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الجغرافٌا  /الفصل االول
( الوحدة االولى ) :المنــــاخ

ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســـإال االول  :عرف المفاهٌم والمصطلحات االتٌة :
 – 0الطقس  :حالة الجو بعناصره المختلفة خالل فترة زمنٌة قصٌرة تبدأ بساعات وتنتهً فً مدة أقصاها أسبوعان ******.
 – 9المناخ  :العلم الذي ٌدرس الظواهر الجوٌة لفترة زمنٌة طوٌلة بحسب موقع المكان على درجات العرض********
 – 7المدى الحراري الٌومً  :الفرق بٌن درجات الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى خالل الٌوم الواحد .
 – 4المدى الحراري السنوي  :الفرق بٌن درجة حرارة اخر الشهور (تموز واب) واقل الشهور حرارة (كانون اول  ,وكانون الثانً
-1الضغط الجوي  :هو وزن عامود الهواء الواقع على وحدة المساحة (0سم )9فً أي منطقة على سطح األرض  .حٌث ٌمثل وزن عامود
الهواء فً الحقٌقة (مجموع ضغط الغازات التً ٌتكون منها بنسب ثابتة
-6القوة الكارولٌة (كورولٌس)  :هً القوة الناتجة عن اختالف سرعة دوران األرض حول محورها  .حٌث تعمل على جعل الرٌاح تنحرف إلى ٌمٌن
اتجاهها فً نصف الكرة الشمالً .و جعل الرٌاح تنحرف إلى ٌسار اتجاهها فً نصف الكرة الجنوبً*******
-3ظل المطر  :المنطقة التً تقع فً الجانب المعاكس التجاه الرٌاح السائدة فً المناطق الجبلٌة الذي ٌتصف بؤمطار قلٌلة قٌاسا بؤمطار الجانب
المواجه للرٌاح المطٌرة

 -0السحب هً تجمع مرئً لبخار الماء على شكل قطرات مائٌة دقٌقة فً الغالف الجوي تتكون نتٌجة لوصول الهواء المحمل ببخار الماء
إلى درجة التشبع*******
 - 3الضباب؟ هو بخار ماء مرئً على شكل ذرات دقٌقة من الماء ٌتكون نتٌجة برودة الهواء وتكاثف بخار الماء على سطح األرض****
 -58الصقٌع هو تحول بخار الماء العالق بالهواء أثناء اللٌل إلى بلورات صغٌره من الثلج فوق النباتات واألجسام الصلبة المعرضة
للهواء (فسر) بسبب انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون درجة التجمد************
 -55الثلج؟ بلورات رقٌقة مختلفة الشكل نتٌجة تكاثف بخار الماء وانخفاض درجة حرارته إلى ما دون الصفر المئوي
 -09األعاصٌر؟ هً عواصف هوائٌة حلزونٌة الشكل تنشؤ عادة فوق البحار االستوائٌة خاصة فً فصلً الصٌف والخرٌف وتمتاز بعمقها
وبشدة انحدارها حٌث تدور الرٌاح حولها بسرعة كبٌرة.تتراوح ما بٌن ( )911-011كم/9الساعه وٌطلق علٌها اسم العواصف الدوارة
وغالبا ما ٌصاحبها سقوط امطارا غزٌرة وحدوث عواصف البرق والرعد
 07النٌنا؟ هً ظاهرة محٌطة تتمثل بالتبرٌد الشدٌد غٌر االعتٌادي للمٌاه السطحٌة فً شرق المحٌط الهادي وهً بذلك تمثل الحالة
المعاكسة لظاهرة النٌنو
 04موجات الحر؟ سٌادة الهواء الساخن لمنطقة ما بحٌث ترتفع خاللها درجة الحرارة العظمى خمس درجات مئوٌة فما فوق معدلها العام
وال تقل عن  79درجة وتستمر مدة ال تقل عن ثالث أٌام متواصلة أو اكثر*********
 01التصنٌف المناخً ؟ هو تقسٌم الكرة األرضٌة إلى أقالٌم مناخٌة ٌ ,تسم كل منها بخصائص معٌنه تجعله ٌختلف عن غٌرة من األقالٌم *
 – 01التٌارات البحرٌة  :هً مسارات للمٌاه السطحٌة على شكل انهار ضخمة تجري فً البحار والمحٌطات ٌتراوح عرضها ما بٌن
911-911كم *****
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 -0أهمٌة الضغط الجوي فً األرصاد الجوٌة ؟ ******
ٌوفر معلومات عن الهواء الموجود فً األعلى  ,فانخفاض قٌم الضغط فً مكان ما دلٌل على أن الهواء ٌتوزع أو ٌفقد من تلك المنطقة ,
مما ٌعطً مإشرا على توزع الرٌاح فً األعلى  ,بٌنما ارتفاع قٌم الضغط الجوي فً منطقه أخرى دلٌل على إضافة هواء من األعلى
9تعد الرٌاح من أهم العناصر المناخٌة ؟
لدورها فً توزٌع درجة الحرارة على سطح األرض  ،فهً تقوم بنقل الطاقة من المناطق المدارٌة إلى المناطق القطبٌة التً تشكو من
عجز فً الطاقة  ,وتقوم أٌضا بنقل بخار الماء من المسطحات المائٌة إلى الٌابس  ،حٌث تسقط األمطار والثلوج-
 :7تستخدم الدرجات لتحدٌد اتجاه الرٌاح ؟
ألنها تعطً صورة أدق من االتجاهات الجغرافٌة حٌث ٌمكننا من تحدٌد اتجاه الرٌاح على 711درجة
 4نشؤت الرٌاح الموسمٌة ************* ؟
( نتٌجة الختالفات قٌم الضغط الجوي ) ( فسر ) بسبب وجود كتل ٌابسة كبٌرة بجوار مسطحات مائٌة واسعة.
 1كٌفٌة تشكل االمطار الحملٌة //األمطار الحملٌة |( التصاعدٌة ) فً المناطق االستوائٌة بشكل منتظم فً جمٌع فصول السنة**********؟
هً امطار تشكلت نتٌجة التسخٌن الشدٌد للسطح وارتفاع الهواء المحمل ببخار الماء إلى طبقات الجو العلٌا ومن ثم ٌتكاثف وٌتساقط
( الممٌزات )وتتوقف كمٌته على كمٌه بخار الماء الذي ٌحتوٌة الهواء الصاعد ودرجة الحرارة
 -6من النادر أن تحدث األمطار الحملٌة فً المناطق الصحراوٌة
ألنها تخلو من المسطحات المائٌة  ,حٌث تعتمد هذه األمطار على كمٌة بخار الماء الذي ٌحتوٌه الهواء الصاعد و درجة الحرارة
 3كٌف تتكون األمطار التضارٌسٌة ******؟
نتٌجة اصطدام الرٌاح ال محملة ببخار الماء بحواجز ( تضارٌسٌة كالجبال )  ,حٌث ترتفع الرٌاح إلى أعلى (فتبرد ) وٌتكاثف بخار الماء فٌها  ,ثم
تسقط على شكل أمطار  .وتعتمد كمٌتها وغزارتها على امتداد الجبال وارتفاعه ورطوبة الهواء الصاعد إلى اعلى وسرعته -.
 0تسقط األمطار على السواحل الغربٌة لبالد الشام بكمٌات اكبر من المناطق الداخلٌة *********؟
الن السواحل الغربٌة تكون فً مواجهة الرٌاح المحملة ببخار الماء القادمة من البحر األبٌض المتوسط  ,أما المناطق الداخلٌة  :تكون واقعه فً
ظل المطر
-3سبب حدوث األمطار اإلعصارٌة ******؟
تحدث نتٌجة التقاء كتلتٌن هوائٌتٌن غٌر متجانستٌن ( باردة و دافئة ) فتكون ( المنخفضات الجوٌة )  ,فٌرتفع الهواء ( الدافئ) إلى األعلى النخفاض
كثافته  ,وٌبقى الهواء البارد أسفل منه  ,مسببا تكون ( غٌوم المزن الركامٌة-

