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 [جوابو  سؤال]

––

 الموارد الطبيعية الوحدة األوىل: 

 مفهوم الموارد الطبيعية وأهميتهاس األول : الدر 
 الطبيعية عىل أربعة أغلفة أرضية، اذكرها تحتوي البيئة س: 
ي  -2الغالف الصخري  -1 ج: 

 الغالف الجوي  -4الغالف الحيوي  -3الغالف المائ 
 

ي البيئة س: 
 ؟ما هي مقومات الحياة ف 

بة  -3  الهواء -2الماء  -1 ج:   النبات الطبيعي  -4 التر
 

 ما المقصود بـ الموارد الطبيعية؟ س: 
ي الطبيعة دون تدخل اإلنسان.  ج: 

 الموارد الموجودة ف 
 

 مع تطور قدرته عىل السيطرة عليها، بي ّ  ذلكتطورت عالقة اإلنسان مع البيئة الطبيعية  س: 
 للصناعة  ثم وصل -3 مرحلة الزراعة ثم  -2 بدأت بمرحلة الصيد وااللتقاط  -1 ج: 

 

تبة عىل تطور ع س:   ؟البيئة الطبيعية القة اإلنسان معما النتائج المتر
ي أعداد السكان  -1 ج: 

ايد ف   تحسن مستوى المعيشة  -2التر 
ي  -3     

 الطبيعية واستغاللهازيادة الطلب عىل الموارد  -4              التطور التقن 
 

ي بعض األحيا: يكون تأثت  العالقة بي   اإلنسان والبيئة فس  س: 
 ف 
ً
 نالطبيعية سلبيا

ي مما قد يؤدي إىلنتيجة االستغالل  ج: 
خطر نفاد بعض الموارد  المفرط للموارد وغت  العقالئ 

 الطبيعية
 

 ما المقصود بـ الموارد الدائمة؟ واذكر أمثلة عليها س: 
هلك منها. مثال: الهواء، الشمس، الماء ج: 

ُ
ي الطبيعة مهما است

ي تظل متوفرة ف 
 الموارد النر

 

 واذكر أمثلة عليها ما المقصود بـ الموارد الطبيعية المتجددة؟ س: 
ا  ج:  ي لها القدرة عىل االستمرارية والتجدد ذاتيًّ

وتضم مجموعة مختلفة من مصادر  الموارد النر
 الطاقة. مثال: الموارد النباتية، الموارد الحيوانية. 

 

 واذكر أمثلة عليها ما المقصود بـ الموارد الطبيعية غت  المتجددة؟ س: 
ي البيئة بك ج: 

ميات ثابتة تنفد من البيئة لعدم قدرتها عىل التجدد. مثال: الموارد الموجودة ف 
، المعادن، المياه الجوفية غت  المتجددة  الفحم الحجري، النفط، الغاز الطبيعي
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بة، النفط، الشمس، الغابات،  س:  ف الموارد الطبيعية اآلتية: المياه، التر
ِّ
صن

 الذهب، الهواء، النحاس، الفحم الحجري
 موارد طبيعية غير متجددة طبيعية متجددةموارد  موارد دائمة

 النفط الغابات المياه
بة الشمس  الذهب الير
 النحاس  الهواء
بة  الفحم الحجري  الير

 

 تصنيفات الموارد الطبيعيةاذكر  س: 
ي   -1 ج:  ي   -2التصنيف اإلنتاج 

 الموارد الحّية وغت  الحّية -3التصنيف المكائ 
 

ي أك س: 
 : الموارد الطبيعية حسب تصنيفها نواع بأمل الشكل اآلئر

 

 
 ؟أنواع الموارد الطبيعية حسب التصنيف اإلنتاج   ما  س: 
 موارد غت  متجددة -3موارد متجددة    -2موارد دائمة   -1 ج: 
 

أنواع الموارد الطبيعية

الموارد الحية وغير الحية

موارد 
غير 
حية

الهواء

الماء

طاقة الشمس 
الحرارية 
والضوئية

المعادن

مصادر الطاقة 
الفحم )

الحجري، 
النفط، الغاز 

(الطبيع  

موارد 
حية

نباتات 
طبيعية

حيوانات 
برية

أحياء مائية

الطحالب )
(واألسماك

  التصنيف المكا
ن 

موارد 
طبيعية 
محدودة 
االنتشار

المعادن

موارد 
طبيعية 
واسعة 
االنتشار

الغطاء 
  
النبان 

موارد 
طبيعية 
موجودة 
  كل 

ف 
مكان

الهواء

الماء

الشمس

التصنيف اإلنتاج   

موارد غير 
متجددة

الفحم 
الحجري

النفط

الغاز 
الطبيع  

المعادن

المياه 
الجوفية 
غير 

المتجددة

موارد 
متجددة

الموارد 
النباتية

الموارد 
الحيوانية

موارد 
دائمة

الهواء

الماء

الشمس
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؟ س:   
 ما أنواع الموارد الطبيعية حسب التصنيف المكان 

ي كل مكان  . 1
 موارد موجودة ف 

 موارد واسعة االنتشار   . 2
 االنتشارموارد محدودة  . 3

 

 ؟أنواع الموارد الطبيعية حسب الموارد الحية وغير الحيةما  س: 
 موارد غت  حّية -2موارد حّية  -1 ج: 

 

ي للموارد الطبيعية س: 
ي والمكائ   قارن بي   التصنيف اإلنتاج 

 األمثلة األنواع تصنيف الموارد الطبيعية

 الموارد الطبيعية الدائمة - التصنيف اإلنتاج   
 الموارد الطبيعية المتجددة -
 الموارد الطبيعية غير المتجددة -
 

 الهواء، الماء، الشمس -
الموارد النباتية، الموارد  -

 الحيوانية
الفحم الحجري، النفط، الغاز  -

، المعادن، المياه الجوفية  الطبيع 
 غير المتجددة

 
  
 
  كل  - التصنيف المكان

 
موارد طبيعية موجودة ف

 مكان
 موارد طبيعية واسعة االنتشار -
 موارد طبيعية محدودة االنتشار -
 

 الهواء، الماء، الشمس -
-   

ر
 الغطاء النبان

 المعادن -
 

 

 طبيعيةأهمية الموارد ال وضح س: 
 توفر الغذاء والمسكن والملبس للسكان  . 1
ي قيام وتطور الصناعة  . 2

 تسهم ف 
 يعتمد عليها بناء اقتصاد الدولة  . 3
 توفت  فرص العمل والتخفيف من البطالة  . 4
ي تحقيق التنمية وارتفاع مستوى معيشة السكانهيس . 5

 م استغاللها ف 
 

 ؟كيف تستغل الموارد الطبيعية  س: 
ي الطبيعة  . 1

 يستخدم بعضها بصورتها األولية كما هي ف 
ها إىل شكل آخر معالجتها وت ال بد من الموارد  وبعض . 2  لتصبح أكتر فائدةغيت 
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أهمية الموارد الطبيعية

انتوفر الغذاء والمسكن والملبس للسك

  قيام وتطور الصناعة
تسهم ف 

لةيعتمد عليها بناء اقتصاد الدو 

بطالةتوفير فرص العمل وتخفيف ال

  تحقيق التنمية 
يسهم استغاللها ف 

وارتفاع مستوى معيشة السكان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما يطرأ عليهأ س: 
ً
ستغل بعد معالجتها موضحا

ُ
ي ت
 عىل الموارد النر

ً
ات ا عِط مثاال  من تغت 

ي الطبيعة مادة خام )مُ  ج: 
 الحديد يكون ف 

 
ومن ثم ، ()عملياتخالت( يتعرض لعملية الصهر د

صنع منه السيارات واآل
ُ
 ت الزراعية وحديد البناء )مُ الت

 
 . (رجاتخ

 

ي يمر بها المورد الطبيعي أثناء المعالجة والتغيت  لشكل آخر مفيد؟ س: 
 ما المراحل الثالث النر

 المخرجات -3العمليات   -2المدخالت   -1 ج: 
  

 ؟الموارد الطبيعية عىل سطح األرض كيف تتوزع  س: 
يتها وتوزعها كما تختلف كم  ،تتوافر الموارد الطبيعية عىل سطح األرض بكميات متباينة ج: 

ي الكمية والتوزيــــع(من منطقة إىل أخرى
 . )أي تتباين ف 

 

 من اليابسة؟ الغاباتكم تبلغ مساحة   س: 
 من مساحة اليابسة  %31 ج: 

 

 فس: تباين توزع الموارد الطبيعية عىل سطح األرض؟ س: 
ا.  ج:   ألنه التوزع للموارد الطبيعية يعتمد عىل مدى استغالل اإلنسان لها اقتصاديًّ
 

  العالم بي ّ   س: 
 
 أهمية الغابات كمورد طبيع  ف

ي    -1 ج: 
 األهمية من خالل البعد االقتصادي -2األهمية من خالل البعد البين 

        ... ي الجدول التاىلي
ح كل نقطة عىل حدة كما ف   ويتم شر
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: أهمية الغابات من جانب

البعد االقتصادي

ة توفير المواد األولية لصناع
األخشاب والورق

: أهمية الغابات من جانب

  
البعد البيئ 

تنظيم المناخ

بة حماية الي 

تنقية الهواء

ي ةتوفير الموائل للحيوانات الي 

  واالقتصادي س: 
ز أهمية الغابات من خالل البعدين البيئ    تأثير هذين  ،تي 

ّ
بير

  البعدين

ي البعد 
 ظيم المناخ تعمل الغابات عىل تن . 1 البين 

بة  . 2  حماية التر
 تنقية الهواء  . 3
ية توفت  الموائل . 4  لعدد كبت  من الحيوانات الت 

 
 البعد االقتصادي 

 
 األولية لصناعة األخشاب والورق توفت  المواد      

 

 
ي الحفاظ عىل البيئة س: 

: للغابات دور كبت  ف   فسِّ
بة   -2المناخ   تنظيم -1 ج:  ية -4تنقية الهواء   -3حماية التر  توفت  الموائل للحيوانات الت 
 

 ؟بات رغم أهميتها إىل تناقص مستمر : تتعرض الغاعلل س: 
 نتيجة سلوك اإلنسان الجائر ج: 
 

ي العرص الحديث س: 
وات الطبيعية ف   علل: يعد النفط أحد أهم التر

 ه تعتمد عليه العديد من الصناعاتألن ج: 
 

ي دول الخليج: التطور االقتصادي فس  س: 
 ؟واالجتماعي ف 

ة ج:  ي دول الخليجمن النفط  بسبب الكميات الكبت 
 الذي يتواجد ف 

 

ي كوِّ   *
 يوضح العالقة بي   كل مما يأئر

ً
 ن تعميما

ي والطلب عىل الموارد الطبيعيةالنمو السكا س: 
 ئ 

ي ي ج: 
 )عالقة طردية(ية زيد الطلب عىل الموارد الطبيعالنمو السكائ 
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 موارد الطبيعية والتطور الصناعي الطلب عىل ال س: 
 )عالقة طردية( زاد الطلب عىل الموارد الطبيعيةكلما زاد التطور الصناعي   ج: 
 ما العالقة بي   الطلب عىل الموارد الطبيعية وارتفاع مستوى معيشة السكان؟ س: 
 كلما ارتفع مستوى معيشة السكان كلما زاد الطلب عىل الموارد الطبيعية )عالقة طردية(  ج: 
 

