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  2019لعام  

 

 دولة فلسطين 
 وزارة التربية والتعليم  

 اإلدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحانات 
 ساعتان ونصفمدة االمتحـان :  

 21/8/2019اءألربعا اليوم والتاريخ :
 ( عالمة 100مجموع العالمات )

 State of Palestine                             ن الرحيم ـ م هللا الرحم ـــ بس 

                              Ministry of Education  

  D. G. of Assessment, Evaluation & Examinations 

     دبياألالفرع: 
  الجغرافياالمبحث: 
  ( ) أأنموذج: 

    
 ( منها فقط ثالثة( أسئلة، أجب عن )أربعةمالحظة : عدد أسئلة الورقة )

 
 

 ( عالمة 60)السؤال األول:
( في ×إشارة ) رمز اإلجابة الصحيحة، ثم ضع اختر( فقرة من نوع اختيار من متعدد، من أربعة بدائل، 40يتكون هذا السؤال من )

 دفتر اإلجابة: علىالمكان المخصص 
 لى البحر لياًل؟لتي تهب من اليابسة إاى النسمات من الرياح الجافة ماذا يطلق عل. 1 

 د( نسيم الجبل.          ج( نسيم الوادي.     ب( نسيم البحر.                    أ( نسيم البر. 
 في المنطقة القطبية؟ ال تسودما الظاهرة المناخية التي  .2 

 د( الثلج.          ج( البرد.             .ب( الصقيع .                     أ( التبخر 
ي شهر من   ات الحرارة فيها بحيث ال تقل في أرتفاع معدل درجنطاقات المناخية التي تتشابه في إ. ماذا يطلق على مجموعة ال3 

 مئوية؟ °18الشهور عن 
 .د( مناخات قطبية.                 ارةج( مناخات ح                .خات معتدلةب( منا               .أ( مناخات باردة  
 مطار على فلسطين في فصل الصيف ؟سقوط األ عدم. ما سبب 4 

       .ثرها بالتيارات البحرية الباردة ب( تأ    .زوري أ( سيطرة المرتفع الجوي اآل 
 .البحرية الدافئة ثرها بالتياراتد( تأ     .ج( سيطرة الضغط الجوي المنخفض عليها

 وروبية؟الواسعة في الواليات المتحدة األمريكية والدول األ ور الزراعةبب ظه. ما س5 
            جور. ب( توفر اليد العاملة وانخفاض األ    جور. أ( نقص اليد العاملة وانخفاض األ 

 جور.اع األالعاملة وارتفد( توفر اليد                                 جور. ج( نقص اليد العاملة وارتفاع األ
 . ما االمثلة التي تعد من الكوارث غير المتعمدة؟6 

 يات الصلبة.د( التلوث بالنفا           بار النفط. ج( إشعال آ                  ب( حوادث النقل.       أ( الحرائق بفعل الحروب.  
 ه اسم سائح؟المعتاد حتى يطلق علي منية يترك فيها الشخص مكان إقامتهقصى فترة ز . ما أ7 

 د( ال تزيد عن شهر.     شهر.ج( ال تزيد عن ثالثة أ       شهر. ب( ال تزيد عن خمسة أ            أ( ال تزيد عن عام.  
 ن الدولة مؤسسة بشرية ووحدة سياسية واجتماعية دائمة التعرض للتبدل والتغير؟ م العربي الذي يرى أ. ما اسم العال8 

 بن خلدون.إ د(                   دريسي.ج( اإل               بو حامد الغزالي. أب(                    . أ( المقريزي  
 . ما المنطقة السياحية الموجودة على نهر االردن ولها مكانة دينية عند المسيحيين؟9 

 د( سوريك.                    ج( المغطس.                        ب( الروشة.                       . أ( الرفيرا 
 ؟نها دول ذات مساحة كبيرة جداً آلتية تصنف على أي من الدول ا. أ10 

 د( بريطانيا.                    ج( السودان.                         لمانيا. ب( أ                       أ( الهند.  
 يطالية؟ي جزيرة صقلية اإلنا فنواع البراكين ينتمي بركان أت. إلى أي نوع من أ11 

 .د( الساكن                     ج( الغائر.                          ب( النشط.                      أ( الخامد.  

 ( 2يتبع صفحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    

 كامالً  أن يجيب عنه، وعلى المشترك سؤال موضوعي واحدالقسم األول: يتكون هذا القسم من 
 



  
 

 اإلنجاز /2019 لعام             )أ(   :أنموذج        األدبي   :لفرعا                      جغرافياال :مبحث أسئلةتابع 
 رض الداخلية كمورد طبيعي؟في طبقات األ الحية تة الناتجة عن تحلل بقايا الكائناالعضوي . ماذا نصنف المصادر12 