 58اختالف قٌم الضغط الجوي بٌن الٌابس والماء فً دائرة العرض الواحدة **** ؟
الن الٌابس ٌسخن بسرعة اكبر من الماء بسبب اختالف الحرارة النوعٌة بٌنهم ( ألن الماء ٌحتاج إلى حرارة أعلى  ,والٌابس ٌبرد بشكل
أسرع )
 00ال تتوغل األمطار فً االجزاء الشرقٌة فً األردن ؟
بسبب سلسلة الجبال الغربٌة لألردن :التً تمتد من ( الشمال إلى الجنوب ) حٌث تمنع من توغل األمطار فً األجزاء الشرقٌة من األردن
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 09المناطق الصحراوٌة المدارٌة والقطبٌة ذات مدى حراري كبٌر
أ – سطح األرض ٌسخن بسرعة

ب -عند حلول اللٌل ٌفقد حرارته باإلشعاع فتنخفض درجة الحرارة بشكل كبٌر

 -07حدوث الجبهه الهوائٌة البارده :
عند اندفاع الهواء البارد نحو الهواء الدافئ لٌحل مكانه فٌرتفع الهواء الدافئ لألعلى
ٌ -54طلق على األعاصٌر أسم العواصف الدوارة؟
الن الهواء ٌدور فٌها بقوة كبٌرة فً منطقة ضٌقة وغالبا ما ٌصاحبها سقوط أمطار غزٌرة وحدوث عواصف البرق والرعد.
ٌ51عد إعصار التورنادو أقل خطورة من إعصار الهاركٌٌن؟
ٌتمٌز بؤنه صغٌر الحجم المنطقة التً ٌغطٌها ال ٌزٌد قطرها فً الغالب عن 0111مترالن تدمٌر إعصار التورنادو ٌقتصر على شرٌط ضٌق
ال ٌزٌد عرضه عن قطر دائرة التورنادو نفسها وٌبقً ما حوله سلٌما إلى حد كبٌر-
56حدوث موجات الحر؟
أ -أنظمة الضغط الجوي المرتفع التً تتحرك ببطء فً فصل الصٌف.حٌث ٌمكن أن تبقى فً المنطقة نفسها أٌام .
ب -ظاهرة االحتباس الحراري والجزر الحرارٌة.
ج -سٌادة تٌارات هوائٌة هابطة متزامنة مع تسخٌن شدٌد للسطح-
 53لماذا ال تختلف درجات الحرارة فً اإلقلٌم االستوائً بشكل كبٌر ؟
الن تسقط أشعه الشمس بشكل عامودي والذي بدورها ٌنتشر الضغط الجوي المنخفض االستوائً الذي ٌمتد بٌن دائرتً عرض  1شمال
وجنوب خط االستواء -
 50تؤثٌر البحر المتوسط محدودا فً مناخ األردن ؟
بسبب االمتداد الطولً للمظاهر التضارٌسٌة من الشمال إلى الجنوب جعل ( تؤثٌر البحر المتوسط محدودا بحٌث الٌتوغل كثٌرا نحو الداخل
سوى المناطق الشمالٌة
-02ال بد من هطل األمطار فً جمٌع المواسم الثالث وبكمٌات مناسبة ؟
لضمان نجاح الزراعة الشتوٌة وإذا كانت األمطار المبكرة قلٌلة أو انحبست فان البذور فسرال تتمكن من اإلنبات وتعجز المحاصٌل
الزراعٌة الشتوٌة عن النمو-
 98تتناقص كمٌات األمطار من الغرب إلى الشرق فً األردن ؟

أ  -بسبب عامل القرب والبعد عن المإثرات البحرٌة .
ب – عامل مواجهه الرٌاح المطٌرة أو الوقوع فً ظلها ( فالمنحدرات الغربٌة المواجهه للرٌاح الغربٌة اكثر امطارا من المنحدرات
الشرقٌة الواقعة فً ظل المطر -
ٌ-90عد المناخ احد المقومات الطبٌعٌة المهمة للدولة ؟
ٌ – 0إثر على األنشطة االقتصادٌة للدولة .

ٌ – 9إثر على توزع السكان

ٌ – 7إثر على طبٌعة الغطاء النباتً وإنتاج المحاصٌل الزراعٌة
 – 4الدولة التً تتمٌز بتنوع مناخً ٌساعدها فً توفٌر معظم احتٌاجاتها من المحاصٌل
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مهم مهم مهم جدا

أ  -مناخ البحر المتوسط

ب – المناخ الصحراوي

 - 9األقالٌم المناخٌة فً العالم
أ -االقلٌم االستوائً

د – اإلقلٌم شبة الصحراوي -

ج –اإلقلٌم السودانً ( الغوري)

مهم مهم مهم جدا

ب  -االقلٌم المداري

ج  -اقلٌم المناخ المعتدل

 – 7االقالٌم المناخٌة فً الوطن العربً :
أ-مناخ البحر المتوسط
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د  -اقلٌم المناخ القطبً

مهم مهم مهم جدا

ب – المداري

د – االستوائً

ج – الصحراوي

 4عناصر المناخ :

( درجة الحرارة  ,الضغط الجوي  ,الرٌاح  ,األمطار -
مهم

 1هناك نظامان لقٌاس درجة الحرارة :
أ – نظام الحرارة المئوي ( سلٌسٌوس )
- 6أنواع الرٌاح :

ب – نظام الحرارة الفهرنهاٌتً

مهم مهم
ب  -الرٌاح الموسمٌة

أ  -الرٌاح الدائمة

د – الرٌاح الٌومٌة

ج – الرٌاح المحلٌة المرافقة للمنخفضات الجوٌة

 3تصنف األمطار إلى عدة أنواع  :اذكرها ؟
أ – األمطار الحملٌة ( التصاعدٌة)
 0العوامل المإثرة فً المناخ :

