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 [جوابو  سؤال]

––

 الوحدة األوىل: الجغرافيا ومهارات الخريطة
 الدرس األول: أهمية دراسة الجغرافيا

 ما معنى كلمة "جغرافيا" بالعربية؟ س: 
 األرض ج: 

 

 ما أصل كلمة "جغرافيا"؟ س: 
   ج: 

 إغريق 
 

ف س:   الجغرافيا عرِّ
يةالعلم الذي يصف سطح  ج:   األرض وما عليها من معالم طبيعية وبشر

 

  بطبعه س: 
 فش: اإلنسان جغرافى

  يعيش فيها تهتطورت معرفألن اإلنسان  ج: 
 بعلم الجغرافيا عن طريق البيئة الن 

 

ي علم الجغرافيا ثالثة اذكر  س: 
ن
ن برعوا وألفوا ف  علماء مسلمي 

 ابن بطوطة -3االصطخري    -2ابن حوقل    -1 ج: 
 

تطور علم الجغرافيا بحيث لم تعد موضوعات الجغرافيا تقترص عىل الوصف فش:  س: 
 السطح  للظواهر

  العرص الحديث؟ 
 أو اذكر كيف تطور علم الجغرافيا فى

بأسلوب علم  يقوم عىل المالحظة  أخذت موضوعاته تهتم بدراسة األرض ومعالمها  . 1
 والوصف والتفسير والتحليل واالستنتاج

ورات الحياة وعنرص أساس  من عناض أصبحت دراسة الجغرافي . 2 ورة من ضى ا ضى
 التنمية االقتصادية واالجتماعية

 

  علم الجغرافيا  س: 
 : تم دراسة معالم األرض بأسلوب علم  يقوم عىلفى
 االستنتاج -5التحليل  -4التفسير  -3الوصف  -2المالحظة  -1  ج: 
  مجاالت علم الجغرافيا عدد  س: 
  دراسته لسطج األرض عىل يركز علم الجغرافيا  أو    

فى
 الموضوعات اآلتية: 

 الحركة  -4اإلقليم   -3المكان  -2الموقع   -1 ج: 
 تفاعل اإلنسان مع البيئة -5    
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ف س:   المجموعة الشمسية عرِّ
عبارة عن ثمانية كواكب تدور حول الشمس، أقرب  ها   ج: 

يف المري    خف ألرضفا الزهرةف عطارد للشمس   زحلو  المشي 
  نبتونو  أورانوسو 
 

 ماسبب التسمية بالمجموعة الشمسية؟ س: 
 ألن كواكب المجموعة تدور حول الشمس وه  المركز ج: 

 

  علم الجغرافيا  الموقع أهمية دراسةما  س: 
 ؟فى

 تطويرها فيؤدي إىلالظواهر المختلفة بصورة أفضل  عىل فهميساعد  ج: 
 

د  س: 
ّ
ن الموقعحد  طرق تعيي 
 العرض  دوائر الطول و خطوط نظام االحداثيات مثل شبكة  . 1
 نسبة المكان إىل مكان آخر . 2

 

ف س:   المكان عرِّ
ه من  ج:  ه عن غير ى   تمير

ية والبيئية الن  ى يتصف بمجموعة من المظاهر الطبيعية والبشر حير
 األماكن

 

 مع أمثلة عليها مظاهر المكان أنواعد عد س: 
 ، مثل: طبيعيةال المكان مظاهر  . 1

 (الهضابو الجبال ) معالم سطح األرض (1
اتالمحيطات و )الات المائية المسطح (2  (بحير
بة والنباتات والحيوانات والمناخ( (3  األنظمة البيئية )الي 
يةالمكان المظاهر  . 2 استغالل  -اإلنشاءات –اللغة  –الحضارة  -الطرق -: المدنبشر

  
ى الناس -العادات والتقاليد -األراضى   تشكيل  -طرق التواصل بير

إسهامات اإلنسان فى
 ش فيهالعالم الذي يعي

 

  علم الجغرافيا المكانمعرفة موقع فش: أهمية  س: 
 فى

 لفهم الظواهر بصورة أفضل ج: 
 

ف س:   إلقليما عرِّ
ى بخصائص طبيعية متشابهة كالمناخ وأنماط النباتات والحيوانات ج:  منطقة واسعة تتمير

ية كاللغة ونمط حياة الناس  السائدة فيه أو خصائص بشر
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د  س: 
ِّ
 خصائص اإلقليم عد
 النباتات والحيوانات السائدة ( نمط2المناخ  ( 1خصائص طبيعية، مثل:  . 1
ية، مثل:  . 2  ( نمط حياة الناس2( اللغة     1خصائص بشر
؟ س:    الوطن العرب  

  يتصف بها اإلقليم الصحراوي فى
 ما الخصائص الن 

  الوطن العرب     . 1
 ينتشر عىل مساحة واسعة من أراضى

ه عن  . 2 ى ه من األقاليمله خصائص مناخية ونباتية تمير  غير
ي 
ن
ي الوحدة الثانية تفصيل لخصائص اإلقليم الصحراوي ف

ن
ي  تنبيه: ف ي االمتحان  الوطن العرب 

ن
ي نهتم بها ف

وهي الت 
ي 
 
ي امتحان الشهر األول، أما النهاب

ن
ي هذا الجواب نهتم بها إذا جاء هذا السؤال ف

ن
 فقط الخصائص المذكورة ف

ى الحركة وعلم الجغرافيا س:   وضح العالقة بير
 علم الجغرافيا يتناول حركة اإلنسان والبضائع . 1
 يتناول طرق انتقال المعلومات والموارد والصادرات والوارداتو  . 2
 وضح كيفية تفاعل اإلنسان مع البيئة وعالقة ذلك بعلم الجغرافيا س: 
  حياته  . 1

ها فى  عالقة اإلنسان بالبيئة وتأثير
 من موارد البيئة وأثر ذلك فيها  اإلفادةطرق  . 2

 

 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
 الظاهرة وصفقديًما باهتم علم الجغرافيا  -أ

 زحلو  الزهرةو  عطارد من كواكب المجموعة الشمسية:  -ب
  علم الجغرافيا:  -ج

ى فى   اإلصطخريو  ابن بطوطةمن أشهر علماء المسلمير
 محور اهتمام علم الجغرافيا األرضتمثل  -د
ية للمكان:  -ه  اللغةو  الحضارةمن المظاهر البشر

 

: طرائق تمثيل معالم سطح األرض ي
  الدرس الثابن

د  س: 
ّ
 طرائق تمثيل معالم سطح األرضعد

 نموذج الكرة األرضية  -3الخرائط   -2    مالرسو  -1 ج: 
 الصور الجوية الفضائية    -4    
 نظام المعلومات الجغرافية -5    

 

 م معالم األرض؟ كيف بدأ اإلنسان رس  س: 
 بطريقة بسيطة عىل جدران الكهوفاألرض  بدأ برسم معالم . 1
ى والخشب وجلود الحيوانات وورق  . 2 بعد معرفة الكتابة أخذ ينقشها عىل ألواح الطير

دي  الي 
دي لرسم  : علل س:  ى والخشب وجلود الحيوانات وورق الي  استخدام اإلنسان ألواح الطير

 معالم األرض
  أماكن آمنة -2ليسهل عليه نقلها  -1 ج: 

 ولحفظها فى
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ف س:   لخريطةا عرِّ
رسم عىل سطح مستو لألرض أو جزء منها باستخدام رموز وعالمات معينة وبمقياس  ج: 

ى   رسم معير
 

 أول خريطة اعتمدت القياس واالتجاه؟ما  س: 
ى النهرين ج:    بالد ما بير

 دجلة والفرات : خريطة وجدت فى
 

 أقدم الخرائط وما تاريخها؟ما  س: 
  بابل بالعراق ويعود تاريخها إىل  ج: 

 ق.م 2522خريطة وجدت فى
 

  رسم الخرائط سمِّ  س: 
 عالم مسلم برع فى

 العالم المسلم اإلدريس   ج: 
 

؟ وما  س:   ؟سببالماذا رسم اإلدريس 
  رسمها، السببرسم اإلدريس  أول خريطة للعالم، و ج: 

: طلب منه ملك صقلية روجر الثابى

 م. 1131الفضة عام فنقشها عىل دائرة من 
 

ي تطور علم الخرائطما  س: 
ن
ي أسهمت ف

  ؟العوامل الت 
اع الطباعة       -2    الكشوف الجغرافية العديدة -1 ج:  جمة -3اخي   حركة الي 

 

  العرص الحديث؟  س: 
 كيف أصبحت الخرائط فى

  يلتمث . 1
ا
  الظواهر الجغرافية عىل سطح األرض تمثيل

ً
 ادقيق

  إنتاج الخرائط استخدام . 2
 طرائق حديثة فى

 : سهولة حملهاالسببا وأصبح استخدام الخرائط شائعً  . 3
 

ف س:   نموذج الكرة األرضية عرِّ
  لألرض كما نراها من الفضاء وتظهر عليه القارات  ج: 

مجسم كروي يمثل الشكل الحقيق 
 والمحيطات

 

ح  س: 
ّ
ي تمثيل معالم سطح األرضوض

ن
 أقسام الصور ف

 الصور الفضائية -2الصور الجوية     -1 ج: 
 

ف الصور الجوية س:   عرِّ
ات المثبتة بالطائرات بوساطة ا تلتقطصور  ج:  وتصور أمكنة محددة عىل سطح لكامير

 لتمثيل معالم سطح األرض األرض من مسافة قريبة
 

 

ف الصور الفضائية س:   عرِّ
مسافات بعيدة عن سطح  تصور أمكنة منو قط بوساطة األقمار الصناعية تلتصور  ج: 

