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 سم هللا الرحمن الرحيمب

 0477 صيفية الالدورة  "مستوى الثالث الجغرافيا ال " مع اإلجابة  أسئلة مقترحة                       

                                                                  

        0477/   7/  7التاريخ                                            (  االكاديمية العربيةالمعالي ،  ،ريتال إكاديمية ) :  رسامد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (   77     ) علما بان عدد الصفحات  ،(  0 اجب عن األسئلة آالتية جميعها وعددها ) مالحظة :

 

 ) الوحدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا (: ــؤال األولــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

  وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :  أ ( 

 

هي أجسام إرسابية  تأخذ شكل المروحة اليدوية  تتكون عند مخاار  اوويياة والتئاا اا بمنااطي ل ي اة  : المراوح الفيضية -1

 مهم مهم مهم مهماالنحدار التي تمثل قيعان اوحواض أو المنخ ضات.أو حتى بعض الس ول ال يضية لألويية ال يضية .

 

 .اعدت ا عن س ح البحر:  هو ارت اع  قمة الظاهرة أو ق االرتفاع المطلق -2 

 

هي شريط ضيي من اوراضي المنبس ة المتاخمة لجانبي الن ر  والتي ت  ي مياه الن ر علي ا خالل  : السهل الفيضي -3

  م م م م م م م م أوقات ال يضان .

 

م  وهي  033هي عبارة عن رواسب متراكمة على أس ح فسيحة تصل سماكات ا أحيانا إلى أكثر من  : ارسابات اللوس -0

  مهم مهم مهم مهمئة جدا تتكون من حبيبات الصلصال و السلت وحبيبات رمال ناعمة جدا مواي يقي

 

 مهم مهم م هم .الماء الجاري في مجري محدي سواء كان هذا الجريان يااما أم فصليا:  النهر -5

 

هي عملية تستحوذ في ا اون ار الئوية على مساحات من أحواض تصريف اون ار المجاورة ويسمي   : األسر النهري -6

 م بالعملية بالن ر اآلسر .الن ر الذي قا

 

 م م م م م م : فرق االرت اع بين قمة الظاهرة وحضيض ا االرتفاع النسبي  -7

 

 .% من ت اصيل الصور السابئة أو الالحئة 03يعني احتواء أي صورة على :  التدخل الطولي  -7 

 

نئلا    وتتناساب هاذه ال اقاة هي قدرة الن ر على تعميي وتوسيع مجراه وحمال الح اام الصاخري الاذي ي: الطاقة النهرية  -9

   مهم مهم مهمهم م طرييا مع سرعة الن ر ومئدار تصري   المااي.

 

هي أجسام إرسابية في بيئة مااية أي عند اص دام الن ر ذي الحمولة الرسوبية مع مياه الوسط المااي الذي :  الدلتاوات -74

 ينت ي إلي    وهي كما يئال هدية الن ر للبحر .

 

افة الرأسية بين كل خط كنتور وآخر   وهي ذات قيمة ثابتة على الخري ة الواحدة   لكن ا هي المس  الفاصل الراسي : -77

 مهم مهم مهم. متغيرة من خري ة إلى أخرى

 

 

هاي العوامال الخارجياة التاي تايثر فاي الصاخور علاى اخاتال  أنواع اا   وتعار  كاذل   : العوامل  الجيومورفولوجية -70

 رية ،  الرياح ، والجليد (األنهار ، األمواج البح)  باسم  عوامل النحت

 

  

نظام يستخدم في تحديد موقع أي نئ ة على س ح اورض إلى جانب تحديد ارت اع ا :  نظام تحديد الموقع العالمي  -73

 ن إحداثيات المواقع التي تم رصدها .يخزتمكانية إوإحداثيات ا مع 
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هرات س ح اورض ال بيعية والبشرية وفي مئاييس هي خرااط تمثل مجموعة منتخبة من ظا:  الخرائط الطبوغرافية  -70

  مهم مهم مهم تمثيل البعد الثالث أو عنصر االرت اع ورسم كبير  .  حيث تتميز بالدقة الكبيرة  

 

هو إتحاي اوكسجين المذاب في الماء أو في الغال  الجوي مع مركبات الحديد  والمغنيسيوم والنحاس :  ألكسدها -75

 ما يييي إلى نشأة نوع جديد وضعيف من الصخورالموجوية في معاين  الصخور   م

 

هو العلم الذي ي تم بدراسة أشكال س ح اورض من حيث نشأت ا وت ورها والعمليات التي أيت   :الجيومورفولوجيا -10

 .إلى تشكل ا وأعمارها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ) الوحدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا (: االول ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

 أعط أسباب كل من اآلتية: ب( 

 

                                                تجمد المياه في مفاصل الصخور  .تحطم الصخور بتأثير  - 7

تحدث هذه العملية في المناطي التي تنخ ض في ا يرجة الحرارة عن الص ر المئوي ل ترة من الوقت شري ة توافر المياه 

غط على الصخور الذي قد يصل أحيانا إلى % مما يييي إلى زياية الض 9يييي تجمد الماء  إلى زياية حجم  بمئدار    حيث

 يرجة . 22 –. وبالتالي تح يم ا. ويتعدي ذل  بضع مرات عندما تصل يرجة الحرارة إلى 2كغم / سم 253

 

 

 مهم مهم مهم؟  السرير أو الرق ) الصحاري الحصوية ( نشأة -2

مختل ة اوحجام من ا الحصى  ترسبت في ا رواسب ن رية التي  عمل اون ارفي العصور الئديمة الرطبة نشأت ا  سبب -أ

ت ككت المكونات  -ج.  وعندما حدث تغير مناخي في هذه المناطي وتحولت إلى مناطي جافة  -ب    الكروي الشكل 

ثم تعرضت المكونات الدقيئة للتذرية   بينما تخل ت المكونات الكروي وبتوالي هذه العملية نشا الس ح   -د.  الس حية 

 الحصوي .

 

 

        لمصاطب النهرية على جانب واحد للنهر أو على كلتا جانبيه.تطور ا -0

  فعندما تتغير هذه الظرو  لتصبح أقل رطوبة مما كانت علي    اومر الذي يدفع الن ر  نتيجة تغير الظروف المناخية -1

من الوايي أو مالزمة لكال اما لجانب واحد إلى تعميي مجراه مما يييي إلى تخلف أشرطة من الرواسب ال يضية الئديمة.  

 الجانبين.

                              

مالزمة الجانب اويمن يييي إلى ظ ور المصاطب الم رية الحت  فاذا كان طبيعة الحت الجانبي للنهر وكذلك حسب  -أ -0

 على الجانب اويسر يون الجانب اويمن  والعكس صحيح .