 للمحافظة عىل الموارد الطبيعية غت  المتجددة س: 
ً
 اذكر حلوًل

 ترشيد استهالك الموارد الطبيعية غت  المتجددة وخاصة مصادر الطاقة والوقود . 1
والفحم باستخدام الطاقة للمصادر إيجاد بدائل لمصادر الطاقة من النفط والغاز  . 2

 الدائمة
 

  س الالدر 
 الموارد المائية:  ثان 

 كم تغطي  المياه من مساحة الكرة األرضية؟  س: 
 %11 ج: 

 

ي منطقة ما؟ س: 
 ماذا ترتب عىل توافر المياه العذبة الدائمة ف 

 عامل مساعد عىل قيام الحضارة -2بيئة مناسبة لالستقرار وحياة اإلنسان   -1 ج: 
 

ية وقيام الحضاراتستقرار اال  بيئة مناسبةالمياه العذبة  توافر كانت مناطق   س:  عت   لبسر
  قامت قرب مجاري األنهار أمثلةأعِط التاريــــخ ، 

 عىل الحضارات الئر
 حضارات بالد الرافدين -2الحضارة المرصية القديمة  -1 ج: 
 الحضارة الهندية  -4            الحضارة الصينية -3     

 

ي المناطق الصحراويةأساليب الحمن  س: 
ي ف 
 ...  صاد المائ 

ابية  ج:   الحفائر التر
 

 نسان بحفر القنوات وبناء السدود: قام اإل علل س: 
 زيادة الطلب عىل المياه -2   تزايد أعداد السكان   -1 ج: 
 

؟ س:  ي
 ما المقصود بـ الحصاد المائ 

  . ستفادة منها عن هطول األمطار لال عملية تجميع وتخزين مياه الجريان السطحي الناتجة  ج: 
.. ويعود ذلك ألستاذ المادة  

 
ضاف للتعريف فوائد الحصاد المان

ُ
 تنبيه: قد ي
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فوائد الحصاد 
  
المان 

أغراض الزراعة

إثراء الغطاء 
  
النبان 

تغذية الحوض 
  
الجوف 

توفير مياه 
ب لإلنسان  الشر

والحيوان

ي لم س: 
  ؟ أو ما هي اذا نلجأ لعمليات الحصاد المائ 

 ؟فوائد الحصاد المان 

 أغراض الزراعة  . 1
ي  . 2

  إثراء الغطاء النبائر
ي تغذية الحوض الجو . 3

 ف 
ب لإلنسان والحيوان  . 4  توفت  مياه السر
  الطبيعةاذكر  س: 

 
 مصادر المياه ف

 : األمطار  . 1
؟(  س: ) ي

 ما هي خصائص األمطار كمصدر مائ 
 مصدر رئيسي للمياه العذبة -1 ج: 
ل  -2    

ِّ
 المياه السطحية والجوفيةُيشك

ي مناطق العالم  -3    
 كميات األمطار غت  منتظمة ف 

ي ترتفع و  س: )
د المناطق النر

ِّ
تقل فيها معدالت سقوط حد
 األمطار(

ي المناطق االستوائية   - ج:           
 ترتفع ف 

ي المناطق الصحراوية -               
 تقل ف 

 : المياه السطحية . 2
 ما المقصود بـ المياه السطحية؟(  س: )

ي تجري عىل سطح األرض ج: 
 هي المياه النر

 ( السطحيةأنواع المياه اذكر  س: )
ات  -2األنهار   -1  ج:   المستنقعات -3 الداخليةالبحت 
 الجليد -6المحيطات   -5البحار   -4
ف موارد المياه س: )

ّ
 ج: ( إىل مياه عذبة ومياه مالحة السطحية السابقة صن

 البحار، المحيطات : مياه مالحة  - 
 ، الجليدمياه عذبة: األنهار    -

ات   . الداخلية فمنها المالح والعذبأما المستنقعات والبحت 
؟(  أهميةما  س: ) ي

 المياه السطحية كمصدر مائ 
 مصدر أساسي لتأمي   االحتياجات المائية لنشاطات اإلنسان ج: 

  : المياه الجوفية  . 3
ي  ج: ما المقصود بـ المياه الجوفية؟(  س: )

ي باطن األرض والنر
  هي المياه الموجودة ف 

ة زمنية إىل طبقات  األرض تسبت خالل فتر
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مصادر المياه 
  الطبيعة

ف 

األمطار

المياه 
السطحية

المياه 
الجوفية

 ج: كل نوع منها(   أقسام المياه الجوفية مع تعريفاذكر  س: )
هي المياه القريبة من سطح األرض وتتجدد  ج: ( مياه جوفية متجددة: 1

 تغذية سقوط األمطار  باستمرار مع استمرار 
ي تكونت منذ عصور جيولوجية قديمة ( 2     

مياه جوفية غت  متجددة: هي المياه النر
 أعماق بعيدة غت  قابلة للتجدد عىل وتكون 

 

 مكانية التجدد والعمقإة من حيث المتجدد قارن بي   المياه الجوفية المتجددة وغت   س: 
 العمق إمكانية التجدد 

 قريبة من سطح األرض متجددة مع سقوط األمطار مياه جوفية متجددة

 أعماق بعيدة غير قابلة للتجدد مياه جوفية غير متجددة
 

ي العالمعدم فّس:  س: 
 انتظام كميات األمطار ف 

ألن بعض المناطق تتمت   بارتفاع معدالت السقوط مثل المناطق  ج: 
االستوائية وهناك مناطق يندر فيها سقوط األمطار كالمناطق 

 الصحراوية 
 

؟ س:  ي
ي كمصدر مائ  ي الوطن العرئ 

 ِصف األمطار ف 
 معظمها ُيفقد بالتبخر -2أمطار قليلة   -1 ج: 
 

:  س:  ي للتبخر تتعرض مفسِّ  عظم أمطار الوطن العرئ 
  ج: 

ً
 بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفا

 

ي األردن   س: 
ي كيف يؤثر تباين كميات سقوط األمطار ف 

 ؟عىل الغطاء النبائر
ي يؤثر عىل -1 ج: 

 يؤثر عىل النشاط  الزراعي و  -2    كثافة ونوع الغطاء النبائر
 

ي علل س: 
ي األردن من العجز المائ 

 : يعائ 
ية تفوق  لكافة األنشطة البسر  المطلوبةألن كميات المياه  ج: 

 كميات المياه المتوافرة 
 

ي يزيد فيها معدل  س: 
سقوط من الخريطة حدد المناطق النر

 ملم سنوًيا 444األمطار عن 
ي عجلون، وجبال  ج: 

ي الشمال كما ف 
المرتفعات الجبلية ف 

 . البلقاء 
 

ي يقل فيها معدل سقوط  س: 
من الخريطة حدد المناطق النر

 ملم سنوًيا 144األمطار عن 
 مناطق البادية، ومنطقة البحر الميت، ووادي عربة، والعقبة.  ج: 
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ي األردن س: 
 فس: تباين كميات سقوط األمطار ف 

،  ج:  ي
ضمن أقاليم مناخية مختلفة:  يقع األردنحيث السبب هو الموقع الجغراف 

ي وبالتاىلي تتباين كميات سقوط األمطار تبًعا لتلك  الصحراوي،
والبحر المتوسط والغور األردئ 

 األقاليم. 
 

: زيادة الطلب عىل الموارد المائية س:   فسِّ
ايد السيــــع لعدد سكان العالم ج:   بسبب التر 
 

 ؟مجمل المياه عىل الكرة األرضيةمن  المياه العذبةكم تبلغ نسبة   س: 
 من مجموع المياه عىل األرض( %51,5المياه المالحة = )فتكون نسبة   %2,5 ج: 

  بداية الدرس أن نسبة المياه عىل األرض 
 
  يابسة، من النسبة  %71تنبيه: سبق ذكره ف

ر
 %71والباف

   2,5 : منها 
ر
 ياه مالحة. م %97,5 مياه عذبة والباف

 

 نسب المياه المتشكلة من المياه العذبةأنواع و اذكر  س: 
المياه  -2            %15والجليد:  الثلوج -1 ج: 

 %1  المياه السطحية:  -3      %24الجوفية: 
 

ما أكتر مصادر المياه عىل سطح الكرة  س: 
 األرضية؟

  البحار والمحيطاتالمياه المالحة:  ج: 
 

عىل سطح كم تبلغ نسبة المياه المالحة   س: 
 ؟الكرة األرضية

 %51,5= عىل سطح األرض المياه المالحة من مجموع المياهنسبة  ج: 
 

توقع أن يعيش م 2025تنبيه: بحلول 
ُ
مليار  1,8ي

  المياه الصالحة 
 
  ندرة ف

 
  مناطق تعان

 
نسمة ف
ب.   للشر

 

ي  خريطة*من  ي الوطن العرئ 
 : توزع األمطار ف 

ي تزيد فيها كميات  س: 
د المناطق النر

ِّ
حد

ي عن  ي الوطن العرئ 
 544سقوط األمطار ف 

 ملم سنوًيا
ي شمال تونس سواحل  ج: 

البحر المتوسط ف 
ي لبنان وشمال غرب سوريا باإلضافة إىل 

والجزائر والمغرب، وسواحل البحر المتوسط ف 
 جنوب غرب السودان

 

https://www.fb.com/talakheesjo


 

12     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

أنواع الزراعة

الزراعة المطرية 
(البعلية)

الزراعة المروّية

ي عن  س:  ي الوطن العرئ 
ي تقل فيها كميات سقوط األمطار ف 

د المناطق النر
ِّ
حد

 ملم سنوًيا 125
ى )وهي تحتل الجزء األكت  من شمال إ ج:  فريقيا: مرص، السودان، ليبيا، تونس، الصحراء الكت 

ي  الجزائر، مغرب، موريتانيا(، باإلضافة لشبه الجزيرة العربية ودول الخليج ، وجزء من العرئ 
 بالد الشام والعراق. 

 

ى؟ س:  ي الصحراء الكت 
 لماذا تتناقص كميات األمطار ف 

ى ج:  تقع ضمن إقليم المناخ الصحراوي الذي يتمت   بقلة األمطار وارتفاع  ألن الصحراء الكت 
ي درجات الحرارة. 

 شديد ف 
 

 الموارد الزراعية:  ثالثس الالدر 
ي   : وضح س: 

كيف انتقل اإلنسان القديم من حياة التنقل إىل االستقرار ف 
 القرى ثم المدن؟

بدأ اإلنسان القديم بصيد الحيوانات وجمع الثمار، ثم اهتدى إىل  ج: 
ا عن التنقل 

ً
الزراعة، وتدجي   الحيوانات فأدى ذلك لالستقرار عوض

 الدائم. 
 

