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 )                               : على دفتر االجابة وانقله فيما يأتيرمز اإلجابة الصحيحة  اختر  السؤال األول:

 ( عالمة 30
 اء ؟ما المفهوم الذي يطلق على قدرة الجو وسطح األرض وما عليه من أجسام على رّد األشعة الشمسية الى الفض .1

د.    الحراري الحمل ج.   االشعاع الحراري األرضي ب.  االشعاع الشمسيأ.      

  األلبيدو األرضي

 خفض ؟ما الرياح التي تهب من اليابسة ذات الضغط الجوي المرتفع الى المسطحات المائية ذات الضغط الجوي المن. 2

 موسمية شتوية ماطرة ج.  موسمية صيفية ماطرةب.    موسمية شتوية جافةأ.      

  يفية جافةموسمية صد.  

 ما العملية التي يتحول فيها بخار الماء من الحالة الغازية الى حالة الصالبة ؟. 3

  التساقطد.     التسامي. ج    الترسيب ب.     التبخرأ.      

 ما اتجاه حركة الرياح في المنخفض الجوي في النصف الشمالي من الكرة األرضية ؟ .4

منننن األطنننراف نحنننو المركنننز عكنننس عقنننارب ب.    كس عقارب الساعةمن المركز نحو األطراف عأ.      

  الساعة 

  من األطراف نحو المركز مع عقارب الساعة .د   من المركز نحو األطراف مع عقارب الساعةج.      

 أي األقاليم اآلتية يعد من أقسام األقاليم الحارة ؟. 5

شننننننننننننننننننننننر  د.     التندرا. ج   البحر المتوسطب.                الموسميأ.       

 القارات

 ؟ شمال وجنوب خط االستواءبين أي دائرتي عرض تمتد األقاليم الباردة . 6

 º( 90 – 60د. )   º( 60 – 45ج. )     º( 45 – 30) ب.   º ( 30 – 0) أ.       

رجنة داذا علمن  أن  م فنو  مسنتوس سنطح البحنر.1000كم تكون درجة الحرارة فني مديننة الخلينل الواقعنة علنى ارتفناع . 7

 الحرارة في مدينة

 متر ؟ 200م والتي تنخفض عن مستوس سطح البحر  35اريحا  

 م 23ºد.     م 27ºج.     م 30ºب.     م 42ºأ.       

 بم تفسر انخفاض معدل الحرارة السنوي في المناطق االستوائية مقارنة مع المناطق المدارية ؟. 8

 صفاء الجود.     طول النهارج.  مودية اشعة الشمس عليهاعب.   الغطاء النباتيأ.      

 متى تكون نسبة الرطوبة في الهواء مزعجة لإلنسان ؟. 9

 % فاكثر 65د.   % 60 – 50 ج.   % 50ب.    % 50 – 40أ .      

 االستغالل المفرط لكثير من الموارد الطبيعية ؟ خفيفتقدم العلمي والتكنولوجي في ت. كيف يسهم ال10

 د.   تقليل استغاللهاج.   إيجاد بدائل صناعية لهاب.   زيادة أسعارها  .أ     

 خفض اسعارها

 د الهيدروكربونية فيها ؟تهر بوجود الوقود المعدني والمواما الدولة التي تش. 11

 االرجنتيند.     كنداج.    اليابانب.    الجزائر .أ     

 للطاقة في العالم ؟ كم تشكل نسبة استخدام النفط كمصدر. 12

 %33 د.   %29ج.    %24ب.    % 10. أ     

 

 أي الغابات اآلتية تنمو فيها أشجار األبنوس والمطاط ؟. 13

  المخروطيةد.     النفضيةج.    الموسميةب.      االستوائيةأ.      

و شنرائه عنرض سنعره للهبنوط او دعمنه ألتثبي  سعر محصول او منتج رئيسي اذا ت، ما السياسة التي تتبعها الحكومة . 14

 او تخزينه ثم تصريفه لألسوا  ؟

 القسم األول : يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة وعلى الطالب أن يجيب عنها جميعا .

 ادبي –ر الصف الثاني عش                                         دولة فلسطين                                                      

 م 2021 / 12/  15 التاريخ :                                            وزارة التربية والتعليم                                       

 الزمن : ساعتان                                                                                 مديرية التربية والتعليم / الخليل  

 ( عالمة 100مجموع العالمات )     للفصل الدراسي االول             امتحان الجغرافيا الموحد                                               
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د.    االعفاء الضريبيج.    تعزيز األسعارب.      الضريبة الجمركيةأ.      