 لتمثيل معالم سطح األرض األرض
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ى الصور الجوية والصور الفضائية؟ س:   ما الفرق بير
 فيظهر الفرق بينهما.  تعريف كل منهما اذكر  ج: 

 

ف س:  م( نظام عرِّ
ُ
ظ
ُ
 ات الجغرافيةالمعلوم )ن

  بتنظيم المعلومات والبيانات الجغرافية بوساطة  ج: 
الحاسوب، برنامج حاسوب   يعنى

 وعرضها بصورة خرائط ورسوم بيانية وتقارير لمظاهر سطح األرض
 

 خطوات عمل نظام المعلومات الجغرافيةاذكر  س: 
  جمع البيانات الجغرافية عن منطقة معينة . 1
  جهاز الحاسوب . 2

 إدخال البيانات فى
 عمل طبقات أو خرائط للمنطقة ومعالمها مثل:  . 3

 األودية -النباتات د -المساكن ج -الطرق ب -أ  
  طبقة واحدة باستخدام الحاسوب . 4

 دمج البيانات فى
 

  تمثيل معالم سطح األرضستخدلماذا ي س: 
 ؟م نظام المعلومات الجغرافية فى

 لتنظيم المعلومات والبيانات الجغرافية بواسطة الحاسوب . 1
 ح األرضوعرضها بصورة خرائط ورسوم بيانية وتقارير لمظهر سط . 2

 

 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
دي كان بهدف  -أ سهولة نقلها نقش اإلنسان معالم األرض عىل جلود الحيوانات وورق الي 

  مكان آمن
 وحفظها فى

  بالد  -ب
ى النهرينأقدم خريطة اكتشفت فى  ما بير

  المسلم الذي رسم أول خريطة للعالم، هو  -ج
 اإلدريس  الجغرافى

ات المثبتة بالطائرات يمكنها التقاط الصور الجوية من مسافة  -د  قريبةالكامير
 األقمار الصناعيةالصور الفضائية تلتقط عن طريق  -ه

 

: ×( إزاء العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) س:   
 ( إزاء العبارة الخاطئة فيما يأب 

 (×)بدأ اإلنسان رسم معالم األرض وتمثيلها بصورة بدائية عىل الورق  -أ
  العرص الحديث تمثل الظواهر الجغرافية عىل سطح األرض  -ب

أصبحت الخرائط فى
ا 
ً
 دقيق

ا
 (√)تمثيًل

  العرص الحديث  -ج
 (×)أصبح استخدام الخرائط نادًرا فى
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عنارص 
الخريطة

أنواع 
الخرائط

طرائق 
رسم 
الخريطة

عنارص 
الخريطة

عنوان 
الخريطة

موشر 
االتجاهات

مفتاح 
الخريطة

مقياس 
الرسم

 الدرس الثالث: مهارات الخريطة
د  س: 

ّ
 مهارات الخريطةعد

: من الخرائط للحصول عىل معلوماتأو    
ف اآلب   ، يجب تعرُّ

  طرائق رسم الخريطة . 1
  عناض الخريطة . 2
 أنواع الخرائط . 3

 

 طرائق رسم الخريطةاذكر  س: 
 طرائق آلية حديثة -2طرائق يدوية        -1 ج: 

 

 س: ماذا يتطلب رسم الخريطة؟
 تحويل معالم سطح األرض إىل مخططات ورموز  ج: 
 سطحه مستو  عىل ورق     

 

 عنارص الخريطة اذكر  س: 
 مؤشر االتجاهات -2          عنوان الخريطة  -1 ج: 

 مقياس الرسم -4مفتاح )دليل( الخريطة   -3    
 

 ؟أهمية عنوان الخريطةما  س: 
 إىل موضوع الخريطة يشير  ج: 

 

 ؟أهمية مؤشر االتجاهاتما  س: 
يشمل المؤشر االتجاهات الرئيسية عىل الخريطة )الشمال،  ج: 

ق، الغرب( وغالبا يظهر اتجاه الشمال  الجنوب، الشر
 

 ؟ أهمية مفتاح )دليل( الخريطةما  س: 
 لتوضيح دالالت الرموز واأللوان المستخدمة فيها ج: 

 

ف س:   مفتاح الخريطة عرِّ
  إحدى زوايا الخريطة لتوضيح  ج: 

 دالالت الرموز واأللوان المستخدمة فيهاقائمة توضع فى
 

ف س:   مقياس الرسم عرِّ
  الطبيعة ج: 

ى بعدين أحدهما عىل الخريطة واآلخر فى  النسبة بير
 

 ؟أهمية مقياس الرسمما  س: 
 تسهيل معرفة المسافات والمساحات . 1
 تصغير االبعاد الحقيقية لألرض عىل الورق . 2
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أنواع الخرائط

الخرائط 
الطبيعية

الخرائط 
السياسية

الكنتورية

الموضوعية

ه من عنارص الخريطة فإنه نفس جواب مقياس التنبيه: إذا جاء السؤال ما فائدة أو وظيفة  رسم أو غي 
ه من عنارص الخريطة  سؤال ما أهمية مقياس الرسم أو غي 

 ، مع توضيحها بمثالأشكال مقياس الرسم ما  س: 
:  -1 ج:   المقياس الكتاب  

 2-  :  المقياس الخط 
 3-  :  المقياس النسن  

 

  تبعا لتعدد موضوعاتها واستخداماتها؟ أنواع الخرائط أبرز ما  س: 
  الخرائط الطبيعية . 1
 الخرائط السياسية . 2
 خرائط االرتفاعات المتساوية )الخرائط الكنتورية( . 3
 خرائط التوزيعات الجغرافية )الخرائط الموضوعية( . 4
  
 ؟أسباب تعدد أنواع الخرائطما  س: 
ية عىل سطح الكرة األرضية . 1  تنوع المظاهر الطبيعية والبشر
 أنشطة اإلنسان تنوع . 2

 

ف  س:   الخرائط الطبيعيةعرِّ
تظهر فيها األشكال األرضية والمسطحات المائية مثل خرائط  ج: 

ات   واألخرصى و  ،المحيطات واألنهار والبحير
يستعمل فيها اللون البنى

 لليابسة واألصفر للصحاري واألزرق للماء
 

  الخريطة الطبيعية؟ س: 
  األلوان فى

 عىل ماذا يدل التدرج فى
  االرتفاع ج: 

 لبيان الفرق فى
 

  الخريطة الطبيعية؟  س: 
 كيف نعرف دالالت األلوان فى

 من مفتاح الخريطة ج: 
 

ف س:   الخرائط السياسية عرِّ
الظواهر الطبيعية   ، و بعضمواقع المدن، و أسماء الدول وحدودها  خرائط تظهر فيها  ج: 

 كاألنهار والبحار
 

ف س:    (خرائط الكنتورخرائط االرتفاعات المتساوية ) عرِّ
  االرتفاعخرائط  ج: 

ظِهر االختالف فى
ُ
  ت
 تستخدم فيها الخطوط الن 

 وتسم خطوط الكنتور
 

 ما العنرص الرئيس  الذي تظهره الخرائط الكنتورية؟ س: 
 االرتفاع ج: 
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 عّرف خطوط الكنتور س: 
  الخرائط الكنتورية، خطوط ج: 

ى  فى   االرتفاعتبيرِّ
 االرتفاعات المتساوية واالختالف فى

 

 عرف الخرائط الموضوعية )خرائط التوزيعات الجغرافية( س: 
رسم ألغراض خاصة وتحوي معلومات محددة عن  ج: 

ُ
خرائط ت
 وقد توضح بعض األحداث التاريخية ظاهرة معينة

ي الخرائط الموضوعية
ن
 األلوان أداة مهمة ف

ّ
 تنبيه: تعد

 

رسم لها خرائط توزيعات أمثلةاذكر  س: 
ُ
 عىل ظواهر وموضوعات ت

 الكثافة السكانية -4الموارد الطبيعية     -3المناخ      -2الطقس      -1 ج: أو    
 األحداث التاريخية: كالمعارك ومناطق الرصاع السياس   -6األماكن السياحية     -5   
 

 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
 الشماليظهر عىل الخرائط غالًبا اتجاه  -أ
  الخرائط الطبيعية  -ب

 الماءيمثل اللون األزرق فى
  عّمان والعقبة عىل الخريطة  -ج

ى مدينن  سم، وكان مقياس الرسم 4إذا كانت المسافة بير
ى ه  122سم: 1 ى المدينتير  المسافة الحقيقية بير

ّ
 كم422كم، فإن

 االرتفاعهو  العنرص الرئيس الذي تظهره الخرائط الكنتورية -د
 

: ×( إزاء العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) س:   
 ( إزاء العبارة الخاطئة فيما يأب 

رسم الخرائط بطرائق يدوية وأخرى آلّية حديثة  -أ
ُ
 (√)ت
:  -ب  

 (×) كم252سم: 1يظهر مقياس الخريطة الخط  عىل النحو اآلب 
 (×) يشير عنوان الخريطة إىل مقياس رسم الخريطة -ج
 (×)تحوي الخرائط الموضوعية معلومات عامة عن ظاهرة معينة  -د
 

 الدرس الرابع: تحديد المواقع الجغرافية
، ما هما؟ س:  ى  تقسم الكرة األرضية إىل منطقتير
  مناطق مائية: تتمثل  . 1

 المحيطات والبحار، مثل: المسطحات المائيةفى
 تمثلها القارات السبع : يابسةمناطق  . 2

 

 ه  قارات العالم؟ ما  س: 
اليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، القارة إقارات: آسيا،  7 ج:  فريقيا، أوروبا، أسي 

 المتجمدة الجنوبية
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  العالم سمِّ  س: 
 المحيطات الرئيسية فى

 المحيط الهندي -2المحيط الهادي   -1 ج: 
               المحيط المتجمد الشماىل   -4المحيط األطلس   -3     
 المحيط المتجمد الجنوب    -5    
ي طرق تحديد موقع  ما  س: 