 المصاطب على كال الجانبين  نشأتلئاع وايي  يكون الن ر متوس ا  بينما عندما -ب

 

 عمل انحدار السطح على تزايد التجوية الميكانيكية ، بينما ضعف االنحدار يزيد من نشاط التجوية الكيمائية ؟ ي -4

فأن ما ينشأ عن التجوية الميكانيكية من ح ام صخري سيتحرك  إلى أس ل مدفوعا بئوى  الس ح  زياية انحدار ألن -أ

 اذبية  ومن ثم ينكشف جزء جديد من الصخر ليتعرض إلى عمليات تجوية أخرى .الج

تنشط التجوية الكيميااية كلما كان س ح اورض قليل االنحدار ون  يييي إلى زياية نشاط التجوية الكيميااية تبعا بينما   -ب

 الستئرار الماء على الس ح وبالتالي تزايد فاعليت  .

 

 

 مهم مهم مهمدوراَ مهما في عمليات التجوية الميكانيكية ؟  " النباتاتحية " الكائنات التلعب  -5

الن جذور النباتات تست يع التوغل في أصغر الم اصل الصخرية مما يييي إلى ت كي  الصخور وإضعاف ا  كذل  تلعب  

زياية الضغط على  الميتة ن س الدور  فعندما تتشبع جذور النباتات بالماء يزياي حجم ا مما يييي إلى النباتات الجذور

 اإلنسان والحيوانات الحافرة  في تح يم الصخور. كل منكذل  يضا  يور   الصخور وتح يم ا .
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 مهم مهم مهم مهمتعيش أعداد كبيرة من السكان في الدلتاوات النهرية؟  أوالدلتاوات مناطق جذب سكاني ؟  تعد -6

 .  وانبساط س ح ا -بسبب خصوبة أراضي ا ) تربت ا (  .               ب -أ

 فضال عن النشاط الزراعي في ا -ون ا موطنا رايسا الستثمارات المشاريع السياحية.  ي -ج

 

 

ويليأام كمأا جأاف فأي نظريأة  الظاهرة الجيومورفولوجية أي الشكل األرضي متغيرة منذ النشأأة األولأى وتمأر فأي مراحأل -7

      ؟  ديفز

ة منذ النشأة اوولى وتمار فاي مراحال ال  ولاة والشاباب ) النضا  ( الظاهرة الجيومورفولوجية أي الشكل اورضي متغيرالن 

 ثم مرحلة الشيخوخة .

 

هو كثرة انتشار مركبات الحديد في صخور الئشرة اورضية  وزياية  نسبة  ؟ األكسدة في الطبيعة انتشار عملية -8

 اوكسجين في الغالفين الجوي والمااي . 

 

 

                                                            ج أي مسننة.وجود خطوط الكنتور شديدة التعر -9

وجويها تدل على شدة نشاط العمليات الجيومورفولوجيا   فالعامل قوي والصخر ضعيف ومستجيب لتأثير العامل والعكس 

 صحيح. 

 

 هم مهممهم م هناك عالقة وطيدة بين علم الجيومورفولوجيا والخرائط الطبوغرافية ؟ -13

ل شكل أرضي ل  مساحة ول  بعد ثالث  وبالتالي يصبح من اليسير على المختص تعر  أشكال اورض وفي قواعد ون ك

 معينة .

 

 ؟ال تنطبق) يصدق (  قاعدة ، أن  النهر ذو المرتبة األعلى يستحوذ مساحة أكبر من النهر ذي المرتبة  -77

 عمر العملية . -كمية التساقط الم ري   -أنواع الصخور ب -يعوي وسباب شديدة التعئيد والمتعلئة بـ : أالجواب : 

 

 نشأة المصاطب النهرية في بعض األجزاف الدنيا من أنهار األودية المنتهية إلى غور األردن والبحر الميت ؟ -12

  أو يعد هبوط مستوى القاعدة أكثر العوامل شيوعا في تتطور المصاطب النهرية ؟ 

ذ يعمل هذا العنصر على تجدي نشاط الحت الراسي ومن ثم تعمي الن ر في س ل  ال يضي الئديم  هبوط مستوى الئاعدة إبسبب 

 مما يييي إلى هجرة الن ر لس لة ال يضي الئديم وترك  كمص بة ن رية .

 

 تعمق سرير النهر .للحمولة النهرية دور في عملية الحت التي تقوم بها االنهار ؟ أو  -10

وتييي هذه  -عملية الحت نظراالستخدام  ما يحمل  أو يجره من حمولة ن رية في نحت الصخور ب يزياي نشاط الن ر في -أ

نظرا لدوران المياه في ا بحركة يوامية وال تلبث أن تتحد هذه الح ر   -.   البداية إلى إنشاء ح ر وعااية في قاع الن رالعلمية 

 شيئا فشيئا   فيبدأ قاع المجرى بالتعمي . 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا () الو: الثاني ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلســــــا

 فرع) أ ( ---

 أذكر الوسائل المستخدمة في التعرف على األشكال األرضية ؟ مهم مهم مهم   --77

نظام المعلومات  -4الصور الجوية              -0الخرااط ال بوغرافية               -2                  الدراسة الميدانية -7

 نظام تحديد الموقع العالمي  -5الجغرافي       

 

  

 ؟اذكر المصادر التي يمكن االستعانة بها عند بناف قاعدة بيانات لألشكال األرضية  -0

  الصور ال ضااية -ي            الصور الجوية  -        الخرااط ال بوغرافية   -ب         الدراسة الميدانية   -أ
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 ومن أبرزها  :بالعديد من الظاهرات يتميز  ؟ذي وصل مرحلة الشيخوخة السهل الفيضي للنهر ال أذكر ميزات -3

وهي التي ترك ا الن ر بعد تغير مجراه والتي قد تمتلئ خالل فصل ال يضان لتكون ما  : المنعطفات النهرية المهجورة -◙

 يعر  بالبحيرات ال اللية.

ى جانبي  والتي ت صل بين حافتي الن ر وأرض الس ل : وهي رواسب يخل  ا الن ر عند ال يضان علالحواجز الطبيعية -◙

 ال يضي .

 . الحواجز الحصوية -◙             البحيرات الهاللية أو الكوعية -◙

 

 

 ؟ وضح  اآلراف التي قدمها ابن سيناف في الفكر الجيومورفولوجي -0

ينشأ جراء العوامل الباطنية أو التكتونية  فئد عمل على تئسيم أشكال اورض حسب أصول نشأت ا إلى قسمين : اوول من ا -◙

   أما الئسم اآلخر فينشا جراء العوامل الخارجية كالمياه الجارية والرياح.

