
 

 

 م 12/2019/ 24 الثالثاء:اليوم والتاريخ                             مديرية تربية وتعليم لواء بصيرا                        

 ألساسي )أ + ب( دس االصف : السا         التقويم الثاني              المختلطة           األساسية   مدرسة : عائشة 

--------------- الزمن : حصة صفية واحدة              اــــــــلمادة الجغرافي           ............................. اسم الطالبة :  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------                      

 "  اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهال "

   علما بأن اإلجابة على الورقة نفسها . (2وعدد الصفحات )  (4عددها )التي : أجيبي عن جميع األسئلة التالية ومالحظة  

 عالمتان(  )                                   السؤال األول : عرفي كل من المفاهيم والمصطلحات التالية :                     

 ...... .........................................................................................................  البراكين-1

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

   ...........................................................................................................اريخ الدوليخط الت -2

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

                     

 (  تانمعالفسري  كل من العبارات التالية :                                                               )  :)أ(الثانيالسؤال 

 ..........  .................. .............................................................سم سمي خط غرينتش بهذا اال  -1

 

 ..... ..................................................................... تقل عمليات التجوية في المناطق المنبسطة. -2

   عالمات(3)                                                         )ب(:  من خالل الشكل اآلتي اجيبي عما يلي من اسئلة  

 .................................................................................................   ماذا يمثل الشكل االتي -1

   ............................................................... كيف يؤثر الشكل األتي في تكوين أشكال سطح االرض-2

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

    ...........................................................الشكلاشكال ارضية ناتجة عن هذا لى أعطي امثلة ع -2



 

 

 (                                  يتبع الصفحة الثانية /...... 1)                                        

 (عالمات  4)                                :                               أذكري نقطتين لكل مما يلي   ( أ):  الثالثالسؤال 

 من العوامل الخارجية المؤثرة بأشكال سطح االرض  -1

 ب...............................................................      ......................................................-أ

 من العمليات التي تقوم بها التعرية   -2

 .................................................   ب.............................................................  ...... -أ

   عالمات(. 3)                                                                      :   مما يليعلى كل واحداً : إعطي مثاالً  )ب(

 .............  ...............المحيطات الرئيسة في العالم...........................................  -1

 ...................................................... عن عمليات حت الرياح  ناتجةاشكال ارضية -2

 اشكال ارضية ناتجة عن الترسيب المائي...........................................................   -3

 عالمات(3)                                        .        قارني بين كل من خطوط الطول ودوائر العرض من حيث)ج(: 

 االمتداد   العدد  المفهوم   

  خطوط الطول  
 

  

  دوائر العرض
 

  

 

   ( عالمات3)                                          السؤال الرابع : ضعي دائرة حول رمز االجابة الصحيحة لكل ممايلي : 

 مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية والمعادن المكونة لها بفعل عبارة عن عملية تحطيم وتفتيت الصخور  1

 براكين الد                           زالزل الج                     التجوية ب              تعرية        أ ال          

   يمتد الوطن العربي على طول قارتي  2

 أسيا وأستراليا   د                  أسيا وافريقيا   ج          أفريقيا واوروبا ب                وروبا ا واأسيأ 

 ( شرق  35)  عمان الواقعة على خط طولفكم تكون الساعة في مدينة وقيت غرينتش بت (اءامس5)اذا كانت الساعة  3

 مساءا(     2)  د                        مساءا(  7)  ج                   مساءا(  3)  ب                    مساءا(  8)  أ            

____________________________________________________________________________ 

 

 

 انتهت األسئلة  

 بالتوفيق والنجاحمع أطيب األمنيات للجميع 

 "  " إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى األسفل ؛ لترى من ساعدك على الصعود إليها ،وانظر إلى السماء ؛ ليثبت هللا أقدامك 

 ذا بلغت  



 

 

 معلمة المبحث : رقية المسيعدين

                                                                                       (2 ) 