ن
لمكان ما عىل سطح  جغراف

 األرض؟
 الموقع الفلك   -2الموقع النسن         -1  ج: 
ي ما   س:   ؟عىل سطح األرض ما  لمكانطرق تحديد الموقع النست 
  يقع فيها الج . 1

جنوب غرب قارة آسيا، وشمال قارة ل: يقع الوطن العرب   ، مثهة الن 
 فريقياإ
العالمات أو المظاهر الطبيعية أو المسافات المعينة،  موقع المكان بالنسبة لبعض  . 2

  سهول حوران422مثال: تقع العقبة عىل بعد 
 كم من عمان، تقع إربد فى

ف الموقع النسن    س: 
 عرِّ

  يقع فيها أو بالنسبة لبعض العالمات أو المظاهر  ج: 
موقع المكان بالنسبة للجهة الن 

 سافات المعينةالطبيعية أو الم
 

 اذكر الموقع النسن   للمملكة األردنية الهاشمية بالنسبة للعالم س: 
ى دول العالم( ج:    الجهة الجنوبية الغربية من قارة آسيا )موقع متوسط بير

 يقع األردن فى
 

 لمكان ما عىل سطح األرض؟ طرق تحديد الموقع الفلكي ما  س: 
ى من اإلحداثيات ج:   خطوط الطول -2العرض   دوائر  -1: يتحدد بنوعير

 

ف الموقع الفلك  
 س: عرِّ

ى من اإلحداثيات: دوائر العرض وخطوط الطول ج:   موقع المكان الذي يتحدد بنوعير
 

ف س:   دوائر العرض عرِّ
ق وتبدأ بخط  ج:  دوائر وهمية تلف الكرة األرضية من الغرب إىل الشر

وجنوبا من درجة شماال  02الصفر الذي يسم خط االستواء وتنته  بخط 
 خط االستواء

 ؟وما أهميتها كم مجموع هذه الدوائر   س: 
  112 ج: 

 
 معرفة الموقع الفلك   -2معرفة المناخ    -1: األهميةا أو دائرة، خط

 

ف خط االستواء س:   عرِّ
  ج: 

ا
دائرة عرض درجتها صفر تبدأ من عندها دوائر العرض عىل شكل دوائر وهمية شماال

ق  وجنوًبا تلف الكرة األرضية من الغرب إىل الشر
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ف س:   خطوط الطول عرِّ
أنصاف دوائر وهمية تمتد من الشمال إىل الجنوب ويبلغ مجموعها  ج: 

 درجة وتبدأ بخط الصفر الذي يسم خط غرينتش 362
 ا؟أهميتهوع خطوط الطول وما كم مجم  س: 
 معرفة الموقع الفلك   -2معرفة الزمن   -1: األهميةخطا،  362 ج: 

 

 تسمية خط غرينتش بهذا االسم : علل س: 
  مدينة لندن  ج: 

 ألنه يمّر بضاحية غرينتش فى
 

 عرف خط غرينتش س: 
  مدينة  ج: 

لندن خط الطول الرئيس  الوهم  ويبلغ صفر درجة، يمر بضاحية غرينتش فى
 وتبدأ من عنده خطوط الطول تمتد من الشمال إىل الجنوب عىل شكل أنصاف دوائر

 

ى خطوط الطول ودوائر العرض من ح س:   أهميتهايث االمتداد والعدد و قارن بير
 ألهميةا العدد االمتداد 

ق دوائر العرض  معرفة المناخ والموقع الفلكي  081 من الغرب إىل الشر
 معرفة الزمن والموقع الفلكي  361 إىل الجنوبمن الشمال  خطوط الطول

 

 لماذا تعد خطوط الطول ودوائر العرض خطوطا وهمية؟ س: 
  الحقيقة إنما فقط عىل الخرائط ج: 

 ألنها غير موجودة فى
 

 عرف خط التاري    خ الدوىل   س: 
 تطابق  ج: 

ّ
  112 الطول ا خط

ً
ق   ا غربً  112ا وشر

 

 ما هو الموقع الفلك  للمملكة األردنية الهاشمية )العاصمة عمان(؟ س: 
قا ودائرة عرض  35تقع األردن )العاصمة عمان( عىل  خط طول  ج:    31شر

ا
 شماال

 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
: هما  -أ ى  إفريقياو  آسيا يمتد الوطن العرب   عىل طول قارتير

:   -ب ف عليها الوطن العرب  
  يشر

 المحيط األطلس  و  المحيط الهنديمن المحيطات الن 
ا و 112الخط الذي يمثل تطابق خط الطول  -ج

ً
ق  خط التاري    خ الدوىل   غرًبا يسم 112شر

ا  35 تقع مدينة عّمان عىل خط طول -د
ً
ق   31 ، ودائرة عرضشر

ا
 شماال

: ×( إزاء العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) س:   
 ( إزاء العبارة الخاطئة فيما يأب 

  خمس قارات رئيسةتتوزع مناطق  -أ
 (√) اليابسة عىل األرض فى

  الجهة الشمالية الغربية من قارة آسيا  -ب
 (×) يقع األردن فى

  مدينة لندن -ج
  ضاحية غرينتش فى

 (√) ُسم  خط غرينتش بهذا االسم لمروره فى
 (√) ُيمثل خط االستواء خط األساس بالنسبة إىل دوائر العرض -د
ا ) 312يبلغ مجموع خطوط الطول  -ه

 
 (×خط
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 المناطق الزمنية س: الخامالدرس 
ى دول العال : فش  س:   ماختالف التوقيت بير
ق أمام بسبب تعاقب الليل والنهار نظرً  ج:  ا إىل دوران األرض المستمر من الغرب إىل الشر

 الشمس، فالجزء المواجه للشمس هو النهار والجزء اآلخر هو الليل
 

   س: 
 متفق عليهافش: تقسيم العالم إىل مناطق توقيت زمنى

ي أظهرت الحاجة إليجاد نظاما أو     
 ؟لمي م توقيت عااألسباب الت 

 تنام  حركة التجارة العالمية  . 1
 انتشار شبكات النقل الشيعة كالقطارات والطائرات . 2

 

؟ س:   من  تم اعتماد نظام التوقيت العالم 
  مؤتمر بواشنطن اجتمع مندوبو 1144 ج: 

 دولة.  27م فى
 

 

  عىل الكرة األرضية؟  س: 
 كم يبلغ عدد مناطق التوقيت الزمنى

  بدءً  24 ج: 
 ا من خط غرينتشمنطقة توقيت زمنى

 

   24علل تقسيم المناطق الزمنية إىل  س: 
 منطقة توقيت زمنى

 ساعة 24ألن مجموع ساعات الليل والنهار حسب نظام التوقيت العالم   ج: 
 

 اعة؟كم خط طول تتحرك األرض أمام الشمس كل س  س: 
 خط طول كل ساعة 15تتحرك األرض أمام الشمس بمعدل  ج: 

 

ى مناطق التوقيت الزمنية لدول العالم؟  س:   كيف يتم تميير
ق خط غرينتش وغربه ج:  ى بعضها عن بعض شر  يتم تميير

 

ن المناطق الزمنيةاذكر  س:   ، مع مثالطرق حساب فرق الوقت بي 
ق خط غرينتش تضاف ساعة لكل منطقة زمنية، مثال: تقع  . 1 إذا وقعت المنطقة شر

  المنطقة
  األردن فى

ً
قا، إذ ى عن الزمنية الثانية من خط غرينتش شر   ساعتير

ا الفرق الزمنى
 الساعة عند خط غرينتش

تقع  ح ساعة من كل منطقة زمنية، مثال: إذا وقعت المنطقة غرب خط غرينتش تطر  . 2
  
  يطرح المنطقةنيويورك فى

ساعات عن الساعة  5 الزمنية الخامسة، إذا الفرق الزمنى
 عند خط غرينتش. 

 

 تعديل بعض الدول منطقة التوقيت الخاصة بها )تعديل نطاق الزمن( فش:  س: 
 ليتوافق مع طبيعة الحدود السياسية وامتداد أراضيها . 1
  توقيت الدولة الواحدةوتجنبً  . 2

 ا لحدوث اختالف فى
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ى توقيت المنطقة الزمنية عند خط  س:    بير
ما الفارق الزمنى

  يقع فيها األردن؟
 غرينتش والمنطقة الزمنية الن 

، ويتم زيادة  ج:  ى ى زمنيتير ى لوجود منطقتير فارق ساعتير
ق خط غرينتش ى ألن األردن تقع شر  الساعتير

 

  مدين س: 
 ة عمان؟إذا كانت الساعة عند خط غرينتش الثالثة عرًصا، فكم تكون الساعة فى

 الخامسة بعد العرص ج: 
 

  أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
 نهاًرايكون الجزء المواجه للشمس من الكرة األرضية  -أ
 منطقة 24 يبلغ عدد المناطق الزمنية عىل الكرة األرضية -ب
  مدينة  -ج

 م1144 عام واشنطناعتمد نظام التوقيت العالم  فى
ق من خط غرينتش فإنه يتم  -د  ساعة لكل منطقة زمنية إضافةإذا وقع مكان إىل الشر
 ساعة لكل منطقة زمنية طرحإذا وقع مكان إىل الغرب من خط غرينتش فإنه يتم  -ه

 

 أسئلة الوحدةحل 
 اذكر األنواع الرئيسة للخرائطس: 
 الخرائط السياسية   -2الخرائط الطبيعية   -1 ج: 
 خرائط التوزيعات الجغرافية -4خرائط االرتفاعات المتساوية )الكنتورية(    -3    

 

 ما أهمية علم الجغرافيا؟ س: 
ية ج:   يهتم بدراسة سطح األرض وما عليها من معالم طبيعية وبشر

