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االخرثاس انٕصاسي جغشافٍا و ٔ 4اجاتاذٓا انًُٕرجٍح
دٔسج شرٌٕح ( ) 20116
انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال االٔل :
أ -عشف انًفاٍْى ٔانًصطهحاخ اَذٍح :
 -1انًٕقع انجغشافً انُسثً :يٕلغ انذٔنح تانُظثح نهذٔل ٔانًظطساخ انُائٛح انًدأرج( انًٕلغ تانُظثح نهٛاتظح ٔانًاء).
 -2انًٍاِ االقهًٍٍح  :انًظازح انًائٛح انر ٙذسذ طٕازم انذٔنح انًطهح ػهٗ انثسار ٔانًسٛطاخ ٔذؼذْا انذٔل يٍ يهكٛرٓا
ٔذظز٘ ػهٓٛا لٕأَ ٍٛطٛادج انذٔنح .
 -3انحشاثح انكُرٕسٌح  :ززاثح االرض تشكم يٕاس٘ الذداِ ْثٕب انزٚاذ.
 -4يساحح انذٔنح  :رلؼح االرض انر ٙذشغهٓا انذٔنح انًسذدج تسذٔد طٛاطٛح ٔاظسح انًؼانى ٔيؼرزف تٓا دٔنٛا .
 -5يكافحح انرصحش  :ػًهٛح يُغ ذذْٕر االراظ ٙانًُردح نهًساصٛم انشراػٛح ٔانغاتاخ ٔاالػشاب.
 -6انكائُاخ ٔاالغزٌح انًعذنح ٔساثٍا  :كائُاخ زٛح ٚعاف انٓٛا صفاخ خذٚذج ٔذغٛٛز صفاذٓا انٕراثٛح ٔانسصٕل ػهٗ
صفاخ يزغٕتح يثم  :يمأيح االيزاض.
 -7انُثاخ انطثٍعً  :انُثاخ انذ٘ ٚغط ٙططر االرض ٔنى ٚكٍ نالَظاٌ دٔر ف ًَِٕ ٙأ كمافرّ أ َٕػّ ٔذكٛف يغ
انظزٔف انطثٛؼٛح نهًكاٌ يٍ زٛث " انًُاش  /انرزتح ٔ/فزج انًٛاِ انرعارٚض ".
 -8انقحظ  :صفح ذطهك ػهٗ انًُاغك انصسزأٚح انرٚ ٙؼذ شر االيطار انذائى يٍ خصائصٓا انزئٛظٛح .
ب -كٌٕ ذعًٍى ذشتظ فٍّ انعالقح تٍٍ دسجاخ انحشاسج ٔ دٔائش انعشض نهرعشف عهى انحانح انًُاخٍح فً انذٔنح:
انؼاللح غزدٚح ذزذفغ درخاخ انسزارج كهًا الرزتُا يٍ خػ االطرٕاء ٔذُخفط كهًا اترؼذَا ػُّ.
انســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال انثاًَ :
أٔ -ضح يا ٌأذً :
 -1انًضائق ٔانًًشاخ انًائٍح انرً ٌششف عهٍٓا انٕطٍ انعشتً يٍ اكثش انًضائق انعانًٍح اًٍْح :
أ -نٓا ذاثٛز ف ٙانؼاللاخ انذٔنٛح .
ب -ذظٛطز ػهٗ غزق َمم انُفػ يٍ انخهٛح انؼزت ٙانٗ يزاكش انصُاػح ف ٙأرٔتا ٔايزٚكا انشًانٛح ٔانٛاتاٌ ٔشزق اطٛا .
ج -ذصم ت ٍٛلاراخ انؼانى انمذٚى " أرٔتا  /اطٛا  /افزٚمٛا ".
د -الٌ يٛآْا ال ذرؼزض نالَدًاد .
 -2ذعطً انًساحح انكثٍشج نهذٔنح يٍضج انذفاع فً انعًق :
أ -اطرذراج انؼذٔ يٍ لثم انمٕاخ انًذافؼح ترزن خػ انذفاع االٔل
ب -انرزاخغ انٗ داخم انذٔنح نكظة انٕلد
ج -اػادج ذُظٛى لٕاذٓا ٔآَان اندٕٛع انغاسٚح .
