
 

 

 األساسي  بعلصف السال االمتحان النهائي لمادة الجغرافيا                                 

 احدة الزمن :ساعة و                   األولالفصل الدراسي         ................اسم الطالبة : .......................

  م(     /7   للعام الدراسي  )

______________________________________________________________________________ 

  (.3( واإلجابة على الورقة نفسها ، وعدد الصفحات )5)مالحظة : أجيبي عن جميع األسئلة التالية,علما بأن عددها

 عالمات ( 4عرفي كل من المفاهيم والمصطلحات االتية  :            )السؤال األول : 

..........................................................................................................   هضبة الكولورادو:  1

....................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................. غازات الدفيئة:  2

....................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................. تروبوسفير:  3

....................................................................................................................................... 

4 (GPS :) ..................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 عالمات (  9سؤال الثاني: أكملي الفراغات التالية بما يناسبها.                                                            ) ال

 تمثل المحيطات ما نسبته .................................. من المياه على سطح الكرة األرضية. -1

 .....................................................تحد قارة أوروبا من الشرق...............-2

 كان العالم قديما قارة واحدة تسمى...................................................................-3

 بالرياح.............................تسمى الرياح التي تدفع المياه السطحية في المحيطات الواقعة في المنطقة المدارية   -4

 ..............................................................................1من مميزات تطبيق الغوغل إيرث  -5

 ...تسمى المنطقة التي تدور بها الكواكب حول الشمس بمنطقة .......................................................-6

 تمثل الشمس ما نسبته ......................................... من كتلة المجموعة الشمسية  -7

 ........................................................  1من الظواهر التي تستخدم لها الرموز الخطية على الخرائط -8

 ........................................................ المرتفعات الجبلية في األردنمن أنواع األمطار السائدة في  -9

 ( اتعالم4)التالية: ت) أ( فسري كل من العبارا:الثلسؤال الثا

تعاقب الفصول األربعة.  – 1

........................................................................................................................................ 

 يسمى النصف الشمالي من الكرة األرضية بالنصف القاري.   - 2

...................................................................................................................................... 

تشكل التيارات الهوائية الصاعدة في المناطق االستوائية.   -3

....................................................................................................................................... 

 

  40  

 

 



 

 

 تناقص درجة الحرارة عن سطح األرض كلما اتجهنا شمال وجنوب خط االستواء -4

........................................................................................................................................ 

 

 عالمات (  3ب( تأملي الشكل اآلتي ثم أجيبي عما يليه من أسئلة.                                                         ) 

 

 

 ما الفرق بين النقطة )أ( والنقطة )ب(؟ -1

........................................................................................................................................ 

 

 أي النقطتين يكون الضغط الجوي أكبر؟ ولماذا؟-2

........................................................................................................................................ 

 

 بم يختلف الضغط الجوي بالنقطة )أ( عن )ج(؟ -3

 

....................................................................................................................................... 

 

 عالمات(6خالل دراستك لقارات العالم، حددي اسم القارة التي ترتبط بالمعلومات التالية:                   )ج( من 

 

 المعلومة  القارة

 يوجد من ضمنها أكبر بحر مغلق في العالم 

 التي يعيش فيها معظم الحيوانات البحرية  ينتشر بها األراضي العشبية التي تسمى بالسافانا 

 تمتاز قمتها باالرتفاع ويغطي الجليد قممها العالية بالشتاء 

 تمتد سهولها نحو األنهار الكبرى كسهول نهر المسيسبي  

 من أشهر هضابها في الجنوب هضبة بتغوانيا الصحراوية  

 المحيط الهادي شرقا والمحيط الهندي غرباجزيرة كبيرة محاطة بالمياه من جميع جهاتها يحدها  



 

 

 عالمات (  3السؤال الرابع : )أ( كوني تعميما توضحين فيه العالقة بين كل مما يلي:                                   ) 

 عامل االرتفاع ودرجة الحرارة. -1

........................................................................................................................................ 

 مقياس الرسم والمساحة التي يغطيها -2

........................................................................................................................................ 

 درجة الحرارة والضغط الجوي-3

....................................................................................................................................... 

 عالمات (  4)ب( قارني بين كل من انواع الخرائط االتية وفقا لمقياس الرسم                                         ) 

 االمثلة عليها   الخصائص  لخرائط 

 1 1 ذات المقياس الرسم الكبير 

 1 1 ذات المقياس الرسم الصغير 

 

 عالمات ( 7السؤال الرابع :ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة لكل مما يلي                                  )

 يبدأ الربيع في النصف الشمالي من الكرة األرضية والخريف في النصف الجنوبي:  -1

 22/9د                                 6/ 21ج                        3/ 22ب                          21/12أ     

 يعتبر شكل األرض :  -2

 د عرضي              ج  طولي             ب دائري                                         أ  بيضوي   

 المحيط الذي يتصل بكل من شمال قارات )أمريكا الشمالية/ آسيا/ أوروبا(  -3

 أ  االطلسي  ب  المتجمد الشمالي            ج  المحيط الهندي          د المحيط الهادي    

 المناطق التي يكون فيها الهواء صاعدا تشكل مناطق ضغط جوي  -4

 د  شبه منخفض             ج  شبه مرتفع                     ب  منخفض                    أ  مرتفع   

 من األمثلة على الرياح اليومية   -5

 د  نسيم البر والبحر                ج التجارية                     أ  الموسمية                   ب الفوهن   

 الماء بسفوح الجبال المحملة ببخار  دث نتيجة اصطدام الرياحار التي تحاإلمط -6

 د الحملية                ج  التصاعدية               التضاريسية أ  اإلعصارية   ب  

 تتحرك الرياح من مناطق الضغط الجوي  -7

 ضد  المرتفع الى المنخف            أ  المرتفع                         ب المنخفض                   ج المنخفض إلى المرتفع

 ___________________________________________________________________ 

 نمعلمة المبحث : رقية المسيعديي مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح  انتهت األسئلة


