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 بسـم هللا الرحمن الرحيــــــــم                            
             

 
                                                                                   

 
 في استنباط المعلومات دون الرجوع للمحتوى الباردة الهوائية ةيوظف الطالب أشكال ورسومات الجبهأن :*األهداف

 الباردة الهوائية ةأن يفسر بلغته الخاصة كيفية تكّون الجبه*
  خط الجبهة-الهوائية الباردة والدافئة ةالكتل:ويعين عليها الباردة الهوائية ةجبهشكال لليرسم أن *
 :ننظر الشكل التالي الذي يمثل جبهة هوائية باردة ثم نجيب عن األسئلة التاليةعزيزي الطالب -

 
 .................................. ............................................................................................: ما نوع الجبهة الهوائية الظاهرة في الشكل-1
   (نصوغ عبارة توضح ذلك)أي من الكتلتين الهوائيتين تندفع نحو األخرى  من خالل األسهم-2

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

 ............................................................................   :ماذا يسمى الحد الفاصل بين الكتلتين الهوائيتين-3

 (   نصوغ عبارة توضح ذلك) .الجو عند التقاء كتلة هوائية باردة مع أخرى دافئةنصف حالة -4 .
................................................................................................................................................................................................................

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

 .الهواء الدافئ والهواء البارد بالنسبة لخط الجبهةأين يتمركز كل -5
................................................................................................. 

 .................................................................... كيف تمثل الجبهة الهوائية الباردة على خرائط الطقس-6

 ونقارن إجاباتنا بما هو موجود في المحتوى 03نفتح الكتاب صفحة :إرشادات
 الباردةخط الجبهة -الهوائية الباردة والدافئة ةالكتل :يهالباردة ونعين عل الهوائيةنرسم شكال يمثل الجبهة  -

 :بالتوفيق                             إعداد                                        
 المعلم أمين اطفيحة                                                                   

 دولة فلسطين    
  يوزارة التربية والتعليم العال

مديرية التربية والتعليم العالي  
 جنوب الخليل 

                                                                                                                                                                                                                       مدرسة ذكور السموع الثانوية

 دراسات جغرافية    :المبحث
 شر اإلنسانيالثاني ع:الصف 

 أوراق عمل:الموضوع
 الدرس األقاليم المناخية الحارة

               م                                                                                        8102:   /   /التاريخ 
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 بسـم هللا الرحمن الرحيــــــــم                            
 

 
 
 
 

 

 يوظف الطالب أشكال ورسومات الجبهة الهوائية الدافئة في استنباط المعلومات دون الرجوع للمحتوىأن :*األهداف
 الهوائية الدافئة ةأن يفسر بلغته الخاصة كيفية تكّون الجبه*
 خط الجبهة -الكتل الهوائية الباردة والدافئة:ويعين عليها الدافئة الهوائية ةلجبهل شكال أن يرسم*
 :ثم نجيب عن األسئلة التاليةدافئة عزيزي الطالب ننظر الشكل التالي الذي يمثل جبهة هوائية -

 
 .................................. ............................................................................................: ما نوع الجبهة الهوائية الظاهرة في الشكل-1
(   نصوغ عبارة توضح ذلك)من خالل األسهم أي من الكتلتين الهوائيتين تندفع نحو األخرى -2

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

 ............................................................................:   ماذا يسمى الحد الفاصل بين الكتلتين الهوائيتين-3

 (   نصوغ عبارة توضح ذلك) .ند التقاء كتلة هوائية باردة مع أخرى دافئةنصف حالة الجو ع-4 .
................................................................................................................................................................................................................

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

  .الدافئ والهواء البارد بالنسبة لخط الجبهةأين يتمركز كل الهواء -5
........................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................. ة الدافئة على خرائط الطقسكيف تمثل الجبهة الهوائي-6
 

 المحتوى في موجود هو بما إجاباتنا ونقارن 03 صفحة الكتاب نفتح:إرشادات

 الهوائية الدافئةخط الجبهة -الهوائية الباردة والدافئة ةالكتل:ونعين عليه الدافئةنرسم شكال يمثل الجبهة الهوائية  -
 :بالتوفيق                             إعداد                                        

 المعلم أمين اطفيحة                                                                          
 

 دولة فلسطين    
  يوزارة التربية والتعليم العال

مديرية التربية والتعليم العالي  
 جنوب الخليل 

                                                                                                                                                                                                                       مدرسة ذكور السموع الثانوية

 دراسات جغرافية    :المبحث
 الثاني عشر اإلنساني:الصف 

 أوراق عمل:الموضوع
 الدرس األقاليم المناخية الحارة

               م                                                                                        8102:   /   /التاريخ 
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 بسـم هللا الرحمن الرحيــــــــم
 

 
 

 يوظف الطالب أشكال ورسومات الجبهة الهوائية المستقرة  في استنباط المعلومات دون الرجوع للمحتوىأن :*األهداف
 الجبهة الهوائية المستقرةأن يفسر بلغته الخاصة كيفية تكّون *
 خط الجبهة -الكتل الهوائية الباردة والدافئة:أن يرسم شكال لجبهة الهوائية  المستقرة ويعين عليها*
 :عزيزي الطالب ننظر الشكل التالي الذي يمثل جبهة هوائية مستقرة  ثم نجيب عن األسئلة التالية-

 

 .................................. ............................................................................................: ما نوع الجبهة الهوائية الظاهرة في الشكل-1
   لماذا ال توجد أسهم تدل على تحرك أي من الكتلتين نحو األخرى-2

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

 ............................................................................   إذن كيف تكون حركة الرياح في الجبهة المستقرة-3

 (   نصوغ عبارة توضح ذلك) .نصف حالة الجو عند التقاء كتلة هوائية باردة مع أخرى دافئة-4
................................................................................................................................................................................................................

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

  .كيف تمثل الجبهة الهوائية المستقرة على خرائط الطقس -5
........................................................................................................................................................................................... 

 

 المحتوى في موجود هو بما إجاباتنا ونقارن 03 صفحة الكتاب نفتح:إرشادات

 المستقرةالهوائية خط الجبهة -الهوائية الباردة والدافئة ةالكتل:ونعين عليه المستقرةنرسم شكال يمثل الجبهة الهوائية  -
 :بالتوفيق                             إعداد                                        

 المعلم أمين اطفيحة                                                                          
 

 دولة فلسطين    
  يتربية والتعليم العالوزارة ال

مديرية التربية والتعليم العالي  
 جنوب الخليل 

                                                                                                                                                                                                                       مدرسة ذكور السموع الثانوية

 دراسات جغرافية    :المبحث
 الثاني عشر اإلنساني:الصف 

 أوراق عمل:الموضوع
 الدرس األقاليم المناخية الحارة

               م                                                                                        8102/   :   /التاريخ 
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