مديرية تربية وتعليم ...............
المدرسة ........................................

الصف والشعبة األول الثانوي االدبي ( )

االمتحان النهائي لمادة الجغرافيا.

اليوم والتاريخ ٢٢٢٢ / / .م

للفصل الدراسي الثاني.

الزمن  :ساعة واحدة
./
للعام.
اسم الطالبة ...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة  :أجيبي عن األسئلة وعددها  .٦وعدد الصفحات  .2واإلجابة على نفس الورقة
(  4عالمات) .
السؤال األول  :وضحي المقصود با لمفاهيم والمصطلحات التالية
 - 1الخريطة ..................................................................................................
..................................................................................................
 - 2االستشعار عن بعد…………………………………………………………………………..
..................................................................................................
 - 3السياحة البيئية.............................................................................................
..................................................................................................
 - 4النفايات..................................................................................................
..................................................................................................
السؤال الثاني :اذكري نقطتين لكل مما يلي(٦عالمات )
أ  -العوامل الواجب اخذها في الحسبان عند اختيار المكب
.........................................................- ٢..........................................................- ١
ب  -مزايا الزراعة الكثيفة ؟
........................................................- ٢ .............................................................- ١
ت  -اهداف المحميات الطبيعية ؟
........................................................- ٢ .............................................................- ١
السؤال الثالث  :أكملي الفراغ باإلجابة الصحيحة لكل مما يلي ( ١٢عالمات)
 - 1يستعمل اللون األزرق في الخرائط الطبوغرافية للداللة على .....................و اللون األزرق للداللة على ...............
 - 2من أشهر األقمار الصناعية أ  .............................................-ب ...................................................-
 - 3من أنواع األعاصير أ  ..................................................-ب .................................................-
 - ٤الجهة التي تُعنى بدراسة نوعية الهواء والحفاظ عليه في االردن هي ..................................................
- ٥يكون المكب مع اتجاه الرياح .....................................................
 - ٦من أنواع المساقط المستخدمة في تمثيل سطح األرض أ ...................................-
 - ٧تبلغ مساحة الغابات في المملكة األردنية الهاشمية من المساحة الكلية.......................
(  ٨عالمات )
السؤال الرابع  :قارني بين الصور الجوية والفضائية من حيث.
وجه المقارنة

الصور الجوية

الصور الفضائية

نوعية الفيلم المستخدم في التصوير
وسيلة التقاط الصورة
فترات التصوير
غزارة المعلومات
يتبع الصفحة الثانية.../
(

1

)

السؤال الخامس ( :أ) فسري كل من العبارات التالية ( ٤عالمات
- ١تعد االمطار من المسببات الرئيسية لحدوث
الفيضان ....................................................................................................................................................................
...........
- ٢تغطي خرائط االطالس مساحات كبيرة من سطح االرض ؟.........................................
.............................................................................................................................................
ب  -اذا كانت المسافة بين مدينتين ) ١٢ ( .سم على الخريطة .ومقياس الرسم ( ) .055555 /1
فكم المساحة الحقيقية بين المدينتين ؟ (عالمتان )
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(  ٦عالمات )

السؤال السادس :ضعي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي.
- ١يُطلق على الحيز المكاني الذي يمارس فيه االنسان أنشطة حياته المختلفة :
أ  -التوازن البيئي.

ب  -البيئة.

د  -البيئة المستدامة

ج  -التوافق البيئي.

- ٢يُطلق على الصعوبات التي تفرضها البيئة على النشاط البشري مصطلح :
أ  -األخطار البيئية.

ب  -موارد البيئة.

د  -ليس مما ذُكر صحيح

ج  -المحددات البيئية.

- ٣تبلغ مساحة الغابات في المملكة األردنية الهاشمية من المساحة الكلية
أ.

%٥

ج %١ -

ب %٣ -

د %٤ -

- ٤االسم المختصر الذي يطلقه الصناعيون على تجارة الغاوات الدفيئة هو:
أ -تجارة االكسجين.

ب  -تجارة الكبريت.

ج  -تجارة الكربون.

د ( -أ+ب) صحيح

- ٥تسهم الغابات بامتصاص غاز:
أ  -ثاني أكسيد الكبريت.

ب  -ثاني أكسيد الكربون .ج  -األكسجين.

د  -ثاني أكسيد النيتروجين

(الملوث يدفع) هي احدى آليات تنفيذ مؤتمر :
-٦
ّ
أ  -ريو دي جانيرو.

ب  -كيوتو.

ج  -باريس

د  -مونتريال

انتهت األسئلة
مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح
معلمة المادة:
()2

