
1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 8102إجابة مقترجة المتحان الجغرافيا المستوى الرابع / الدورة الصيفية 

 إعداد محمد البطران 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمة ( 02الســـــــــــــــــــــــــــؤال األول : ) 

 عالمات ( 2)                                                             عرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية :  -أ

 خطوط  تصل بين المناطق المتساوية في االرتفاع عن مستوى ثابت هو مستوى سطح البحرخطوط الكنتور :  -0

 

هي بحيرات تتكون في الحوض األدنى من النهرعندما تضعف سرعة النهر ويبدأ النهر بالتعرج  البحيرات الكوعية : -8

 صل جزء من المجرى الرئيسي مع قيام النهر بتغير مجراه مع مرور الزمن.، حيث  ينف

 

 سطح األرض بفعل العوامل الجوية  يقصد بها عمليات إضعاف وتفكك وتحلل للمواد المكونة للصخور علىالتجوية :  -3

 

كتل صخرية متجانسة ضخمة تتقشر على شكل أغشية رقيقة تتكون عند تعرضها إلى تغيرات هي قباب التقشر :  -4

 متطرفة في درجات الحرارة، وتعود هذه الظاهرة إلى تفكك الكتل الجرانيتية إلى أغشية محدبة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات ( 01)                                                ضع دائرة حول األجابة الصحيحة :   -ب

 ) ب (   9%  -0

 الحماد " الصحاري الحجرية "   ) ج (  -8

 حفر التجوية  ) ج (  -3

 النجمية ) ب( -4

 ( الخوانق  ) أ -5
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 (عالمة  01 (الســـــــــــــــــــــــــــــؤال الثاني 

 فسر : -أ

 عالمات (  3)                                       ؟  يعد العمل الميداني المصدر األساس للبيانات الجيومورفولوجية -0

 حيث يقوم الباحث الجيومورفولوجي بمهام عدة منها. 

 ار واألطوال ومساحة الشكل األرضي. جمع القياسات كدرجات االنحد ❶

 متابعة ورصد وتسجيل حركة المواد األرضية.  ❷

 تحديد االتجاهات والمسافات والمناسيب للظواهر الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة ❸

 

 عالمات ( 4)                                             ؟لنوعهاقدرة الصخور في مقدار تأثرها بالتجوية تبًعا  تختلف -8

الصخور بحسب لونها في قابليتها على امتصاص  كما تتأثرفالصخور الصلبة أكثر مقاومة للتجوية من الصخور اللينة،  

أشعة الشمس، حيث تسخن الصخور ذوات األلوان الداكنة بسرعة أكبر بشكل أوضح، بينما تتأثر الصخور ذات األلوان 

 شمس الساقطة عليها. الفاتحة بشكل أقل ، ألنها تعكس معظم أشعة ال

 

)  االتصال في كثير من األحيان؟ في وجه استمرارية طرق المواصالت وسبل تقف الحدود السياسية عائًقا -3

 ؟(  عالمات4

الطرق المعبدة أو السكك الحديدية عند خط الحدود ، مما يعوق حركة انتقال األشخاص واألفكار  ألنها غالًبا ما تنتهي 

 والمعلومات والمواد الخام والبضائع.

 

 عالمات ( 3)                                           ؟جغرافًيا متميزً الوطن العربي  اموقع   يحتل الوطن العربي  -4

حيث يربط بين قارات العالم الثالث آسيا، له إهمية استراتيجية في كافة الجوانب العسكرية واالقتصادية والسياسية   ❶

 وأوروبا، وأفريقيا، ويقع في المنتصف الشمالي من الكرة األرضية.

على الكثير من الممرات المائية مثل قناة السويس ، ومضيق جبل طارق ومضيق هرمز ، وغيرها من السيطرة  ❷

المواقع التي تمر بها معظم التجارة العالمية، باإلضافة إلى مرور معظم الخطوط الجوية العالمية عبر أجوائه، واختصاره 

 الكثير من المسافات بين القارات.