 ؟أت الحضارات القديمة حول األنهار لماذا نش س: 
بة واعتدال المناخ ج:   بسبب توافر المياه وخصوبة التر
 

 أنواع الزراعةاذكر  س: 
وّية -2الزراعة المطرية )البعلية(     -1 ج:   الزراعة المر 

 

 ما المقصود بـ الزراعية المطرّية؟ مع ذكر أمثلة عليها س: 
ي تعتمد عىل مياه األمطار.  ج: 

. مثالالزراعة النر  : الحبوب، الزيتون، التي  
 

 ما المقصود بـ الزراعية المروّية؟ مع ذكر أمثلة عليها س: 
ي تعتمد عىل الري من مياه األنهار والمسطحات المائية والمياه الجوفية.  ج: 

 الزراعة النر
 : الحمضيات، قصب السكر، الموزمثال    

 

 قارن بي   الزراعة المروّية والزراعة البعلّية، من حيث مصدر المياه، مع التمثيل عليها س: 
 األمثلة مصدر المياه نوع الزراعة

ة
ّ
 الحمضيات، قصب السكر، الموز األنهار، المسطحات المائية، المياه الجوفية الزراعة المروي
 الحبوب، الزيتون، التير   مياه األمطار الزراعة البعلّية
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 ما المقصود بـ المحاصيل النقدية؟ مع ذكر أمثلة عليها س: 
ي األسواق  ج: 

المحاصيل المنتجة بهدف بيعها ف 
للحصول عىل العمالت النقدية وتوفت  العمالت 

، السمسممثالالصعبة.   : القطن، الي  ّ
 

 فس: أهمية المحاصيل النقدية س: 
 للحصول عىل العمالت النقدية  -1 ج: 
 ولتوفت  العمالت الصعبة -2     

 

 .. وضح أهمية الزراعة س: 
 الموارد الزراعية أهميةأو اذكر     
 باحتياجاتهم من المواد الغذائيةتزويد السكان  . 1
 توفر فرص عمل للسكان . 2
ي الصناعة دخول بعض المحاصيل . 3

: القطن وقصب السكر مثل، الزراعية كمادة خام ف 

 وزيت النخيل. 
 زيادة الدخل القومي  . 4

 

 طرق زيادة االنتاج الزراع  اذكر  س: 
استخدام الوسائل التكنولوجية  . 1

ي 
 الزراعةف 
 استخدام وسائل الري الحديثة . 2
ي الزراعية . 3

 استصالح األراض 
ي الزراعة المروّية . 4

 التوسع ف 
  من طرق زيادة االنتاج الزراع   تنبيه: البيوت البالستيكية

 

: للثورة الحيوانية أهمية اقتصادية س:   فسِّ
ي كثت  من الصناعات -2تعد من الموارد الزراعية   -1 ج: 

 النسيج، الغذاء: المالبس، تدخل ف 
 

  عتت  ت: علل
ً
وة الحيوانية مصدرا  نلغذاء اإلنسارئيًسا التر

وتينات والفيتامينات  ج:   ألنها غنية بالت 
 

ح  س: 
ّ
وة الحيوانيةوض جة من التر

َ
 ؟أهم الصناعات الُمنت

 الصناعات الغذائية -3   النسيجية  الصناعات -2  صناعة المالبس  -1 ج: 
 

وة   الحيوانية من الموارد الزراعيةتنبيه: تعد الير

أهمية 
الموارد 
الزراعية

توفير 
المواد 
ةالغذائي

توفير 
فرص 
العمل

زيادة 
الدخل 
القوم  

مواد خام 
للصناعة

طرق زيادة االنتاج الزراع  

  
التوسع ف 
الزراعة 
المروّية

استصالح 
  

األراض 
الزراعية

استخدام 
وسائل الري 
الحديثة

استخدام 
الوسائل 
ةالتكنولوجي
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  الوطن العرن   
 
وة الحيوانية ف  تنبيه: تتنوع مصادر الير

  الوطن العرن   اذكر  س: 
 
وة الحيوانية ف  أهم مصادر الير

 األبقار -3األغنام والماعز   -2الدجاج   -1 ج: 
 

؟ س:  ي الزراعي
 ما المقصود باالكتفاء الذائر

ادها من الخارجأي تلبية حاجات السكان من اإلنتاج ا ج:  ا دون اللجوء إىل استت   لزراعي محليًّ
 

ي يتمتع س: 
ي منها  اذكر بعض المنتجات النر

ي باكتفاء ذائر  ؟الوطن العرئ 
اوات -2  البيض  -1 ج:   الخرص 

 

ي األردنكم نسبة االكتفاء ال  س: 
ي ف 
ي من البيض النبائر

 ؟ذائر
 %56  تجاوزت ج: 

 

ي  س:  ي الوطن العرئ 
ي من بعض المنتجات الزراعية ف 

ي االكتفاء الذائر
 فس: تدئ 

ي من نقص  أو علل:      ي الوطن العرئ 
ي بعضيعائ 

 المنتجات الغذائية مثل القمح ف 
  ج: 

ً
ي المستغلة زراعيا

 نتيجة انخفاض مساحة األراض 
 

اد القمح من الخارج س:   علل: تضطر الدول العربية الستت 
ي منتج القمح ج: 

ي ف 
ي لم يصل إىل االكتفاء الذائر  ألن الوطن العرئ 

 

  الوطن العرن    مشكالت القطاع الزراع  أهم اذكر  س: 
 
   ، مع ذكر السببف

  الوطن العرن   
 
 سببها المشكالت الزراعية ف

 تذبذب سقوط األمطار (1 نقص المياه . 1
 ادة الجفافوسي (2

بة . 2  اتباع أسلوب الري بالغمر  (1 تدهور خصوبة الير
بة (2 اف الير  واستي  
  وتعرضها لالنجراف (3

 الهجرة المستمرة من الريف للمدينة  (1 نقص األيدي العاملة الزراعية  . 3
ة الفنية الزراعية  (2  ونقص الخي 

قلة استخدام التقنيات الزراعية  . 4
 المتكاملة 

  ضعف التسويق  . 5

  تفتيت الملكيات الزراعّية . 6

ي  س:  بة إحدى مشكالت القطاع الزراعي العرئ  : تدهور خصوبة التر  فسِّ
بة، وتعرضها لالنجراف.  ج:  اف التر  بسبب اتباع أسلوب الري بالغمر، واستت  
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 الموارد المعدنية:  لرابعس االدر 
ونزي  س:  فس: تسمية العصور القديمة بأسماء المعادن كالعرص النحاسي والت 

 والحديدي
ي تلك العصور مما  ج: 

ية ف  تم استخدام المعادن بشكل كبت  وأثر عىل تطور الحضارة البسر
 انعكس ذلك عىل مسميات تلك العصور

 

 م س: 
ً
د بعضا

ّ
 االستخدامات القديمة للمعادنن عد

ي  -3  األسلحة  -2  دوات األ  -1 ج: 
 األوائ 

 

ي لقطاع التعدينمنر ب س: 
 ؟ دأ التطور الحقيقر

 والنفط الثورة الصناعية وازدادت أهميته بعد اكتشاف الفحم وقوة البخار مع بداية  ج: 
 أنواع الخامات المعدنيةاذكر  س: 
 الخامات الالفلزية -2الخامات الفلزية   -1 ج: 

 

 ما المقصود بـ المعادن الفلزّية؟ مع ذكر أمثلة عليها س: 
كانية، وتتمت   بخصائص ا ج:  ي الصخور الت 

ي تتواجد ف 
للمعان وقابلية التشكيل المعادن النر

 الذهب، الحديد، النحاس، األلمنيوم مثال: وجودة التوصيل للكهرباء. 
 

 ما المقصود بـ المعادن الالفلزّية؟ مع ذكر أمثلة عليها س: 
ي الصخور الرسوبية، وتتمت   بخصائص أنها غت  موصلة للكهرباء  ج: 

ي تتواجد ف 
المعادن النر

ول، الغاز الطبيعي  مثال: وتتفكك إىل جزئيات بسهولة.   الملح، البوتاس، البتر
 

 . أمثلة عليها  ،والالفلزية من حيث أماكن تواجدها، خصائصها فلزية قارن بي   الخامات ال س: 
 أمثلة عليها خصائصها أماكن تواجدها الخامات

كانية  الفلزية  اللمعان  . 1 الصخور الي 
 قابلية التشكيل  . 2
 جيدة التوصيل للكهرباء  . 3

– الحديد  -الذهب 
 األلمنيوم  - النحاس

 غير موصلة للكهرباء  . 1 الصخور الرسوبية الالفلزية
 لجزئّياتسهلة التفكك  . 2

ول  -البوتاس -الملح  -البير
 الغاز الطبيع  

 

 فس: شكل استخدام األلمنيوم نقطة تحول حضاري س: 
اته العديدة ج:  ي صناعة الطائرات لمت  

 استخدم األلمنيوم ف 
 

ي صناعة الطائرات س: 
 علل: استخدام األلمنيوم ف 

ات معدن األلمنيوم؟     أو ما هي أهم خصائص وممت  
 عدم قابليته للصدأ  -2 خفة الوزن  -1 ج: 
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 أعلل: عدم قابلية األلمنيوم للصد س: 
 ألنه يقاوم التآكل بفعل الظروف الجوية أو المواد الكيميائية ج: 

 

  ؟التالية لمعادنل الصناعية ستخداماتاال ما  س: 
  الصناعة استخداماتها  الفلزات

 
 ف

 األسالك الكهربائية  -2ت الموسيقية الاآل -1 النحاس

 المعدات الحربية  -2ت الثقيلة الاآل -1 الحديد

 المعدات الكهربائية  -2صناعة الطائرات  -1 األلمنيوم

  الصناعة استخداماتها  الالفلزات
 
 ف

 الكيميائية  المواد  -2الصناعات الغذائية  -1 الملح

 صناعة األسمدة الزراعية  البوتاس

ول  الصناعة  -2 الطاقة  -1 البير

 للنحاس أهمية غذائية لجسم اإلنسان.. وضح ذلك س: 
 الضطرابات بالنمو  ونقصه يؤدي -2 عىل الوقاية من فقر الدم  يساعد الجسم -1 ج: 
 

 ن أن يغطي الجسم حاجته من النحاس؟كيف يمك  س: 
 مصادر الغذاء الغنية بالنحاس؟أو ما هي      
اوات  -3البيض صفار و  -2 اللحوم   -1: بتناول ج:    هوالفواك -4والخرص 
 

  األردن )قطاع التعدين( الموارد المعدنية يةأهمبي ّ   س: 
 
 ف

ي تصدير وإنتاج  . 1
ا )السادسة( ف  ، حيث الفوسفاتيحتل األردن مرتبة متقدمة عالميًّ

 األردنمن مساحة  %64 تشكيالت الفوسفات تغطي حواىلي 
، والحجر الكلس  ينتج األردن معادن:  . 2  البوتاس، األمالح، الغاز الطبيع 
ول من  . 3   يتجه األردن إىل إنتاج البتر

 الصخر الزيئر
 

ي  س: 
ي دعم االقتصاد الوطن 

 بي ِّ  دور الفوسفات ف 
من مساحة األردن وبالتاىلي احتل األردن المرتبة  %64تشكيالت الفوسفات تغطي حواىلي  ج: 

ي تصدير وإنتاج الفوسفات 
 وبالتاىلي حقق عائد مادي للدولة ودعم اقتصادها. السادسة ف 

ح  س: 
ّ
 من الجانب االقتصادي والسياس   أهمية الموارد المعدنيةوض
 األهمية االقتصادية . 1

   األساسية عنارص الدخل القومي  من (1
ي  (2

 تطوير الصناعات  دعامة أساسية ف 
ي  (3

 تنمية االقتصاد دعامة أساسية ف 
  عند التصدير  تحقيق عائد مادي من العمالت الصعبة (4
ي  (5

