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 دولة فلسطين           

 وزارة التربية والتعليم        

 قلقيلية    –مديرية التربية والتعليم       

 

  

 

  

            م2022 / 2021التجرييب (األول )امتحان نهاية الفصل الدراسي                                                

                                        ونصف نساعتا االمتحان:مدة                عالمة  ( 100مجموع العالمات )                     .جغرافيةدراسات  المبحث:
     م 21/12/2021  التاريخ:                                                                                االدبي عشر  الثاني الصف:

 ( منها فقط خمسة( أسئلة، اجب عن )ستةمالحظة: عدد أسئلة الورقة )

 

 

 عالمة( 03) :األولالسؤال 

   اإلجابة:انقله الى ورقة ثم  الصحيحة،اإلجابة رمز اختر       

 م ؟ 500تبلغ درجة الحرارة على ارتفاع    فكم °10م هي 2000اذا علمت ان درجة الحرارة على ارتفاع  -1

       °30د.                                    °22ج.                               °20ب.                        °صفرأ.   

 اسيا؟ ما نوع الرياح التي تهب على جنوب شرق  -2

 د. اليومية                             لموسمية ج. ا                ب. المحلية                         القطبية       أ.  

 ما جهاز قياس الضغط الجوي؟  -3

 د. السيكروميتر                 الثيروميتر  ج.               ب. االنيمومتر               الباروميتر الزئبقي   أ.  

 ماذا يعني تحول الماء من الحالة المتجمدة الى الحالة الغازية مباشرة دون المرور بالحالة السائلة؟  -4

 ميالتساد.                          ج. الترسيب                   ب. التكاثف                          أ. التبخر        

 ما أشهر الدول التي تستخدم الطاقة النووية في انتاج الكهرباء؟  -5

 بريطانيا والواليات المتحدة         د.      كندا واليابانأ. الصين والهند                      ب. ايطاليا وفرنسا              ج.   

 اقل تلويثا للبيئة؟ أي من مصادر الطاقة يحتوي على وحدات حرارية عالية ويعد  -6

 الغاز الطبيعي                ج. النفط                                   د.    الزيت الصخري أ. الفحم الحجري                    ب.   

   السحب المتوسطة؟مثاال على   أي منها تعد  - 7

 السمحاق الركامية  د.                المزن الركاميةج.                الركام المتوسط.ب                    المزن المتوسطة أ.  

 ؟ مفاجئ ما الذي ينتج عن تمدد الهواء وتقلصه بشكل  -8

 د. المنخفض الجوي                                 الرعد ج.             ب. الصاعقة                              أ. البرق      

 التقاء كتلة هوائية باردة مع كتلة هوائية دافئة؟ماذا ينتج عن  -9

 د. مرتفع جوي                    ج. منخفض جوي               ب. كتلة هوائية               جبهة هوائية       أ.   

 ما اإلقليم المناخي الذي يظهر في حوض نهر الكونغو وساحل غينيا؟  -10

 د. البارد                          ج. الموسمي                     االستوائي ب.                      المداريأ.   

 أي الرياح مسؤولة عن تساقط االمطار على إقليم البحر المتوسط شتاًء؟  -11

 الجنوبية الغربية                       د.                    الشمالية الغربية ج.         الجنوبية الشرقية ب.          الشمالية الشرقية    أ.  

 ما االمتداد الفلكي لألقاليم المناخية الباردة؟  -12

 90-60د.                                 60- 45ج.                  40-30ب.                           18-0أ.   

 وية في الموارد الطبيعية؟ عضال غيرضمن أي تصنيف تدخل المصادر   -13

 د. طبيعي                              تركيبي  ج.               ب. انتاجي                          أ. مكاني        

 

 

 وعلى الطالب ان يجيب عنها جميعا  )أربعة( أسئلةالقسم األول: يتكون هذا القسم من 
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 بماذا يرتبط جود الموارد المعدنية؟  -14

طبيعة التركيب أ. المستوى العلمي والتكنولوجي        ب. الظروف المناخية        ج. الظروف االقتصادية      د.   

 الجيولوجي 

 العضوي الذي قامت عليه النهضة الصناعية؟ هو مورد الوقود ما  -15

 د. الطاقة الشمسية        از الطبيعي       ج. الغ                     ب. النفط الفحم الحجري                         أ.  

 كم يبلغ طول موجات االشعة المرئية ذات الموجات القصيرة؟  -16

 ن ما يكرو   0.7من  رد. اكث( ميكرون          4 - 0.7)ج. ( ميكرون       0.7 - 0.4)ب. ( ميكرون       0.4)أقل من أ.   