.ة كالنفط الذي يحتوي على أكبر كمية من االحتياط واإلنتاج والتصديركما يحتوي على موارد الطاق ❸  

 

 ( ) عالمتان  بين صالبة الصخر ومقاومة العوامل الجوية؟كون تعميما  توضح فيه العالقة  -ب

زدات الصالبة زدات مقاومه الصخورللعوامل الخارجية، فكلما  يوثر صالبة الصخر في القدرة على مقاومة التفتت

فالصخور النارية مثل البازلت والجرانيت لديها قدرة أكبر على مقاومة العوامل الجوية من الصخور الرسوبية كالحجر 

 فالعالقة هنا طردية.الجيري والرملي.  
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 الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال الثالث: ) 05 عالمة (

 عالمات ( 4)                                                     العوامل المؤثرة في العمليات النهريةأربعة من أذكر  -0

 كمية التصريف النهري  د. عرض قناة النهر          هـ. الغطاء النباتي. ج  االنحدار  نوع الصخور    ب. درجة . أ

 

 عالمات ( 4)                                                                 ؟ أشكال أنظمة الحكم  ) أذكر، ما (بين  -2

 نظام برلماني -د .        نظام رئاسي   -ج            .جمهوري -ب      .    نظام وراثي -أ

 

 عالمات ( 4)                                                                                    وظائف الحدود السياسيةأذكر  -3

 . الوظيفة األمنية ❷                          الفصل بين الدول.  ❶

 الوظيفة القانونية. ❹                     الوظيفة االقتصادية. ❸

 

 

 عالمات ( 3)                                                                 أذكر اشكال ناتجة عن المياه الجوفية ؟  -4

 بالوعات االذابة " الحفر الغائرة -3الصهوابط واصواعد     -2الكهوف     -ا

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــؤال   الرابع: السـ

 عالمات ( 8)                                                                    عرف المفاهيم والمصطلحات :  -أ

هي خطوط ترسم على الخريطة تحدد مساحة الدولة التي تمارس عليها سيادتها ومعترف بها  الموقع االستراتيجي: -1

 دولًيا، وتضم الحدود السياسية للدولة مجاالت عدة.

 

وحدة سياسية تقوم على مساحة محددة من سطح األرض، يقيم عليها عدد من السكان، وتحكمها سلطة عليا  الدولة : -2

 تدير شؤونها وتتمتع بالسيادة الداخلية والخارجية.

 

 

هي خطوط ترسم على الخريطة تحدد مساحة الدولة التي تمارس عليها سيادتها ومعترف بها : الحدود السياسية  -3

االت عدة.دولًيا، وتضم الحدود السياسية للدولة مج  

 

اين المكاني للسلوك االنتخابي لمواطني الدولة وتحديد العوامل المؤثرة في توزيع هي دراسة التب جغرافية االنتخابات: -4

 .نتائج االنتخابات والمستقبل السياسي للدولة وفًقا لهذه المعطيات
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 عالمات ( 2)  ضع دائرة حول االجابة الصحيحة : -ب

 

 رتزال ) د ( -0

 الفردي والقائمة )  أ ( -8

 ) ب (  0950 -3

 دود ) ب ( وضع الح -4

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عالمات ( 01: ) ـــــــــــــــــــــؤال الخامســــــــــالسـ

 العرض الرئيسةدوائر  -

 مدار السرطان -0

 خط االستواء -8

 مسطحات مائية -

 البحر المتوسط  -3

 المحيط االطلسي -4

 

 مائية  وقنوات  ممرات --

 مضق هرمز -5

 مضيق باب المندب -1

 قناة السويس -7

 مضيق جبل طارق -2

 

 ( االردن  9دولت عدلت حدودها )  -

 ( تركيا  01دولة تتحكم بمنابع الفرات )  -

 

 

 

 التنميات لكم بالنجاح / محمد البطرانمع 

 


