اختبار مقترح فً مبحث الجغرافٌا
الفصل الدراسً الثانً ( المستوى الرابع )
االستاذ قٌصر صالح الغراٌبة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال األول  :و ّ
ضح المقصود بك ٍل من المفاهٌم والمصطلحات اآلتٌة :
1ـ العوامل الجٌومورفولوجٌة  :هً الموى الخارجٌة مثل األنهار والرٌاح والجلٌد واألمواج والمٌاه
الجوفٌّة التً تعمل على تش ّكل معالم سطح األرض من خالل حت أشكال سطح األرض األصلٌّة وتعدٌلها
 ،فٌنتج عنها أشكال جدٌدة باسم أشكال سطح األرض غٌر األصلٌة.
2ـ خطوط الكنتور  :هً خطوط وهمٌة توضع على الخرائط للداللة على االرتفاعات المتساوٌة أو هً
الخطوط التً تصل بٌن المناطك المتساوٌة فً االرتفاع عن مستوى ثابت هو مستوى سطح البحر فً
الخرائط الطبوغرافٌّة.
جراء عملٌة واحدة أو أكثر من عملٌات التجوٌة  ،وهو الحطام
3ـ الحطام الصخري  :الحطام الناتج من ّ
ٌتكون من الصخور والمعادن فً مختلف مراحل تحلّلها والذي ٌغطً بدوره الصخور
المف ّكن الذي ّ
الصلبة غٌر المف ّككة التً تعرف بالصخور األصلٌة  ،وٌنتمل هذا الغطاء بفعل المٌاه الجارٌة والجلٌد
والرٌاح  ،إلرسابه فً مكان آخر.
4ـ حفر التذرٌة  :الحفر التً تنشؤ بسبب الرواسب المائٌّة فً منخفض صحراوي ال تلبث المٌاه أن تجف
منه فٌبدأ لاعه الطٌنً بالتشمّك  ،فتعمل الرٌاح على تذرٌة الطٌن الناعم من وسط المنخفض أو الحفرة
فٌزداد عممها.
5ـ التمٌوء  :اتحاد الماء أو بخار الماء مع بعض العناصر التً تتؤلف منها معادن الصخور حٌث
تتكون مركبات جدٌدة ٌزداد حجمها لٌصل إلى ضعفً الحجم األصلً.
ّ
6ـ الموائد الصحراوٌة  :األشكال التً تنتج بفعل نتٌجة نحت الرٌاح المح ّملة بالرمال للطبمات الصخرٌّة
اللٌّنة الموجودة عند لواعد هذه الصخور ،م ّما ٌإدي إلى تآكل الطبمات اللٌّنة عند الماعدة أكثر من
تتكون هذه الظاهرة فً المناطك
مكونة ظاهرة الموائد الصخرٌّة  ،وغالبًا ما ّ
الطبمات األعلى منها ّ
الصحراوٌّة.
7ـ الجٌوبولٌتك  :مصطلح ظهر على ٌد العالم رودلف كٌلٌن عام ٔ911م  ،وٌعنً العلم الذي ٌدرس
تصورا ً
مومات الطبٌعٌة والبشرٌة للدولة  ،باإلضافة لمطالبها فً مجال السٌاسة الخارجٌة  ،وتضع
ّ
الم ّ
لمستمبل الدولة وتنظر للدولة ككائن حً.
8ـ جغرافٌة االنتخابات  :دراسة التباٌن المكانً للسلون االنتخابً لمواطنً الدولة وتحدٌد العوامل
المإثرة فً توزٌع نتائج االنتخابات والمستمبل السٌاسً للدولة وفمًا لهذه المعطٌات  ،وألن االنتخابات
تمث ّل سلو ًكا ونَم ً
طا تنظٌمًٌّا للنشاط البشري المتؤث ّر بدرجة كبٌرة باألبعاد الجغرافٌّة.
9ـ األقلٌــــــــــــة  :هً مجموعة من األفراد ٌنتمون إلى خصائص ثمافٌة واحدة ( لومٌّة  ،دٌنٌّة  ،عرلٌّة
 ،لغوٌّة ) تختلف عن الغالبٌة العظمى لسكان الدولة.
11ـ الموقع االستراتٌجً  :مصطلح جغرافً ٌستخدم للتعبٌر عن المولع أو المكان الذي ٌحتل أهمٌة
ومكانة سٌاسٌة  ،أو عسكرٌّة  ،أو التصادٌّة  ،أو جمٌعها معًا على المستوى المحلً  ،أو اإلللٌمً  ،أو
العالمً.
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السؤال الثانً :
أ ) أعط أسباب كل من اآلتً :
الجوٌة .
1ـ تقل مقاومة الصخور الرسوبٌة للعوامل
ّ
بسبب عدم احتوائها على المعادن التً ت ْكسب الصخور صالبة ومماومة للعوامل الجوٌة.
2ـ ازدٌاد تأثٌر الرٌاح فً المناطق الجافة .
بسبب سٌادة المناخ الجاف وشبه الجاف ( ندرة وللة االمطار )  ،وخلو تلن المناطك من الغطاء النباتً.