ب -األمطار التضارٌسٌة .
مهم مهم جدا

أ – موقع المكان بالنسبة لدوائر العرض
هـ  -الغطاء النباتً

ج – األمطار اإلعصارٌة

ب– توزٌع الٌابس والماء

ج – التضارٌس

د – التٌارات البحرٌة

و – الكتل الهوائٌة

 2العوامل التً تعتمد علٌها حدوث عملٌة التكاثف؟
 -9وجود أنوٌه ٌتجمع حولها بخار الماء  -7انخفاض درجة حرارة الهواء الرطب إلى

 -0وجود هواء رطب مشبع ببخار الماء.
ما دون درجة الندى
 58أذكر أشكال التكاثف؟ مهم مهم جدا
السحب
 55العوامل التً تساعد فً تكون الضباب
 – 0توافر الرطوبة فً الهواء

الضباب

الندى

 – 9وجود كمٌات من انوٌة التكاثف  – 7صفاء الجو

 - 59عوامل تشكل ( حدوث ) الصقٌع؟
أ -طبوغرافٌة األرض

الصقٌع

ب صفاء السماء

مهم مهم جدا
ج -هدوء الرٌاح

د -طوال ساعات اللٌل
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مهم مهم جدا

أ -االختٌار السلٌم للمواقع الزراعٌة واالبتعاد عن المناطق التً ٌتكرر فٌها الصقٌع
ب -زراعة نباتات ومحاصٌل اقل تؤثرا فً الصقٌع واالبتعاد عن زراعة المحاصٌل الحساسة مثل ( الموز)
ج -إشعال الحرائق (فسر) تإدي إلى رفع درجة حرارة الهواء المحلً
د -ري المزروعات وخاصة فً األٌام المتوقع حدوث الصقٌع
هـ -تغطٌة المزروعات والتربة بمواد بالستٌكٌة( فسر ) للمحافظة على درجة حرارته
 54أشكال التساقط؟
أ -األمطار

ج -الثلج

ب -البرد

51سلبٌات العواصف الثلجٌة ؟  /األضرار
ا -تعطٌل حركة النقل والمالحة (النعدام الرإٌة واالنزالقات)
ب -كثرة حوادث السٌر (النعدام الرإٌة واالنزالقات)
ج -قطع خطوط الكهرباء والهاتف وشبكات المٌاه
د -حدوث االنهٌارات الجبلٌة والفٌضانات عند ذوبان الثلوج
 56االٌجابٌات لتساقط الثلج ؟
ا – تقضً على العدٌد من المٌكروبات والجراثٌم والفٌروسات المنتشرة فً الجو وتعقم التربة
ب – تقضً على اآلفات الزراعٌة
 -53خصائص التورنادو ؟

ج– ري المزروعات والنباتات

د – تزوٌد التربة والخزانات الجوفٌة

مهم

ٌ – 0تحرك عادة من الغرب إلى الشرق
ٌ – 9تمٌز بؤنه صغٌر الحجم (فسر) فمساحة المنطقة التً ٌغطٌها ال ٌزٌد قطرها فً الغالب عن 0111متر
 - 7إعصار التورنادو ٌقتصر على شرٌط ضٌق ال ٌزٌد عرضه عن قطر دائرة التورنادو نفسها وٌبقً ما حوله سلٌما إلى حد كبٌر.
-50أسباب حدوث موجات الحر؟

مهم جدا

 -0أنظمة الضغط الجوي المرتفع التً تتحرك ببطء فً فصل الصٌف.حٌث ٌمكن أن تبقى فً المنطقة نفسها أٌام .
 -9ظاهرة االحتباس الحراري والجزر الحرارٌة.
 -7سٌادة تٌارات هوائٌة هابطة متزامنة مع تسخٌن شدٌد للسطح
-53اذكر اآلثار البٌئٌة لموجات الحر؟
 -0الخسائر البشرٌة( وضح):

مهم مهم جدا
 -9تلف المحاصٌل الزراعٌة

 -4زٌادة استهالك الطاقة الكهربائٌة فً المنازل والمصانع.

 -7زٌادة استهالك المٌاه مثل:

 -1سهولة انتشار الحرائق فً الغابات

االستاذ  :ثامر الغراٌبة 8331735770
 - 91العوامل المإثرة فً مناخ األردن :
ا – التضارٌس

الجغرافٌا  /الفصل االول
مهم مهم جدا

ب – البعد عن المإثرات البحرٌة

 - 95ممٌزات مناخ البحر المتوسط فً فصل الشتاء ؟
 – 0فصل األمطار ودرجات الحرارة المنخفضة

ج– درجة العرض

 – 0تكون درجات الحرارة مرتفعه والطقس جاف
 -99العوامل المإثرة فً سرعه الرٌاح واتجاهها

مهم جدا

الســـإال

 - 7الغٌوم تغطً السماء

مهم جدا

 – 9النهار فٌه طوٌال

 – 0قوة تحدر الضغط

ج  -الغطاء النباتً

مهم جدا

 -9تكون فٌه ساعات النهار قصٌرة

 -95ممٌزات مناخ البحر المتوسط فً فصل الصٌف ؟
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 – 7السماء صافٌة زرقاء

– القوة الكارولٌة (كورولٌس) -7قوة االحتكاك

الرابع):

مهم جدا

أ) كـــون تعمٌما توضح فٌه العالقة بٌبن
 -بٌن درجة الحرارة والضغط الجوي ؟

العالقة عكسٌة  ,كلما انخفضت درجة الحرارة ارتفع الضغط الجوي وكلما ارتفعت الحرارة انخفض الضغط الجوي
بٌن الضغط الجوي واالرتفاع عن مستوى سطح البحر ؟العالقة عكسٌة :كلما ارتفعنا عن سطح البحر ٌقل الضغط الجوي  ,وكلما اقتربنا من سطح البحر ٌرتفع الضغط الجوي
بٌن قوة االحتكاك وخشونة سطح األرضكلما كان سطح األرض خشن زاد احتكاك الرٌاح فتقل سرعه الرٌاح وكلما كان السطوح مستوٌة وملساء قل االحتكاك فٌزٌد من شدة الرٌاح

تؤثٌر التضارٌس على األمطار ؟العالقة طردٌة :كلما كانت المناطق مرتفعة تكون أكثر وأغزر أمطارا من المناطق المنخفضة

ب ) صنف التٌارات البحرٌة االتٌة الى ( دافئة  ,بارده ) ؟
التٌارات البحرٌة
الدافئة
التٌارات البحرٌة
الباردة

تتكون على السواحل
الشرقٌة للقارات
تتكون على السواحل
الغربٌة للقارات .

