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 دولة فلسطين
 وزارة التربية والتعليـم  
 طولكرم مديرية التربية والتعليم/ 

 

 

 
 

 االمتحان التجريبي                        
 

 العلوم اإلنسانية(  )
 

 م   2021/  2020للعام الدراسي 
 

 

 
 الصف الثاني الثانوي األدبي 

 ساعتان ونصف الزمـــن:
 2021/  12 /  التاريــخ : 
 رافياالجغ :المبحــث 

 ( عالمة 100مجموع العالمات )
 
 
 

               
                                                                                                    ( ترك أن يجيب عليها جميعا أسئلة ،وعلى المش ثالثةالقسم األول ) يتكون هذا القسم من                  

      
 عالمة(  60)         : اختر رمز اإلجابة الصحيحة :                                                                         السؤال األول      

 تشكل األشعة المرئية ما نسبته من مجموع اإلشعاع الشمسي : -1     
   %45 -%                                د35 -ج                            %   25 -ب     %                                15 -أ     
 رفع مستوى الدخل في البرازيل؟  إلىما المورد االقتصادي الذي أدى  -2     

 الصخور  -د               النفط                   -ج        األخشاب                      -ب      المعادن                             -أ      
 من األمثلة على المناطق متوسطة اإلمطار؟  -3     
 المناطق القطبية  -القارات                         د  شرق  -ج                  المناطق االستوائية -ب   حوض البحر المتوسط          -أ     
 رة جدا ما عدا : جميع هذه األشعة من األشعة ذات الموجات القصي -4     
 األشعة فوق البنفسجية  -األشعة تحت الحمراء              د  -ج   أشعة جاما                 -األشعة السينية                       ب  -أ     
 يبلغ معدل الحرارة السنوي في المناطق المعتدلة :  -5     
 درجة مئوية  25  -درجة مئوية                        د 22 -ج      جة مئوية        در  17 -صفر درجة مئوية                    ب  -أ     
 يمتد مناخ إقليم التندرا في منطقة :  -6     
 شمال كندا  -هدسن                             دخليج  -ج                 وسط سيبيريا    -ب                   خليج المكسيك      -أ     
 غم( من المادة درجة مئوية واحدة؟1يقصد بها كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة ) -7     
 التلوث الحراري  -الحرارة النوعية                         د  -ج     الحرارة الكامنة               -ب        نقطة الندى                     -أ     
 من نسبة الطاقة المستخدمة في العالم؟ كم تشكل الطاقة المتجددة  -8     
 %10 -%                                     د12 -ج        %                     13 -ب      %                          15 -أ     
 يمكن تصنيف التربة؟   اآلتيةضمن أي المجموعات  -9     
 نادرة الوجود  -د                        محدودية االنتشار -ج           متوسطة االنتشار     -ب                  واسعة االنتشار       -أ     
 على أي منطقة من المناطق التالية يتشكل ضغط جوي منخفض. -10     
 المناطق المنخفضة  -د                    اليابس شتاءا   -ج                   الماء صيفا      -ب                 المناطق الجبلية     -أ     

 تحدث عندما يتحرك الهواء على جانيي الجبهة في االتجاه الموازي لها:  -11     
 الجبهة المماثلة    -د            الجبهة الهوائية الدافئة    -ج       الجبهة الهوائية الباردة     -ب      الجبهة الهوائية المستقرة      -أ      
 كون اتجاه الرياح التجارية في نصف الكرة الجنوبي: ي -12     

 شمالية غربية  -د                         جنوبية غربية   -ج                 جنوبية شرقية    -ب                   شمالية شرقية     -أ      
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 تهب الرياح الموسمية على مناطق:  -13     
 آسياجنوب غرب   -د                     آسيا شمال غرب  -ج               آسياجنوب شرق  -ب                   آسياشمال شرق  -أ      
 ائي الذي يعمل على خفض درجة حرارة السواحل الغربية من قارة إفريقيا؟ ما التيار الم  -14      
 تيار بنجويال  -د                              تيار لبرادور   -ج                  تيار اليابان    -ب                     تيار الخليج    -أ      
 صومال؟ المناخي الذي يتمثل في جنوب ال  اإلقليمما  -15      
 استوائي  -د                                  مداري    -ج                       موسمي    -ب                     معتدل دافئ   -أ      
 بماذا تمتاز المرحلة الثالثة من العاصفة الرعدية؟  -16     
 تالشي الغيوم  -د               نشاط التيارات الصاعدة    -ج        ة    التيارات الهابط توقف  -ب             حدوث البرق والرعد     -أ     
 لتوليد الطاقة الكهربائية؟   األنهارأي من الدول التالية تستغل السدود المقامة على   -17     
 تركيا وموريتانيا  -د                            مصر وليبيا  -ج                    ليبيا والجزائر     -ب                     مصر وتركيا    -أ     
 متر؟  1000ارتفاع  ميليبار فكم يساوي الضغط الجوي على 1013كان الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر  إذا -18     
 ميليبار  713 -د                         ميليبار    813 -ج                   ميليبار      913 -ب               ميليبار       1000 -أ     
 اللطرون في فلسطين؟  إحراجأين توجد  -19     
 جبل الكرمل  -د                           جنوب الخليل    -ج                  غرب القدس      -ب                     قرب سلفيت    -أ     
 تعد صخور متحولة؟  اآلتيةأي من الصخور   -20     