 

 ما أهمية عنوان الخريطة؟س: 
 يشير إىل موضوع الخريطة ج: 

 

 ما أهمية دليل الخريطة؟س: 
  الخريطةيوضح الدال ج: 

 الت والرموز واأللوان المستخدمة فى
 

 ما أهمية خطوط الطول؟ س: 
 لتحديد الموقع الفلك  لمكان ما ولمعرفة الزمن ج: 

 

 ما أهمية دوائر العرض؟ س: 
 لتحديد الموقع الفلك  لمكان ما ولمعرفة المناخ ج: 

 

 ما أهمية تقسيم األرض إىل عدد من المناطق الزمنية؟س: 
 وانتشار شبكات النقل الشي    ع -2لتنام  حركة التجارة العالمية   -1 ج: 
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عنارص 
الخريطة

عنوان 
الخريطة

موشر 
مفتاح االتجاهات

الخريطة

مقياس 
الرسم

  مدينة  س: 
إذا كانت الساعة التاسعة صباًحا حسب توقيت غرينتش فكم تكون الساعة فى

  تقع عىل خط طول 
  تقع ضمن المنطقة الزمنية الثالثة؟ 45بغداد الن 

ا، والن 
ً
ق  درجة شر

ق خط المنطقة الزمنية الثالثة و  ج:   ظهًرا 12ساعات فتصبح =  3غرينتش أي إضافة شر
 

 أكمل الخريطة المفاهمية اآلتية:  س: 
 
 
 
 
 
 
 

  العمود )ب( س: 
  العمود )أ( وما يناسبها فى

ى الجمل فى  صل بخط بير
 العمود )ب( العمود )أ(

  العالم المسلم اإلدريسي 

 خط غرينتش 

 الجغرافيا 

  خط التاري    خ الدوىلي 

 الخرائط السياسية 

  أسماء الدول والتقسيمات اإلدارية تظهر عليها 

 أول من رسم خريطة للعالم 

  ا
ّ
ا و  081يتطابق فيه خط

ً
ق ا 081شر

ً
 غرب

 تظهر عليها الصحارى باللون األصفر 

 ي وصف األرض
 كلمة إغريقية تعتن

 خط الصفر بالنسبة إىل خطوط الطول 

 
 تعريفات ومصطلحات الوحدة األوىل

ية العلم الذي يصف سطح األرض: الجغرافيا -  وما عليها من معالم طبيعية وبشر
عبارة عن ثمانية كواكب تدور حول الشمس، أقرب  ها للشمس عطارد : المجموعة الشمسية -

ي وزحل وأورانوس ونبتون  فالزهرة فاألرض فالمري    خ فالمشي 
ه من : المكان - ه عن غير ى   تمير

ية والبيئية الن  ى يتصف بمجموعة من المظاهر الطبيعية والبشر حير
 األماكن

ى بخصائص طبيعية متشابهة كالمناخ وأنماط النباتات والحيوانات : إلقليما - منطقة واسعة تتمير
ية كاللغة ونمط حياة الناس  السائدة فيه أو خصائص بشر

رسم عىل سطح مستو لألرض أو جزء منها باستخدام رموز وعالمات معينة وبمقياس : الخريطة -
ى   رسم معير

  لألرض كما نراها من الفضاء وتظهر مجسم كروي يمث: نموذج الكرة األرضية -
ل الشكل الحقيق 

 عليه القارات والمحيطات
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ات المثبتة بالطائرات وتصور أمكنة محددة عىل  : صور تلتقطالصور الجوية - بوساطة الكامير
 لتمثيل معالم سطح األرض سطح األرض من مسافة قريبة

أمكنة من مسافات بعيدة عن  تصور و تلتقط بوساطة األقمار الصناعية  : صور الصور الفضائية -
 لتمثيل معالم سطح األرض سطح األرض

م( المعلومات الجغرافية -
ُ
ظ
ُ
  بتنظيم المعلومات والبيانات : نظام )ن

برنامج حاسوب   يعنى
الجغرافية بوساطة الحاسوب، وعرضها بصورة خرائط ورسوم بيانية وتقارير لمظاهر سطح 

 األرض
  إحدى : مفتاح الخريطة -

ى
زوايا الخريطة لتوضيح دالالت الرموز واأللوان قائمة توضع ف

 المستخدمة فيها
تظهر فيها األشكال األرضية والمسطحات المائية مثل المحيطات : خرائط الخرائط الطبيعية -

ات   واألخرصى لليابسة واألصفر للصحاري واألزرق للماءو  ،واألنهار والبحير
 يستعمل فيها اللون البنى

الظواهر  ، و بعضمواقع المدن، و أسماء الدول وحدودها  ظهر فيها : خرائط تالخرائط السياسية -
 الطبيعية كاألنهار والبحار

  خرائط : خرائط االرتفاعات المتساوية )الكنتور( -
ى
ظِهر االختالف ف

ُ
  ت
تستخدم فيها الخطوط الن 

 وتسم خطوط الكنتور االرتفاع
  الخرائط الكنتورية، خطوط: خطوط الكنتور -

ى
ى  ف   تبيرِّ

ى
االرتفاعات المتساوية واالختالف ف

 االرتفاع
رسم ألغراض خاصة وتحوي معلومات : خرائط التوزيعات الجغرافية )الموضوعية( -

ُ
خرائط ت

 وقد توضح بعض األحداث التاريخية محددة عن ظاهرة معينة
ي  -   يقع فيها أو بالنسبة لبعض العالمات أو االموقع النست 

لمظاهر : موقع المكان بالنسبة للجهة الن 
 الطبيعية أو المسافات المعينة

ى من اإلحداثيات: دوائر العرض وخطوط الطولالموقع الفلكي  -  : موقع المكان الذي يتحدد بنوعير
ق وتبدأ بخط الصفر الذي : دوائر العرض - دوائر وهمية تلف الكرة األرضية من الغرب إىل الشر

 ط االستواءدرجة شماال وجنوبا من خ 02يسم خط االستواء وتنته  بخط 
: دائرة عرض درجتها صفر تبدأ من عندها دوائر العرض عىل شكل دوائر وهمية خط االستواء -

ق  وجنوًبا تلف الكرة األرضية من الغرب إىل الشر
ا
 شماال

درجة  362أنصاف دوائر وهمية تمتد من الشمال إىل الجنوب ويبلغ مجموعها : خطوط الطول -
 شوتبدأ بخط الصفر الذي يسم خط غرينت

  مدينة : خط غرينتش -
ى
خط الطول الرئيس  الوهم  ويبلغ صفر درجة، يمر بضاحية غرينتش ف

 لندن وتبدأ من عنده خطوط الطول تمتد من الشمال إىل الجنوب عىل شكل أنصاف دوائر
ا الطولتطابق : خط التاري    خ الدوىلي  -

ّ
  112 خط

ً
ق  اغربً  112ا وشر
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 الوحدة الثانية: النظام الطبيعي 
 األول: أشكال سطح األرض والعوامل الداخلية المؤثرة فيهاالدرس 

 ف التضاريسعرِّ  س: 
  تشكلت بفعل مجموعة من  ج: 

األشكال والمعالم الطبيعية المتنوعة عىل سطح األرض الن 
 العوامل الداخلية والخارجية

 

 )أمثلة عىل التضاريس( أهم التضاريس عىل سطح األرضعدد  س: 
ات ج:   الجبال، الهضاب، السهول، األنهار، البحار، المحيطات، األودية، البحير

 

تنبيه: األرض ليست ثابتة المعالم بل تتعرض لتغي  مستمر بمرور الزمن وهذا التغي  ناجم عن عوامل 
 عدة

 

ي تشكل تضاريس األرضاذكر  س: 
 العوامل الت 

 ، مثل: عوامل داخلية . 1
، الزالزل، االلتواءات  ى اكير  الي 
 ، مثل: عوامل خارجية . 2

  الرياح، األمطار، الحرارة
 

  س: 
ِّ
ي د عد

ن
 التضاريسالعوامل الداخلية المؤثرة ف

ى   -1 ج:  اكير  االلتواءات -3الزالزل   -2الي 
 

  س: 
ِّ
ي د عد

ن
  التضاريسالعوامل الخارجية المؤثرة ف

 الحرارة -3األمطار    -2الرياح   -1 ج: 
 

 ؟ما مصدر العوامل الداخلية والخارجية س: 
 العوامل الخارجية فه  من الخارج العوامل الداخلية مصدرها باطن األرض أما  ج: 

 

ى عرِّ  س:  اكير  ف الي 
اندفاع المواد الصلبة والسائلة والغازية )األبخرة( من أعماق األرض وتراكمها عىل السطح  ج: 

 ا لنوعهاأو انسيابها تبعً 
 

؟ ما  س:  ى اكير   الي 
 حاالت المادة فى

 صلبة وسائلة وغازية ج: 
 

ن ما  س:  اكي  ي تكوين أشكال سطح األرضأثر الي 
ن
؟ف ى اكير  ؟ أو ماذا ينتج عن الي 

 تشكيل التالل المخروطية    . 1
كانية العالية  . 2  تشكيل الجبال الي 
ة . 3   المناطق المطير

ات فى  البحير
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؟  س:  ى اكير ات بفعل الي   كيف تنشأ البحير
ة ج:    المناطق المطير

ات فى ى تنشأ عىل فوهاتها البحير اكير ى تخمد الي   حير
 

 ف الزالزلعرِّ  س: 
ة األرضية وتكون عىل شكل هزات أفقية  ج:  حركات فجائية شيعة جدا تصيب سطح القشر

  باطن األرض إىل مركز سطح  ومنه تتوزع نحو األطراف
 من مركز عميق فى

 

