
  موقع اوائل التعليمي 

  الصيفية إجابة  امتحان الوزارة الدورة

   زكريا الرفاعي \           استاذ الثاني    الفصل جغرافيا 

  :السؤال اول 

   -:عرف ما يلي ) أ

  ھي خطوط وھمية تصل بين المناطق المتساوية في ا�رتفاع  - :خطوط الكنتور  -١

  مستوى سطح البحرتوى ثابت ھو              عن مس  

   من النھر حيث تضعف سرعة النھر ويبدأ النھر بالتعرجىتتكون في الحوض ا�دن :البحيرات الكوعية -٢

  ّ من المجرى الرئيسي مع قيام النھر بتغير مجراهء ومع  الزمن ينفصل جز          

  :التجوية  -٣

  لجوية، ويقصد بھا عمليات إضعاف اشتق مصطلح تجوية من أثر العوامل ا                         

  .وتفكك وتحلل للمواد المكونة للصخور على سطح ا�رض بفعل العوامل الجوية                         

   :قباب التقشر -٤

ون عند تعرضھا إلى تغيرات متطرفة في ككتل صخرية متجانسة ضخمة تتقشر على شكل أغشية رقيقة تت
  .اھرة الى تفكك الكتل الجرانيتية إلى أغشية محدبةدرجات الحرارة وتعود ھذه الظ

  

  % ٩ ب         -١)  ب

   ج          الحماد -٢      

   ج     حفر التجوية -٣      

  النجمية       ب -٤      

   الخوانق         أ-٥     

  

  : السؤال الثاني 

   -:فسر ما يلي      -أ

  :لبيانات الجيومورفولوجية يعد العمل الميداني المصدر اساس ل -١  

  

  . ومساحة الشكل ا�رضي                 وا�طوال          كدرجات ا^نحدار  :    جمع القياسات  - ١

  

  .ّمتابعة ورصد وتسجيل حركة المواد ا�رضية - ٢

  

  ّتحديد ا^تجاھات والمسافات والمناسيب للظواھر الجيومورلوفية في منطقة  - ٣

  .الدراسة باستخدام ا�جھزة الخاصة بذلك                                                         

  

  

    تختلف قدرة الصخور  في مقدار  تاثرھا بالتجوية تبعا لنوعھا - ٢

  فالصخور الصلبة أكثر مقاومة للتجوية من الصخور اللينة                          

  بليتھا على امتصاص أشعة الشمس  في قالونھاكما تتأثر الصخور بحسب   

   بسرعة أكبر بشكل أوضح      الداكنة     حيث تسخن الصخور ذات ا�لوان                                  

  بشكل أقل        الفاتحة    نما تتأثر الصخور ذات ا�لوان ي ب                                   

  .تعكس معظم أشعة الشمس الساقطة عليھا �نھا                                  

  

ًتقف الحدود السياسية عائقا في وجه استمرارية طرق المواصFت وسبل اEتصال - ٣ ّ  

  .والبضائع -٤ والمواد الخام -٣ وا�فكار والمعلومات  -٢  ا�شخاص -١مما يعوق حركة انتقال   -١

  



  

ًموقعا جغرافيا متميزا                                  يحتل الوطن العربي      -٤ ً    ؟ًّ

   وأفريقيا                    وأوروبا                   آسيا  :   يربط بين قارات العالم الثiث -١

 إلى موريتانيا                     ًويقع في النصف الشمالي من الكرة ا�رضية ويمتد من شمال العراق شرقا -٢
ًغربا

  

 ھضبة البحيرات ا^ستوائية والمحيط الھندي إلى      ًوالبحر المتوسط شما^    )تركيا(بال طوروسومن ج
ًجنوبا 

  

  ّ العربي يسيطر على الكثير من الممرات المائية  الوطنمما جعل -٣

 يربط بين  ومضيق جبل طارق      قناة السويس التي تربط البحر ا�بيض المتوسط مع البحر ا�حمر  :مثل    
  البحر المتوسط والمحيط ا^طلسي

  ّ الذي يربط المحيط الھند بالخليج العربي وغيرھا من المواقع التي تمر بھا معظم التجارة العالمية       

  

ّ مرور معظم الخطوط الجوية العالمية عبر أجوائه واختصاره الكثير من المسافات بين القارات -٤ ّ.  