3ـ تشكّل الجنادل فً مجاري األنهار .
تنشؤ بسبب اختالف طبٌعة الصخور التً ٌتر ّكب منها لاع المجرى النهري  ،وتماوم الصخور الصلبة
عملٌة النحت بٌنما تتآكل الصخور اللٌّنة  ،ومن ثم تبمى الصخور الصلبة بارزة وأحٌانًا لرٌبة من
السطح.
4ـ تعتبر الجغرافٌا االنتخابٌّة أداة مهمة من أدوات التشخٌص السلٌم لألنماط المكانٌّة السائدة فً مكان
معٌن.
وذلن لتحلٌل ت ًغٌّرات السلون التصوٌتً للناخب من مكان إلى آخر  ،ومن دائرة انتخابٌّة إلى أخرى
ومعرفة أسباب هذا التغٌّر.
5ـ تُعد المٌاه عامالً حٌوٌا ً فً حٌاة الشعوب.
عنصرا أساسًٌّا فً رسم سٌاسات الدول .
أ ـ ألنها
ً
ب ـ وتكثر النزاعات بٌن الدول على خلفٌة تماسم المٌاه فً مناطك تعانً ش ًّحا فٌها.
كون تعمٌما ً ٌو ّ
ضح العالقة بٌن كل من اآلتً :
ب) ّ
1ـ لون الصخر والتجوٌة المٌكانٌكٌة.
العاللة طردٌة حٌث تختلف لدرة الصخور فً ممدار تؤثرها بالتجوٌة تبعًا لنوعها  ،فالصخور الصلبة
أكثر مماومة للتجوٌة من الصخور اللٌّنة  ،كما تتؤث ّر الصخور بحسب لونها فً لابلٌتها على امتصاص
أشعة الشمس  ،حٌث تسخن الصخور ذات األلوان الداكنة بسرعة أكبر بشكل أوضح  ،بٌنما تتؤثّر
الصخور ذات األلوان الفاتحة بشكل ألل  ،ألنها تعكس معظم أشعة الشمس السالطة علٌها.
2ـ الغطاء النباتً و نشاط الرٌاح.
العاللة عكسٌة فكلّما زاد الغطاء النباتً فً المنطمة لل نشاط الرٌح.
3ـ الطاقة النهرٌة ودرجة االنحدار.
العاللة طردٌة فكلّما زادت درجة االنحدار زادت لدرة النهر على تشكٌل معالم سطح األرض  ،بسبب
زٌادة سرعة الماء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثالث  :اذكر ثالث نقاط لكل مما ٌأتً :
أ ) ممٌزات تقنٌة االستشعار عن بعد.
ٔـ تتمٌّز بالدلة والسرعة فً تحلٌل البٌانات.
ٕـ تمدّم معلومات وفٌرة عن األرض ( .غزارة المعلومات )
المستمرة للتطورات التً تحدث لظاهرات سطح األرض.
ٖـ تساعد فً المرالبة
ّ
ب ) فوائد البراكٌن .
ٔ ـ تعمل على تجدّد المشرة األرضٌّة وتكوٌن الجبال والهضاب والسهول.
ٕ ـ خروج الضغط والحرارة من باطن األرض.
ٖ ـ إضافة إلى فوائدها االلتصادٌّة كتوفٌر أجار األلماس ذات المٌمة التجارٌّة العالٌة وتكوٌن صخور
البازلت وتوفٌر تربة عالٌة الخصوبة تستغل فً النشاط الزراعً.
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ج ) أهداف الجغرافٌا السٌاسٌة .
الممومات الطبٌعٌة والبشرٌة للدولة.
ٔ ) دراسة
ّ
ٕ ) تحدٌد عناصر الموة والضعف للدولة.
ٖ ) التعرٌف بالمشكالت السٌاسٌة والتراح الحلول لها.
ٗ ) تمدٌم البٌانات والمغلومات الجغرافٌة لصانع المرار.
د ) اآلثار السلبٌة للحدود السٌاسٌة فً حٌاة الدول .
ٔـ تمف الحدود السٌاسٌّة عائمًا فً وجه استمرارٌّة طرق المواصالت وسبل االتصال فً كثٌر من
االحٌان .
التطور االلتصادي واالجتماعً والثمافً للمناطك الحدودٌّة .
ٕـ تمف فً وجه
ّ
ٖـ تعوق االستغالل الفعال للموارد الوالعة فً المناطك الحدودٌة بٌن الدول .
ٗـ تستخدم الحدود السٌاسٌة للسٌطرة على بعض الشعوب عن طرٌك توزٌعها وتشتٌتها فً وحدات
سٌاسٌّة مختلفة تفصل بٌنها الحدود .
هـ ) اخفاقات األمم المتحدة.
سالم الدولً.
ٔـ أخفمت المنظمة فً المضاء على الحرب الباردة بٌن المعسكر الشرلً والغربً وإحالل ال ّ
ٕـ أخفمت فً المضاء على بعض الحروب اإلللٌمٌّة.
ٖـ إسرافها فً حك نمض الفٌتو والذي أدّى إلى عجز مجلس األمن فً المٌام بدوره فً لضاٌا عالمة