 كما أيرك ابن سيناء أهمية الزمن أو الت ور الب يء في ف م اوشكال اورضية . -◙

 

 لتجوية في تشكيل سطح األرض ؟ وضح دور عمليات ا أوأو  ؟وضح  آثار عملية التجوية في تشكيل سطح األرض  -5

 تكوين الح ام الصخري الالزم للنحت والنئل والترسيب ب عل عوامل التعرية .  -7

 العمل على بناء غ اء الم تتات بما في ذل  مئ ع التربة .  -2

 كثرة الثئوب والح ر والك و  الصغيرة في الصخور .  -0

 .نشأة ح ام صخري رسوبي عند قاعدة أي منحدر  -4

 

 

 ؟النهرية المصاطب  نشاةما أسباب  -0

 حدوث حركات رفع للمن ئة التي يجري في ا الن ر  -0   بسبب هبوط مستوى الئاعدة -2   تيجة تغير الظرو  المناخية  -1

 

 

 مهم مهم مهمالطرق التي تتم من خاللها عملية التجوية الميكانيكية ؟ اذكر  -7

 تجمد المياه بين الم اصل الصخرية . -  2     تغير أحجام الصخور بتعاقب الحرارة والبروية -1

 التجوية الميكانيكية بتأثير الكاانات الحية . -0

 

 

 مهم مهم مهم وضح عملية تراجع الشالالت نحو المنابع ؟  -7

الشالالت عندما تعترض طبئة صخرية طريي الحت الن ري   مما يييي إلى قيام الن ر نحت ال بئات اللينة بمعدل عند تنشا 

مسئط مااي وتحت  ك ف سئ   طبئة صخرية صلبة ال تلبث طويال حتى تن ار إلى أس ل وهكذا يتراجع الشالل  أأسرع فينش

 نحو المنابع .

 

 

 اذكر العوامل التي تتوقف عليها أنواع األشكال األرضية وأبعادها والناجمة عن الحت والنقل االريحي ؟  -9 

 تركيز قوة الرياح قد ال يكون بن س الئوة -         الواج ة الصخرية  ارت اع -ب            نوع الصخور -أ 

 

 اذكر مراحل تطوير السرير ) الصحاري الحصوية ( بفعل عمليات تذرية التكنوينات  الدقيقة ؟  -74

 تعرض الس ح لعملية تذرية التكوينات الدقيئة -ب        س ح تختلط في  التكوينات الدقيئة بالخشنة . -أ

 تخلف المواي الخشنة على الس ح ونشأة السرير . - 

 

 ؟  لعوامل التي تؤثر في التجوية ومناطق انتشارهااا -77

 الزمن.  -4            انحدار س ح اورض -0               أنواع الصخور و تراكيب ا  -2     المناخ         -1
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                                                                                مما تتألف الحمولة النهرية. -70

تضم العناصر كافة التي تمكن الن ر من إذابت ا كاومالح وبيكربونات الكالسيوم  وهي ال تشكل إال نسبة : المواد المذابة  –أ 

 قليلة من الحمولة الن رية  .

لن ر نئل ا إال ب رق الدفع أو السحب أو الئ ز أو الدحرجة . وتزياي وهي الحمولة التي ال يست يع ا : الحمولة المجرورة  -ب

 قوة الن ر على الئيام ب ذه العملية خالل أوقات ال ضيان 

وهي المواي التي تست يع التعلي بالن ر طالما ظل الن ر متحركا   وهي تشكل الئسم اوكبر من : الحمولة العالقة   -ج

 % من جملة المواي المنئولة . 93يد على الحمولة الن رية   وتئدر بما يز

 

 ؟ ما العوامل التي تساعد على شدة نشاط الرياح في المناطق الجافة -73

 ت ك   مكونات س ح اورض  -2                                                                     شدة سرعة الرياح -1

 انعدام الغ اء النباتي  -4             ي  مكونات س ح اورضشدة الج ا  الذي يعمل على ت يئة ت ك -0

 

 الكثبان الهاللية ) البرخان ( :وضح نشاة  -70

هي تجمعات رملية تأخذ أحيانا الشكل ال اللي  وللكثبان ال اللية جانبان أحدهما لي ف االنحدار ويواج  الرياح واآلخر جانب 

بان في المناطي الصحراوية التي تسوي في ا معظم أيام السنة رياح ذات اتجاه واحدا شديد االنحدار .ويكثر هذا النوع من الكث

 أي أن هذه الكثبان تكون عمويية على اتجاه الرياح  .

 

قأارن بأين قأارن بأين أو أو    ؟ التي يتناولها كأل أسألوب ) مأنه  ( فأي دراسأته ألشأكال سأطح األرض  " المجاالت" الجوانب أذكر أذكر  -15

     ؟ ؟ ألصولي من حيث الجوانب التي يتناولها كل منهما في دراسة أشكال سطح األرضألصولي من حيث الجوانب التي يتناولها كل منهما في دراسة أشكال سطح األرضالمنه  الوصفي والمنه  االمنه  الوصفي والمنه  ا

   يتناول  يراسة أشكال س ح اورض من حيث اوبعاي ويرجات االنحدار واالتجاه والمالمح العامة المنه  الوصفي  : -◙

التااي أيت إلااى  نشااأت ا ومراحاال  يتناااول يراسااة أشااكال ساا ح اورض ماان حيااث العواماال والعملياااتالمأأنه  األصأأولي :  -◙

  ت ورها .

 

 مهم مهم مهموضح نشأة النباك ؟  -76

سرعت ا   فإن اص دام الرياح ب ذه الشجيرات  وجوي عااي معين وخاصة تجمعات الشجيرات الصحراوية   فعند نتيجة تنشىأ

بمرور الوقت تبدأ الرمال في التجمع في تخف مما يييي إلى ترسيب الرياح لجزء من حمولت ا الرملية الزاح ة أو الئافزة .و

 . يعرف باسم النبكةليتخذ شكالً  من النبتة الجزء المئابل للرياح

 

 

 مهم مهم مهم ؟ ابرز ما تقدمه الصور الجوية للتعرف على األشكال األرضية وخصائصهااذكر  -17 

 التعر  المباشر إلى اوشكال اورضية بغض النظر عن أبعايها  -◙

 تعر  عدي تكرار الشكل اورضي في المن ئة .يمكن  -◙

 .تعر  بعض الخصااص الئياسية للشكل اورضي مثل ال ول والعرض  -◙

 معرفة نوعية مواي الس ح التي يتألف من ا الشكل اورضي . -◙

 

  ؟اذكر االتجاهات التي يوسع النهر بها سريره من خالل عمليات الحت و النقل  -77

  . تعميي الن ر  باتجاه عمويي على قاع المجرىأي :  الحت الراسي -أ

 هو تعميي الن ر باتجاه أفئي ) توسيع مجرى الن ر على كال الجانبين(.: الحت الجانبي -ب

 هو الحت باتجاه المنابع ومن أمثلة على ذل  مناطي المساقط المااية أو الشالالت .: الحت التراجعي -ج

 

 

 مراحل عملية األسر النهري بين  -19

 وي صل بين ما خط تئسيم المياه .   ون ر ضعيف الحتفي الحت الن ري    ن ر شديد النشاط   وجود نهران -1

 تكوين فجوة الن ر المعمئة الناجمة عن نحت جزء من تئسيم المياه . -2

ضعيف وتكوين استمرار الن ر شديد النشاط في عملية الحت التراجعي والتي تييي إلى الوصول إلى الن ر الثاني ال -0