  الدخل القومي  يرتفع وبالتاىلي فرص عمل للسكان  توفت  المساهمة ف 
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  األهمية السياسية . 2
 ضمن القوى العالمية تحديد الوزن السياسي للدولة (1
ي يمكن للدولة امتالكها يتحد (2

ي إد طبيعة القدرات النر
مع الدول  عالقاتها دارة ف 

 األخرى
 

من الخريطة اذكر أهم الخامات  س: 
ي 
ة ف   الطفيلةالمنتسر

 حجارة بناء      -3المنغنت    -2النحاس  -1 ج: 
 صخور زيتية -5الفوسفات  -4     

 

 
 الفلزيةمن الخريطة حدد أكتر الخامات  س: 

ة  المنتسر
ي ضانا ومنطقة فينان  النحاس ج: 

ف 
)محافظة الطفيلة(، وادي عربة )محافظة 

 العقبة(
 

 الفلزيةمن الخريطة حدد أقل الخامات  س: 
ة  المنتسر

ي محافظة الطفيلة وجنوب  المنغنت    ج: 
ف 
 محافظة العقبة

 

 حدد مناطق إنتاج الحديد س: 
 مادبا  – )أغن  المناطق بالحديد( عجلون ج: 

 )سيل الزرقاء( البلقاء – )شمال البحر الميت(
 

ي المحافظات األردنيةحدد أ س: 
ع الموارد المعدنية ف 

ّ
 ماكن توز
 )المحافظات( منطقة وجود المعدن (اتفلز ال -ات )فلز  الخامات

 العقبة  –الطفيلة  نحاسخامات ال

 العقبة  –الطفيلة  منغنير  ال

 البلقاء –مادبا  –عجلون  حديدخامات ال

  (الكركالبحر الميت ) خامات البوتاس

 الكرك يورانيوم

 البحر الميت )الكرك( أمالح اليود

 األزرق )الزرقاء(  صخريالملح ال

 البلقاء -عمان  –معان  –الكرك  –الطفيلة  فوسفاتال
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 مادبا –البلقاء  –البحر الميت  -الكرك جبصال

  ر الصخ
 األزرق )الزرقاء( –إربد  –الكرك  –الطفيلة  الزيئر

 معان -الطفيلة  –البلقاء  حجارة بناء

 معان - عمان –البلقاء  اإلسمنت

 معان -العقبة  -البلقاء  رمل الزجاج

 
 مصادر الطاقة:  خامسس الالدر 
 ما المقصود بـ الطاقة؟ س: 
ي المادة تجعلها قادرة عىل التحّول من حالتها األصلية لحالة أخرى ج: 

 صفة ف 
 

ي حياتهعلل: يستخدم اإلنسان  س: 
 الطاقة ف 

عة يستفيد منها. مثال: تحويل ج: 
ّ
ين  لتحويل المادة الخام إىل مادة مصن ول الخام إىل بت   البتر

 لتشغيل السيارات. 
 

ي كل مرحلةمراحل تطور الطاقةاذكر  س: 
 وأهمية تلك المرحلة، ، وأهم االستخدامات ف 

 : القيام باألعمال المختلفةالطاقة العضلية . 1
، النار  . 2 ية(( : األهمية، التدفئة: الطهي   تاري    خ البشر

 
 ))اكتشاف النار أول ثورة للطاقة ف

عد أساًسا ال الفحم الحجري اكتشاف )): األهمية، إنتاج الطاقة : الحجريالفحم  . 3
ُ
نطالق ي

 الثورة الصناعية((

ا لتوليد الكهرباء : طحن الحبوب، الري، طاقة المياه . 4 ))نقطة تحول مهمة : األهمية، حاليًّ
 الطاقة((لتوليد 

ا لتوليد : طاقة الرياح . 5 ي األنهار والبحار، إدارة طواحي   المياه، وحاليًّ
تحريك السفن ف 

 الكهرباء. 

اعات وإنتاج الكهرباء،  : النفط . 6 ))أدى إىل : األهميةالصناعات المختلفة الحديثة واالختر
 زيادة التطور الحضاري((

توليد الكهرباء بنسب عالية دون انبعاث للغازات المسببة لظاهرة  : الطاقة النووية . 7
 االحتباس الحراري. 

 

 ما المقصود بـ الطاقة النووية؟ س: 
ي تعتمد عىل استخراج وتخصيب اليورانيوم.  ج: 

ي تنتجها المفاعالت النووية والنر
 الطاقة النر

 

 أنواع مصادر الطاقةاذكر  س: 
  متجددةمصادر غت   -2مصادر متجددة    -1 ج: 
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 ما المقصود بـ المصادر المتجددة؟ س: 
 مصادر تتجدد باستمرار رغم استخدام اإلنسان لها ج: 

 

 ما المقصود بالمصادر غت  المتجددة؟ س: 
اف اإلنسان لها ج:   مصادر تنفد بسبب استت  

 

 قارن بي   مصادر الطاقة المتجددة وغت  المتجددة وفق الخصائص مع التمثيل عليها س: 
 األمثلة الخصائص الطاقةأنواع 

 تحافظ عىل نظافة البيئة . 1 الطاقة المتجددة
قلة تكلفة استخدامها بعد مرحلة  . 2

 التشغيل

 الطاقة الشمسية، 
 طاقة الرياح، طاقة المياه. 

  تلويث البيئة . 1 الطاقة غير المتجددة
 
 تتسبب ف

 الكلفة العالية الستخدامها . 2
 ، النفط، الغاز الطبيع 

 الفحم. 
 

  س: 
ِّ
 مصادر الطاقة أهمد عد

ي  -3   الغاز الطبيعي  -2                   النفط  -1 ج: 
 الصخر الزينر

 الطاقة الشمسية  -6     طاقة الرياح  -5  الطاقة الكهرومائية  -4    
 

 النفط أهم مصادر الطاقة س: 
ّ
: يعد   مصادر الطاقة... أو بم فسِّ

ر
 ؟يتمير  النفط عن باف

ي يسهم بشكل كبت   . 1
 ى المعيشة لسكان الدول المنتجة مستو تحسي   ف 

 يتمت   بسهولة نقله  . 2
 انخفاض تكلفة انتاجه يتمت   ب . 3
ي ال  يدخل . 4

 من الصناعات  كثت  كمادة خام ف 
ول األردنية ما  س:   ؟أهمية مصفاة البير
ويد السوق المحىلي بكافة احتياجاته من المشتقات النفطية المختلفة  . 1

 تقوم بتر 
اد المشتقات النفطية ذات الكلفة العالية  . 2  وقف االعتماد الكامل عىل استت 
ي  توفت   . 3

ي األردئ 
ة من العملة الصعبة عىل االقتصاد الوطن   مبالغ كبت 

 ف المواطني   التوفت  فرص عمل آل . 4
 فتح الباب أمام صناعات جديدة  . 5
 والصناعة واإلنشاءات نقلوال لكهرباءقطاع ا، مثل: دعم قطاعات اقتصادية هامة . 6
 بي ِّ  مقدار مخزون األردن من الغاز الطبيعي  س: 
 ( مليار متر مكعب. 444-154)  ج: 

 

، وأماكن تواجده.  س:  ي
 بي ِّ  مقدار مخزون األردن من الصخر الزينر

ي المنطقة الوسط والمنطقة الشمالية الغربية44) ج: 
 ( مليار طن ف 
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ي بالنسبة لألردن س: 
 ما أهمية الصخر الزينر

 يتم استخراج النفط منه  ج: 
))  

  مخزون الصخر الزيئر
 
 ))تنبيه: يحتل األردن المرتبة الثانية بعد كندا ف

 

 ما المقصود بـ الطاقة الكهرومائية؟ س: 
ي يتم توليدها من طاقة المياه ج: 

 الطاقة الكهربائية النر
 

ات الطاقة ا س:   لكهرومائيةاذكر أهمية وممت  
 من أشكال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة . 1
ي بناء األنشطة المختلفة . 2

 تستخدم عىل نطاق عالمي واسع ف 
 

  تعتمد عىل الطاقة الكهرومائية أشهر  ما هي  س: 
ي بناء أنشطتها المختلفة؟ الدول الئر

 ف 
ازيل -3كندا     -2الصي     -1 ج:   الت 

 

 ما المقصود بـ طاقة الرياح؟ س: 
 طاقة مولدة من الرياح باستخدام توربينات إلنتاج الطاقة الكهربائية ج: 

 

  األردنحدد  س: 
 
  تستخدم طاقة الرياح ف

 المناطق الئر
 الطفيلة -2عجلون   -1 ج: 

 

 ما المقصود بـ الطاقة الشمسية؟ س: 
الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس، حيث يسخرهما اإلنسان باستخدام وسائل  ج: 

 التكنولوجيا
ي األردن س: 

 فس: أهمية استغالل الطاقة الشمسية ف 
ق عىل االردن ألن الشم ج:   يوم بالسنة 344س تسر

 

ا؟  س:  ي األردن حاليًّ
 ما مجاالت استخدام الطاقة الشمسية ف 

ي الوقت الحاىلي تزايد  ج: 
ي ف 

. االعتماد عليها بشكل واسع وخاصة ف  ىل 
 المجال المي  

 

 من الناتج المحىل  اإلجماىل   %13,5من إجماىل  احتياجات الطاقة بتكلفة  %96تنبيه: يستورد األردن 
 

ي إنتاج الطاقة عىل الموارد المتجددة س: 
: تعتمد بعض الدول ف   فسِّ

لخصائص تلك الموارد المتجددة أو الطاقة المتجددة: حيث أنها نظيفة صديقة للبيئة،  ج: 
اف اإلنسان لها، بخالف الطاقة غت  المتجددة.   وذات تكلفة قليلة ومتجددة رغم استت  

 

شيد الطاقة س:   لتر
ً
 اذكر حلوال

ي المنازل لتوليد الكه . 1
 رباءإيجاد البديل وهو الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية ف 

 ترشيد استهالك الطاقة غت  المتجددة باستخدام أجهزة متطورة موفرة للطاقة . 2
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 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية: سادسس الالدر 
 التنمية المستدامة؟ ما أهمية س: 
ار بحقوق أجيال المستقبل من خالل االستخدام  ج:  تلبية حاجات السكان دون اإلرص 

ي للموارد 
 ()مفهوم التنمية المستدامةالطبيعية العقالئ 

 

 ؟موارد الطبيعيةال كيف نحمي   س: 
 تضافر جهود األفراد والمؤسسات الحكومية والجمعيات لتوعية المواطني    . 1
 سن قواني   صارمة بحق المخالفي     . 2

 

 ة؟ستغالل الموارد الطبيعيما المقصود بـ  ا س: 
ي الطبيعة وفق  ج: 

ر فيها استخدام اإلنسان للموارد الموجودة ف  حاجاته دون إحداث رص 
 والحفاظ عليها لألجيال القادمة

 

  استغالل الموارد الطبيعيةما هي  س: 
 
 ؟العوامل المؤثرة ف

ي استغالله؟(   س: ): طبيعة المورد  . 1
 كيف تؤثر طبيعة المورد ف 

 درجة وفرته( 4    نوعيته( 3كميته (  2 خصائصه  (1 ج: 
  . مالءمته لالستغالل من قبل اإلنسان مدى(5     

 كيف يؤثر السكان عىل استغالل الموارد؟(   س: ): السكان . 2
ي يزيد الطلب عىل استغالل الموارد  ج: 