صة فً ال ّ
شؤن الفلسطٌنً اإلسرائٌلً  ،حٌث أصدرت الكثٌر من المرارات فً صالح المضٌّة
خا ّ
الفلسطٌنٌّة  ،لكنّها عجزت على إجبار إسرائٌل على تنفٌذها  ،مثل لرار ولف االستٌطان فً المدس الذي
وافمت علٌه الدول األعضاء جمٌعها باستثناء الوالٌات المتحدة التً اعترضت علٌه.
ٗـ فشلت فً إٌجاد حل لمشكلة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن بعد تهجٌرهم بسبب احتالل إسرائٌل لفلسطٌن.
سالم فً الصومال والبوسنة وحل األزمة السورٌّة الحالٌّة.
٘ـ كما فشلت فً حفظ ال ّ
و ) مرتكزات األمن الوطنً األردنً :
ٕـ السٌاسة الخارجٌّة للمملكة األردنٌة الهاشمٌة.
ٔـ لٌادة جاللة الملن عبد هللا الثانً ابن الحسٌن.
ٗـ النهج الدٌممراطً األردنً.
الموات المسلّحة األردنٌة واألجهزة األمنٌّة.
ٖـ ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الرابع :
أ ) اذكر أبرز التحدٌات التً أشار لها جاللة الملك عبدهللا الثانً فً ورقته النقاشٌة السادسة.
سخ المجتمعات العرٌمة.
ٔـ النزاعات والحروب وانهٌار الدول المجاورة وتف ّ
ٕـ مشكلة الالجئٌن الذٌن ٌعبرون حدودنا لٌستظلوا باألمان وٌذولون طعم الكرامة التً لم ٌجدوها فً
بلدانهم.
ب ) ما العوامل التً تعتمد علٌها عملٌة الحت الرٌحً ؟
ٖ ) صالبة الصخر وتجانسه.
ٔ ) اتجاه وسرعة الرٌاح ) ٕ .تفاوت حمولة الرٌاح.
ج ) ما العوامل المؤثرة فً التجوٌة ؟
ٖ ) الزمن .
ٔ ) نوع الصخر ولونه ) ٕ .المفاصل والشموق .
ٗ ) درجة انحدار التضارٌس  ) ٘ .المناخ .
د ) اذكر الحلول والمقترحات لحل مشكلة المٌاه.
ٔ ) ترشٌد استهالن المٌاه ) ٕ .اإلدارة السلٌمة للمٌاه.
ٗ ) تحلٌة مٌاه البحر.
ٖ ) اعتماد إجراءات التوفٌر فً صرف المٌاه.
٘ ) إعادة معالجة المٌاه المستخدمة فً الري والزراعة وأعمال النظافة.
التلوث.
 ) ٙتحدٌث طرائك الري والزراعة.
 ) 7حماٌة المٌاه من ّ
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هـ ) بٌّن دور األمم المتحدة فً المجالٌن االجتماعً واإلنسانً.
1ـ المجال االجتماعً :
أصدرت الجمعٌّة العامة لإلعالن العالمً لحموق اإلنسان دون تمٌٌز بسبب الجنس  ،أو اللون  ،أو اللغة
 ،أو الدٌّن.
2ــ الناحٌّة اإلنسانٌّة :
أ ـ تمدٌم المساعدات اإلغاثٌّة فً مناطك الكوارث الطبٌعٌّة مثل الزالزل والفٌضانات.
ب ـ تمدٌم المعونات اإلنسانٌّة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن وضحاٌا المنازعات ولضٌة الفصل العنصري فً
إفرٌمٌا.
و ) ما المحاور التً تعتمد علٌها استراتٌجٌة األمن القومً ؟
ٔ ) وضع الخطط األمنٌّة التً تضمن تحمٌك األمن فً الدولة.
ٕ ) بناء جٌش لوي  ،لادر على التص ّدي ألي عدوان مهما كان مصدره.
ٖ ) تعزٌز لوى األمن الداخلً لحماٌة المواطنٌن من الجرائم.
تطورة.
ٗ ) توفٌر األسلحة واآلالت والمعدات الحربٌة الم ّ
٘ ) توفٌر الحماٌة للمإسسات والوزارات الموجودة على أراضً الدولة.
ز ) هات مثاال ً واحدا ً على كل مما ٌأتً 3 :
1ـ جبال التوائٌة  :لمة إٌفرست.
الحرات البازلتٌة  /حمامات
2ـ اشكال ناشئة بفعل عوامل باطنٌة حدٌثة  :الجبال البركانٌة االندونسٌة /
ّ
ماعٌن.
3ـ تكتالت اقتصادٌة  :االتحاد الوروبً.
4ـ احالف عسكرٌة  :حلف شمال االطلسً.
5ـ حدود جبلٌة  :جبال االندٌز بٌن تشٌلً واالرجنتٌن.
6ـ خالفات حدودٌة فً الوطن العربً أدت إلى نزاعات وحروب :
ٕـ غزو العراق للكوٌت.