مهم جدا

تٌار الخلٌج  ,تٌار الٌابان ,تٌار البرازٌل ،التٌار االستوائً العكسً  ,تٌار موزمبٌق
،تٌار شرق استرالٌا
تٌار كناري  ,تٌار كمشتكا  ,تٌار لبرادور ،تٌار بنجوٌال  ,تٌار غرب استرالٌا،تٌار
البٌرو
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السإال الخامس  :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة :
 - 0تقاس درجة الحرارة بجهاز :
ب – الباررومٌتر

أ – الثٌرموغراف

د – ب+ج

ج – االنٌمومٌتر

ٌ – 9قاس الضغط الجوي بجهاز :
ب – الباررومٌتر

أ – الباروجراف

د – أ+ب

ج – االنٌمومٌتر

 – 7درجة الغلٌان فً نظام الحرارة الفهرنهاٌتً :
أ – 009

ب – 909

د – 970

ج – 990

 – 4مقدار الضغط الجوي عند البحر المٌت :
أ –  0111ملٌبار

ب –  0111ملٌبار

د  -ملٌبار0010

ج –  0171ملٌبار

ٌ – 1كون مقدار الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر :
أ –  201ملٌبار

ب –  041ملٌبار

د –  0170ملٌبار

ج –  0107ملٌبار

 - 1اتجاة الرٌاح عند درجة ٌ 001عنً انها رٌاح :
أ – جنوبٌة

ب – شمالٌة شرقٌة

د – غربٌة

ج – شمالٌة

 - 3تحدث االمطار الحملٌة ( التصاعدٌة) فً المناطق :
أ – االستوائٌة

ب – المدارٌة

د – ب+ج

ج – القطبٌة

ٌ - 0صل معدل الحرارة السنوي فً محطة راس منٌف الواقعه على ارتفاع 0011م فوق سطح البحر الى :
أ – 0447م

ب – 0141م

د – 0949م

ج – 0140م

ٌ – 2تراوح عرض التٌارات البحرٌة ما بٌن :
أ –  911 – 911كم

ج –  011 – 011كم

ب –  711 – 711كم

د –  411 – 411كم

 - 01احدى التٌارات االتٌة تٌارات بحرٌة دافئة :
أ – تٌار البرازٌل

ب  -تٌار البٌرو

ج – تٌار الكناري

د – كمشتكا

 – 00احدى التٌارات االتٌة تٌارات بحرٌة باردة :
أ – تٌار لبرادور

ج – تٌار الٌابان

ب – تٌار موزمبٌق

د – تٌار الخلٌج

ٌ – 09تراوح عمر المنخفض الجوي بوجه عام ما بٌن :
أ –  4- 7اٌام

ج – ٌ 01وم

ب –  01اٌام

د – ٌ 91وم

 - 07تتراوح سرعة االعاصٌر بالساعه :
أ – (  ) 911 – 011كم

ب – (  )711 – 711كم

ج – (  )011 – 011كم

د – ( )011 – 11كم
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 – 04تنشؤ اعاصٌر الهارٌكٌن فً :
أ – غرب المحٌط االطلسً

ج – غرب المحٌط الهندي

ب  -غرب المحٌط الهادي

د – ب+ج

 – 01تصل سرعة الرٌاح فً اعصاصٌر التٌفون فً الساعة :
ب –  291كم

أ – 031كم

د –  921كم

ج –  711كم

ٌ - 01شكل المنخفض الحراري السعودي من موجات الحر التً تإثر على االردن ما نسبة :
أ % 77 -

ب – %1

د – %00

ج – % 09

ٌ – 03شكل المرتفع الجوي االزوري من موجات الحر على االردن :
أ % 07 -

ب – % 97

د – % 93

ج – % 77

ٌ – 00بلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة فً وادي االردن :
ب – 92م

أ – 9741م

د –  90م

ج –  77م

ٌ – 02بلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة فً االردن :
ب –  91م

أ – 02م

د –  71م

ج –  90م

ٌ - 91بلغ معدل كمٌات االمطار فً وادي االردن :
ب – 11ملم

أ – 040ملم

ج – 31ملم

د – 031ملم

ٌ - 90بلغ معدل كمٌات االمطار فً المرتفعات الجبلٌة فً االردن :
ب –  911ملم

أ – 499ملم

د –  041ملم

ج – 911ملم

ٌ - 99بلغ معدل كمٌات االمطار فً البادٌة الصحراوٌة االردنٌة :
أ – 11ملم

ب – 010ملم

د 499 -ملم

ج –  010ملم

 – 97اقلٌم مناخً ٌشكل ثلثً مساحة االردن :
ب – مناخ البحر المتوسط

أ – المناخ الصحراوي

ج – االقلٌم السودانً

د – السهوب

 - 94تبدا موجات الحر فً شهر :
أ – اٌار

ب – تشرٌن اول

ج – تشرٌن الثانً

د – كانون االول
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الوحدة الثانٌة  :البٌئة
الســـإال االول  :عرف المفاهٌم والمصطلحات االتٌة :
 – 0عرف البٌئة  :الوسط الذي ٌعٌش فٌه الكائنات الحٌة والعناصر غٌر الحٌة جمٌعا بما فٌة من تفاعل ٌحدث بٌنها ضمن مكان محدد.
 – 9النظام البٌئً  :مجموعه من العالقات المتبادلة والتفاعل المنظم والمستمر بٌن الكائنات الحٌة والعناصر الغٌر الحٌة وما ٌنتج عن هذا التفاعل
من توازن بٌن تلك المكونات

 – 7التوازن البٌئً  :قدرة مكونات البٌئة على استمرار الحٌاة على سطح األرض دون مخاطر أو مشكالت تإثر على الحٌاة البشرٌة.
 4اإلخالل فً التوازن البٌئً :هو إلحاق الضرر بعناصر البٌئة عن طرٌق الزٌادة أو النقصان فً نسبها الطبٌعٌة بفعل تؤثٌر االنسان الذي ٌمارس
األنشطة االقتصادٌة غٌر العقالنٌة

 -1التغير المنبخي  :تغٌر فً قٌم عناصر المناخ بفعل انبعاث غازات االحتباس الحراري فً الغالف الجوي منها  ( :غاز ثانً أكسٌد
الكربون  ,المٌثان  ,االكاسٌد
 -6التلوث البٌئً هو دخول مواد غرٌبة صلبة أو سائلة أو غازٌة فً الغالف الجوي تلحق الضرر بصحة اإلنسان والبٌئة.
 -3التلوث المائً إحداث تغٌر فً الخصائص الطبٌعٌة للمٌاه بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة فٌإثر سلبا على اإلنسان والنظام البٌئً
 -0تلوث التربة دخول مواد ضارة وغرٌبة فً التربة بكمٌات أو بتركٌز ٌإدي إلى تغٌر فً خصائصها الطبٌعٌة والكٌمٌائٌة والحٌوٌة
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 -النزوح البٌئً  :هجرة السكان الذٌن اجبروا على مغادرة مساكنهم مإقتا أو بصفة دائمة خوفا على حٌاتهم بفعل األخطار البٌئٌة