زيادة أعداد السكان وارتفاع المستوى المعيسر
 الطبيعية 

ي  . 3
ي عىل استغالل الموارد؟(   س: ) : المستوى التقن 

 كيف يؤثر المستوى التقن 
ي الدولة عىل استغالل الموارد بشكل أفضل ج: 

ي والعلمي ف 
 تساعد درجة التقدم التقن 

 كيف تؤثر التكلفة عىل استغالل الموارد؟(   س: ): التكلفة . 4
  التكلفة القليلة تساعد عىل استغالل الموارد  ج: 

 

هتم باستغاللها االستغالل األمثلاذكر  س: 
ُ
  ي
 ؟أهم الموارد الطبيعية الئر

 مصادر الطاقة  -4  الموارد المعدنية  -3  الموارد المائية  -2 الزراعية  الموارد  -1 ج: 
 

ات االستغالل األمثلأهم  اذكر  س:   لموارد الزراعيةل مؤشر
 مصدات الرياح  -3   الدورة الزراعية  -2 الزراعة الكنتورية  -1 ج: 

 

 ؟لزراعة الكنتوريةما المقصود بـ ا س: 
بة العميقة بالمحاصيل الحقلية عىل طول الحراثة  ج:  ي قليلة االنحدار ذات التر

زراعة األراض 
 الموازية لخطوط الكنتور 
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ي الحفاظ عىل الموارد الزراعية س: 
: تسهم الحراثة الكنتورية ف   فسِّ

 ؟الزراعة الكنتورية ما أهميةأو     
بة من االنجراف  المحافظة  -2 ريان الماء عىل السفوح الجبلية ج تقليل -1 ج:   عىل التر

 

 ؟لدورة الزراعيةما المقصود بـ ا س: 
 لنظام معي    من زراعة مجموعة من المحاصيل بتعاقب منتظم لعدد  ج: 

ً
 السنوات طبقا

 

 ؟ ما أهمية الدورة الزراعية س: 
بة  -2 الغذائية  استهالك العنارص  موازنة -1 ج:   االحتفاظ بخصوبة التر

 

 ؟مصدات الرياحـ المقصود بما  س: 
  صفعبارة عن  ج: 

ُ
ي ت
ات النر  زرع حول الحقول أو عدة صفوف من األشجار والشجت 

 

 ؟ما أهمية مصدات الرياح س: 
ر الرياح الشديدة  التقليل من -2  خفض شعة الرياح أمام وخلف المصد  -1 ج:   رص 

 

ات االستغالل األمثل للموارد الاذكر أهم  س:   مائيةمؤشر
 ، الرشاشاتطرق الري الحديثة، مثل: التنقيط استخدام . 1
 عىل المياه  ةظفاحمد بأهمية الاتوعية األفر  . 2
 تجديد شبكات المياه باستمرار  . 3
ي  . 4

: الحصاد المائ  ي
ي المنا ، من طرق الحصاد المائ 

ابية ف  مثال ، طق الصحراويةالحفائر التر
ي األردن

قع: ف   سد الت 
 بناء السدود  . 5
 طرق الري الحديثةاذكر أهم  س: 
 رشاشاتال -2                  التنقيط -1    ج: 

 

ي األردن )ُبنيت من أجل الموارد المائية( س: 
 اذكر أهم السدود ف 

 سد الموجب -4   سد وادي العرب  -3  سد وادي شعيب   -2   سد الملك طالل -1 ج: 
 

ات االستغالل األمثل للموارد المعدنيةاذكر أهم  س:   مؤشر
 التدوير   . 1
 ، مثل: صهر الحديد الخردة واستخدامه لصناعة منتجاستخدام بعض المعادنإعادة  . 2
ي أصبحت أكتر ندرة بمواد أخرى . 3

، مثل: استخدام األلمنيوم بدل استبدال المواد النر
، بينما يندر النحاس.  ي تراكمات البوكسيت والطي  

 النحاس، حيث يوجد األلمنيوم ف 
 

 ؟التدوير ما المقصود بـ  س: 
 تصنيعها  إىلمعادن مرة أخرى دون اللجوء ام المواد والنفايات الصلبة والإعادة استخد ج: 
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 التدوير أهمية ؟  أو بي ّ  التدوير فوائد ما هي  س: 
 استخدام المواد الخام الجديدة تقليل . 1
 الحفاظ عىل البيئة من التلوث . 2
 توفت  الطاقة . 3

 

 ما المقصود بـ إعادة استخدام المعادن؟ س: 
 إعادة تصنيع المواد والنفايات الصلبة والمعادن بصورة جديدة ج: 
 

ات االستغالل األمثل لمصادر الطاقةاذكر أهم  س:   مؤشر
 : طاقة الرياح، طاقة المياه، الطاقة الشمسيةمثلاستخدام مصادر الطاقة الدائمة،  . 1
 االستخدام الفعال للطاقة . 2

 

 ؟االستخدام الفعال للطاقة ما المقصود بـ س: 
 استخدام كمية أقل من الطاقة ألداء نفس الوظيفة ج: 

 

 اذكر أمثلة عىل االستخدام الفعال للطاقة س: 
ي المنازل   -1 ج: 

 استخدام مصابيح توفت  الطاقة -2تركيب العزل الحراري ف 
 

ا هي م باستخدام مصادر الطاقة الدائمة، يسع األردن لتوفت  الطاقة الكهربائية س: 
اتيجيات   ؟المتبعة لذلكاالستر

 ختلف المناطق المالئمةالهواء بمومراوح  -2 تركيب الخاليا الشمسية  -1 ج: 
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 الثانية: السياحةالوحدة 

 السياحة وأنواعهاس األول : الدر 
 ما المقصود بـ السياحة؟ س: 
انتقال األفراد من مكان إىل آخر داخل حدود الدولة أو خارجها بغرض زيارة األماكن الدينية  ج: 

فيهية، أو االستمتاع بالطبيعة  والحضارية والعالجية والتر
 

د  س: 
ّ
 مكونات السياحةعد

  البلد المضيف  -3  المعالم السياحية  -2  السائح  -1 ج: 
 خارجها( و أنمط السياحة )داخل الدولة  -5   الخدمات السياحية  -4    

 

 ؟أنواع السياحةما هي  س: 
فيهية    -2السياحة الدينية    -1 ج:   السياحة الثقافية -3السياحة التر
 السياحة البيئية -6السياحة الرياضية    -5السياحة العالجية  -4    

 

 ما المقصود بـ السياحة الدينية؟ س: 
سة ج: 

َّ
حة والكنائس والمواقع الدينية  زيارة األفراد لألماكن المقد ، سواء كالمساجد واألرص 
ي دولة أخرى

 داخل الدولة أو ف 
  الهند

 
ق آسيا، والهندوسية ف   جنوب شر

 
 تنبيه: توجد سياحة دينية لغير الديانات السماوية، كالبوذية ف

 

فيهية؟ س:   ما المقصود بـ السياحة التر
ها انتشاًرا، وتتداخل مع كثت  من أنواع السياحة لالستمتاع من أقدم أن ج: 

واع السياحة وأكتر
فيه عن النفس.   والتر

فيهية   من مجمل السياحة الدولية %80تنبيه: وصلت نسبة السياحة الير
 ما المقصود بـ السياحة الثقافية؟ س: 
 زيارة األفراد للمواقع األثرية والمعالم التاريخية والمتاحف ج: 

 

 اذكر أهم أنواع السياحة الثقافية؟ س: 
 المهرجانات التاريخية والشعبية -2سياحة المعارض    -1 ج: 
 ما المقصود بـ السياحة العالجية؟ س: 
 قيام الفرد بالسفر من أجل االستشفاء والعالج واالهتمام بصحته الجسدية والعقلية ج: 

 

 ، مع تعريف كل منهاأقسام السياحة العالجيةاذكر  س: 
ات طبية السياحة الطبية . 1 : وهي زيارة المراكز الصحية والمستشفيات لما فيها من تجهت  

ية ذات كفاءة عالية.   وكوادر بسر
ي عالج السياحة االستشفائية . 2

ي تعتمد عىل العنارص الطبيعية ف 
: وهي السياحة النر

يتية والرمال وال. المرض  وشفائهم شمس العنارص الطبيعية: كالينابيع المعدنية والكي 

 وأمالح البحر. 
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 ما المقصود بـ السياحة البيئية؟ س: 
ار بيئية بغرض االستمتاع وتأّمل  ج:  ا ألية أرص  زيارة مناطق غت  معرضة نسبيًّ

ي  الطبيعة، وهو 
ي القرن الماض 

 نوع حديث من السياحة ظهر مطلع الثمانينات ف 
اتها مع أمثلة عليها  جدولة أنواع السياحة وممير 

 نوع السياحة )المزايا( الهدف منها  عىل مناطق أو أشكال لها أمثلة

مكة المكرمة، المدينة المنورة، 
 ، الفاتيكانالقدس، بيت لحم

  األردن: 
 
 ف

  جبل نيبو
 
 كنيسة صياغة ف

  الكرك
 
ي    ح جعفر الطيار ف  رص 

1 .   
 تقوية الوازع الديئ 

 إنعاش الجانب الروج   . 2
 السياحة الدينية 

 دول حوض البحر المتوسط، 
 دول الكاريئ   

 االستمتاع  . 1
فيه عن النفس . 2  الير
: كركوب ممارسة الهوايات . 3

األمواج، تسلق الجبال، الغوص 
لج عىل الجليد  تحت الماء، الير 

فيهية   السياحة الير

معارض الحرف، والصناعات اليدوية، 
والمأكوالت الشعبية، واألزياء 

 والفنون، والمهرجانات التاريخية
 والشعبية
  األردن: 

 
 ف

  
 
 مهرجان جرش الثقاف

التعرف عىل حضارات األمم 
 السابقة والحالية 

 السياحة الثقافية 

ألمانيا، التشيك، األردن، لبنان 
 )السياحة االستشفائية(

 المستشفيات )السياحة الطبية(

 االستشفاء والعالج . 1
االهتمام بالصحة الجسدية  . 2

 والعقلية

 السياحة العالجية 
 

، مشاهدة زيارة المحميات الطبيعية
ية   الطيور الي 

 االستمتاع وتأمل الطبيعة . 1
التوعية بأهمية البيئة وأهمية  . 2

 الحفاظ عىل مواردها

 السياحة البيئية 

 
 سباق اليخوت)الرياضية البحرية(: 

اعية. )الرياضية  والقوارب الشر
بطوالت كرة  الجماعية لأللعاب(: 

 العالمية.  القدم
لج عىل  )الرياضة الشتوية(: الير 
ركوب الجليد. )الرياضية الصحراوية(: 

 ، وقوة التحملالخيل والجمال

 
ممارسة أنواع المنافسة و  . 1

 الرياضة المختلفة 
 مشاهدة األنشطة الرياضية . 2

 
 السياحة الرياضية 
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 بـ السياحة الرياضية؟ما المقصود  س:  
ي األلعاب والبطوالت الرياضية من أجل المنافسة أو االستمتاع  ج:  

المشاركة ف 
 بمشاهدة األنشطة الرياضية. 