 الفحم الحجري   -د                             الرخام      -ج                     الصوان      -ب                         ت   جراني -أ      
 من أشجار الغابات الموسمية؟  -21      
 الصنوبر  -د                             نخيل الزيت      -ج                          األبنوس -ب                        المطاط     -أ      
 ماذا يطلق على الهواء المتجانس في خصائصه المناخية من حيث الحرارة والرطوبة وغيرها؟  -22     
 دية عاصفة رع -د                              كتلة هوائية  -ج              إعصار مداري      -ب                       جبهة هوائية   -أ     
 الجنوبية؟  أمريكاالمتوسط ) شبه الرطب( في قارة   رالبحأين يتمثل إقليم  -23     
 شمال شرق تشيلي   -د                       وسط تشيلي   -ج         أقصى جنوب تشيلي     -ب             أقصى شمال تشيلي      -أ     
 صيفا على فلسطين؟   اإلمطارما سبب عدم سقوط  -24     
 التيارات البحرية الدافئة   -د        التيارات البحرية الباردة  -ج   نطاق الضغط الجوي المنخفض  -ب            المرتفع الجوي االزوري   -أ     
 على السحب: األمثلة تعدد سحب المزن الطبقي من   -25     
 المرتفعة جدا -د                          المتوسطة    -ج                        المرتفعة    -ب                         المنخفضة   -أ     
 أين تكون حركة الرياح بطيئة جدا؟  -26    

 المناطق القطبية  -د               المناطق شبه القطبية   -ج              المناطق االستوائية    -ب                  المناطق المدارية   -أ     
 .لتالية تنتشر فيها حشائش السفانا احدة من المناطق ا و  -27    

 أوروبا غرب  -د                         شمال استراليا    -ج               األمازون حوض نهر  -ب            هضبة الدكن في الهند     -أ     
 ة بسبب ؟ درجات مئوي 10االستوائي عن  اإلقليمال يزيد المدى الحراري اليومي في  -28     
 طول النهار  -د                          كثافة الغيوم    -تساوي ساعات الليل والنهار     ج -ب                 كثافة الغطاء النباتي    -أ     
 النباتات؟ ألوراقالزراعية   اآلفات أي شكل من أشكال التكاثف يساهم في منع دخول  -29     
 السحب -د                                الضباب  -ج                             الصقيع    -ب                       الندى     -أ     
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 وذلك من خالل مرورها فوق:      الفلسطينية   األغوارفي الجزء الشمالي من  اإلمطارتزداد كمية   -30     
 جبال الجليل  -د                           وادي عربة  -ج           السهل الساحلي     -ب           سهل مرج بن عامر والبطوف   -أ     

 
 سياسية التي تعد من متطلبات إدارة الموارد البشرية؟ ما الحقوق ال -31     
 التعبير واالنتخاب  -د       توفير الخدمات وفرص العمل     -ج           والتجارة      األموالاستثمار  -ب           التعليم والصحة    -أ     

 
 وراء المدارين؟  لماذا يسود الجفاف وتشكل الصحاري في منطقة نطاق الضغط المرتفع -32      

 التقاء كتل هوائية دافئة مع باردة  -د              ارتفاع الحرارة  -ج      تيارات هوائية هابطة     -ب           تيارات هوائية صاعدة    -أ       
 

 ماذا يترتب على ضعف توظيف المعدات التقنية والتكنولوجية في استغالل الموارد الطبيعية؟  -33      
 ضعف االقتصاد   -د                نقص نسبة الفقر   -ج     زيادة استغالل الموارد الطبيعية   -ب            ارتفاع مستوى الدخل   -أ      

 
 كم يشكل النفط من الطاقة المستخدمة قي العالم؟  -34     
 %80 -د                                         % 24 -ج                        %  33 -ب                         %   29 -أ     

 
 المناخية المعتدلة ؟     األقاليمبين أي درجتي عرض تمتد  -35     
 45 – 30 -د                                       60-30 -ج                      40 -30 -ب                        30 – 20 -أ     
 الماء الصغيرة،أو البلورات الثلجية العالة في طبقات الجو العليا بفعل تكاثف بخار الماء وعلى ارتفاعات مختلفة.  هي قطرات من -36    

