائية  : .عالمتان
ب( وزيادة نسبة الرطوبة
أ( الرتفاع درجة الحرارة
 -٥عقد الكثير من المؤتمرات واالتفاقيات الدولية حول شؤون التغير المناخي والبيئة ؟ عالمتان
 -١بھدف توفير المعلومات الالزمة لحماية البيئة -٢ .وتنظيم األنشطة التي يقوم بھا اإلنسان .
 -٣والحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري -٤ .وسوء استثمار مصادر البيئة المختلفة .
ج( عدد األمور التي ركز عليھا قانون حماية البيئة عام  ١٩٩٥؟  ٣عالمات
أ-الجانب التنظيمي المؤسسي :إنشاء مؤسسة عامة لحماية البيئة ،من أھدافھا إعداد سياسة
وطنية عامة لحماية البيئة.
يتعلق بمجاالت حماية البيئة كقطاع الھواء والمياه والتربة واألحيء البرية.
ب-الجانب العملي:
حدد العقوبات المترتبة على كل من يخالف األنظمة البيئية بفرض غرامات مالية
ج-الجانب الجزائي:
أو إغالق المحالت المخالفة والتي تسبب في إحداث ضرر أو تلوث العناصر البيئة.
د( عدد خصائص االقتصاد البيئي ؟  ٤عالمات
 -١تحقيق التنمية المستدامة  -٢تطبيق مبدأ المسؤولية المشتركة  -٣يھتم بكفاءة الموارد واالنتاج واالستھالك
السؤال الرابع  ١٢ :عالمة
البيئية ؟  ٣عالمات
أ( عدد ثالث فوائد للسياحة
ّ
ّ
السياحية .
 -١تخفيف الضغط على األنظمة البيئية في األماكن
 -٢والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري لسكان المحليين.
ّ
الريفية خاصة للعمالة غير المدربة .
 -٣وزيادة فرص العمل لسكان المناطق
ّ
ّ
السياحية
الريفية الجميلة وتمنع الشركات
 -٤تشجع تطوير تلك المناطق بطريقة تحافظ على مقوماتھا
ّ
السياحية الضخمة.
من إقامة المنشآت
 -٥تساھم في تطور االقتصاد األخضر القائم على حماية البيئة واستدامة الموارد.
 -٦تزيد من فرص نمو التعليم البيئي في الدول النامية التي تعاني من معدالت عالية من التلوث .
 -٧تساھم في الحفاظ على المناطق األثرية من التدھور بفعل الممارسات الخاطئة لبعض السائحين
والتي تؤدي إلى حرمان العالم من موروث ثقافي مھم .
 -٨للسياحة البيئية فوائد ال تقتصر على البيئية بل في االقتصاد والثقافة وحقوق اإلنسان وھو ما يزيد فرص نموھا
٣

النووية ؟  ٣عالمات
ب( ما مميزات الطاقة
ّ
 -١من أنظف أنواع الطاقة وال تشتمل على عملية احتراق
 -٢وال ينتج عنھا غازات ضارة بالبيئة
ّ
ّ
علمية وتكنولوجية للمحافظة على سالمة البيئة.
النووية بوسائل
 -٣ويمكن التخلص من المخلفات
ج( أعط أدلة على مظاھر بيئية من فعل اإلنسان تؤكد فكرة النظرية اإلمكانية .؟  ٣عالمات
 -١زراعة القمح الربيعي في المناطق الباردة في شمال كندا وروسيا.
 -٢واستغالل النفط والمعادن في المناطق الصحراوية الجافة كما ھو الحال في الخليج العربي.
 -٣وحفر اآلبار االرتوازية وزراعة األراضي الصحراوية في األردن .
د( ما أھم ما تميزت به مرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت في عالقة اإلنسان مع البيئة ؟  ٣عالمات
ّ
اإللكترونية وتطورت وسائل االتصال والزيادة السريعة في المعرفة.
 -١حيث ظھرت الحاسبات
 -٢الزيادة في عدد سكان العالم .
 -٣وممارسات االنسان غير العقالنية من خالل انشطته الصناعية واستعماله األسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية
في الزراعة ،حيث سھمت في استنزف مصادر الثروة الطبيعية البيئة.
-٤نتيجة للتدھور البيئي المتزايد تضاعفت جھود الدول والمنظمات الدولية بھذه القضية
وذلك بإنشاء حكومية وغير حكومية لحماية البيئة.
السؤال الخامس :
 ٣عالمات
الطبيعية كأحد أسباب التغير المناخي ؟
أ -عدد العوامل
ّ
 -١التغير في كمية اإلشعاع الشمسي الذي يصل سطح األرض ،ويحدث خالل فترة زمنية طويلة.
تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني اكسيد الكربون
 -٢االنفجارات البركانية:
والرماد البركاني وأكاسيد الكبريت والتي بدورھا ترفع درجة حرارة الغالف الجوي
 -٣التغير في مكونات الغالف الجوي والتي من أبرزھا غاز ثاني اكسيد الكربون والشوائب.
ب( عدد ثالث من أھم اآلثار البيئية المحتملة الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة سطح األرض ؟  ٣عالمات
 -٣تغير مستوى سطح البحر  -٤تغير النمط المطري
 -٢اآلثار الصحية
 -١اآلثار االقتصادية
 -٧النزوح البيئي
 -٦تدھور التنوع الحيوي
 -٥تدھور الموارد المائية
ج -بين ما تمثله األرقام التالية على خريطة الوطن العربي ؟
مع تمنيات النجاح والتوفيق األستاذ زكريا الرفاعي

٤