ي ما  س: 
ن
 ؟  أو ماذا ينتج عن الزالزل؟سطح األرضتكوين أشكال أثر الزالزل ف

ى . 1  تشكيل جبال كي 
 تشكيل أودية ومنخفضات  . 2
 تشكيل كسور وتصدعات عىل سطح األرض . 3

 

 كيف تتكون االلتواءات أو التموجات؟  س: 
  يتجمع بعضها فوق بعض لحركات قوى الضغط  ج: 

تتعرض الطبقات الصخرية الرسوبية الن 
 الجانن   فتتكون التموجات أو االلتواءات

ي  أثر ما  س: 
ن
 ؟تكوين أشكال سطح األرضااللتواءات ف

 بعض األودية -2الجبال االلتوائية      -1 ج: 
: ( إزاء ×( إزاء العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) س:   

 العبارة الخاطئة فيما يأب 
ا ثابت المعالم  -أ

ً
 األرض مكان

ّ
 (×)تعد

  تكوين أشكال سطح  -ب
 الرياح واألمطار والحرارة من العوامل الخارجية المؤثرة فى

ّ
تعد

 (√)األرض 
ى عىل تكوين التالل المخروطية  -ج اكير  (√)تعمل الي 
 (×تنشأ الجبال االلتوائية بفعل الزالزل ) -د

 

 : ي
ي تشكيل معالم سطح األرض العواملالدرس الثابن

ن
 الخارجية المؤثرة ف

، اذكرهما س:  ى   عملتير
  تغيير معالم سطح األرض ويتمثل ذلك فى

سهم العوامل الخارجية فى
ُ
 ت
 التعرية -2التجوية    -1 ج: 

 

ف س:   التجوية عرِّ
مثل  تغير يصيب الصخور والمعادن المكونة لها بفعل مجموعة من العوامل الطبيعية ج: 

ية  المناخ والحرارة واألمطار والعوامل البشر
 

ي الصخورما  س: 
ن
 ؟أثر عملية التجوية ف

 تعمل األمطار عىل تآكل الصخور . 1
 تعمل أشعة الشمس  عىل تقشر الصخور . 2
 تعمل جذور النباتات عىل تشقق الطبقات الصخرية . 3
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، اذكرهما س:  ى   منطقتير
 تحدث التجوية فى

 المناطق المنحدرة -2المناطق المنبسطة    -1 ج: 
 

ى  س:  ي المناطق المنبسطة عملية أثر  بيرِّ
ن
 التجوية ف

بة -2تراكم الفتات الصخري     -1 ج:   زيادة سمك الي 
 

ى  س:  ي المناطق المنحدرة عملية أثر  بيرِّ
ن
 التجوية ف

بة -1 ج:   نقلها من مكان تكونها إىل أمكنة أخرى -2     انجراف الي 
 

  الصخور س: 
ا فى ً  اذكر أكير عناض المناخ تأثير

 األمطار -2الحرارة    -1 ج: 
 

ف س:   التعرية عرِّ
  تحدث بفعل الرياح والمياه ج: 

سيب الن   عمليات الحت والنقل والي 
 

ي تكوين أشكال سطح األرضما  س: 
ن
 ؟ أثر الرياح ف

 ، فينتج الموائد الصحراويةوتغيير شكلها حت الصخور  . 1
  مناطق مختلفة، فينتترسيب ما تحمله  . 2

الكثبان الرملية والصحارى  ج: من حبيبات فى
 الرملية

 

 ؟األشكال األرضية الناتجة عن ترسيب الرياحما  س: 
 الصحاري الرملية -2الكثبان الرملية    -1 ج: 

 

 لماذا سميت الموائد الصحراوية بهذا االسم؟ س: 
  المناطق الصحراوية ج: 

 ألنها تشبه مائدة الطعام وتنتشر فى
 

ف الموائد الصحراوية س:   عرِّ
  المناطق الصحراوية  ج: 

  تتكون بفعل حت الرياح للصخور فى
أحد أشكال سطح األرض الن 

  شكلها المائدة. 
 وتشبه فى

 

ي  ما  س: 
ن
 ؟تكوين أشكال سطح األرضأثر المياه ف

 سقوط مياه األمطارتشكل الجداول واألنهار بسبب  . 1
 حت الصخور بسبب جريان المياه من المناطق المرتفعة إىل المنخفضة . 2
 الدلتا والسهول الفيضية بسبب نقل المياه للمواد المنحوتة وترسيبها -3   
 

 ما تعريف الدلتا؟ س: 
  يحملها النهر إىل مصبه ج: 

  ينشأ بفعل الرسوبيات الن 
 شكل أرضى
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 اذكر مثاال عىل الدلتا؟ س: 
  البحر األبيض المتوسط ج: 

 نهر النيل  ومصّبه فى
 

 كيف تنشأ الدلتا أو السهول الفيضية؟  س: 
 عندما تقوم المياه بنقل المواد المنحوتة وترسيبها ج: 

 

 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
   -أ

تشقق و تقشر الصخور و تآكل الصخور الصخور من مظاهر تأثير عملية التجوية فى
 الطبقات الصخرية

نقل المواد المنحوتة وترسيبها عىل جانن    السهول الفيضية تنشأ عندما تقوم المياه ب   -ب
 األنهار

ها  -ج
ّ
 تشبه مائدة الطعام سبب تسمية الموائد الصحراوية بهذا االسم، هو أن

 

: ×( إزاء العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) س:   
 ( إزاء العبارة الخاطئة فيما يأب 

   -أ
بة فى  (×) المناطق المنحدرة يزداد سمك الي 

 تتأثر الجهات الصخرية المواجهة للرياح بعملية حت الرياح أكير من الجهات األخرى -ب
(√) 

 (√) تحمل الرياح ذرات الرمال الدقيقة مسافات بعيدة عىل صورة غبار  -ج
ي عملية التجوية 

ن
ن العوامل المؤثرة ف والحرارة هي عوامل طبيعية مثل المناخ و تنبيه: يفرق الطالب بي 

ية ي عملية التعرية وهي الرياح والمياهواألمطار، وعوامل بشر
ن
ن العوامل المؤثرة ف  .. وبي 

 

 الدرس الثالث: الطقس والمناخ
ف س:   حالة الطقس عرِّ
ة ج:   حالة الجو خالل مدة زمنية قصير

 

 ناض الطقس ع اذكر  س: 
 مدى الرؤية -4الرياح    -3األمطار    -2درجات الحرارة    -1 ج: 

 

ف س:   المناخ عرِّ
  مكان ما مدة زمنية طويلة ج: 

 بيان حالة الجو فى
 

 يشمل المناخ:  س: 
ها كميات األمطار و  -2درجات الحرارة   معدالت  -1 ج:   وغير
 

ى الطقس والمناخ؟ س:   ما الفرق بير
 تعريف كل منهمايتم ذكر  ج: 
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 عنارص المناخ الرئيسيةاذكر  س: 
 األمطار -3الرياح    -2درجة الحرارة     -1 ج: 
د  س: 

ِّ
ي عنارص المناخعد

ن
 العوامل المؤثرة ف

 التيارات البحرية -4التساقط والتكاثف   -3الضغط الجوي والرياح   -2الحرارة   -1 ج: 
ف س:   الحرارة عرِّ
  تصل األرض.  ج: 

 درجة دفء المكان أو برودته وه  ترتبط بكمية األشعة الشمسية الن 
 

 كيف تقاس درجة الحرارة؟  س: 
مومي   ج:   تقاس بالدرجات المئوية وبوساطة جهاز الثير

 

ي تتأثر بها درجة الحرارةما  س: 
 ؟ العوامل الت 

 البعد عن البحر أو القرب منه -3االرتفاع عن سطح البحر     -2     دائرة العرض -1 ج: 
 

ى  س:   الحرارة ودوائر العرض درجةوضح العالقة بير
بنا من خط االستواء ارتفعت درجة الحرارة وكلما ابتعدنا باتجاه األقطاب   ج:  كلما اقي 

 )المناطق القطبية( انخفضت درجة الحرارة. 
 

ى  س:   الحرارة واالرتفاع عن سطح البحر درجةوضح العالقة بير
 مي  انخفضت درجات الحرارة نحو درجة مئوية واحدة 152كلما ارتفعنا عن سطح البحر   ج: 

 

ى  س:   والبعد عن البحر أو القرب منه درجة الحرارةوضح العالقة بير
 تكون المناطق القريبة من البحر غالبً  ج: 

ا
 من المناطق البعيدة عنه ا أكير اعتداال

 

ف س:   الضغط الجوي عرِّ
 وزن عمود من الهواء عىل مساحة معينة من سطح األرض ج: 

 

 ما سبب حدوث الضغط الجوي؟ س: 
 نتيجة تأثير وزن الهواءينشأ الضغط الجوي  ج: 

 

ى الضغط واالرتفاع عن سطح البحر س:   ما العالقة بير
 )عالقة عكسية( يقل الضغط كلما ارتفعنا عن سطح البحر  ج: 
 

  حركة الرياح من منطقة إىل أخرى س: 
 فش: يتفاوت تأثير الضغط الجوي فى

مناطق ذات الضغط  المرتفع إىلتنتقل الرياح من المناطق ذات الضغط الجوي  ألنه ج: 
 الجوي المنخفض 

ي تهب منهاتنبيه: 
 تسم الرياح باسم الجهة الت 
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 اذكر أنواع الرياح، انظر الشكل المجاور س: 
 الرياح التجارية -3الرياح العكسية   -2الرياح القطبية   -1 ج: 

 

ف س:   التساقط عرِّ
ل من الجو عىل صورة مطر أو ثلج أو برد ج:  ى  ما ييى

 

ف س:   التكاثف عرِّ
 ما يكون عىل شكل ضباب أو ندى أو صقيع ج: 

 

 أنواع التساقطعدد  س: 
 برد -3ثلج   -2مطر   -1 ج: 

 