 مجري م جور ون ر مأسور . 
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 ؟أذكر العمليات التي تقوم بها األنهار لتشكيل سطح األرض -23

 (اإلذابة –       استخدام الحمولة الن رية  -ب        تأثير االندفاع ال بيعي للماء -أ) والذي يتم بعدة طرقالحت  -7 

 اإلرساب    -3        النقل -0

 

  GPSديد الموقع العالمي تحفؤائد اذكر  -07

 تحديد العينات التي تم جمع ا من الميدان -◙      مسح أشكال اورض الصغيرة ورسم ا على الخرااط . -◙

 .تحديد يرجات االنحدار ب ريئة غير مباشرة -◙                        تحديد قياسات أبعاي اوشكال اورضية . -◙

 

  لي:فيما ي توضح انواع العالقا  -00

كون تعميا تربط فيه العالقة بين شدة التجوية الكيميائية وكل من درجة الحرارة واألمطار وما نوع العالقة التي تربط  -7

  فالعالقة هنا طرديةكلما كان نشاط التجوية الكيميااية شديد  كلما زاي معدل االم ار السنوي ويرجة الحرارة    بينهما؟

 

وكل من درجة الحرارة واألمطار وما نوع العالقة التي تربط  الميكانيكيةقة بين شدة التجوية كون تعميا تربط فيه العال -0

 فالعالقة هنا عكسية.تكون يرجة التجوية الميكانيكية شديدة   كلما زاي معدل اوم ار وانخ ضت يرجة الحراة   بينهما؟

 

     ؟ ونشاط العمليات الجيومورفولوجية ة المسنن أشكال خطوط الكنتوركون تعميا توضح فيه العالقة بين  -4

فالعامل قوي والصخر  ة )خ وط الكنتور شديدة التعر  أي مسننة يل على شدة نشاط العمليات الجيومورفولوجي إذا كانت 

 ) فالعالقة طردية ( ( ضعيف ومستجيب لتأثير العامل والعكس صحيح

 

 ؟طاقة النهر وكمية التصريف المائيو كون تعميا توضح فيه العالقة بين تطور الدلتا .  -5

كلما زايت طاقة الن ر وكمية التصريف المااي زايت كمية الرواسب التي تنت ي إلى الوسط المااي ساعدت على سرعة 

 والعالقة هنا طردية تكون الدلتا ونموها.

 

 ة ؟وهدوف البحر وضعف التيارات البحريكون تعميا توضح فيه العالقة بين تطور الدلتا  -0

كلما كانت اوموا  والتيارات البحرية ضعي ة والبحر هاياا في من ئة المصب كلما ساعدت على تراكم الرواسب التي يلئي ا  

العالقة ف) البحر وعلى سرعة تكون الدلتا ونموها .والعكس صحيح إذ أن شدة التيارات البحرية تعمل على تشتيت الرواسب. 

 (طردية  هنا

 

 

 ؟بط فيه العالقة بين سرعة المياه وشدة انحدار األرضكون تعميا تر  -7

 .العالقة هنا  طريية فال اقة الن رية   ب والتي تيثر بدورها سرعة المياه كلما زاي انحدار س ح اورض  زايت 

 

 

  ؟من خالل خطوط الكنتور المنخفضات  والمرتفعات  على وضح كيف يمكن التعرف  -03

 يلت على   تتزايد قيمتها نحو الداخلفاذا  مغلقال الشكل الحلقيالمنخفض  وا أي مرتفع   تمثلخ وط الكنتور التي تأخذ 

 ) مرت ع ( أما تناقصت نحو الداخل يلت على ) منخ ض(

 

 

 ؟ األودية النهرية وأراضي ما بين األودية من خالل خطوط الكنتور وضح كيف يمكن التعرف على  -00 

(   مع توجي  الكتابة )  اختال  الترقيم ( . 8و  7) تأخذ هذه اوشكال شكلي الرقمين    

 . نهري دل ذلك على واديفإذا كان ترقيم خ وط الكنتور يتزايد نحو الخار   -1

 دل ذلك على أراضي ما بين األوديةأما إذا تناقصت قيم خ وط الكنتور نحو الخار   -2

 

  

 ؟ المرتبتين األولى والثانية إلىالتي تنمتي   األشكال ما العلوم التي تهتم بدراسة  -25

   والجيوفيزيا   والبحار والمحي ات الجيولوجيا علم 
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 ) الوحدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا (: الثاني ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ  

 :لكل مما ياتي أمثلة أعط    فرع) ب ( ---

 المرتبة الثانية.أشكال أرضية من  -7

المنحدر الئاري                         -¤        الرصيف الئاري -¤  ئديمة   بئايا الكتل الئارية ال -¤مرت عات وسط أسيا        -¤

 مرت عات ال ماليا -¤       الس ول الساحلية   -¤                 هضبة الدكن    -¤    س ول الئاع             -¤

 

 جنوب استراحة وايي رم  ؟الصحاري الرمليةمناطق انتشار - -2

 

قأأارة أسأأيا ، أوروبأأا ، أفريقيأأا ، األمأأريكتين ، بنيااة الئااارات وقيعااان المحي ااات )  ؟ أشأأكال اراضأأية مأأن المرتبأأة االولأأى -3

 . (  أوقيانوسيا، والمحيط الهادي والهندي واألطلسي والمتجمد الشمالي

 

 

 الكثبان الرملية -2       صحاري العرق الرملية   -7؟   ئة عن ترسب حمولة الرياحأشكال اإلرساب الناش  -4

 إرسابات اللوس . -4                             النباك  -0

 

  أشكال أرضية  ناجمة عن عمليتي الحت والنقل الريحي -5

 أو العرق ) الصحاري الحصوية ( . السرير -2                  الحماي أو الدروع )  الصحاري الحجرية(   -1

 الخدوش والثئوب والك و  . -0

 

 الكثبان ال ولية -ب             الكثبان ال اللية ) البرخان (  –أ ؟ انواع الكثبان الرملية  -6

 

 () اوويية الن رية   المنخ ضات   الك و    التجاويف الصخرية : أشكال النحت -7 

 

 اليرموك    الزرقاء   زرقاء ماعين   الموجبب نهرية ؟ أودية نهرية ذات مصلط -7 

 

 األشكال اإلرسابية الناتجة عن اإلرساب النهري؟ -9

 الس ول ال يضية    المصاطب ) المدرجات ( الن رية   الدلتاوات  المراوح ال يضية 

 

 مراوح فيضية في جنوب األردن ؟  -74

 .لى وايي عربةالمراوح التي طورت ا مياه اوويية المنت ية إ -1

 المراوح التي تنشر على قاع وايي اليتم بين الئويرة والعئبة -0

 

  % من الواليات المتحدة   الصين   أوكرنيا03 ؟  ارسابات اللوسمناطق انتشار  -77

 

 الك و     الح ر   الثئوب   الوايي أشكال ناتجة عن نحت نهري :  -70

 