ٔـ الصدامات العسكرٌّة بٌن العراق وإٌران.

ٗـ تمسٌم السودان إلى دولتٌن.

ٖـ المعارن فً الصحراء الغربٌّة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الخامس :
أ ) انظر الشكل اآلتً  ،ث ّم اجب عن االسئلة التً تلٌه :
1ـ ما اسم العملٌة التً ٌقوم بها النهر كما ٌو ّ
ضحها الشكل ؟ الحت التراجعً  /الحت باتجاه المنابع.
2ـ ما نوع الصخور التً ٌشٌر إلٌها الرقم (  ) 1فً الشكل ؟ صخور نارٌة  /صلبة.
3ـ ما نوع الصخور التً ٌشٌر إلٌها الرقم (  ) 2فً الشكل ؟ صخور رسوبٌة  /جٌرٌة  /لٌّنة.
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ب ) انظر الشكل اآلتً  ،ث َّم اجب عن االسئلة المجاورة له :
1ـ احسب قٌمة الفاصل الرأسً.
الفاصل الرأسً = الفرق بٌن خطً كنتور رئٌسٌٌن متتابعٌن ÷ ( عدد الخطوط بٌنهما ) ٔ +
ٓ٘ٔ  ÷ ٘ٓ = ٔٓٓ-صفر ٔ +
= ٓ٘
2ـ ما الظاهرة الطبٌعٌة التً ٌُمثلها الشكل ؟ جبل  /مرتفع.
3ـ ما اكثر الجهات انحدارا ً فً الشكل ؟ منطمة ( أ ).
ج ) ادرس األشكال اآلتٌة  ،ث ّم اجب عن االسئلة التً تلٌها :
 ) 1من خالل الشكل ( أ ) ما درجة شدة التجوٌة الكٌمٌائٌة لمنطقة معدّل درجة حرارتها السنوي
(  11س ) والمعدّل السنوي لالمطار (  1111ملم ) ؟ متوسطة  /معتدلة.
 ) 2من خالل الشكل ( ب ) ما درجة شدة التجوٌة المٌكانٌكٌة لمنطقة معدّل درجة حرارتها السنوي
(  11 -س ) والمعدل السنوي لالمطار (  1111ملم ) ؟ لوٌة  /شدٌدة.
 ) 3اٌن تنشط كل من التجوٌة الكٌمٌائٌة و المٌكانٌكٌة ؟
1ـ التجوٌة الكٌمٌائٌّة  :المناطك الرطبة الدافئة  /غالبا فً المناطك السهلٌة.
2ـ التجوٌة المٌكانٌكٌّة  :المناطك الجافة  /غالبا فً المناطك المنحدرة  /الجبلٌة.
د ) قارن بٌن الكثبان الهاللٌة والنجمٌة وفق الجدول اآلتً :
وجـــــــــــــــــــــــه المقارنة
اتجاهات الرياح ( عددها )