 أنواع التكاثفعدد  س: 
 صقيع -3ندى   -2ضباب   -1 ج: 

 

 عىل ماذا يعتمد نوع التساقط والتكاثف؟ س: 
  طبقات الجو   -2درجة الحرارة     -1 ج: 

 مقدار بخار الماء الموجود فى
ف س:   التيارات البحرية عرِّ
  اتجاهات معلومة وبشعة  ج: 

تحرك المياه السطحية للبحار والمحيطات باتجاهات فى
 محدودة

 

 ؟ أو كيف تنشأ؟أسباب حدوث التيارات البحريةما  س: 
 تباين درجات الحرارة . 1
ى المناطق االستوائية والمناطق الباردةاختالف كثافة  . 2  الماء بير
 فتتحرك المياه من المناطق الدافئة إىل المناطق الباردة وبالعكس   

 

 ؟التيارات البحرية أنواعما  س: 
 التيارات البحرية الدافئة  -1 ج: 
 التيارات البحرية الباردة -2     
 

  المناخ؟  س: 
 كيف تؤثر التيارات البحرية الدافئة فى

  المناطق  -2نشر الدفء     -1 ج: 
هطل األمطار فى

  تمر بها
 الن 
 

  المناخ؟  س: 
 كيف تؤثر التيارات البحرية الباردة فى

  تمر بها ج: 
 تعمل عىل خفض درجة حرارة المناطق الساحلية الن 

 

mailto:msartawi@gmail.com


 

23     msartawi@gmail.com  
 

 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
 الشمسمصدر الحرارة الرئيس عىل سطح األرض هو   -أ
 م152تنخفض درجات الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا عن سطح األرض   -ب
  طبقات الجو و  درجة الحرارةيعتمد نوع التساقط عىل  -ج

 مقدار بخار الماء الموجود فى
  تمر بهاو نشر الدفء  تعمل التيارات البحرية الدافئة عىل -د

  المناطق الن 
 هطل األمطار فى

 

: ×الصحيحة وإشارة )( إزاء العبارة √ضع إشارة ) س:   
 ( إزاء العبارة الخاطئة فيما يأب 

مومي   -أ  (√)تقاس درجة الحرارة بجهاز الثير
  المناطق القريبة من البحر أكير برودة من تلك البعيدة عنه  -ب

 (×)تكون درجة الحرارة فى
  تهب عليها  -ج

 (×)تسم الرياح باسم الجهة الن 
 (√كلما ارتفعنا عن سطح األرض قل الضغط الجوي ) -د

 

 الدرس الرابع: األقاليم المناخية والنباتية
 أهم األقاليم المناخية والنباتيةاذكر  س: 
   11ْ إىل  2ْاألقاليم المدارية: تمتد فلكيا من  -1
  62ْ إىل  32ْاألقاليم المعتدلة: تمتد فلكيا من  -2
  ْ 32 إىل  11ْاألقاليم الجافة: تمتد فلكيا من  -3
  عرض شماال وجنوبا 02ْ إىل  62ْاألقاليم القطبية: تمتد فلكيا من  -4
 أسباب تنوع اإلنتاج الزراعي واالقتصاديوضح  س: 
 بسبب اختالف عناض المناخ )الحرارة، األمطار، الرياح( من مكان آلخر عىل سطح األرض ج: 
ي تقسيم سطح األرض إىل أقاليم مناخيةاذكر  س: 

ن
ي اعتمد عليها العلماء ف

 األسس الت 
ى ...   أو  مختلفة  م األقاليم المناخية لعدة أقسامأسباب تقسي بيرِّ
  لإلقليم -1

 االمتداد المكابى
 االمتداد الفلك  عىل دوائر العرض -2
 أنواع النباتات والحيوانات -3
 األهمية االقتصادية ومجاالت االستثمار -4

 

 عدد األقاليم المدارية س: 
1-   

 اإلقليم االستواب 
 اإلقليم الموسم   -2
 اإلقليم المداري )السافانا( -3

 

  س: 
ِّ
 د األقاليم المعتدلةعد
 إقليم البحر المتوسط -1
 إقليم غرب القارات -2
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  س: 
ِّ
 د األقاليم الجافةعد

 اإلقليم الصحراوي ج: 
 

  س: 
ِّ
 د األقاليم القطبيةعد
 إقليم التندرا -1
 اإلقليم القطن    -2

 

ف اإلقليم س:     عرِّ
 المناخى

ى بخصائص متشابهة من حيث المناخ والنباتات  ج:   والحيواناتمساحة من األرض تتمير
 

ي  خصائصاذكر أهم  س: 
 اإلقليم االستواب 

: من  -1  درجات شمال خط االستواء وجنوبه 1-2االمتداد الفلك 
 المناخ: مرتفع الحرارة طوال العام مع أمطار غزيرة دائمة -2
 النباتات:  الغابات االستوائية الكثيفة المتشابكة مثل: البندق والمطاط -3
(، و  -4 ى  الطيور والحيوانات المتسلقة كالقردةالحيوانات: الزواحف )الثعابير

 

 خصائص اإلقليم الموسمي اذكر أهم  س: 
: من  -1  درجة 15 -2االمتداد الفلك 
ودة والجفاف شتاء -2  المناخ: الحرارة والرطوبة عالية صيفا والي 
 النباتات: أشجار جوز الهند والصندل -3

 

 اإلقليم المداري )السافانا( خصائصاذكر أهم  س: 
1-  :  درجة عرض شماال وجنوبا 11-1من االمتداد الفلك 
ى بصيف حار ممطر وشتاء جاف -2   ويتمير

 المناخ: يسم بالمناخ بالسودابى
وتنمو عىل  -2غابات مدارية أقل كثافة من الغابات االستوائية  -1النباتات:  -3

 األطراف حشائش السافانا
 الحيوانات:  حيوانات آكلة العشب كالفيل والزرافة -4

 

 

 إقليم البحر المتوسط خصائصاذكر أهم  س: 
: من  -1  درجة عرض شماال وجنوبا 45-32االمتداد الفلك 
 المناخ: حار جاف صيفا دافى  معتدل شتاء -2
النباتات: غابات البحر المتوسط ذات األوراق العريضة ومنها: البلوط، السنديان  -3

 والزيتون
 الحيوانات: الطيور والثعالب واألغنام -4
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 لقاراتإقليم غرب ا خصائصاذكر أهم  س: 
  عرض  -1

ى دائرب  : بير  درجة شمال خط االستواء وجنوبه 62-45االمتداد الفلك 
المناخ: معتدل صيفا بارد شتاء وأمطار غزيرة عىل شهور السنة خاصة الشتاء  -2

 والخريف
 النباتات: الغابات النفضية ومن أشجاره: الزان -3

 

 اإلقليم الصحراوي خصائصاذكر أهم  س: 
: من  -1  درجة عرض شماال وجنوبا 32-11االمتداد الفلك 
2-   

  الشتاء فى
المناخ: مرتفع الحرارة صيفا ومنخفض شتاء وقليل األمطار، تسقط فى

 المناطق الداخلية للقارات
 النباتات: نباتات تتحمل الجفاف مثل الصبار، والنخيل -3
 الحيوانات: ثعلب الصحراء، والجمال -4

 

ي خصائص اذكر أهم  س:   )األقاليم القطبية( إقليم التندرا أو اإلقليم القطت 
: من  -1  درجة عرض شماال وجنوبا 02 – 62االمتداد الفلك 
ودة فيه الثلوج -2  المناخ: صيف قصير قليل األمطار، شتاء طويل شديد الي 
 النباتات: تربة متجمدة تنمو فيها الطحالب بعد ذوبان الجليد -3
 الحيوانات: الرنة والدب القطن   والبطريق -4

 

 النفضية بهذا االسم؟ما سبب تسمية الغابات  س: 
ودة.  ج:    فصل الشتاء بسبب شدة الي 

 ألنها تنفض أوراقها فى
 

 
 
 

لةاألقاليم المعتد

إقليم البحر 
المتوسط

إقليم غرب القارات

األقاليم الجافة

اإلقليم 
الصحراوي

يةاألقاليم القطب

راإقليم التند

اإلقليم 
ي  القطت 

ةاألقاليم المداري

ي 
 
اإلقليم االستواب

اإلقليم الموسمي 

اإلقليم المداري 
(السافانا)
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 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
ى مناخ اإلقليم الصحراوي بأنه   -أ ا ومنخفض الحرارة شتاءا وقلة يتمير

ً
جاف وحار صيف

 األمطار
  الشتاء لشدةُسميت األشجار النفضية بهذا االسم ألنها   -ب

ودة تنفض أوراقها فى  الي 
 الدب القطن    و  حيوان الرنةمن حيوانات األقاليم القطبية  -ج
: ×( إزاء العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) س:   

 ( إزاء العبارة الخاطئة فيما يأب 
   -أ

 (√)ُيسم مناخ اإلقليم المداري الحار بالمناخ السودابى
ا من  -ب  (×)درجة  62إىل  32تمتد األقاليم المدارية فلكي 
تمتاز تربة األقاليم القطبية بأنها متجمدة، وتنمو فيها بعض الطحالب بعد ذوبان  -ج

 (√)الجليد 
  وإقليم البحر المتوسط من حيث  س: 

  االستواب 
ى اإلقليم المناخى   بير

  الجدول اآلب 
قارن فى

  تعيش فيهما: 
 االمتداد الفلك  والمناخ والخصائص النباتية وأهم الحيوانات الن 

ي اإلقليم  
 
ي االستواب

 إقليم البحر المتوسط المناخن

 شمال وجنوب خط االستواء 45 – 31 شمال وجنوب خط االستواء 8 – 1 االمتداد الفلكي 
ارتفاع الحرارة طوال العام مع األمطار  المناخ