 ر  نشا عن هزة أرضية حديثة   مخاريط  بركانية حديثة النشاةجأشكال ناتجة عن عوامل باطينة صرفة :  -73

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الوحدة الثانية / وحدة الجغرافيا السياسية (: الثالث ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

 

 وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :   أ ( 

 ىلعظمهي مجموعة من اوفراي الذين ينتمون إلى قومية أو أصول عرقية تختلف عن اوصل العرقي للغالبية ا : االقليات -7

 م م م م م م  م م .من سكان الدولة
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هي عبارة عن رقعة من اورض محدية ومنظمة سياسيا ومسكونة من قبل سكان  ل ا حكومة وطنية ذات سياية  : الدولة -2

 على جميع أجزاا ا جميعا

 

 م م م مهي صناعات تجذب السكان إلي ا فيتم توطين م حول ا بدال من مسئط رأس م اوصلي. : قادة صناعات التوطن -3

 

 .م م م م م م يئصد ب  قدرة الدولة على توفير احتياجات ا باالعتماي على مواريها الذاتية :  االكتفاف الذاتي -0

 

وحة لكل يول العالم الراغبة في االنضمام إلي ا متى توافرت : هي منظمات تكون في ا العضوية م ت المنظمات الدولية -5

في ا شرط العضوية المنصوص علي ا في ميثاق المنظمة .والعضوية هنا ليست على ن اق جغرافي معين بل تمتد لتضم عديا 

 كبيرا من يول العالم.

 

نة والتي تئاس بالكميات المستورية أو بئيمة هي ال رق بين ال لب واإلنتا  المحلي لماية غذااية معي:  الفجوة الغذائية -6

  م م م م م م االستيراي بالعمالت الصعبة .

   

 مئدار ما تنتج  الوحدة المساحية الواحدة من أي محصول زراعي بالكيلوغرام أو مضاع ات  إلنتاجية الزراعية :ا -7

 

 كإقليم الغابات المدارية الم يرة . وحدة مكانية تتجانس في ا الظواهر الجغرافية بصورة طبيعية:  قليم الجغرافياأل  -7 

 

 مهم مهم مهمهو توزيع السكان حسب أصول م الئومية أو العرقية أو اللغة اوم  التركيب العرقي )أالثني( : -9

 

هي خ وط ترسم على خري ة تبين الرقعة اورضية التي تمارس في ا الدولة سيايت ا  والدولة :  الحدود السياسية  -13

واستغالل تل  الرقعة اورضية التي تمتد علي ا والمس حات المااية التي تئع ياخل ا والغال  تتمتع وحدها بحي انت اع 

 الجوي الذي يعلو أراضي ا. 

 

 يعر  بأن  إمكانية حصول السكان في الوطن العربي جميع م على غذاء كا  ومتوازن : األمن الغذائي العربي  -77

 

ر المستمر الحتياجات  الوطن العربي من المياه لسد احتياجات  في مختلف يئصد ب  التوفي : األمن المائي العربي -70

المجاالت   وخاصة المنزلية والزراعية والصناعية   لتحئيي التنمية المستدامة   فالماء هو المحرك الرايس للسياسات 

 االقتصايية واالجتماعية

 

 حدة لدولت م ضمن حدويها السياسية المعروفةمص لح يصف انتماء سكان الئ ر أو الدولة الوا:  القطرية  -73

 

أي زياية كمية إنتا  الدونم الواحد من خالل زراعت  أكثر من مرة في السنة أو باستعمال اوسمدة :  التوسع الرأسي -70

 والمبيدات الحشرية .

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أعط أسباب كل من اآلتيةب( 

تسعى الحكومات إلى تعزيز الوحدة القطرية بين القطر الواحد وتقوية الروابط بين أبناف المجتمع على اختالف  -7

 ؟ والسياسية والطائفية انتمافاتهم اإلقليمية 

يون التكامل االقتصايي والتجانس االجتماعي والثئافي بين أبناء الئ ر الواحد مما يس م  يحول االنتماء اإلقليمي الئوي ون 

 في تخلف الئ ر وإضعاف .

 

 خطورة تجمع األقلية الواحدة في مكان معين من الدولة؟  -0

ة على تئوية اوقلية   وقد تئوم على أثرها حركات ان صالية وتحررية ب د  تجمع اوقلية في مكان معين من الدول ون

 .االستئالل
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                      ؟          عجز المائي في الوطن العربي عوامل ادارية و السياسية من أسباب الالتعتبر   -0

 . ومنع استنزاف ا يد است الك اوترش والح اظ علي ا بضعف الئدرة على إيارة المواري الماايةتتعلي :  عوامل إدارية -أ

 

تتعلي بسي رة قوى خارجية على نسبة عالية من مصاير المياه الس حية في الوطن العربي مما يئلل  :  عوامل سياسية -ب

 . ضعف التعاون بين الدول العربية المتجاورة والمشتركة بالمياه  بإضافة إلى  حصص البلدان العربية من الماء

 

 

 ن تالشي أسباب قيام حلف شمال األطلسي إال أنه أخذ بالتوسع ليضم دوالً كانت في حلف وارسو؟على الرغم م -0

 ون الحلف كان يري أن محاربة اإلرهاب تئتضي استمراريت  باإلضافة إلى تخوف  من ظ ور عدو جديد ووروبا .  

 

 ؟للحدود السياسية أهمية بين الدول  -5 

 هو الغرض اوساس من إيجاي الحدوي .تحديد ملكية وسياية الدولة و -أ

 تمنع من وقوع مشاكل وخالفات حدويية . -د   توفير اومن والحماية ل ا من االعتداءات الخارجية . -ب

 تمكن الدولة من تنظيم ن س ا ياخليا من حيث: اإليارة والضرااب والتجارة والدفاع وتوزيع سكان ا. -ج

 

 

في ؟ أو يمكن أستثمار الموقع الفلكي للوطن العربي مية في تحقيق التكامل االقتصادي للوطن العربي أه فلكيلموقع اللل -0

شماال مما يييي إلى تنوع  08جنوبا و  2ون  يمتد على مساحة واسعة بين ياارتي عرض     ؟ تحقيق التكامل االقتصادي

  مهم مهم مهمالمناخات الساادة في  والذي أوجد بدوره تنوعا في اإلنتا  الزراعي . 

 

                                        يحتاج صانعو القرار السياسي إلى التزود بالجغرافية السياسية . -7

تئدم للدولة معلومات المتعلئة بالمواري ال بيعية والبشرية التي يمكن أن تكون اإلطار المرجعي لصانعي الئرار على ألنها 

 رية الداخلية والخارجية لتحئيي الت لعات قومية .وضع السياسات االقتصايية واإلستراتيجية والعسك

 

 .تقف الحدود السياسية عائقا في وجه استمرارية طرق المواصالت وسبل االتصال في كثير من األحيان -8

 عيي انتئال اوشخاص واوفكار والمعلومات والمواي الخام والبضااع .ت ألنها 

 

                             في الحرب العالمية الثانية ؟ أعطي حق النقض )الفيتو( للدول المنتصرة  -9 

من أجل تحئيي هيئة اومم المتحدة بعض أهداف ا والح اظ على بئاا ا من خالل االعترا  بئوة  وتميز الدول العظمي الخمس 

 رنسا  الصين ( بري انيا   ف  روسيا  المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وهي ) الواليات المتحدة اومريكية

 

  .يؤثر انخفاض االكتفاف الذاتي في درجة األمن القومي العربي بشقيه الداخلي والخارجي  -31

فانخ اض االكت اء الذاتي تييي إلى خلخلة اومن الداخلي   إذ ينتشر في المجتمع ال ئر والج ل والمرض والتشري والب الة  -أ

 والسرقة .