الكثبان الهاللية

الكثبان النجمية

تنشأ في المناطق التي تهب فيها

تظهر في المناطق التي تتناوب

الرياح باتجاه واحد.

الرياح في هبوبها من
اتجاهات عدة.
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هـ ) اكمل الجدول اآلتً وفق ما هو مطلوب :
شكل المقطع
العرضً

اسم
المرحلة

نوع
عملٌة
الحت

الشباب

حت
رأسً

تتخذ المناة أو
الممطع العرضً
للمناة النهري شكل
حرف v

النضج

ٌزداد
فاعلٌة
الحت
الجانبً
على
الحت
الرأسً

تتخذ المناة أو
الممطع
العرضً
للمناة النهري
شكل حرف
U

السهول
الفٌضٌة

الشٌخوخة

ٌكون
التوازن
واض ًحا
بٌن
عملٌات
الحت
والترسٌب

ٌبلغ النهر
ألصى اتساع
له

تظهر الثنٌات
فً المجرى
وما ٌرتبط بها
من أشكالها
كالبحٌرات
الكوعٌّة ،
وتظهر كذلن
أشكال
اإلرساب
النهري ،
كالسهول
الفٌضٌة
والدلتاوات

لقناة النهر
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األشكال
األرضٌة
الناتجة
تتكون األشكال
ّ
األرضٌّة ،
كالجنادل
والشالالت

و ) اكمل الجدول اآلتً وفق ما هو مطلوب :
اسم
العالم

نظرته للدولة

ارسطو

لوة الدولة المستم ّدة من
ٌعد أول من كتب عن ّ
توازن ثرواتها وعدد س ّكانها  ،كما تناول
وظائف الدولة ومشكالت الحدود السٌاسٌّة بٌن
الدول.

ابن
خلدون

كتب فً الجغرافٌا السٌاسٌّة فً ممدمته  ،حٌث
شبّه الدولة بالكائن الحً الذي ٌمر بمراحل
حٌاته التً تتمثّل فً النشؤة والنضج
والشٌخوخة.

فردرٌك
راتزل

ٌرجع إلٌه الفضل فً كتابه أول مإلف ٌحمل
عنوان ( الجغرافٌا السٌاسٌة ) عام ٔ917م ،
وع ّد الدولة بمثابة كائن حً تمر بمراحل
( المٌالد والنمو والوفاة ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال السادس  :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة فً العبارات اآلتٌة :
1ـ أهم العوامل الجٌومورفولوجٌة تأثٌرا ً فً المناطق الصحراوٌة الجافة هو :
الجوي
ج ـ الرٌاح
ب ـ الحرارة
أ ـ المٌاه
د ـ الضغط ّ
 2ـ واحدة من اآلتٌة ال تعتبر من أشكال االرساب الرٌحً :
د ـ النبان
ج ـ الشواهد الصخرٌة
ب ـ تربة اللوٌس
أ ـ التموجات الرملٌة
3ـ اعلى قمة جبلٌة فً العالم هً قمة :
د ـ االلب
ج ـ روكً
ب ـ كلٌمنجارو
أ ـ اٌفرست
4ـ المصدر االساسً للبٌانات الجٌومورفولوجٌة هو :
الجوٌة
ج ـ الخرائط
ب ـ الدراسة المٌدانٌة
أ ـ تمنٌة االستشعار عن بعد
د ـ الصور ّ
5ـ الجٌومورفولوجٌا هً العلم الذي ٌدرس أشكال سطح األرض وهً كلمة :
د ـ كنعانٌة
ج ـ آرامٌة
ب ـ رومانٌة
أ ـ ٌونانٌة
6ـ واحدة من البحٌرات اآلتٌة تعتبر من البحٌرات البركانٌة :
د ـ البرت
ج ـ تانا
ب ـ اٌسٌن
أ ـ فان
7ـ تتشكل البحٌرات الكوعٌة فً الحوض :
ج ـ األعلى للنهر د ـ د ـ جمٌع ما ذكر صحٌح
ب ـ األوسط للنهر
أ ـ أ ـ االدنى للنهر
8ـ المصدر الرئٌس للمٌاه الجوفٌة هو :
ب ـ األنهار
أ ـ انصهار الثلوج