    راالحتكا

 يثا في فلسطين ؟دما معادن الطاقة المعلن عن اكتشافها ح. 15

الصنننننننننننننننننخر د.     اليورانيوم ج.   الغاز الطبيعي والبترولب.   الفحم الحجريأ.      

 الزيتي

 

 20 )                                                                                        الثننننناني: السنننننؤال 

                عالمة(
 

  4)                                     الغالف الجوي . اذكر طر  نقل الحرارة الىأ. 

 عالمات (

                                                  وضح التوزيع الجغرافي إلقليم البحر المتوسط في قارة افريقيا .. ب

 ( تانعالم )

  . ثر االرتفاع واالنخفاض عن مستوس سطح البحر في اختالف قيم الضغط الجوي على سطح األرضما أج. 

 ( عالمات 3)      

               لة الثانية ) النضج ( من مراحل تكون العاصفةق العواصف الرعدية في المرحوضح الظواهر التي ترافد. 

 ( عالمات 6 )

 3)              هـ. كيف يتم استغالل المياه كمصدر للطاقة ؟ 

 عالمات (

   ذلك.  لثروة النباتية الطبيعية . ناقشسوء استخدام االنسان ل نتيجةو. هناك مخاطر تهدد البيئة النباتية 

 ) عالمتان (        

 عالمة 20 )                           الثالث: السؤال

) 
 

            من حيث :  غير المرئية األشعةوقارن بين األشعة المرئية  أ.

 عالمات ( 4)     

        مثال عليها  -3 نسبتها من مجموع االشعاع الشمسي -2  طول الموجة  -1          

 4)               وضح كيف يتشكل نسيم الجبل موضحا ذلك بالرسم ب. 

 عالمات (

                                        .لموارد الطبيعية ي األثار السلبية والمدمرة المتالك اما هج.  

 ( عالمات 3 )

 3 )          د. تلعب الطاقة دورا أساسيا في مجال السياسة الدولية , وضح ذلك . 

 عالمات (

)             هـ. التحويل الكهروضوئي من مجاالت استخدام الطاقة الشمسية . ناقش ذلك . 

 عالمتان (

 4)             و. بيّن أقسام الحشائش حسب ارتباطها بكمية االمطار .  

 عالمات (

 عالمة 20 )                           :رابعال السؤال

) 
 

 4)                                                     الجوي على سطح األرض مع امتدادها الفلكي . اقات الضغطنطاذكر أ.

 عالمات (

 4)            ب. وضح كيف تتشكل الجبهة الهوائية الدافئة مع الرسم . 

 عالمات (
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   فلسطين .  عات الجبلية وامتدادها بشكل طولي من الشمال للجنوب في مناخج. بيّن أثر المرتف

 ) عالمتان (       

     :  اآلتيةاألرقام  ما تشير إليهالمرفقة وانقل إلى ورقة االجابه   خريطةال. انظر إلى د

 عالمات ( 10)   

 ( 4نهر )  -           ( 3 ) جبل  -                     ( 2 ) تيار مائي -             ( 1 ) مسطح مائي  - 

( 8)   دولة -                         ( 7)  خليج  -                         ( 6هضبة )  -                   (   5جزيرة )  - 

           

 ( 10)   وادي -         (           9)   معادن - 

        

 

 01 )                               :خامسال السؤال

 ( اتعالم
 

 )                                         تية:                                                                    ف المفاهيم اآلأ. عرّ 

 (عالمتان 

      الرواسب المعدنية -2                   المناخ -1

 3 )                                                                                                                     : يأتيب. علل ما  

 (    عالمات 

 اقل من سفوحه الغربية .لجبال الروكي  مطار على السفوح الشرقيةكميات األ -1

       زيادة الطلب على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة . -2

 3 )                      .                              مثلة األ مع الموارد الطبيعية على أساس انتشارها مكانيا صنف ج. 

 ( عالمات

      اذكر المعيقات والتحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية  .  د.

 (عالمتان  )        

 

 01 )                               :سادسال السؤال

 ( اتعالم
 

 )                                                                                                         ف المفاهيم اآلتية :          عرّ  .أ

 (عالمتان 

 القوس العاملة -2                          التبخر -1   

عالمتان  )                                             :                                                                     يأتيب. علل ما 

) 

 . ضرورة االهتمام بصيانة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها  -1 

 )                         . صف طبيعة األمطار في اإلقليم االستوائيج. 

 ( تانعالم

 4 )           قارن بين الصخور النارية والصخور المتحولة من حيث :   د. 

 ( عالمات

           المعادن التي تحويها  -2  كيفية التشكل  -1       

 

 

 

 نته  األسئلة ...ا

 القسم من سؤالين وعلى الطالب أن يجيب عن واحد منها فقط .القسم الثاني : يتكون هذا 