 ودفع فواتير الشراف بالعمالت الصعبة خالل تراكم الديوانلخارجي للوطن العربي من وكذل  تييي إلى ضعف اومن ا -ب

  ستتأثر باألزمات االقتصادية والسياسية العالميةخاصة إذا كانت الدولة فئيرة وبالتالي  يخلق عجزا في الميزان التجاريمما 

 

 

 العربي أوقات السلم والحرب ؟ للموقع الجغرافي للوطن العربي أهمية في تحقيق األمن القومي  -11

ون استغالل موقع  في أوقات السلم يحئي أهمية كبرى يجب أن تنعكس لتصبح قوة اقتصايية كبرى   وكذل  يمكن استغالل   

 في أوقات الحرب لغايات السي رة والت وق العسكري .

 

 

 تعتبر العوامل البشرية من اسباب العجز المائي في الوطن العربي تعتبر العوامل البشرية من اسباب العجز المائي في الوطن العربي   -21

  زياية معدالت التصنيع . -◙                  ارت اع مستوى المعيشة . -◙           ارت اع معدل المواليد والزياية السكانية  -◙

 زياية االست الك المنزلي.  -◙                    زياية الرقعة الزراعية المروية. -◙
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 يطة العالم ألنه:يشغل الوطن العربي موقعا جغرافيا استراتيجيا على خر -73

 ) آسيا   أوروبا   أفريئيا ( يقع عند ملتقي قارات العالم القديم الثالث -أ

 هي) الخلي  العربي البحر اوحمر  البحر المتوسط(  تتوغل في أراضيه ثالثة اذرع مائية -ب

إلى  ضافةوالمحي ات بإ حيث يمتل  سواحل طويلة ت ل على البحار و ) فسر ( يشرف على أهم طرق المالحة العالمية -ج

 أن جميع سواحل ا يافئة وصالحة للمالحة طوال أيام السنة مما أس م في إيجاي موانئ صالحة للمالحة .

 وهي)جبل طارق   هرمز   باب المندب   ومضااي تيران وقناة السويس( يشرف على مضائق مائية مهمة -د

 

 

 مل وحدة الوطن العربي الداعمة ألمنه القومي ؟ يعد عامل السكان في الوطن العربي من أهم عوا -14 

  مما يوفر أيدي عاملة الستثمار المواري ال بيعية   والعمل  2334% من سكان العالم تئريبا لعام  5يشكل ما نسبت  ألنه  -أ

 في الئ اعات االقتصايية المختل ة   ويشكل الئوة العسكرية الالزمة للدفاع عن سياية الوطن . 

وحدة اللغة ووحدة الدين ول ا تاريخ ا  ترب  ون   ) فسر (  معظم هيالء السكان إلى أمة واحدة وقومية واحدة ينتمي -ب

 وحضارت ا وعايات ا وقيم ا وأهداف ا المشتركة

 

 استخدام مستلزمات اإلنتاج في الزراعة وعدم االقتصار على األساليب القديمة؟  -75

 اإلنتاجية الزراعية لوحدة المساحة المزروعة . ب د  زياية اإلنتا  ورفع المستويات

 

 

 مهم مهم مهم.لم يعد أمر التدقيق على انتقال األفكار عبر الحدود باألمر المقلق   -76

ون الدول لم تعد قايرة على منع انتئال اوفكار والمعلومات خاصة بعد الثورة اإللكترونية التي ش دها العالم  والتحكم بما  

معلومات سواء عن طريي الكتب والصحف. حيث يمكن أن يدخل كل ذل  عن طريي المح ات يكمن أن يدخل إلي ا من 

 ال ضااية وشيكة اإلنترنت وأج زة ال اكس والجوالت.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ) الوحدة الثانية / وحدة الجغرافيا السياسية (: الرابع  ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

  فرع ) ا (فرع ) ا (  

 أذكر مزايا النفط العربي ؟  --77 

(  بسبب وجويه في مناطي قريبة من س ح اورض وبسبب  فسر) انخفاض تكاليف استخراجه مقارنة مع الدول األخرى -◙

 ) مهم(.انخ اض أجور العمالة نسبيا 

 . بالنسبة للدول الصناعية المستهلكة  يمتاز النفط العربي بموقع متوسط -◙

 غزارة آبار النفط العربي . -◙

 ) مهم (. كثافت  العالية تئل نسبة الكبريت التي يحتوي ا ويتميز ب ) فسر ( نوعية النفط الجيدة  -◙

 وقوعه بالقرب من الممرات المائية المهمة -◙

 

 .في الوطن العربي  مقومات الصناعةاذكر  -2

                        وجوي سوق است الكية واسعة. -ج                 رؤوس اوموال . -ب                     اويدي العاملة   -أ

 والمواي الخام الزراعية والمعدنية . توافر مصاير ال اقة -د

 

 مهم مهم مهمالمشاكل التي يعاني منها قطاع الرعي في الوطن العربي .  -0

 تحول معظم البدو من م نة الرعي إلى م ن أخري . -               إهمال الحكومات العربية لئ اع الرعي . -

 لي سنوات الج ا  .ااء العشبي وذل  لتوتناقص الغ  -    هالك أعداي كبيرة من الحيوانات بسبب اومراض . -

 

 . تحقيق األمن المائي العربيائية لاستهالك الموارد الم اذكر ثالثة من أساليب لترشيد  -4

 ت وير نظم الري   -ب     رفع ك اءة وصيانة وت وير شبكات نئل وتوزيع المياه . -أ

 وتتحمل يرجات أعلى من الملوحة . استنباط سالالت من المحاصيل تست ل  كميات أقل من المياه  - 
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      .                                                                        .                                                                        منظمة دول عدم االنحيازأهداف أهداف اذكر اذكر   --55

 عدم االنضمام إلى حلف عسكري تكون إحدى الدول الكبرى غضوا في  . --أأ

 لكبرى .عدم االرتباط بات اق ثنااي مع يولة من الدول ا -ب

 عدم السماح لدولة كبرى بإقامة قواعد عسكرية على أراضي الدولة المنحازة . -ج

  تشجيع السياسيات المستئلة الئاامة على تعايش النظم السياسية واالجتماعية المختل ة -د

 

                                                                                                                                 أهداف قيام منظمة المؤتمر اإلسالمي.اذكر -0

 إحياء التراث اإلسالمي والعمل على نشره . -ب           إرساء أسس التعاون والتعاضد بين يول اوعضاء. -أ

 تعليم اللغة العربية في اوق ار اإلسالمية قاطبة لتعميي ف م المسلمين للئران . - 

 الدفاع عن قضايا المسلمين في العالم . -ي

 

إزالة مظاهر التنافس بين  -ب       تحئيي تجارة حرة بين اوعضاء . -أ ؟ ؟     رية لألتحاد األوروبي .األهداف التجااذكر  -7

 إزالة الحواجز الحدويية أمام حركة اوعضاء واوشخاص -ج     اوعضاء.