 

 ؟بي   السياحة االستشفائية والطبيةما الفرق  س: 
 يتم تعريف كل منهما لبيان الفرق ج: 
 

ي تعتمد عليها السياحة االستشفائية؟ س: 
 ما العنارص الطبيعية النر

يتية   -2المعدنية   الينابيع -1 ج:   أمالح البحر -5الشمس   -4الرمال   -3الينابيع الكت 
 

ي االستشفاء؟ س: 
 ما فوائد العنارص الطبيعية ف 

م(   -1 ج:  أمراض الجهاز  -3األمراض الجلدية )الصدفية(   -2أمراض العظام )الروماتت  
 التنفسي 

 

 السياحة الرياضية أشكالأو  أنواعاذكر  س: 
اعية و  : سباق اليخوتةالرياضة البحري . 1  القوارب السر
 الرياضة الجماعية: بطوالت كرة القدم العالمية  . 2
لج عىل الجليد  . 3  الرياضة الشتوية: التر 
 الرياضة الصحراوية: ركوب الخيل والجمال وقوة التحمل  . 4

 

ي المرتفع س: 
ي الدول المتقدمة ذات المستوى المعيسر

 فس: تنتسر السياحة الرياضية ف 
 لتوافر المنشآت الرياضية واألدوات والخدمات المرافقة لها ج: 
 

ها انتشاًرا س:  فيهية من أقدم أنواع السياحة وأكتر  فس: تعد السياحة التر
من مجمل السياحة  %04وصلت نسبتها  -2تتداخل مع كثت  من أنواع السياحة  -1 ج: 

 الدولية
 

 فس: يرتاد المسلمون مكة المكرمة والمدينة المنورة س: 
 ألنها أماكن دينية مقدسة عند المسلمي    ج: 
 

ي األردن س: 
 فس: تعد منطقة البحر الميت مركًزا للسياحة العالجية ف 

ي تساعد عىل االستشفاء ج: 
 لتوافر العنارص الطبيعية كأمالح البحر النر
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ي توجد فيها: صنف األماكن السياحية اآلتية ح س: 
سب نوع السياحة والدولة النر

ا، بطولة كأس العالم لكرة القدم عام  م، 2414أم قيس، القدس، شواط  الريفت 
) ي
 برج إيفل، محمية شنغينر
 الدولة نوع السياحة المكان السياج  

 األردن ثقافية أم قيس
 فلسطير   دينية القدس

ا  فرنسا ترفيهية شواط  الريفير

ازيل رياضية م2014العالم بطولة كأس   الي 

 فرنسا ثقافية برج إيفل

  
انيا بيئية محمية شنغيئر  تي  

 
ي أكتر المناطق جذًبا  س:   دول حوض البحر األبيض المتوسط ودول الكارين 

ّ
علل: تعد

فيهية.   للسياحة التر
بة -2بسبب اعتدال المناخ   -1 ج: 

ّ
 توفر الشواط  الخال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السياحة( أشكال)أنواع 

ةالرياضي

يةالصيف ةالشتوي الجماعية
لأللعاب

ةالبحري

يةالبيئ يةالثقاف ةالعالجي

يةاالستشفائ الطبية

في هيةالي  ةالديني
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  س اللدر ا
 مقومات السياحة:  ثان 

 

 
ي أي دولة س: 

 علل: تعد مقومات الجذب السياجي إحدى الركائز األساسية للعرض السياجي ف 
 ومكان الزيارة المقصود -2ألنه منها يتحدد السائح   -1 ج: 
 

د مقومات السياحة؟مقومات السياحةاذكر  س: 
ّ
 .. أو كيف تتحد

 الطلب السياجي  -2عوامل الجذب السياجي   -1 ج: 
 

؟ س:   ما المقصود بـ الطلب السياجي
ي الحصول عىل الخدمات السياحية ودفع الثمن عنها أثناء الرحلة السياحية ر  ج: 

 غبة السائح ف 
 

  اذكر  س: 
 
 الطلب السياج  العوامل المؤثرة ف

كيب العمري   -2الدخل الفردي   -1 ج:   التسويق السياجي  -5وقت الفراغ   -4األسعار   -3التر
 

 
 

مقومات السياحة

الطلب السياج  

العوامل المؤثرة

الدخل الفردي

كيب العمر  يالي 

األسعار

وقت الفراغ

التسويق السياج  

عوامل الجذب السياج  

ية العوامل البشر

ة المناطق األثري
والتاريخية

المتاحف

توفر الخدمات

حتيةالبنية الت

األمن واألمان

يةالعوامل الطبيع

أشكال سطح األرض

المناخ

شواط  البحار 
والجزر 
والشالالت

عية النبات الطبي
يةوالحيوانات الي  

https://www.fb.com/talakheesjo


 

29     www.fb.com/talakheesjohttps://  
 

 ؟الجذب السياج  عوامل ما هي  س: 
يةالعوامل  -2العوامل الطبيعية    -1 ج:   البسر
 

ية اذكر  س:    العوامل البشر
 
 الجذب السياج  المؤثرة ف

 توفر الخدمات -3المتاحف    -2المناطق األثرية والتاريخية    -1 ج: 
 األمن واألمان -5البنية التحتية                      -4    
 

  العوامل الطبيعية اذكر  س: 
 
 الجذب السياج  المؤثرة ف

 المناخ -2أشكال سطح األرض                      -1 ج: 
ّية -4شواط  البحار والجزر والشالالت   -3  النبات الطبيعي والحيوانات الت 

 

ي تعد بيئة  أمثلة عىل أشكال سطح األرضاذكر  س: 
 جاذبة للسياحالنر

ي أوروباحة لسيا مركز : جبال األلب . 1
لج عىل الثلوج ف   التر 

 جبال عجلون والسلط . 2
ً
هون صيفا  : مصايف يرتادها السياح والمتت  

 بسبب درجة الحرارة مناطق جذب سياجي شتاءً  : مناطق األغوار  . 3
 

ي األردن س: 
ي ف 
 اذكر مصايف ومشائر

: مناطق األغوار -مصايف: جبال عجلون والسلط    - ج:  ي
 مشائر

 

 ما المقصود بـ المصايف؟ س: 
ا  ج: 

ً
هون صيف  ومنها المناطق الجبلية العتدال درجة حرارتها، مناطق يرتادها السياح والمتت  

 

ي حركة السياحة وحجمها  : كيف يؤثر وضح س: 
 ؟المناخ ف 

التأثت  حسب نوع المناخ السائد، فالمناخ المعتدل يعد منطقة جذب سياجي بخالف  ج: 
ودة أو الحرارة أو األم  طار الغزيرة والثلوج فهذا يعيق السياحةالمناخ المتطرف شديد الت 

 

؟ س:   لماذا تعد الجبال مناطق جذب سياجي
لج إذا كانت جبال مغطاة بالثلوج   -1 ج:  ي  -2لسياحة التر 

تتحول إىل مصايف سياحية ف 
ي   -3   الصيف

 االستمتاع بالمناظر الطبيعية والهواء النقر
 

 المعتدلمناخها بسبب  سياج   جذبأمثلة عىل مناطق اذكر  س: 
 غرب أوروبا . مناخ  -2  البحر المتوسط  مناخ -1 ج: 
؟  وضح كيف يؤثر  س:   عامل: شواط  البحر والجزر والشالالت عىل الجذب السياجي
؟       أو لماذا تعد شواط  البحر والجزر والشالالت مناطق جذب سياجي
كالسباحة والغطس والتجديف   : ( تسمح بممارسة األنشطة الرياضية1  : الشواط   . 1

لج عىل الماء     ( تتيح االستمتاع بأشعة الشمس2والتر 
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هات 2( لالستمتاع بمناظرها الطبيعية   1: األنهار والشالالت . 2 ( إقامة المتت  
 والنوادي الثقافية والرياضية عىل ضفافها 

 

ي  س: 
ي يمكن ممارستها ف 

 ؟شالالت شواط  البحار والجزر والما األنشطة الرياضية النر
لج عىل الماء  -4 التجديف  -3 الغطس  -2 السباحة  -1 ج:   التر 
 

 جذب سياج  تعد منطقة  أمثلة عىل شالالتاذكر  س: 
 شالالت نياجارا عىل الحدود األمريكية الكندية ج: 

 

؟ س:  ية عىل الجذب السياجي  وضح كيف يؤثر عامل: النبات الطبيعي والحيوانات الت 
ية أحد األسس السياحية   أو علل: يعد النبات الطبيعي والحيوانات الت 

ي  . 1
 ح طبيعية ذات قيمة جماليةمبمال  يتمتع الغطاء النبائر

ة . 2 ة قصت 
 متنفس للسياح باالبتعاد عن التلوث ولو لفتر

ي وجود حيوانات برية وطيور تجوب مناطق واسعة . 3
افق مع الغطاء النبائر  يتر

 

يةالنبات الطبيع  والأمثلة عىل عامل: اذكر  س:   حيوانات الي 
ق آسيا، ووسط إفريقيا، وأمريكا الجنوبية ج:  : جنوب شر ي

 نطاق شبه الغابات االستوائية ف 
 يرتادها الكثت  من السياح علل: تعد المناطق األثرية والتاريخية مناطق جذب سياجي  س: 
 للتمتع بمظهرها الحضاري واألثري . 1
ي يجسدها المعلم األثريللتعرف عىل أبرز الجوانب  . 2

 التاريخية النر
ي يرتادها الناس  أمثلة عىل المناطق التاريخيةأعِط  س: 

 للسياحةالنر
 مرص آثار  -3  بالد الرافدين آثار  -2 آثار حضارة األنباط  -1 ج: 
ي العديد من دول العالم اآلثار اليونانية والرو  -4     

 مانية ف 
ي غ -5     

 
 ضمن أمريكا الوسط واتيماال حضارة المايا ف

ّ  س:   علل: تعد المتاحف عامل جذٍب سياجي
ي للدولة ألنها تعكس ال . 1

 جانب الحضاري والثقاف 
  وبعض المتاحف لها شهرة عالمية فيقبل عليها السياح . 2
ي يرتادها الناس  أمثلة عىل المتاحفأعِط  س: 

 للسياحةالنر
ي نيويورك م -1 ج: 

ي فرنسا  -2    تحف التاريــــخ الطبيعي ف 
 متحف اللوفر ف 

 
  األردن متحف رصح الشهيد

 
 تنبيه: ف

ي  الخدماتما  س: 
  ستكون إذا وفرتها الدولة النر

ً
 ؟جذب السياحلـسببا

 نظام المبيت واإلقامة  -2توفر الفنادق والمنتجعات السياحية     -1 ج: 
السياح إىل ل تأمي   طرق وصو  -5  المطاعم  -4    األدالء السياحيي   والمرشدين  -3    

 وجهاتهم
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ي لبنية التحتية كيف تسهم ا  س: 
 ؟الداخلية والدولية نمو حركة السياحةف 

؟    ي الجذب السياجي
 أو كيف يؤثر عامل البنية التحتية ف 

ي وسائل المواصالت  . 1
  بأنواعها المختلفةالتطور الهائل ف 

 الصحي  وفرة المياه واالتصاالت وخدمات الرصف . 2
  السياحية والمطاعمتوفر الفنادق  . 3

 

 وضح العالقة بي   تطور النقل والسياحة س: 
 العالقة طردية، حيث تطور وسائل النقل يزيد حركة السياحة الداخلية والدولية ج: 

 

 : يعد األمن واألمان من علل س: 
ً
 أهم مقومات السياحة حاليا

ح العالقة بي   األمن وزيادة الطلب عىل السياحة      
ّ
 أو وض

ة إذ يؤثر ا ج:  ي مناطق كثت 
ألمن بالسياحة لما يشهده العالم من اضطرابات ونزاعات مسلحة ف 

  فالعالقة طرديةإذن  ،ال سياحة بال أمان
ً
أينما تكون السياحة مزدهرة يكون األمن مستتبا

 والعكس صحيح
 إليه من عوامل الجذب السياج   وهذا باالستقرار واألمان  ينعم األردنتنبيه: 

 

 ؟دخل الفرد عىل النشاط السياجي ثر كيف يؤ   س: 
ي الحصول  : يعت  الدخل عن اتجاهات السائحي    . 1

اء منتج سياجي معي   ورغبتهم ف  لسر
 عىل الخدمات السياحية ودفع ثمن الرحلة السياحية 

السياحية  الذين يستخدمون المنشآت : رتبط به المجموع اإلجماىلي ألعداد السياحيو  . 2
 داخل الدولة أو خارجها 

 

 مقاييس الطلب السياج  أو اذكر  ؟يقاس الطلب السياجي بَم  س: 
  ياح الوافدين للمنطقة السياحية عدد الس . 1
 عدد لياىلي المبيت  . 2
3 .  