ج ـ السدود
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د ـ االمطار

9ـ الحمولة التً تشكّل القسم األكبر من حمولة النهر هً :
ج ـ الجر
ب ـ التعلك
أ ـ اإلذابة
 11ـ ٌقع مقر منظمة األمم المتحدة فً مدٌنة :
ب ـ واشنطن
أ ـ سان فرنسٌسكو
 11ـ تأسست منظمة عصبة األمم عام :
ب ـ ٘ٗ ٔ1م
أ ـ  ٔ1ٔ1م

ج ـ جنٌف
ج ـ ٗ٘ ٔ1م

 12ـ ٌُطلق على الخط الحدودي المتفق علٌه بٌن التبت والصٌن اسم :
ج ـ خط السالم
ب ـ خط الهدنة
أ ـ خط مكماهون
 13ـ ٌُطلق على األنهار التً تنبع من خارج حدود الدولة اسم األنهار :
ج ـ الدولٌة
ب ـ الداخلٌة
أ ـ المحلٌة

د ـ المفز
د ـ نٌوٌورن
د ـ ٔ ٔ11م
د ـ خط ساٌكس ـ بٌكو
د ـ الساحلٌة

ـــ أنظر الشكل اآلتً  ،ثم اجب عن االسئلة من (  14ـــــ : ) 16

 14ـ العنصر الذي ٌمثّله الرقم (  ) 1من الحوض النهري هو :
ج ـ المجرى
ب ـ خط تمسٌم المٌاه
أ ـ الروافد
 15ـ العنصر الذي ٌمثّله الرقم (  ) 2من الحوض النهري هو :
ج ـ المجرى
ب ـ خط تمسٌم المٌاه
أ ـ الروافد
 16ـ العنصر الذي ٌمثّله الرقم (  ) 3من الحوض النهري هو :
ج ـ المجرى
ب ـ خط تمسٌم المٌاه
أ ـ الروافد
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د ـ المصب
د ـ المصب
د ـ المصب

السؤال السابع  :انظر خرٌطة العالم الصماء  ،ث َّم اكتب ما تشٌر إلٌه االرقام :
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14

11

15

13

9
8
1

5

10

3

4

2
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أ ) مسطحات مائٌة :
ٔـ المحٌط الهادي ٕـ المحٌط االطلسً ٖـ المحٌط الهندي
ب ) أنهار دولٌة :
ٗ ـ النٌل

٘ـ االمازون

ج ) دوائر عرض رئٌسة :
ٙـ مدار الجدي

7ـ دائرة  /خط االستواء

9ـ مدار السرطان

د ) مضائق وممرات مائٌة 1 :ـ مضٌك جبل طارق
هـ ) دولة عدّلت حدودها البرٌة والمائٌة مع األردن  ٔٓ :ـ السعودٌة
و ) دولة تعٌش فٌها اقلٌة الكازاخ ٔٔ :ـ الصٌن
ز ) دولة نظام االنتخابات فٌها ٌكون باالغلبٌة والتمثٌل النسبً  ٕٔ :ـ برٌطانٌا
ح ) دولة نظام الحكم فٌها رئاسً ٖٔ :ـ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
ط ) دول موحدة ٔٗ :ـ فرنسا

٘ٔـ الٌابان

ي ) دول اتحادٌة ( اتحاد فٌدرالً ) ٔٙ :ـ استرالٌا

انتهت االسئلة
األستاذ قٌصر الغراٌبة
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