 

                                                               مهم مهم مهم     معوقات األمن القومي العربي . اذكر -7

 ت ضيل وتغليب المصالح الئ رية الضيئة على المصالح الئومية الشاملة . -أ

 .ال ريية في اتخاذ الئرارات واالبتعاي عن العمل الجماعي  -ب

 االختالفات العئاادية وال كرية في النظم االقتصايية والسياسية المنتشرة في الوطن العربي .  -ج

 ن العربي للعالم الخارجي اقتصاييا وسياسيا .أزياي تبعية معظم أجزاء الوط -د

 

 

                                                    األسس التي تقوم  عليها المنظمات اإلقليمية . ما  -99

 أساس أمني كحلف شمال اوطلسي   -ب              أساس قومي كجامعة الدول العربية.  -أ

 أساس اقتصايي كمنظمة اوق ار العربية المصدرة للن ط -ي        ر اإلسالمي.أساس ييني كمنظمة الميتم  - 

 

  وسائل وتقنيات لالستفادة من مياه األمطار اذكر -74

 تحلي  مياه البحر المالحة أو الينابيع شب  المالحة .  -       الحصاي المااي. -ب     االستم ار. -أ

 

  يتم من خاللها تحقيق األمن القومي العربي ؟ أذكر المقومات اإلستراتيجية التي  -77

 المواري االقتصايية . -4                      السكان -0                     الحدوي -2         الموقع  -1

 

 

 .                          صنف دول العالم إلى مجموعات  بناف على التنوع القومي فيها  -12

 علي ا  الدول العربية مثال الدول التي تسي ر علي ا أغلبية عرقية   :  ىالمجموعة األول -أ 

 : الدول التي تسي ر علي ا اوقلية العرقية كما في يولة جنوب إفريئيا حيث سي رت اوقلية البيضاء  المجموعة الثانية -ب

 قيتين مثل بلجيكا : وتضم الدول التي تحتوي على توازن عرقي بين مجموعتين عر المجموعة الثالثة -ج

 : وتضم الدول التي تحتوي على عدي كبير من اوقليات   مثل الواليات المتحدة اومريكية المجموعة الرابعة -د

 

 

  ؟اذكر المعوقات اإلدارية واالقتصادية النخفاض إنتاجية الوطن العربي من المحاصيل الغذائية األساسية -73

 اتجاهات السياسة الزراعية كالسياسة السعرية والتسويئية . -ب              السياسات الحكومية . -أ

 

                                                                                                   اذكر مصادر الطاقة . -70

 ارة جو  اورض .: مثل ال اقة الشمسية   وطاقة الرياح  والمياه وحر مصادر الطاقة المتجددة -أ

 : مثل الن ط    والغاز ال بيعي وال حم الحجري . مصادر الطاقة غير المتجددة -ب
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 مهم مهم مهم مهم مهم؟  معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي -75

 ضعف في مئومات البنية اوساسية من طرق ووساال اتصال وخدمات التسويي . -◙

 الدول العربية وتضارب ا في بعض اوحيان   عدم استئرار السياسات االقتصايية التي ت بئ ا  -◙

 العوامل ال بيعية غير المواتية كاتساع ظاهرة التصحر والج ا  . -◙

 سياسات اوسعار الزراعية التي توج  لصالح ق اعات االست الك على حساب الئ اعات اإلنتاجية . -◙

 االستثمارية بإجراءات إيارية طويلة ومعئدة .  ضعف الحوافز االستثمارية في الئ اع الزراعي وارتباط التشريعات -◙

 

 

 

 مهم مهم مهمسم األحواض النفطية الرئيسة في الوطن العربي؟  -10 

 .% من اإلنتا  الن  ي العالمي   0حوض شمال العراق يس م في  -1

 .  .% من اإلنتا  الن ط العالمي 05حوض الدول العربية الم لة على الخلي  العربي  ويس م في  -2

 .ناء وحوض السويس وهو أصغر اوحواض الن  ية حوض سي -0

 حوض الشمال اووسط اوفريئي وهو اوحداث إنتاجا واوقل احتياطا وتغلب علي  ص ة التشتت . -4

 
 

 

 اهداف جامعة الدول العربية . -77

 بين الدول اوعضاء  عدم اللجوء إلى الئوة ل ض النزاعات -بل من ا بسيايت ا كالمساواة بين الدول اوعضاء واحت اظ  -أ

 اعتداء  إلى ايتئديم المساعدات الالزمة إذا تعرضت إحدى يول الجامعة   -ج

 تعاون الدول العربية في الشيون االقتصايية والمالية واالجتماعية والصحية وشيون الجنسية والثئافة .  -د

 

 
 

   ؟أذكر اآلثار السلبية للحدود السياسية في حياة الدول -18

 ر من اوحيانتئف الحدوي السياسية عاائا في وج  استمرارية طرق المواصالت وسبل االتصال في كثي -أ

 .تئف في وج  الت ور االقتصايي واالجتماعي والثئافي للمناطي الحدويية  -ب

 .تعيي االستغالل ال عال لمواري الواقعة في المناطي الحدويية بين الدول كالن ط والمياه الجوفية والمعاين  -ج

 . ن عملية تعديل ا تكون صعبةوإم ا يالص ة الداامة التي تكتسب ا بعد ترس -د

 

 

 مهم مهم مهماذكر أربعة من المقترحات لتحقيق األمن الغذائي العربي. ؟  -19

 وضع أهدا  مشتركة للتنمية الغذااية ب د  تضيي ال جوة الغذااية واالقتراب من االكت اء الذاتي . -◙

 عية .  إس ام الدول العربية الن  ية إس اما عينيا للدول العربية الزرا -◙

 ضمان حرية تبايل الحاصالت الغذااية بين الدول العربية . -◙

 استغالل الثروة السمكية الكامنة في المياه العربية . -◙

  

 

 صنف المنظمات اآلتية حسب الجدول اآلتي ؟  -04

 إقليمية عالمية اقتصادية منظمات عالمية سياسية

 هئية األمم المتحدة -
 دول عدم االنحياز  -
 عصبة االمم المتحدة -
 

 منظمة التجارة العالمية -
منظمة األقطار  -

 المصدرة للنفط ) أوبك (

 فط ) أوابك (منظمة األقطار العربية المصدرة للن -
 حلف شمال األطلسي ) الناتو ( -
 حلف وارسو -
 منظمة المؤتمر االسالمي -
 جامعة الدول العربية  -
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 من حيث:قارن بين منظمة االقطار المصدرة للنفط ) اوبك ( ومنظمة االقطار العربية المصدرة للنفط ) اوابك (  -07