 األرض وما عليها من اجسام الى الهواء المالمس لها؟ماذا يطلق على انتقال الحرارة من  -17

 ج. فقدان الحرارة الكامنة        د. االشعاع الحراري األرضي التوصيل الحراري        أ. الحمل الحراري           ب.   

 ما اشهر أشجار الغابات النفضية ؟  -18

 د. البطم والبلوطالزان والفلين                   ج.       ب. نخيل الزيت والخيزران         أ. االبنوس والمطاط        

 أي من االحواض النهرية ال تتمثل فيها الغابات االستوائية؟  -19

 الدانوب د.                       يج. الزامبيز                   ب. الكونغو                    أ. االمازون       

 االجتماعي الذي يعد من متطلبات إدارة الموارد البشرية؟ ما الحق -20

 توفر فرص العمل      د. التعبير عن الرأي ج.توفر الخدمات الصحية والتعليمية       ب.    أ. استثمار األموال       
............................................................................................ ........................................................ 

 عالمة(  20) الثاني: السؤال

 عالمات(6)                              ابين أثر التيارات البحرية في اختالف درجة الحرارة من مكان الى اخر. -أ( 

 عالمات( 3)                                                          عدد المخاطر الناجمة عن حدوث العواصف الرعدية.أ - (ب
 عالمات(6)                                       صنف الموارد الطبيعية حسب التصنيف المكاني مع األمثلة.أ - (ج
 عالمات(5)                                                                                                              علل ما يأتي:أ -( د
 . يصل المناطق االستوائية كمية أكبر من االشعاع الشمسي من المناطق القطبية-1

 .الستغالل الطاقة الريحية اثار سلبية-2

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

 عالمة(  20) السؤال الثالث:

  عالمات(5)                                                                                                      :االتيةعرف المفاهيم أ -( أ

 (  االرضي االلبيدو*     سياسة تعزيز األسعار  *   *طاقة الكتلة الحيوية      المناخات الحارة  *  الحرارة النوعية *) 
 عالمات( 5)                                                      اوازن بين الية حدوث كل من نسيم البحر ونسيم الجبل.      -( ب

 عالمات(10)          اآلتية:ما تشير اليه األرقام أسماء  اجابتكى ورقة انقل الالمرفقة ثم العالم انظر إلى خريطة  -( ج

(1 ) (2 ،3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ،8 ) (9 ،10 ) 

 وحدات سياسية  جبال  هضبة  خليج  نهر  مسطحات مائية  دائرة عرض 
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 عالمات( 20) السؤال الرابع:

 عالمات( 5)       (االمطاركمية  * التضاريس)* وضح اثر العوامل االتية في كثافة وتوزيع الغطاء النباتي الطبيعي أ -( أ

 عالمات( 3)                                                                                                 .كيفية حدوث الندى رفسأ -( ب

 عالمات( 6)                            .على نموذج للكرة األرضية ابين توزيع نطاقات الضغط الجوي على سطح األرض  -( ج

 عالمات(6)                                                        .فرق بين مميزات الصخور الرسوبية والصخور النارية أ -( د

 

 

 عالمات(  10) لخامس:ا

 عالمات( 4)                                                                  التضاريسية.االمطار  حدوث   يةكيف اوضح مع الرسم  -أ( 

   عالمات(3)                                                (  ذلكوضح )أ  تعد االغوار من العوامل المؤثرة في مناخ فلسطين -( ب

 عالمات( 3)                                                                                      .اهمية الطاقة في حياة االنسانأبين  -( ج

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

 عالمات( 10) :سادسالسؤال ال

 عالمات( 4)                                                         المعيقات والتحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية. اذكر -أ( 

                                                           عالمات(3)                                                          (.النسبيةالرطوبة  المطلقة،الرطوبة )مفهومي بين  أقارن -( ب

 عالمات( 3)                    .(وضح ذلك)أ من المخاطر التي تهدد الموارد النباتية الطبيعية سوء استخدام االنسان لها -( ج

 

 

 األسئلةانتهت 
 

ى مت  ت  ا  ن  ج 
ق  والن  ي  وف  ع الي  مي  لج 

ل
 ح

 فقط  منها واحد عن  اجب ،سؤالين من القسم هذا يتكون الثاني: مالقس  

 (4صفحة ) يتبع            الحظ الصفحة التالية
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