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 -3أثش ذٕفش انًعادٌ فً قٕج انذٔنح ( أًٍْح انرٕصٌع انجغشافً نهثشٔج انًعذٍَح تانركٌٍٕ انجٍٕنٕجً فً قٕج
انذٔنح):
د -تُاء لٕج طٛاطٛح
ب -رفغ انًظرٕٖ انًؼٛش ٙج -ذطٕر االلرصاد
أ -ارذفاع يصذر انذخم
 -4ذعذ انًُاطق انسٓهٍح االفضم نًًاسسح انضساعح :
د -ايكاَٛح اطرخذاو االالخ انشراػٛح
ج -ذزتح خصثح
ب -ذٕافز انًٛاِ
أ -يُاش يالئى
ب -عذد ( اصُاف) اشكال انذٔل :
 -1انًُظى ٔانًرزاص( انًثان-2 ) ٙغٛز انًُرظى -3 .انًدشأ  -4انًظرسٛم -5 .انًسرٕٖ .
انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسؤال انثانث:
أ -أعظ يثال نكم يًا ٌأذً:
دٔنح اسرفادج يٍ انرُٕع انًُاخً( انركايم انًُاخً) :انٕالٚاخ انًرسذج االيزٚكٛح.
ذشب ذُرشش فً انًُاطق االسرٕائٍح  :انالذزٚد انسًزاء
انًعادٌ انُاذجح عٍ ذفخخ انصخٕس( :انًغُٛظٕٛو  /انكانظٕٛو).
ذعاًَ انغاتاخ يٍ عذج( يشكالخ ) اَرٓاكاخ يٍ آًْا :
-1انمطغ الَشاء انطزق ٔانًذٌ .
 -3االيزاض
-2انسزائك .
يشٌكً  :انًُاش انًٕطًٙ
ا
انًُاخ انسائذ فً فٍرُاو ٔكاٌ سثثا فً ْضًٌح ا
ب -اركش :
انعٕايم انطثٍعٍح انرً ساًْد فً انرغٍش انًُاخً :
ب -ذغٛز يظازح انغاتاخ .
أ -سٚادج ذزكٛش ثاَ ٙاكظٛذ انكزتٌٕ
د-ذغٛز يظازح اندهٛذ .
ج -ذغٛز يؼايم االَؼكاص انشًظ ٙيٍ االرض .
انعٕايم انجغشافٍح انرً ذؤثش فً ذٕصٌع انجفاف فً انعانى :
جٔ -خٕد انظالطم اندثهٛح.
ب -شذج انزٚاذ ٔاذدآْا
أ  -انمزب أ انثؼذ ػٍ انًظطساخ انًائٛح
 -2انعٕايم التششٌح انًسثثح نهرصحش:
ج -انز٘ انشائذ
ب -اسانح اغطاء انُثاذٙ
أ  -انزػ ٙاندائز
انعٕايم انجغشافٍح انطثٍعٍح انًؤثشج فً خصائص انًثٍذاخ:
ٔ -3خٕد انغطاء انُثاذٙ
 -2ارذفاع انسزارج
 -1انسزارج ٔانزغٕتح
 -5انًاء
 -4اطرًزار ززكح انٕٓاء فٕق انرزتح ٔداخهٓا.
اسثاب ذًهح انرشتح فً االسدٌ:
 -2اطرخذاو انرزب انًهسٛح نهشراػح.
َٕ -1ػٛح انًٛاِ انًظرخذيح نز٘ انًساصٛم.
 -4االفزاغ ف ٙاطرخذاو االطًذج انكًٛٛائٛح.
 -3ارذفاع يؼذالخ انرثخز.
انٓذف يٍ ذشجٍش االساضً انًٓذدج تانرصحش:
ج -يصذر نهٕلٕد.
ب -زًاٚح انًزاػ ٙيٍ االَدزاف
أ -نًُغ اَدزاف انرزتح.
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ادسط خشٌطح حٕض ٔادي انٍُم ٔاكرة يا ذًثهّ االسقاو اَذٍح:
 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1دٔل يشرشكح تحٕض َٓش انٍُم.
 -8سذ يائً
 10 -9يسطحاخ يائٍح
 -11دٔنح عشتٍح افشٌقٍح
تحٍشج ٌُثع يُٓا َٓش انٍُم- 12

دٔل يشرشكح فً حٕض َٓش انٍُم :
-3افزٚمٛا انٕططٗ
 -2انظٕداٌ
 -1يصز .
 -8انظذ انؼانٙ
 -7اثٕٛتٛا .
 -6كُٛٛا
 -12فٛكرٕرٚا.
 -11نٛثٛا

 -4انكَٕغٕ انذًٚمزاغٛح
 -9انثسز االزًز
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 -5أغُذا
 -10انثسز انًرٕطػ