 الضباب  -د                                     الصقيع   -ج                       الندى     -ب                               السحب  -أ     
 

 ؟ األصليب وجود بعض المعادن في مناطق بعيدة عن مناطق تكوينها ما سب-37     
 عوامل التذرية  -د                         عوامل التجوية    -ج             عوامل التعرية     -ب                   نوع الصخور     -أ     

 
 ة وتدوير النفايات؟ ما مصدر الطاقة الذي يمكن استغالله من المحاصيل الزراعي  -38     
 اليورانيوم  -د                               الكتل الحيوية    -ج             الفحم الحجري     -ب                         البترول     -أ     

 
 كيف يصنف الفوسفات من وجهة نظر الجغرافية االقتصادية؟  -39    

 مواد هيدروكربونية   -د                       معادن الالفلزية    -ج              معادن الفلزية    -ب         الوقود المعدني العضوي     -أ     
 

 كيف  تكون حركة الرياح في المرتفع الجوي؟  -40     
 مع اتجاه عقارب الساعة   -د               حركة رأسية      -ج          اإلطرافمن المركز نحو  -ب          نحو المركز    اإلطرافمن  -أ     
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 عالمة(  15السؤال الثاني : )       
 

 تكون درجة الحرارة    درجة مئوية ،فكم 20متر فوق مستوى سطح البحر تساوي  30على ارتفاع  مدينة يافا الواقعة نت درجة الحرارة في إذا كا  -أ    

 عالمات(  3)                            ( األخرى  العناصر )مع ثبات متر فوق مستوى سطح البحر  900في جبال القدس الواقعة على ارتفاع      
       
 عالمات(                                                                   4في ضوء دراستك للضباب ، أكتب عنه من حيث :                                                                           )  -ب      

 
                               .                  امل التي تساعد على تشكل الضباب العو  -3كيفه حدوثه            -2تعريفه          -1      

 
 عالمات(  5علل ما يلي :                                                                                                              )  -ج     

 ة التبخر. تساعد سرعة الرياح في زياد -1      
 انخفاض درجة حرارة السفوح والقمم الجبلية ليال.  -2      
 ال يزال استخدام النفط مصدرا رئيسا للطاقة.  -3      

 
 عالمات(3)                  هروضوئي في مجال استخدام الطاقة الشمسية؟  التحويل الكمجال   التحويل الحراري وقارن بين مجال  -د      

 
         

 
                                ________________________________________________ 
 

 عالمة(  15السؤال الثالث :)       
 

 المتان( أعط مثاال واحد على كل من :                                                                                                ) ع -أ     
 
 نوع من أشجار االحراج  -4رياح محلية حارة                 -3صخور نارية           -2فلزات غير حديدية                -1     
 

 مات( عال 10)                                                        انظر إلى خارطة العالم الصماء واكتب ما تشير إليه األرقام التالية. -ب       
          

 
 

    
 

       
 عالمات( 3وضح ذلك مع األمثلة؟                ) عنها أثار سلبية ومدمرة أحيانا انه يترتب   إالعلى الرغم من أهمية الموارد الطبيعية،  -ج       
 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 .... يتبع

1  -  2       3     4 – 5        6          7       8       9        10   

وحدات 
 سياسية 

 دائرة عرض جزيرة تيار بحري    خليج  إقليم مناخي  جبال   نهر    
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 عالمات(  10السؤال الرابع : )            

 
 عالمات( 5طة فلسطين وأعين عليها ما يلي :                                                                                             ) ارسم خار -أ      

 
 وممعدن اليوراني  -6     أمالح معدنية       -5مصر         -4  وادي الرمان        -3  سهل عكا        -2         آم الرشراش  -1      

 
 

 )  عالمتان (       عرف ما يلي : )  تجارة الطاقة المتجددة       ،       الترسيب(                                                                   -ب      
 

                                                                                                                                                       عالمات ( 3)                                                                                                   اذكر أهمية الموارد النباتية الطبيعية.    -ج     
 
 
 

                                                                 ____________________________________________________ 
 

 عالمات(  10السؤال الخامس : )          
 

 عالمات(  3)                                              مع توزيع الضغط الجوي والرياح؟ الماطرة   بالرسم الرياح الموسمية الصيفية وضح -أ          
 

 عالمات(  4)                                                                               بين أهم المعيقات التي تواجه إدارة الموارد البشرية؟  -ب          
 

 عالمات(  3)                                                                        التضاريسية ،دعم أجابتك بمثالين. اإلمطار وضح كيف تشكل  -ج         
 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق و النجاح ،،،،  األسئلة انتهت                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 .السؤال الثالث فرع ) ب( خارطة العالم الصماء يتبع
 
 

 القسم الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين ،وعلى المشترك أن يجيب عن أحد السؤالين                              
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