َ
 ة أو الغرف المشغولةشَّ عدد األ

 : كالتاىلي   وهي  لب السياج  والعوامل المؤثرة بهالعالقة بير  الطما  س: 
)العالقة  الطلب السياجي  ازداد ع مستوى دخل الفرد ارتف كلما   : مستوى الدخل . 1

  طردية(
كيب العمري . 2   : التر

ً
 . للسياحة من فئة األطفال والشيوخ تعد فئة الشباب أكتر طلبا

ن الطلب السياجي بأوقات الفراغ واإلجازة فكلما زاد وقت الفراغ زاد  : وقت الفراغ . 3 يقتر
 )العالقة طردية(الطلب عىل السياحة 

زاد الطلب السياجي والعكس  السياحية: كلما انخفضت أسعار المنتجات األسعار  . 4
 )العالقة عكسية( صحيح

 ) عالقة طردية( : ازدياد التسويق السياجي يزيد الطلب السياجي التسويق السياجي  . 5
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ي الطلب السياجي  س: 
 مؤثًرا ف 

ً
 علل: يعد مستوى الدخل عامال

، فكلما  ج:  وط األساسية لتحقيق الطلب السياجي ألن اإلمكانيات المادية من السر
 .  ارتفع مستوى دخل الفرد ازداد الطلب السياجي

 

 علل: تعد فئة الشباب األكتر طلًبا للسياحة س: 
 لما تتمتع به فئة الشباب من القوة البدنية والنفسية وحب المغامرة المحفزة للسياحة ج: 
 

؟ما المقصود ب س:   ـ التسويق السياجي
عملية إدارية تقوم من خاللها المشاريــــع السياحية بتحديد أنشطتها الفعلية والمتوقعة  ج: 

 عن طريق الدعاية واإلعالن والعالقات العامة. 
 

 اذكر طرق التسويق السياجي  س: 
 العالقات العامة -3اإلعالن   -2الدعاية    -1 ج: 

 

ي التر  س: 
 اجي السي أو التسويق ويــــجبي ّ  دور الدعاية واإلعالن ف 

؟     أو ما الهدف من التسويق السياجي
 تحقيق رغبات السياح  -2التحفت   والتأثت     -1 ج: 

 

ي مقدار الجذب ال س: 
د العامل المؤثر ف 

ّ
 : سياجي لألماكن التاليةحد

ي وسط افريقيا  . 1
" ف  ي

: النبات الطبيع  والحيوانات محمية "شنغينر )عامل طبيع 
ية(  الي 

ي إيطاليا مبن  " . 2
ي: المناطق التاريخية واألثرية( الكولوسيوم" ف   )عامل بشر

ي األردن  . 3
ي: توفر الخدماتفنادق الخمسة نجوم ف   (البنية التحتية – )عامل بشر

ي سوريا عام  . 4
ي: األمن واألمان( 2413انخفاض عدد السّياح ف   )عامل بشر

ي األردن . 5
" ف  : الشالالت( شالالت "رميمي    )عامل طبيع 

 
  العالم:  ثالثالس الدر 

 
 السياحة ف

ي حياته س: 
ي يقوم بها المرء ف 

 فس: تعد السياحة من أجمل األنشطة النر
 أو اذكر أهمية وفوائد السياحة   

 يتعرف اإلنسان عىل ثقافات جديدة وحضارات قديمة . 1
 يشاهد تاريــــخ البالد األخرى ويزور أماكنها الرائعة . 2

 

 م؟2414كم بلغ عدد السياح عام   س: 
 مليون 130مليار و ج: 
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 م؟2413كم بلغت العوائد المالية للسياحة العالمية عام   س: 
 تريليون دوالر 1,4 ج: 
 

ي استفادت من عوائد السياحة عىل مستوى العالم س: 
 اذكر أكتر الدول النر

 الواليات المتحدة األمريكية ج: 
 

ي استقبلت سّياًحا عىل مستوى العالم  س: 
 اذكر أكتر الدول النر

 فرنسا ثم الواليات المتحدة األمريكية ج: 
 

 للسياح من الواليات المتحدة األمريكية س: 
ً
 فس: تعد فرنسا أكتر استقباال

لوجود عدد كبت  من اآلثار التاريخية والحضارية والمنشآت العرصية الحديثة والمناظر  ج: 
 م وبرج إيفل: كاتدرائية نوترداعىل المعالم السياحية فيها  ، مثالالطبيعية الخالبة

 

د  س: 
ِّ
  العالمعد

 
 ، مع ذكر نبذة عنهاأهم المعالم السياحية ف

: الكاتدرائية من أروع األمثلة عىل فرنسا() كاتدرائية نوتردام دي باريس، وبرج إيفل . 1

ا 0التصميمات الفرنسية القديمة، زار المعلمي   أكتر من   مليون سائح سنويًّ
، بناه المهندس الفرنسي  324بالكامل، ارتفاعه : مصنوع من الحديد برج إيفل         متر

ي باريس. 1005غوستاف إيفل 
 م، ويقع قرب نهر السي   ف 

( سور الصي   العظيم . 2 ا 5كم، ويزوره أكتر من 2444: طوله )الصير   مليون سائح سنويًّ
ي  . 3

اليا( دار أوبرا سيدئ  ي القرن )اسير
ا ف   المعالم شهرة وتمت  ً

اث 24:أكتر ،من مواقع التر
 مي العال

ي القرن األول الميالدي عىل : )إيطاليا( مبن  الكولوسيوم . 4
ي ف 
ي العاصمة روما، بن 

يقع ف 
 . اث العالمي  شكل مدّرج، وهو من عجائب الدنيا السبع ومن مواقع التر

ي عهد الفراعنة بي   )مرص( األهرامات . 5
ق.م، وتقع عىل 2404 -ق.م2554: بنيت ف 

ة ي منطقة الجت  
 الضفة الغربية لنهر النيل ف 

ي )الواليات المتحدة األمريكية( تمثال الحرية . 6
فر ي نيويورك عىل الساحل السر

: يقع ف 

 للمحيط األطلسي 
ي اإلسالمي المتمثل بالعرص )إسبانيا( قرص الحمراء . 1 : شاهد عىل حقبة الحكم العرئ 

ي القرن 
ي ف 

ي مدينة غرناطة، بن 
ي األحمر، يتألف 4األموي، يقع ف 

ه عىل يد ملوك بن 
 هللا"القرص من قلعة له

ّ
 ا برجان عظيمان وزخارف داخلية مكتوب عليها "ال غالب إال

ي القرن )الهند( تاج محل . 0
ي مدينة أغرا، من أبرز المعالم الرائعة المبنية ف 

م، 11: يقع ف 
اطور الهندي  ي والفرنسي والهندي، بناه اإلمت 

يجمع خليط من الفن المعماري العثمائ 
 جيهان شاه. 

و مدينة ماتشو بيتشو  . 5 ي القرن ()ألبير
م عىل يد شعب األنكا، وصنفت ضمن 15: بنيت ف 

اث العالمي وهي إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة  التر
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ي مدينة إسطنبول، من روائع العمارة )تركيا( متحف وجامع آيا صوفيا  . 14
: يقع ف 

نطية والزخرفة العثمانية  البت  
 )اإلمارات العربية المتحدة(برج خليفة  . 11
غ  . 12  وسيا()ر كنيسة سان بطرست 
وناس  . 13 يابرجا بتر   مالير 

 
 )كوااللمبور(: ف

ازيل(كريستو ريدينتور )المسيح الفادي(  . 14  )الي 
  الواليات المتحدة األمريكيةنصب لنكولن التذكاري  . 15

 
 )واشنطن( ف

: يؤخذ من النبذة عنهلتنبيه:    تعريف أي معلم سياج 
ا
تهمثل  : موقعه، من بناه، تاري    خ بنائه، مير 

 

 ما المقصود بـ سور الصي   العظيم؟ س: 
  ج: 

ًّ
، وحاليا اطور الصي   ي عام من قبل إمت 

نسر  قبل ألق 
ُ
سلسلة من التحصينات الدفاعية أ

 يعد من عجائب الدنيا السبع الجديدة، وموقع تراث عالمي 
 

ي العالم س: 
ة ف   علل: يعد سور الصي   العظيم أكت  مقت 

ة ماليي   عامل لقوا حتفهم أثناء بنائه، وتم دفنهم بالمناطق المحيطة به.  ج:   ألن عسر
 ما المقصود بـ الكولوسيوم؟ س: 
ي القرن األول الميالدي عىل شكل مدرج، من عجائب  ج: 

ي ف 
ي العاصمة روما، بن 

مبن  يقع ف 
اث العالمي   الدنيا السبع الجديدة وأحد مواقع التر

 ما المقصود بـ قرص الحمراء؟ س: 
ي األندلس حقبة العرص األموي  ج: 

ي من قبل المسلمي   ف 
ي مدينة غرناطة، بن 

ي إسبانيا ف 
قرص ف 

ي األحمر. 
ي القرن الرابع الهجري عىل يد ملوك بن 

 ف 
 علل: تسمية قرص الحمراء بهذا االسم س: 
ي ُبنيت منه ج: 

 بسبب الحجارة الحمراء النر
 

د  س: 
ِّ
   مرص  تأشهر أهراماعد

:  ج:  ة وهي ي الجت  
 منقرع -3خفرع    -2خوفو   -1ف 

 

ي الهند س: 
 فس: بناء قرص تاج محل ف 

ا لزوجته "ممتاز محل" ج: 
ً
اطور الهندي جيهان شاه تخليد  بناه اإلمت 

 

 عجائب الدنيا السبع الجديدةاذكر  س: 
 بيتشوماتشو  -4تاج محل    -3مبن  الكولوسيوم   -2سور الصي   العظيم   -1 ج: 
ا )األردن(   -6كريستو ريدينتور]المسيح الفادي[     -5      ا  -1البتر هرم تشيتشن إيتر 

 )المكسيك(
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ي حدد المعل س: 
 م السياجي والدولة، تاريــــخ البناء، والبائ 

   الدولة المعلم السياج      
 
 تاري    خ البناء البان

 - - فرنسا كاتدرائية نوتردام

 م1889 غوستاف إيفل (باريس)فرنسا  برج إيفل

  عام - الصير   سور الصير  العظيم
 قبل ألف 

  
 