 - 58حماٌة البٌئة  :حماٌة الكائنات الحٌة البرٌة والمائٌة والنظم الطبٌعٌة واستغاللها بشكل ٌضمن عملها واستمرارها فً الحٌاة وفق
نظام طبٌعً متوازن
 - 55الوعً البٌئً  :إدراك الفرد لمتطلبات البٌئة عن طرٌق شعوره ومعرفته بمكوناتها وما بٌنهما من عالقات وكٌفٌة التعامل معها.
 - 59التوعٌة البٌئٌة  :برامج وأنشطة توجه لألفراد بهدف تعرٌفهم بالمشكلة البٌئٌة وزٌادة اهتمامهم وشعورهم بالمسإولٌة نحوها
ومشاركتهم فً تقدٌم الحلول المناسبة لها
 - 57الثقافة البٌئٌة  :أعداد الفرد مثقف بٌئٌا أي تكوٌن قدر من المفاهٌم والمعلومات لدى الفرد عن القضاٌا والمشكالت والبٌئٌة وأكسابة
اتجاهات إٌجابٌة نحو البٌئة
 - 54التخطٌط البٌئً؟ أسلوب علمً منظم ٌهدف إلى أٌجاد أفضل الوسائل المناسبة فً استثمار الموارد الطبٌعٌة بتنفٌذ اإلنسان مجموعة
من المشروعات االقتصادٌة التً تحافظ على البٌئة وفق جدول زمنً معٌن
 - 51التقٌٌم البٌئً؟ مجموعة من اإلجراءات التً تقدر الحمولة البٌئٌة وتحدد نمط االستخدام المناسب فً المشروعات التنموٌة وتؤثٌرها
على البٌئة
 - 01الحمولة البٌئٌة؟ القدرة أو الطاقة القصوى إلمكانات البٌئة على تحمل النشاط البشري دون استنزاف
 - 03االقتصاد البٌئً أو االقتصاد األخضر ؟ العلم الذي ٌستخدم المعاٌٌر البٌئٌة فً مختلف جوانب الحٌاة االقتصادٌة بهدف المحافظة على توازن
البٌئٌة وتحقٌق نمو اقتصادي مستدام

 - 00السٌاحة البٌئٌة؟ الزٌارات التً تتم إلى المناطق الطبٌعٌة بهدف االستمتاع بسحر هذه المناطق وتعرف على نباتها وحٌواناتها البرٌة
وتضارٌسها
 - 02المحمٌات الطبٌعٌة؟ مساحة واسعة من األراضً الطبٌعٌة تخصصها الدولة بقانون حماٌة المصادر المتوفرة وتشمل األراضً الطبٌعٌة
والمصادر الطبٌعٌة الحٌوٌة والتارٌخٌة واألثرٌة والثقافٌة والتروٌحٌة

الجغرافٌا  /الفصل االول
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الســإال الثانً  :فســـــــر:
 - 0يسهم التلوث البيئي في إحداث التغير المنبخي ؟
أ  -تغٌر فً قٌم عناصر المناخ بفعل انبعاث غازات االحتباس الحراري فً الغالف الجوي
ب – زٌادة استهالك مصادر الطاقة غٌر المتجددة الذي ٌنعكس على عناصر المناخ من ( حرارة وأمطار ورٌاح وغٌرها)

 - 9من العوامل الطبٌعٌة المسببة للتغٌر المناخً االنفجارات البركانٌة ؟
تتسبب فً انبعاث كمٌات كبٌرة من غاز ثانً أكسٌد الكربون والرماد البركانً واكاسٌد الكبرٌت والتً بدورها ترفع درجة حرارة الغالف الجوي

 - 7ترتفع درجة حرارة الجو بصورة كبٌرة ومفاجئة عند حدوث تفجٌرات نووٌه ؟
تشكل تٌارات هوائٌة صاعدة نتٌجة ارتفاع درجة الحرارة المفاجئة للهواء و تحمل معها الغبار الذري واكاسٌد النٌتروجٌن التً تدخل فً
نطاق األوزون فً طبقة الستراتوسفٌر فٌإثر على طبقة األوزون.
 - 4ارتفاع منسوب سطح البحر وغمر المناطق الساحلٌة
بسبب ارتفاع درجه الحرارة بفعل الغازات الدفٌئة التً عملت بدورها على زٌادة انصهار الجلٌد فً المناطق الجلٌدٌة
 - 1تعقد الكثٌر من االتفاقٌات والمإتمرات الدولٌة حول شإون التغٌر المناخً والبٌئً؟

بهدف توفٌر المعلومات الالزمة لحماٌة البٌئة
الحد من انبعاث غازات االحتباس الحراري

,

تنظٌم األنشطة التً ٌقوم بها اإلنسان
 ,سوء استثمار مصادر البٌئة المختلفة

ٌ - 1قوم المخطط البٌئً بتقٌٌم المشروعات االقتصادٌة بشكل مستمر؟

لتفادي النتائج الضارة لها فً البٌئة لذا ٌقوم بتعدٌل أو إلغاء المشروعات إذا كان تنفٌذه سٌغٌر البٌئة فً المستقبل
ٌ - 3هتم علم االقتصاد بدراسة االستخدام األمثل للموارد المادٌة والبشرٌة؟ بهدف تحقٌق أكبر ربح ممكن وإشباع الحاجات اإلنسانٌة باقل تكلفة ممكنة
 - 0فسر االقتصاد البٌئً ٌتغٌر ولم ٌعد متناسبا مع تطور النشاط االقتصادي؟
 -ال ٌؤخذ باالعتبار البعد البٌئً

 -ال ٌؤخذ باالعتبار الخسائر البٌئٌة والتكالٌف االجتماعٌة الناتجة

 - 3السٌاحة البٌئٌة تزٌد من فرص نمو التعلٌم البٌئً فً الدول النامٌة التً تعانً من معدالت عالٌة من التلوث ؟

نتٌجة غٌاب تقنٌات معالجة النفاٌات الصلبة والسائلة وعدم تطبٌق قوانٌن صارمة للحفاظ على البٌئة والموارد الطبٌعٌة
 - 58تعتبر المحمٌات الطبٌعٌة الوجهة الرئٌسٌة للسٌاحة الطبٌعٌة؟

باعتبارها نشاطا تنموٌا متعدد الفوائد ٌساهم فً حماٌة الطبٌعة وتوفر مجاالت عمل للسكان المحلٌٌن وترفع من درجة الوعً فً أهمٌة
الحٌاة الطبٌعٌة
 – 00محمٌة وادي رم ذات إدارة مشتركة بٌن سلطة المنطقة االقتصادٌة الخاصة فً العقبة ووزارة السٌاحة والجمعٌة الملكٌة لحماٌة
الطبٌعٌة بهدف تحقٌق أدارة متكاملة للمنطقة تحمٌها من التؤثٌر السٌاحً الكبٌر وتضمن استدامتها
 - 09سبب تعرض التربة للتلوث ؟
أ -بفعل المخلفات السائلة من األنشطة الصناعٌة

ب  -بفعل استخدام اإلنسان للمبٌدات الحشرٌة واألسمدة الكٌماوٌة فً الزراعة

ج  -وانبعاث غازات سامة مثل ( المٌثان)
 - 07فسر تؤسٌس المحمٌات فً األردن؟ للحفاظ على األنواع النادرة من الحٌوانات والنباتات البرٌة وحماٌتها من االنقراض
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 - 5اذكر النظرٌات التً تفسر العالقه بٌن اإلنسان والبٌئة

أ – الحتمٌة

ج – التوافقٌة ( االحتمالٌة )