 الدائمة الغزيرة
  معتدل شتاء  

ن
ا وداف

ً
 حار جاف صيف

من غابات استوائية كثيفة متشابكة  الخصائص النباتية
 أشجاره البندق والمطاط

غابات البحر المتوسط ذات األوراق العريضة 
 من أشجاره البلوط والسنديان والزيتون

ن والطيور والحيوانات  أهم الحيوانات الزواحف والثعابي 
 المتسلقة كالقرود

 الطيور والثعالب واألغنام 

 
 أكمل الخريطة المفاهيمية اآلتية:  س: 

 
 
 
 

ن األقاليم  ي تمي 
الخصائص الت 

المناخية بعضها من بعض

ي لإلقليم
ن
االمتداد المكاب

االمتداد الفلكي عىل دوائر 
العرض

أنواع النباتات والحيوانات

األهمية االقتصادية 
ومجاالت االستثمار
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ي واألردن س: الدرس الخام ي الوطن العرب 
ن
 األقاليم المناخية والنباتية ف

 موقع الوطن العرب   فلكيا س: 
ى  بير

  عرض  ج: 
ى دائرب   شمال خط االستواء 31جنوب خط االستواء و 2بير

ى خط  طول      ق خط غرينتش 62غرب خط غرينتش و 16وبير  شر
 

؟ما  س:    يمتد عليها الوطن العرب  
 المناطق المناخية الن 

 االستوائيةالمنطقة  -1
 المنطقة المعتدلة الدافئة شماال -2
؟ س:    يمتد عليها الوطن العرب  

 ما سبب تنوع المناطق المناخية الن 
 يتم ذكر موقع الوطن العرب   فلكيا ج: 

 

 موقع الوطن العرب   نسبيا س: 
ى  بير

 يمتد عىل األجزاء الجنوبية الغربية من قارة آسيا ج: 
قية لقارة أفريقيا     إضافة إىل األجزاء الشمالية والشمالية الشر

 

 موقع الوطن العرب   بالنسبة لقارات العالم؟ س: 
ى  بم يتمير

ى قارات العالم ج:    موقع متوسط بير
 اذكر األقاليم المناخية والنباتية  س: 
ي ( أنواع المناخ السائدة)      ي الوطن العرب 

ن
 ف

  سواحل البحر المتوسطمناخ البحر المتوسط: يسود  -1
 فى

  األجزاء الداخلية -2
 المناخ الصحراوي: يتمثل فى

  األجزاء الجنوبية من الوطن  -3
المناخ المداري: يسود فى

 العرب   
 

ي اذكر أهم  س:  ي الوطن العرب 
ن
 خصائص مناخ البحر المتوسط ف

 المناخ: شتاء معتدل غزير األمطار وصيف حار جاف -1
ة -2 ة دائمة الخرصى  : الصنوبر، السنديان، والعرعر والبطمالنباتات: غابات كبير

 

ي اذكر أهم  س:  ي الوطن العرب 
ن
 خصائص المناخ الصحراوي ف

 المناخ: شتاء قليل األمطار، صيف حار جاف، ورطوبة منخفضة -1
  األردن( -2شوكية: كالصبار،  -1النباتات:  -2

 ملحية كالقطف الملح  )موجود فى
ي الوطن العاذكر أهم  س: 

ن
ي خصائص المناخ المداري ف  رب 

 المناخ: صيف ممطر وشتاء جاف ومرتفع الحرارة معظم أيام السنة -1
2-  :)  

  النباتات: )تنوع الغطاء النباب 
 أشجار متباعدة -4حشائش السافانا  -3غابات كثيفة   -2نباتات شوكية   -1
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  المناخ المداري؟ س: 
  فى
 ما سبب تنوع الغطاء النباب 

 ا لكمية األمطارتبعً  ج: 
 

 أين يسود المناخ المداري؟ س: 
  السودان والصومال واليمن ج: 
 فى

 

 أين يسود المناخ الصحراوي؟ س: 
  األجزاء الداخلية من الوطن العرب   كدول الخليج وبعض دول شمال أفريقيا ج: 
 فى

 

 أين يسود مناخ البحر المتوسط؟ س: 
 غرب بالد الشام و شمال تلك الدول: العراق، المغرب، الجزائر وتونس ج: 

 

ا من مناطق البحر ماذا اعتمد تصنيفه جغرافي  لصنيف منطقة األردن جغرافيا؟ و ما ت س: 
 المتوسط؟

عىل أشهر تساقط المطر ودرجات الحرارة  : بناءا السببمنطقة البحر المتوسط، و ج: 
 السائدة خالل السنة

ى  س:   ؟مناخ األردن خصائصمناخ األردن؟ أو ما  بم يتمير
 شتاء ماطر معتدل -1
 صيف حار جاف -2
  األردن؟ س: 

  فى
 بماذا يتأثر الغطاء النباب 

  وتنوع التضاريس -2بالظروف المناخية      -1
 

ي األردناذكر  س: 
ن
  األردنأهم األقاليم المناخية ف

 ، ومناطقها فى
 البادية(اإلقليم الصحراوي وشبه الصحراوي )منطقة  -1
 اإلقليم الغوري )منطقة وادي األردن( -2
 إقليم البحر المتوسط )المرتفعات الجبلية( -3
 

ف س:     عرِّ
 اإلقليم الصحراوي األردبى

قية والبادية األردنية اللتان يقل فيهما معدل سقوط األمطار وتمثالن الجزء  ج:  الصحراء الشر
 األكي  من األردن

 

ي خصائص اإلقليم الصحراوي ما  س: 
 ؟األردبن

قية والبادية -1  يمثل الصحراء الشر
 مل سنويا 122يقل معدل سقوط األمطار عن  -2
 من مساحة األردن %15يمثل  -3
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ف س:   اإلقليم الغوري عرِّ
  غور األردن ويعد  ج: 

منطقة وادي األردن يمتد من الشمال إىل الجنوب باتجاه طوىل  فى
 مصدر رئيس  للمنتوجات الزراعية. 

 ؟الغوريخصائص اإلقليم ما  س: 
  غور األردن -1

 يمتد من شمال إىل جنوب األردن باتجاه طوىل  فى
 مصدر رئيس  للمنتوجات الزراعية -2
 مل سنويا 322-222معدل هطل األمطار  -3
 من مساحة األردن %5يمثل  -4
ف س:     عرِّ

 إقليم البحر المتوسط األردبى
  األردن من المناطق الشمالية إىل الوسط فالجنو  ج: 

بية ويسود فيه المرتفعات الجبلية فى
 مناخ البحر المتوسط

ي األردنما  س: 
ن
 ؟خصائص إقليم البحر المتوسط ف

  األردن من المناطق الشمالية إىل الوسط فالجنوبية -1
 يمتد من المرتفعات الجبلية فى

 يسود فيه مناخ البحر المتوسط -2
 مل سنويا 122-522معدل هطل األمطار  -3
 من مساحة األردن %12يمثل  -4
  الوطن العرب   من  س: 

ى مناخ البحر المتوسط والمناخ المداري فى   بير
  الجدول اآلب 

قارن فى
 حيث أمكنة االنتشار والخصائص المناخية والخصائص النباتية

 المناخ المداري مناخ البحر المتوسط 

عىل سواحل البحر المتوسط: شمال غرب  أمكنة االنتشار
العراق وغرب الشام وغرب وشمال المغرب 

ي   العرب 

: جنوب  ي األجزاء الجنوبية من الوطن العرب 
 السودان والصومال واليمن

شتاء معتدل غزير األمطار وصيف حار  الخصائص المناخية
 جاف

صيف ممطر وشتاء جاف وارتفاع الحرارة 
 معظم أيام السنة

ة الخصائص النباتية ة دائمة الخضن ، الصنوبر غابات كبي 
 والسنديان والعرعر

ي تبًعا لكمية األمطار تنوع 
 
، الغطاء النباب

نباتات شوكية وغابات متشابكة وحشائش 
 السافانا وأشجار متباعدة 

 

 أكمل الفراغ بما يناسبه:  س: 
ى خط  طول  -أ   عرض  جنوب وشمال خط االستواء 31 -2يمتد الوطن العرب   بير

ودائرب 
ق خط غرينتش 16-62  غرب وشر

امعتدل ماطر   يتصف مناخ األردن بأنه -ب
ً
 شتاءا وحار جاف صيف

 %15 يمثل اإلقليم الصحراوي من مساحة األردن ما نسبته -ج
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  المرتفعات الجبلية من األردن  -د
  الذي يسود فى

إقليم مناخ البحر  هو اإلقليم المناخى
 المتوسط

: ×( إزاء العبارة الصحيحة وإشارة )√ضع إشارة ) س:   
 ( إزاء العبارة الخاطئة فيما يأب 

  آسيا وإفريقيا يمتد الوطن العرب    -أ
  قارب 

 (√) فى
ة من نباتات المناخ الصحراوي -ب  الغابات دائمة الخرصى

ّ
 (×) تعد

 (√) من مساحة المملكة األردنية الهاشمية %12تمثل المرتفعات الجبلية نحو  -ج
 

 حل أسئلة الوحدة
:  س:   

ى عىل كل مما يأب   أعط مثالير
  المناخ والطقس س: 

 العوامل المؤثرة فى
 التيارات البحرية -4التساقط والتكاثف   -3الضغط الجوي والرياح   -2الحرارة    -1 ج: 

 

 أنواع التيارات البحرية س: 
 التيارات الباردة -2التيارات الدافئة     -1 ج: 
 

 األقاليم المدارية س: 
      -1 ج: 

 اإلقليم المداري السافانا -3اإلقليم  الموسم     -2اإلقليم االستواب 
 

  األردن، أكمل الفر  س: 
  الجدول: بناءا عىل دراستك األقاليم المناخية فى

 اغ بما هو مناسب فى
ي يسود فيها اإلقليم

 الخصائص المناخية المناطق الت 

قية والبادية الصحراوي وشبه الصحراوي مل  122يقل معدل هطل األمطار  الصحراء الشر
ا  سنوي 