اليا دار أوبرا سيدن  - - أسير

 القرن األول الميالدي - (روماإيطاليا ) مبئ  الكولوسيوم

 ق.م2480 -ق.م2550 الفراعنة مرص  األهرامات

الواليات المتحدة  تمثال الحرية
 األمريكية

  

  األحمر أسبانيا )غرناطة( قرص الحمراء
 القرن الرابع الهجري ملوك بئ 

اطور الهندي  الهند )أغرا( تاج محل اإلمي 
 جيهان شاه

القرن السابع عشر 
 الميالدي

و مدينة ماتشو بيتشو القرن الخامس عشر  شعب األنكا ألبير
 الميالدي

 - - تركيا )إسطنبول( متحف وجامع آيا صوفيا

 
  األردن:  لرابعس االدر 

 
 السياحة ف

ق األوس : تعتت  األردن من الدول الرائدةعلل س:  ي منطقة السر
 ف 
ً
 طسياحيا

ي  -1 ج:   عديدة شّيد اإلنسان فيه حضاراتوازدهار حضاري  -2 منطقة استقرار بسر
 

ا س:  اتيجيًّ  فس: يحتل األردن موقًعا استر
ات موقع األأو      ي ما مت   ي جنوب الوطن العرئ 

 ؟ردن الماثل ف 
 بي   دول العالموصل حلقة ألنه  -1 ج: 
 نقطة ارتكاز محوري بي   األقطار العربية وقارات العالم و  -2    

ي خلفت آثاًرا تاريخية عىل  الحضاراتاذكر  س: 
 أرض األردنالنر

 الحضارة الرومانية   -3الحضارة اإلغريقية     -2الحضارة النبطية      -1 ج: 
 الحضارة اإلسالمية -5الحضارة المسيحية   -4    
  األردنالسياحة  أنواعا هي م س: 

 
 ؟ف

 السياحة الدينية  -2السياحة الثقافية والتاريخية   -1 ج: 
 السياحة البيئية -4السياحة العالجية                -3     
 سياحة المعارض والمتاحف   -6سياحة المؤتمرات               -5     
ويــــح -1      فيه والتر  سياحة التر
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  األردنمواقع السياحة الثقافية والتاريخية أقسام ما هي  س: 
 
 ؟ف

 القصور الصحراوية -3القالع التاريخية    -2آثار الحضارات القديمة    -1 ج: 
  األردن الدينيةمواقع السياحة أقسام ما هي  س: 

 
 ؟ف

 مواقع السياحة الدينية المسيحية -2مواقع السياحة الدينية اإلسالمية    -1 ج: 
  األردن العالجيةمواقع السياحة أقسام ما هي  س: 

 
 ؟ف

 مياه البحر الميت  -2الينابيع المعدنية الحارة     -1 ج: 
 : (األردن ما يخصفي) عىل كل مما يىلي  أمثلةأعِط  س: 
 : آثار الحضارات القديمة . 1

ا ( 1   الكنائس واألديرة ( 5  أم الجمال ( 4   جرش (3   أم قيس (2  البتر
  . الشوبك( قلعة 3  الكرك( قلعة 2  عجلونقلعة ( 1: القالع التاريخية . 2
   . عمرة (5  القطرانة( 4 برقع( 3  القسطل( 2  الحرانة( 1 : القصور الصحراوية . 3
مقامات األنبياء  (2مواقع المعارك اإلسالمية ( 1 : مواقع السياحة الدينية اإلسالمية . 4

ي عبيدة عامر بن الجراحمثل ،والصحابة حبيل بن حسنة، : مقام أئ  مقام ، مقام شر
 مقام زيد بن حارثة. الطيار، جعفر 

ي وادي : مثلمواقع الحج المسيحي ( 1: يحيةمواقع السياحة الدينية المس . 5
المغطس ف 

ي عنجرة   4( مكاور  3( جبل نيبو 2الخرار )قرب البحر الميت(  
( كنيسة سيدة الجبل ف 

   ( موقع أهل الكهف5( مار الياس   5
 : محميات أردنية . 6

 دبي   ( 6   عجلون ( 5   األزرق المائية( 4  الموجب ( 3  الشومري ( 2   ضانا ( 1 
ي ذابلة ( 2  حمامات الشونة الشمالية ( 1: مناطق ينابيع حاّرة . 1  )إربد(حمة أئ 

 (الكرك)ابن حماد (  4     )مادبا( حمامات ماعي   ( 3                             
  (الطفيلة)ات عفرا وبربيطة حمام( 5                             

 : مياه البحر الميت "لوجود األمالح والمعادن" منطقة سياحة عالجية . 0
 العقبة ( 3  البحر الميت ( 2  عمان ( 1: فيها سياحة المؤتمرات منطقة تقام . 5
ي البحر الميتسياحة المؤتمرات . 14

 : مؤتمر المنتدى االقتصادي العالمي )دافوس( ف 
ي المعارك اإل  . 11

موك2( مؤتة  1: ردنحدثت عىل أرض األسالمية النر  ( الت 
 : سياحة المعارض والمتاحف والمهرجانات . 12

 مهرجان جرش( 2  ( المعارض الصناعية والعسكرية )سوفكس(1 
ي جان الفحيص  ( مهر 3 

 ( متحف الحياة الشعبية4                         الثقاف 
 : منطقة سياحة ترفيهية وترويحية . 13

 ( األنهار والسدود3    رم ( جبال 2  العقبة ( خليج 1
هات العامة والحدائق4  ( الغابات والمنتر 
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ا دّرة السياحة األردنية   علل: تعد  س:   البتر
ا؟       ا سياحيًّ  أو ما أهمية البتر
ة من السياح -1 ج:  ا كبت 

ً
 تستقطب أعداد

 م2441أصبحت من عجائب الدنيا السبع الجديدة عام  -2    
ا للسياح س:   ما سبب استقطاب البتر
لالطالع عىل النمط المعماري النبطي الفريد المتمثل بالنحت الصخري للمدينة الوردية  ج: 

اة  بي   جبال السر
 

ا؟ س:   أين تقع البتر
 كم.   225جنوب العاصمة عمان عىل بعد  ج: 
ي األردن قديًما؟ أو ما سبب بنائها؟ س: 

 فيم كانت تستخدم القصور الصحراوية ف 
 خدمة القوافل التجارية -3أغراض الصيد   -2أغراض اإلقامة   -1 ج: 
 

ي األردن تنتسر فس:  س: 
 السياحة الدينية ف 

ي  . 1 ي جذبت السياح من دول الخليج العرئ 
بسبب وجود مقامات األنبياء والصحابة النر

ها يا وتركيا وغت   ومالت  
 وجود مواقع الحج المسيحي والعديد من الكنائس القديمة . 2
ي تاريــــخ أهل الكتاب حيث ارتبط تاريــــخ العديد من األنبياء بأرض  . 3

لألردن دور مركزي ف 
 األردن

 ما المقصود بـ المغطس؟ س: 
ي وادي خرار قرب البحر الميت ج: 

ي األردن، يقع ف 
 موقع سياحة دينية مسيحية ف 

 
ي األردن فس: تطو  س: 

 ر السياحة العالجية ف 
ي األردن؟أو ما أسباب تطور السياحة        

 العالجية ف 
 وجود الينابيع المعدنية والجو الصحي  . 1
ي تطوير السياحة العالجية . 2

 طرق العالج الطبيعية والتقليدية ساهم ف 
 

 ما المقصود بـ مياه البحر الميت؟ ولماذا يقصدها السياح؟ س: 
  ماء منطقة عالجية يقصدها السياح من مختلف الدول  ج: 

 
بسبب الخصائص الطبيعية ف

  بالمعادن واألمالح. وطير  ا
 لبحر الميت الغئ 

  السياحة العالجية عام 
 
ق األوسط ف   الشر

 
 م. 2015تنبيه: احتل األردن المرتبة األوىل ف

 

ي األردن س: 
 فس: تنتسر السياحة البيئية ف 

يةل ج:   وجود العديد من المحميات الطبيعية المبنية للحفاظ عىل النباتات والحيوانات الت 
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ي األردن؟عوامل الما  س: 
ي ساعدت عىل قيام المحميات الطبيعية ف 

 النر
 البيئة التضاريسية -2تنوع المناخ   -1 ج: 
 

ي األردن؟ س: 
 منر تأسست أول محمية طبيعية ف 

ي الزرقاء  ج: 
 م1515محمية الشومري ف 

 

 وما أصغر محمية وكم مساحتها؟ ما أكت  محمية؟ وكم تبلغ مساحتها؟ س: 
ي الطفيلة ومساحتها  : محميةأكت   ج: 

 كم مربــع324ضانا ف 
ي جرش ومساحتها     

   كم مربــع  0,5أصغر محمية: دبي   ف 
ات محمية ضانا س:   اذكر ممت  
ي األردن   -1 ج: 

ي األردن -2أكت  محمية طبيعية ف 
ي األقاليم الحيوية ف 

 أكتر المحميات تنوعا ف 
ا من ناحية األ 

ً
 نظمة البيئية واألنماط النباتيةتنبيه: تعد محمية ضانا أكير المناطق تنوع

 
ي األردن من حيث س: 

 : والمساحة الموقع وتاريــــخ التأسيس قارن بي   المحميات الطبيعية ف 
( المحمية  

 
 (2المساحة )كم تاري    خ التأسيس المحافظة ) الموقع الجغراف

 22 1975 الزرقاء الشومري
 12 1978 الزرقاء األزرق المائية
 220 1987 الكرك الموجب
 320 1993 الطفيلة ضانا
 13 1998 عجلون عجلون
 8,5 2004 جرش دبير  

 

ي األردن : ازدياد علل س: 
 نشاط سياحة المؤتمرات ف 

 لسيادة أجواء األمن واالستقرار  -1 ج: 
 القيادة الهاشمية دعمت واستضافت العديد من المؤتمرات.  -2     
 

ي األردن عىل تنشيط الحركة السياحية س: 
 فس: ساعدت سياحة المؤتمرات ف 

 مات السياحيةوالخد زيادة الطلب عىل الغرف الفندقية بسبب ج: 
 

ي األردن س: 
فيهية ف   فس: تواجد بعض مواقع السياحة التر

هات العامة   -1 ج:   وجود الغابات واألنهار والسدود -2بسبب وجود الحدائق والمنتر 
 خليج العقبة وجبال رم مناطق تستقطب السياح -3     

 

فيهية السابقة؟ س:  ي المناطق التر
فيه المستخدم ف   ما أنواع التر

 ممارسة هواية الصيد    -2االستمتاع بالطبيعة وقضاء وقت الفراغ    -1 ج: 
 التجوال -5تسلق الجبال    -4السباحة    -2
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 اذكر مزايا خليج العقبة س: 
 المنفذ البحري الوحيد لألردن عىل البحر األحمر    . 1
 نظافة الشواط   . 2
 صفاء مياه البحر وهدوء أمواجه . 3
 يشكل ميناء العقبة بيئة مثالية لنمو المرجان وأنواع مختلفة من الحياة البحرية . 4
 

حدد المواقع السياحية عىل خريطة األردن: قصت  عمرة، محمية عجلون، قلعة الشوبك،  س: 
ا، أم  قيس، متحف األحياء البحرية البتر
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