ب – االمكانٌة

 - 9مراحل تطور عالقة اإلنسان بالبٌئة ؟

أ – مرحلة الجمع وااللتقاط والصٌد

ب  -مرحلة الزراعة

د  -مرحلة ثورة المعلومات واالتصاالت

ج -مرحلة الثورة الصناعٌة

 - 7اذكر العوامل الطبٌعٌة المسببة للتغٌر المناخً؟
أ – التغٌر فً كمٌة اإلشعاع الشمسً الذي ٌصل سطح األرض وٌحدث خالل فترة زمنٌة طوٌلة
ب – االنفجارات البركانٌة  :تتسبب فً انبعاث كمٌات كبٌرة من غاز ثانً أكسٌد الكربون والرماد البركانً واكاسٌد الكبرٌت والتً بدورها ترفع درجة
حرارة الغالف الجوي
ج – التغٌر فً مكونات الغالف الجوي والتً من أبرزها ( غاز ثانً أكسٌد الكربون)
 - 4العوامل البشرٌة المسببة( المإثرة ) للتغٌر المناخً

 - 1االثار البٌئٌة الناتجة عن التغٌر المناخً:
أ – تغٌر مستوى سطح البحر
هـ – آثار اقتصادٌة

ب -تغٌر النمط المطري

و – النزوح البٌئً

ج – تدهور الموارد المائٌة

د -دهور التنوع الحٌوي :

ز – اآلثار الصحٌة

 - 1الحلول المقترحة للحد من مشكلة التغٌر المناخً ؟

أ – خفض االنبعاثات الكربونٌة فً الهواء

ج – استخدام مصادر الطاقة المتجددة

ب – حماٌة الغابات والنباتات من القطع

 - 3أهداف المنظمات الدولٌة لحماٌة البٌئة

 مواجهة األخطار على مستوى العالم عن طرٌق السٌاسات والممارسات البٌئة المناسبة تمثلت فً أخذ صفة مراقب تابعة لمنظمة هٌئة األمم المتحدة - 0أذكر أبرز المنظمات غٌر الحكومٌة لحماٌة البٌئة؟
أ-االتحاد العالمً للمحافظة على البٌئة

ب -الصندوق العالمً للطبٌعة

ج -منظمة السالم األخضر

 - 3دور المنظمات غٌر الحكومٌة فً حماٌة البٌئٌة؟
ب -الكشف عن الممارسات الضارة بالبٌئة

أ-جمع المعلومات البٌئٌة ورصدها
 - 58جهود األردن فً حماٌة البٌئة محلٌا؟
-0تنظٌم حمالت التوعٌة البٌئٌة

 -9توظٌف وسائل األعالم والتربٌة والتشرٌعات القانونٌة لهذه الغاٌة
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ج -توعٌة الرأي العام
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 - 55الجوانب التً ركز علٌها قانون حماٌة البٌئة  0221؟
الجانب
 -0الجانب التنظٌمً المإسسً
 -9الجانب العلمً
 -7الجانب الجزائً:

أنشاء مإسسة عامة لحماٌة البٌئة من أهدافها أعداد سٌاسة وطنٌة لحماٌة البٌئة
ٌتعلق بمجاالت حماٌة البٌئة كقطاع الهواء والمٌاه والتربة واألحٌاء البرٌة
فرض غرامات مالٌة أو إغالق المحالت المخالفة للبٌئة

 - 09أهداف اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لحماٌة البٌئة فً األردن
ا -المحافظة على التوازن البٌئً بٌن عناصر البٌئة الرئٌسٌة بما ٌحقق الراحة والحٌاة الكرٌمة للمواطنٌن
ب -وضح خطة عملٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة عن طرٌق التخطٌط العملً واالقتصادي واإلشراف علٌه

 - 07االسس والمعاٌٌر التً تضمنتها االستراتٌجٌة الوطنٌة؟
ا – تضمنت أسس ومعاٌٌر ٌستند إلٌها عند إعداد خطة لحماٌة البٌئة ومواردها
ب – شملت تحدٌث المعلومات المتعلقة بالموارد الطبٌعٌة والحدود التً ٌصل إلٌها تلوث الهواء

 - 54الجوانب التً عالجتها الوطنٌة لحماٌة البٌئة األستراتٌجة
 -0المٌاه السطحٌة والجوفٌة
 -1الغالف الجوي ونوعٌة الهواء

 -9الحٌاة البرٌة النباتٌة والحٌوانٌة  -7المناطق الساحلٌة والثروة البحرٌة
 -1اآلثار والثقافة والطاقة

أخالقٌات التعامل مع البٌئة :

 -1االستٌطان البشري

مهم مهم مهم جدا

 - 0الوعً البٌئً  :التعرٌف إدراك الفرد لمتطلبات البٌئة عن طرٌق شعوره ومعرفته بمكوناتها وما بٌنهما من عالقات وكٌفٌة التعامل
معها.

 - 9التوعٌة البٌئٌة

س :أذكر مكونات الوعً البٌئً؟
 -7اإلعالم البٌئً
 -9الثقافة البٌئٌة
 -0التربٌة البٌئٌة
التعرٌف برامج وأنشطة توجه لألفراد بهدف تعرٌفهم بالمشكلة البٌئٌة وزٌادة اهتمامهم وشعورهم بالمسإولٌة
نحوها ومشاركتهم فً تقدٌم الحلول المناسبة لها
س :أذكر أهداف التوعٌة البٌئٌة؟
 -0إكساب الفرد المعرفة والمهارة والمحافظة على البٌئة
 -7مشاركة األفراد جمٌعهم فً اتخاذ القرارات لحماٌة البٌئة
س :أذكر طرائق تحقٌق التوعٌة البٌئٌة؟
 -0وسائل األعالم  -9المناهج التعلٌمٌة

 -7الندوات والمإتمرات

س :أذكر فوائد (أهمٌة) التوعٌة البٌئٌة؟
 -0تقلٌل نفقات الدولة فً المحافظة على البٌئٌة
 -7تسهم فً تقلٌل المشكالت البٌئٌة
 -1تنظٌم الصٌد
 - 7الثقافة البٌئٌة

 -9تطوٌر األخالقٌات البٌئٌة عند الفرد

 -4البرامج التدرٌبٌة

 -9تنمٌة السلوك االٌجابً تجاه البٌئة لدى األفراد
 -4تنفٌذ برامج أعادة توطٌن الحٌوانات المهددة باالنقراض
 -1االلتزام بإجراءات حماٌة البٌئة فً المشروعات الصناعٌة

التعرٌف أعداد الفرد مثقف بٌئٌا أي تكوٌن قدر من المفاهٌم والمعلومات لدى الفرد عن القضاٌا والمشكالت والبٌئٌة
وأكسابة اتجاهات إٌجابٌة نحو البٌئة
س :أذكر عناصر الثقافة البٌئٌة؟  -0المعرفة البٌئٌة
البٌئة

 -9الوعً البٌئً
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 -7السلوك االٌجابً نحو
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مهم جدا جدا