طوىل   يمتد من الشمال إىل الجنوب باتجاه الغوري
  غور األردن

ى
 ف

مل  322-222معدل هطل األمطار 
ا  سنوي 

  الشمال والوسط  البحر األبيض المتوسط
ى
المرتفعات الجبلية ف

 والجنوب
مل  122 – 522معدل هطل األمطار 

ا  سنوي 
 

: نشوء التيارات البحرية س:   
 فشِّ ما يأب 

ى المناطق االستوائية والباردة -2تباين درجات الحرارة   -1 ج:   واختالف كثافة الماء بير
 

  الوطن العرب    س: 
 فش: تنوع األقاليم المناخية فى

  عرض  ج: 
ى دائرب  شمال خط  31جنوب و 2بسبب االمتداد الفلك  له حيث يقع بير

ى خط  طول  ق خط غرينتش 62غرب و 16االستواء، وبير  شر
 

 فش: تأثير الضغط الجوي عىل الرياح س: 
 تنتقل الرياح من مناطق الضغط الجوي المرتفع إىل مناطق الضغط الجوي المنخفض ج: 
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  تقسيم سطح األرض إىل أقاليم مناخية مختلفة س: 
  اعتمد عليها العلماء فى

 اذكر األسس الن 
  لإلقليم -1

 االمتداد المكابى
 االمتداد الفلك  عىل دوائر العرض -2
 النباتات والحيوانات أنواع -3
 األهمية االقتصادية ومجاالت االستثمار -4

 

:  س:   
  الناتج منه فيما يأب 

ى العامل والشكل األرضى  صل بخط بير
ي الناتج العامل

 الشكل األرضن

  
سيب الماب   الموائد الصحراوية الي 
ى  اكير  الدلتا الي 

 األودية التجوية

 الكثبان الرملية حت الرياح

 الجبال المخروطية االلتواءات

 الصخور وتفتتها تحطم 

 
 تعريفات ومصطلحات الوحدة الثانية

  تشكلت بفعل مجموعة : التضاريس -
األشكال والمعالم الطبيعية المتنوعة عىل سطح األرض الن 

 من العوامل الداخلية والخارجية
ن  - اكي  األرض وتراكمها عىل السطح اندفاع المواد الصلبة والسائلة والغازية )األبخرة( من أعماق : الي 

 ا لنوعهاأو انسيابها تبعً 
ة األرضية وتكون عىل شكل هزات أفقية : الزالزل - حركات فجائية شيعة جدا تصيب سطح القشر

  باطن األرض إىل مركز سطح  ومنه تتوزع نحو األطراف
ى
 من مركز عميق ف

مثل  العوامل الطبيعية تغير يصيب الصخور والمعادن المكونة لها بفعل مجموعة من: التجوية -
ية  المناخ والحرارة واألمطار والعوامل البشر

  تحدث بفعل الرياح والمياه: التعرية -
سيب الن   عمليات الحت والنقل والي 

  المناطق الموائد الصحراوية -
ى
  تتكون بفعل حت الرياح للصخور ف

: أحد أشكال سطح األرض الن 

  شكلها المائدة. 
ى
 الصحراوية وتشبه ف

  يحملها النهر إىل مصبه: الدلتا -
  ينشأ بفعل الرسوبيات الن 

 شكل أرضى
ة: الطقس -  حالة الجو خالل مدة زمنية قصير
  مكان ما مدة زمنية طويلة: المناخ -

ى
 بيان حالة الجو ف

  تصل األرض. : الحرارة -
 درجة دفء المكان أو برودته وه  ترتبط بكمية األشعة الشمسية الن 

 ء عىل مساحة معينة من سطح األرضوزن عمود من الهوا : الضغط الجوي -
ل من الجو عىل صورة مطر أو ثلج أو برد: التساقط - ى  ما ييى
 ما يكون عىل شكل ضباب أو ندى أو صقيع: التكاثف -
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  اتجاهات معلومة : التيارات البحرية -
ى
تحرك المياه السطحية للبحار والمحيطات باتجاهات ف

 وبشعة محدودة
ي  -

ن
قية والبادية األردنية اللتان يقل فيهما معدل سقوط : اإلقليم الصحراوي األردب الصحراء الشر

 األمطار وتمثالن الجزء األكي  من األردن
  غور األردن : اإلقليم الغوري -

ى
منطقة وادي األردن يمتد من الشمال إىل الجنوب باتجاه طوىل  ف

 ويعد مصدر رئيس  للمنتوجات الزراعية
ي  -

ن
  األردن من المناطق الشمالية إىل الوسط المرتف: إقليم البحر المتوسط األردب

ى
عات الجبلية ف

 فالجنوبية ويسود فيه مناخ البحر المتوسط
 

 خرائط ذهنية باألقاليمبالتلخيص: ملحق 
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لةاألقاليم المعتد

31-61

إقليم البحر المتوسط

45-32: امتداد فلكي 

  معتدل ش: مناخ
ى
تاءحار جاف صيفا داف

غابات البحر المتوسط ذات: النبات
ن، البلوط، السنديا: االوراق العريضة

والزيتون

الطيور والثعالب واألغنام: الحيوان

إقليم غرب القارات

62-45: امتداد فلكي 

معتدل صيفا بارد شتاء : مناخ

ء وامطار غزيرة طول السنة خاصة الشتا 
والخريف

الزان: غابات نفضية: النبات

األقاليم الجافة

08-31

اإلقليم الصحراوي

32-11: امتداد فلكي 

مرتفع الحرارة صيفا : مناخ

ومنخفض شتاء وقليل األمطار، 
  المنا

ى
طق وتسقط االمطار غالبا ف
الداخلية

:  فنباتات تتحمل الجفا: النبات
الصبار والنخيل

ثعلب الصحراء والجمال: الحيوان

يةاألقاليم القطب

61-91

إقليم التندرا

02-62: امتداد فلكي 

صيف قصير قليل األمطار : مناخ

ودة مع ث لوجوشتاء طويل شديد الي 

ا تربة متجمدة تنو فيه: النبات
الطحالب بعد ذوبان الجليد

الرنة والدب القطن   : الحيوان
والبطريق

اإلقليم القطن   

02-62: امتداد فلكي 

صيف قصير قليل األمطار : مناخ

ودة مع ثلو  جوشتاء طويل شديد الي 

طحالب تربة متجمدة تنو فيها ال: النبات
بعد ذوبان الجليد

طريقالرنة والدب القطن   والب: الحيوان

المداريةاألقاليم 

1-08

  
اإلقليم االستواب 

1-2: امتداد فلكي 

ة مرتفع الحرارة أمطار غزير : مناخ
دائمة

فة غابات استوائية كثي: النبات
البندق والمطاط: متشابكة

ى وطيور : الحيوان زواحف ثعابير
ومتسلقة كالقردة

اإلقليم الموسم  

15-2: امتداد فلكي 

احرارة ورطوبة عالية صيف: مناخ

وبارد جاف شتاء

دلأشجار جوز الهند والصن: النبات

(السافانا)اإلقليم المداري 

11-1: امتداد فلكي 

  : مناخ
ار صيف ح: المناخ السودابى

ممطر وشتاء جاف

ة غابات مدارية أقل كثاف: النبات
من االستوائية، مع حشائش 

السافانا

آكلة األعشاب كالفيل: الحيوان
والزرافة

  العالم
ى
 األقاليم المناخية والنباتية ف
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المناخ المداري

ي 
ن
االمتداد المكاب

  األجزاء الجنوبية
ى
يسود ف

المناخ

صيف ممطر وشتاء جاف 

وارتفاع الحرارة معظم السنة

النبات

نباتات شوكية-1

غابات كثيفة-2

حشائش السافانا-3

أشجار متباعدة-4

المناخ الصحراوي

ي 
ن
االمتداد المكاب

  األجزاء الداخلي
ى
ةيتمثل ف

المناخ

صيف حار جاف جدا

طوبة وشتاء قليل األمطار ونسبة ر 
منخفضة

النبات

الصبار: نباتات شوكية-1

ح  القطف المل: نباتات ملحية-2

المتوسطمناخ البحر 

ي 
ن
االمتداد المكاب

  سواحل البحر 
ى
يسود ف

المتوسط

المناخ

صيف حار جاف

األمطارغزيروشتاء معتدل 

النبات

ة ة دائمة الخرصى غابات كبير

بطمالصنوبر، السنديان، العرعر، ال

  الوطن العرب   
ى
 األقاليم المناخية والنباتية )أنواع المناخ( ف
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إقليم البحر المتوسط

ي 
ن
االمتداد المكاب

من الشمال إىل الوسط إىل
  األردن

الجنوب فى

(المرتفعات الجبلية)

ات ن :خصائص ومي 

يسود مناخ البحر -1
المتوسط

معدل هطل األمطار -2
مل سنويا522-122

من األردن%01يمثل -3

اإلقليم الغوري

ي 
ن
االمتداد المكاب

من الشمال إىل الجنوب 
  الغور األ

  باتجاه طوىل  فى
ردبى

(منطقة وادي األردن)

ات ن :خصائص ومي 

جات مصدر رئيس  للمنتو -1
الزراعية

معدل هطل األمطار -2
مل سنويا222-322

من األردن%5يمثل -3

اإلقليم الصحراوي وشبه 
الصحراوي
ي 
ن
االمتداد المكاب

قية والبادية  منطقة )الصحراء الشر
(البادية

ات ن :خصائص ومي 

يقل معدل سقوط األمطار عن -1
مل سنويا122

من األردن% 85يمثالن -2

(  الجزء األكي  من األردن)

  األردن
ى
 األقاليم المناخية ف
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