ّ با�ھمية اsستراتيجية في الجوانب العسكرية وا^قتصادية والسياسية كافةلذلك تميز ھذا الموقع - ٥  ّ ّ ّ  

وات والحروب واستعماره من قبل دول أوروبا وأمريكا في محاولة منھا للسيطرة غز مما عرضة للكثير من ال
  على العالم

  

   كما يحتوي على موارد الطاقة كالنفط الذي -٦

   يحتوي على 

  .ط واsنتاج والتصديرأكبر كمية من ا^حتيا

  

صFبة الصخر ومقاومة العوامل                 يوضح العFقة بين          ًتعميما           صغ  )ب •
 .الجوية

  كلما كانت نسبة المعادن الصلبة في الصخور عالية                              

  .ّخارجية كالظروف الجوية  زادت مقاومتھا للعوامل ال                               

  

   -: السؤال الثالث 

  

   -:أذكر 

  ؟ّلعوامل المؤثرة في العمليات النھريةعدد ا -١

          :نوع الصخور -١

         :درجة اEنحدار - ٢

  

   :كمية التصريف النھري- ٣

  

  :عرض قناة النھر- ٤

   

   : الغطاء النباتي- ٥

    

٢-   

  



  

  الحدود  السياسية ؟                                                       وظائف   -٣

   الوظيفة ا�منية  -٢ الفصل بين الدول                                         - ١  

   الوظيف القانونية -٤         الوظيفة ا^قتصادية                               -٣  

  

  ّر المياه الجوفية ّاشكال ارضية الناتجة من تأثيما -٤

  الحفر الغائرة وبالوعات اaذابة  -٣                       الصواعد والھوابط - ٢                   الكھوف  - ١

  

   -: السؤال الرابع 

 مصطلح جغرافي يستخدم للتعبير عن الموقع أو المكان الذي يحتل أھمية ومكانة  :الموقع اaستراتيجي -أ
ً أو اقتصادية أو جميعھا معا على المستوى المحلي أو اsقليمي أو العالميسياسية أو عسكرية ّ.  

  وحدة سياسية تقوم على مساحة محددة من سطح ا�رض يقيم عليھا عدد من السكان وتحكمھا          :الدولة

ًعليا تدير شؤونھا وتتمتع بالسيادة الداخلية والخارجية وتتنوع الدول وفقا لنظامھا سلطة    ّ    السياسي واsدراي ّ

  ّالحدود السياسية              

  .ًخطوط ترسم على الخريطة تحدد مساحة الدولة التي تمارس عليھا سيادتھا ومعترف بھا دوليا 

   .ّوتضم الحدود السياسية للدولة مجا^ت عدة

  لة دراسة التباين المكاني للسلوك ا^نتخابي لموطني الدو          :جغرافية اEنتخابات

  .ًوالمستقبل السياسي للدولة وفقا لھذه المعطيات  وتحديد العوامل المؤثرة في توزيع نتائج ا^نتخابات         

   د-١ - ب

   أ-٢     

  ب-٣     

  ب -٤     

  

   السؤال الخامس 

    مدار السرطان - ١

   خط اEستواء - ٢

   البحر المتوسط - ٣

    المحيط اEطلسي - ٤

   مضيق ھرموز - ٥

  ب المندب  با- ٦

   قناة السويس - ٧

   جبل طارق - ٨

   اEردن - ٩

   تركيا ١٠

  

  اEستاذ  زكريا الرفاعي 