أ – بٌئٌة

ب – صحٌة

ج – اجتماعٌة

اقتصادٌة

 -0إدارة البٌئة وحماٌتها بشكل
منظم ومخطط
 -9دعم استخدام وسائل حماٌة
البٌئة عن طرٌق التوعٌة البٌئٌة
 -7دمج التربٌة البٌئٌة فً مناهج
التعلٌم

 -0تخطٌط لحركة المرور والنقل

 -0استخدام الموارد الطبٌعٌة
استخداما رشٌدا لتلبٌة احتٌاجات
الجٌل الحالً واألجٌال القادمة
 -9مشاركة األفراد فً المشروعات
التنموٌة
 -7الحد من الفقر عن طرٌق
الموازنة بٌن النمو السكانً
والموارد
ٌ -4هتم فً التخطٌط السلٌم للمدن

 -0أٌجاد بٌئة صحٌة تساعد األفراد
على العمل واإلنتاج
 -9االعتماد على الخبرات
والتقنٌات المحلٌة
 -7وقف استنزاف الموارد الطبٌعٌة

 -9زٌادة المساحات الخضراء
والتشجٌر فً المناطق الحضرٌة
 -7استخدام التكنولوجٌا الصدٌقة
للبٌئة واإلنتاج األنظف
 -4التخطٌط إلقامة المناطق
الصناعٌة بعٌدا عن المناطق
السكنٌة
 -1التخلص اآلمن من المخلفات
وإعادة استخدامها لحماٌة السكان
من األمراض

 -4االهتمام باستخدام مصادر
الطاقة المتجددة

 - 53أذكر أسس ومقومات التخطٌط البٌئً
ا -التقٌٌم البٌئً

ب -تقٌٌم المردود البٌئً للمشروعات

ج -التنمٌة المتوازن

 - 50المنافع البٌئٌة التً تقدمها الغابات؟
 امتصاص ثانً أكسٌد الكربون  -إطالق األكسجٌن  -تلطٌف درجات الحرارة  -تعد موئال للعدٌد من الكائنات الحٌة – 53خصائص ( ممٌزات ) االقتصاد البٌئً؟
 -تحقٌق التنمٌة المستدامة

 -تطبٌق مبدأ المسإولٌات المشتركة

ٌ -هتم بكفاءات الموارد واإلنتاج واالستهالك

- 98مقومات السٌاحة البٌئٌة؟
ا -التنوع البٌئً للمناطق السٌاحٌة من حٌث -( .الحٌاة البرٌة

 -التضارٌس

 -المناخات للمناطق السٌاحٌة)

ب -أمكانٌة اجتٌاز هذه المناطق والتجول فٌها دون الحاجة إلى استخدام وسائل النقل.
ج -القدرة على تقدٌم خدمات للسائحٌن مع الحفاظ على التوازن البٌئً وعدم التؤثٌر على أي نظام بٌئً
د -رفع الوعً للبٌئً للسائح
هـ -احترام الثقافة المحلٌة للمناطق التً تزار
- 95طرق رفع الوعً البٌئً للسائح؟
ا -جعله أكثر تفاعال مع قضاٌا المناطق وهمومها
بٌ -درك مدى أهمٌة الحفاظ على توازن األنظمة البٌئٌة
ج -أهمٌة مساهمته المادٌة والمعنوٌة فً الحفاظ على التراث الطبٌعً والثقافً للمناطق التً ٌزوره

 - 99نشاطات السٌاحة البٌئٌة
ا -تسلق الجبال

ب -الرحالت داخل الغابات

هـ -رحالت الصٌد البري أو البحري

ج -رحالت مراقبة الحٌاة البرٌة

و -رحالت تصوٌر الطبٌعة :

د -الرحالت الصحراوٌة :

ر -المشاركة فً الفعالٌات الدولٌة للبٌئة
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وزارة
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 - 97أذكر فوائد السٌاحة البٌئٌة؟
 تخفٌف الضغط على األنظمة البٌئٌة -زٌادة فرص العمل لسكان المناطق الرٌفٌة

 -استدامة الموارد الطبٌعٌة

 -الحفاظ على الموروث الثقافً والحضاري للسكان المحلٌٌن

 -تشجٌع المناطق التً تحافظ على مقوماتها الرٌفٌة الجمٌلة

 -تزٌد من فرص نمو التعلٌم البٌئً فً الدول النامٌة

 -تطوٌر االقتصاد األخضر

 -الحفاظ على المناطق األثرٌة من التدهور

 - 94أذكر أهم مواقع السٌاحة البٌئٌة فً األردن؟ ( تشرف علٌها الجمعٌة الملكٌة لحماٌة البٌئة )

( اذكر  /ضع دائرة )