 منظمة االقطار المصدرة للنفط  وجه المقارنة 
 بك () او

 ومنظمة االقطار العربية المصدرة للنفط 
 ) اوابك (

 م0691 م0691 سنة التأسيس

لتحدي الشركات النفطية االحتكارية  سبب التأسيس
 لتخفيض أسعار النفط الخام

توفير مكان للتشاور والتعاون النفطي بين األقطار 
 العربية المنتجة والمصدرة للنفط

 %96 %01 االنتاج العالمي
 %96 %11 حتياط العالمياال

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ) الوحدة الثانية / وحدة الجغرافيا السياسية (: الرابع ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

 لكل مما ياتي أمثلة أعط فرع ) ب(  

 (فرنسا    اي اليا    ألمانيا   هولندا   بلجيكا  )   دول اعضاف في االتحاد االوروبي -7

 

السعويية   اومارات العربية   لبيبا   الجزاار   اندونيسيا   إيران   العراق   الكويت    )  اعضاف في منظمة اوبك -0

 (نيجيريا   فنزويال 

  

سوريا   العراق   الكويت   ق ر  اومارات   السعويية   مصر    )اوابك : األقطار العربية المنتجة والمصدرة للنفط -3

 لبيبا تونس   الجزاار ( .

 

 ويية   العراق.السع،  كوريا   اليمن   االرين ؟  دول عدلت حدوها -4

 

 جزيرة أبو موسى   وطنب الكبرى  وطنب الصغرى ؟أعط مثالين لجزيرتين تحتلهما إيران في الخلي  العربي -5 

 

 غيانا ال رنسية   تايوان  ال اتيكان   ؟  دول غير أعضاف في هيئة األمم المتحدة -6

 

 قبرص واالتحاي اليوغسالفي .  ا واقتصاديا.  ؟ أعط أمثلة على دول تختلف فيها القوميات وأدت إلى ضعفها سياسي -7

  

 ؟النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية -7

النزاع العراقي الكويتي على المن ئة المحايدة التي   -0  تركيا والعراق وسوريا على اقتسام مياه ن ر ال رات . نزاع  -1

 لعراقي على شط العرب .والنزاع اإليراني ا -0        تحوي كميات كبيرة من الن ط 

 

 التالية التي تضمها قبرص  القوميات  -9

 % 4قوميات أخرى  -0         % . 78اليونانية وتشكل ما نسبت    -2          % 18التركية وتشكل ما نسبت   -1

 

 .) اولمانية  ال رنسية   االي الية   الرومانية (. ؟القوميات المكونة لسويسرا  -74

 

 ؟تعدد القوميات إال أنها تعيش معا مكونة مجتمع يتمتع بالرخاف االقتصادي والسياسي   يهادول ف -77

 وكندا .   الواليات المتحدة اومريكية   سويسرا 

 

 أقلية الباس  ؟  االنفصال في اإلقليم الذي تعيش فيه شمال شرق إسبانيا ولم تنجح .أقلية حاولت  -12

 

  الت الزراعية والتكنولوجية واوسمدة والمبيدات والبذور المحسنة .: اآل تضم ستلزمات اإلنتاجم -10
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 ) الغابون   اوكوايور (   من أوبك : أسماف الدول المنسحبة   -14

 

 غيانا ال رنسية   تايوان ( ) ال اتيكان  :  الدول غير أعضاف في هيئة األمم المتحدة -15

 

   1991والعراق   حرب   2332 أفغانستان حرب :تحدة بعيدا عن موافقة األمم الماتخذت  حروب  -76

 

  ." الناتو "   حلف وارسو  حلف شمال اوطلسي    : أساس أمني قامت على اقليمية منظمات -17

 " اواب  "   االتحاي االوروبي.اوق ار العربية المصدرة للن ط  منظمة :أساس اقتصادي قامت على أقليمية  منظمات     
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ( 0،  3،  0،  7اكتب ماتمثله األرقام )  -1

 ن ررايسي  -4الحوض االعلى           -0وسط       الحوض اال - 2االس ل      الحوض -1

  43مئداره  مامقدار القاصل الرأسي بين كل خط والذي يليه في الشكل ؟ -0

 : حوض تصريف ن ري ماذا يمثل الشكل -0

  

  

سم / ثاتية ( سم / ثاتية ( 133133ما نوع العملية التي يئوم ب ا ن ر سرعت  ) ما نوع العملية التي يئوم ب ا ن ر سرعت  )   [:[:]س]س

  هي نقلهي نقلية ية العملالعمل: : ملم (ملم (31 313 3ويحمل رواسب ق ر حبيات ا ) ويحمل رواسب ق ر حبيات ا ) 

  

سم / ثاتية ( سم / ثاتية ( 1313ما نوع العملية التي يئوم ب ا ن ر سرعت  ) ما نوع العملية التي يئوم ب ا ن ر سرعت  )   ]س[:]س[:

  هي إرسابهي إرساب: العملية : العملية ملم (ملم (  1313) )     ويحمل رواسب ق ر حبيات اويحمل رواسب ق ر حبيات ا

 

:  ملم 74ما مقدار السرعة الحرجة اذا كان حجم الرواسب  ]س[:

 / ث سم 133

                              

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

مستوى 

 الئاعدة

 ب
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ادرس الشكل الذي يمثل مقطع عرضي لوادي *** 

 ؟الهيدان

 

 * ) أ ( سرير الن ر

 ( الس ل ال يضي ب) -*

 ( مص بة ن رية على كال الجانبين ج)  -*

 ( جانبا الوايي جانبا الوايي عند من ئتين د )  -*

 تختل ان في مكونات ما الرسوبية 

 

 

   
 

: على الشكلين السابئين  تحديد يرجة التجوية  بحيث يكون وضع بالسيال ارقام بدل يرجة التجوية  مالحظة طبيعة االسئلة

 ويكون الم لوب تحديد يرجة التجوية وايضا تحديد نوع العالقة 

 

  

 

 ادرس الشكل المجاور ، ثم أجب عن األسئلة اآلتية ***

 ما اشكال الحطام التي تشير أليها أرقام؟ -أ

  (1   2   0   4 ) 

 النمط الكتلي -0           الحبيبي النمط -1

 الشظايا -4                  التئشر -2

 ما نوع التجوية التي نشأت عنها تلك األشكال؟ -ب

  التجوية الميكانيكية 

 

 (0، 3)  كيف يكون الحطام في كل من النمط -ج

 يكون الح ام على هيئة كتل صخرية -0

 فالصخور تتح م على هيئةحجارة ذات حوا  حاية يكون الح ام ذو زوايا -4
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