المحمٌات
تقع محافظة الطفٌلٌة

محمٌة ضانا

محمٌة الموجب

محمٌة األزرق المائٌة

محمٌة الشومري الطبٌعٌة

محمٌة وادي رم

محمٌة عجلون

محمٌة دبٌن

أكبر المحمٌات من حٌث المساحة حٌث تبلغ  791كم

النباتات البرٌة ( العرعر والبلوط والسرو) وأنواعا عدٌدة من الطٌور
تضارٌس جبلٌة رائعة وفرٌدة من نوعها وقرٌة قدٌمة مبنٌة على هضبة مطلة وادي ضانا السحٌق
غناها بالتنوع الحٌوي وهً من أفضل المواقع لمشاهدة الطٌور
ٌوجد فٌها عدٌد من مسارات التسلق والمشً
مواقع أثرٌة مثل (مناجم النحاس القدٌمة) فً وادي فٌنان
ٌمكن لسائح اإلقامة فً ضانا فً مخٌمٌن الرمانة وفٌتان
 ٌوجد فٌها مراكز لصنع الحلً وإدالء على مدار على الساعة األكثر انخفاضا من المحمٌات على سطح البحر فً العالم تتكون من سالسل جبلٌة وعرة وأودٌة ذات مٌاه نقٌة دائمة الجرٌان فً األنهار والسٌول تعتبر رحلة المغامرة فً وادي الموجب من أكثر خصائص هذه المحمٌة جاذبٌة تتضمن السباحة والتسلق ومشاهدة المناظر الطبٌعٌة الخالبة تتضمن مسارات الهبوط من المساقط المائٌة وجوالت الحٌاة البرٌة ومراقبة حٌوان البدن والطٌور والتخٌٌم فً الطبٌعة تقع بالقرب من مدٌنة األزرق وتبلغ مساحتها 59كم تغطٌها البرك والمستنقعات وتنمو فٌها النباتات المائٌة توفر المأوى للطٌور المهاجرة مرت فً فترات طوٌلة من الجفاف بسبب ضخ المٌاه بشكل جائر ألغراض الشرب ٌوجد فٌها غطاء نباتً كاف لتوفٌر مساحات واسعة من الظل والرطوبة تعد من المناطق المهمة دولٌا لهجرة الطٌور توفرالمحمٌة الكثٌر من الخدمات وموقع خاص لمراقبة الطٌور تنتشر فٌها مواقع أثرٌة أهمها سد أموي صغٌر لحجز المٌاه أول محمٌة أنشئت فً األردن عام  0231وتبلغ مساحتها 99كم تهدف إلى حماٌة الحٌوانات والنباتات البرٌة والثدٌات والطٌور المهاجرة موطن المها العربً الذي تعرض لالنقراض محلٌا قبل أن ٌبدأ برنامج أعاد توطٌنه ٌمكن لزائر مشاهدة أكبر قطعان المها فً العالم ومشاهدة النعام وحٌوانات أخرى رحلة سفاري تنطلق فً المحمٌة لمشاهدة القطٌع فً الطبٌعة ثمة مناطق خاصة للعب األطفال وجلوس العائالت من أكثر صحارى العالم تمٌزا من خالل تشكٌالت الجبلٌة والصخرٌة الفرٌدة تعد من أكثر المناطق فً األردن جذبا لسٌاح أعلنت محمٌة فً عام 0202 ذات إدارة مشتركة بٌن سلطة المنطقة االقتصادٌة الخاصة فً العقبة ووزارة السٌاحة والجمعٌة الملكٌة لحماٌة الطبٌعٌة(فسر) بهدف تحقٌق أدارة متكاملة للمنطقة تحمٌها من التأثٌر السٌاحً الكبٌر وتضمن استدامتها
 تمارس نشاطات سٌاحة عدة فً وادي رم مثل تسلق الجبال والتخٌٌم والسٌر اللٌلً وسباقات التحمل والجري تتمٌز بهضاب وجبال متعرجة مغطاة بتجمعات كثٌفة من غابات البلوط الدائمة الخضرة تتخللها أشجار السرو تمثل البقٌة األخٌرة من الغابات الطبٌعٌة التً تغطً كانت شمال األردن ٌوجد فٌها عدٌد من الحٌوانات التً تعٌش فً الغابات مثل ( الغرٌر والثعالب والخنازٌر البرٌة وأنواع من الطٌور) تتحول المنطقة فً الربٌع إلى لوحة طبٌعٌة جذابة تقع فً محافظة جرش وتبلغ مساحتها 0.1كم تتمٌز بتنوعها الحٌوي الكبٌر بوجود غابات الصنوبر الحلبً ونباتات نادرة مثل نبتة األوركٌد والحٌاة البرٌة والثدٌاتوأنواع من الطٌور المستوطنة

االستاذ ثامر الغراٌبة 1331720770

الجغرافٌا  /الفصل االول

االستاذ  :ثامر الغراٌبة 8331735770

اسئلة مقترحة  /الشتوي9853

 - 91طرق التً تحقٌق التنمٌة النظٌفة ؟
ا -الحد من االنبعاثات الكربونٌة

ب -استثمار مصادر الطاقة المتجددة

 - 91أهم مصادر الطاقة المتجددة؟
 -0الطاقة النووٌة

 -9الوقود الحٌوي

 -7طاقة الرٌاح

 -4الطاقة الشمسٌة

 - 93أذكر اٌجابٌات الطاقة النووٌة؟  /فسر الطاقة النووٌة أنظف أنواع الطاقة
 -أنظف أنواع الطاقة

 -1الطاقة الكهرومائٌة

؟

 -ال تشتمل على عملٌة احتراق  -ال ٌنتج عنها غازات ضارة بالبٌئة

ٌ -مكن التخلص من المخلفات النووٌة بوسائل علمٌة وتكنولوجٌة للمحافظة على سالمة البٌئة

 - 90سلبٌات الطاقة النووٌة؟
 -تعتمد على اإلشعاعات الصادرة عن الطاقة النووٌة

 -تسبب أمراضا عدٌدة لإلنسان ( سرطان الجلد والدم وإمراض العٌون)

 - 92اٌجابٌات الوقود الحٌوي؟ ؟
 -من مصادر الطاقة الطبٌعٌة الذي ٌحافظ على سالمة البٌئة

 -نحصل علٌه من الكتلة الحٌوٌة

ٌ -ستخدم فً تشغٌل محركات المصانع والتدفئة

 - 71أذكر أنواع الوقود الحٌوي حسب المصدر؟
ا -الوقود الصلبٌ :نتج عن أستخدم بقاٌا المخلفات الصلبة وتحرق مباشرة لتولٌد الطاقة الكهربائٌة والتدفئة.
ب -الغاز الحٌويٌ :عتمد على أنتاج كمٌات كبٌرة من غاز المٌثان بفعل تحلل المخلفات العضوٌة بعد حرقها.
ج -الوقود السائلٌ :ستخرج من بعض المحاصٌل الزراعٌة كفول الصوٌا وعباد الشمس وبذور اللفت إضافة إلى المحاصٌل التً تحتوي على نسب
عالٌة من السكرٌات والنشوٌات مثل( الشمندر وقصب السكر والقمح والذرة التً تعالج بالتخمر) ومن أكثر الدول التً تستخدم الوقود السائل الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة والبرازٌل والصٌن

 - 70اٌجابٌات طاقة الرٌاح؟  /فسر  :العدٌد من دول العالم تستخدم طاقة الرٌاح ؟
 -من مصادر الطاقة المتجددة

 -أقلها كلفة

 -لٌست لها أثار سلبٌة على البٌئة

 - 79اٌجابٌات (أهمٌتها ) الطاقة الكهرومائٌة؟
 مصدر من مصادر الطاقة المتجددة -األقل خطرا على البٌئة مقارنة بمعامل الكهرباء الحرارٌة التً تعمل بالوقود العضوي  ,فحم أو نفط أو نووي

االستاذ  :ثامر الغراٌبة 833173570

الجغرافٌا  /الفصل االول

االستاذ  :ثامر الغراٌبة 8331735770

اسئلة مقترحة  /الشتوي9853

السإال الرابع  :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحٌحة :
 - 0أكبر مشروع للطاقة الشمسٌة على مستوى الشرق األوسط لتولٌد الطاقة الكهربائٌة باستخدام الخالٌا الشمسٌة فً مدٌنة:
أ – معان

ب – الطفٌلة

د – المفرق

ج – عمان

 – 9انشآ األردن أول مشروع لتولٌد الطاقة الكهربائٌة من طاقة الرٌاح فً محافظة:
أ – معان

ب – الطفٌلة

د – المفرق

ج – عمان

 – 7أكثر الدول التً تستخدم الوقود السائل:
أ – الصٌن

ج – لبنان

ب – االردن

د – سورٌا

 – 4دول معتمدة على الطاقة النووٌة:
أ – لتوانٌا

ب – روسٌا

ج – االمارات

د  -لٌبٌا

 – 1موطن المها العربً الذي تعرض لالنقراض محلٌا موجود فً :
أ – محمٌة الشومري

ب – وادي رم

ج – محمٌة االزرق

د – عجلون

 - 1أكبر المحمٌات من حٌث المساحة فً االردن :
أ – محمٌة الشومري

ب – وادي رم

ج – محمٌة االزرق

اتمنى لكم التوفٌق
االستاذ ثامر الغراٌبة
8331735770

د – ضانا