 د( تركيبي.                        ج( سياحي.                            ب( مكاني.                  نتاجي. إأ(  
 نتقاد الدائم؟باء التي تستخدم الفحم الحجري لإلالكهر . لماذا تتعرض محطات 13 
       وكسجين. ب( تطلق غاز األ                   .تطلق غاز الميثانأ(    
 كسيد الكربون.د( تطلق غاز ثاني أ                     ج( تطلق غاز النيتروجين.  
 لى سطح االرض؟طن األرض وخروج المواد المنصهرة إخرة المحتبسة في باب تؤدي قوة ضغط الغازات واأل. إالم  14 
 د( الفيضان.                      ج( االنكسار.                            ب( الزلزال.                   أ( البركان.   
 رصاد الجوية؟غرافيا السياحية وعلم المناخ واألالج . ما العالقة بين15 
      قاليم المناخية الجاذبة للسياحة.ب( تحديد األ            للمواقع السياحية.قتصادية لجدوى اإلأ( ا   
 ستثمار السياحي.د( حجم اإل                         ج( المعلومات التاريخية عن المواقع السياحية.  
 سبانيا؟اسية الطبيعية بين دولتي فرنسا وا  . ما الحدود السي16 
 د( جبال البرانس.        وروبي العظيم.ج( السهل األ                   ريزونا. أب( صحراء                 أ( نهر البو.    
 . ما هي منطقة الخالف السياسي بين الهند وباكستان وتعتبر من المشكالت الحدودية؟17 
 د( عربستان.                      .ج( بلوخستان                               ب( ثار.                  أ( كشمير.    
 لى ظاهرة التصحر؟ل البشرية المؤدية إتية تعد من العوام. أي من اآل18 
 د( إزالة الغابات.                  ج( زحف الرمال.                        ب( تملح التربة.            نجراف التربة. أ( إ   
 مريكا الجنوبية؟هرة النينو في السواحل الغربية ألحدوث ظاي من النتائج المترتبة على . أ19 
       ب( وفرة المحاصيل الزراعية.    لى الطبقات العليا. أ( صعود األسماك إ   
 د( قلة حدوث الفيضانات.                                    عماق. ج( هروب األسماك نحو األ  
 ستغالله من المحاصيل الزراعية وتدوير النفايات؟ما نوع مصدر الطاقة الذي يمكن ا. 20 
 اليورانيوم.د(                        البترول.ج(                       الفحم الحجري.ب(     الكتلة الحيوية.        أ(    
 ا الشمالية؟مريك. أين يمتد اإلقليم المعتدل البحري في قارة أ21 
                        ب( من جنوب كاليفورنيا حتى فلوريدا.                           سكا. جنوب األ من شمال كاليفورنيا حتى أ(   
 د( السهول الوسطى.                                     ن. ج( من فلوريدا حتى خليج هدس  
 ؟مارات العربية المتحدةطناعية السياحية والموجودة في اإلص. ما الجزر اإل22 
 د( جزر النخيل.                      ج( سوقطره.                             ب( حنيش.             أ( طنب الكبرى.    

 جسام؟األلبيدو في ختالف األ. ما العامل الذي يؤدي إلى إ23 
 شعة.د( زاوية سقوط األ                  تجاه الرياح.ج( إ                    ب( الضغط الجوي.            رض. أ( دوران األ   
 ستوائي؟. ما صفات أمطار اإلقليم اإل24 
 د( فصلية وغزيرة.              ج( دائمة ومتوسطة.                       ب( دائمة وغزيرة.             أ( فصلية وقليلة.    
 حراج وادي قانا في فلسطين؟تشر أين تن. أ25 
 فيت.د( سل                       ج( القدس.                            ب( الخليل.                    أ( الجليل.    
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 اإلنجاز /2019 لعام             )أ(   :أنموذج        األدبي   :لفرعا                      جغرافياال :مبحث أسئلةتابع 
 قامة الحدود بين الدول؟من األهداف األساسية إل عتبرال يتية . أي من اآل26 
 من.د( توفير األ                ج( منع التهريب.              راضي الزراعية. ب( توسيع األ           أ( تحصيل الرسوم.   
 . ما تأثير األشعة تحت الحمراء على الغالف الجوي وسطح األرض؟27 
                  ارتفاع درجة الحرارة.ب(                                                .انخفاض درجة الحرارة  أ(   
 .د( نشاط حركة الصفائح التكتونية                                              .ج( حدوث الزالزل والبراكين   
 لى تشكل الصحاري الحارة في العالم؟. ما األسباب التي تؤدي إ28 
                       ثرها بالتيارات البحرية الدافئة. ب( تأ                                 ستوائي. اإلأ( الضغط الجوي المنخفض    
 د( سيطرة التيارات الهوائية الصاعدة.                           تساع اليابس وبعدها عن المؤثرات البحرية. ج( إ   
 التي تعد من فلزات السبائك ؟. ما المعادن الفلزية 29 
 د( الماغنيت والهيماتيت.             ج( الزنك والقصدير.                     ب( المنغنيز والنيكل.        أ( النحاس والرصاص.    
 ستغالل الطاقة الشمسية في مجال التحويل الحراري؟. ما المبدأ الذي يقوم عليه إ30 
  لى حرارة. إشعه وتحويلها متصاص األجسام الفاتحة لألب( إ               لى حرارة. متصاص األجسام الداكنة لألشعة وتحويلها إأ( إ   
 لى حرارة.د( عكس األجسام الفاتحة لألشعة وتحويلها إ                    لى حرارة. ج( عكس األجسام الداكنة لألشعة وتحويلها إ  
 ما نوع الغابات التي تظهر في حوض نهر الكونغو؟. 31 
 د( الصنوبرية.                    . ج( النفضية                             ستوائية.ب( اإل                أ( الموسمية.    
 %؟25راضي الزراعية والنباتات الطبيعية بحوالي . ما درجة التصحر عندما تنخفض إنتاجية األ32 
 د( شديد جدًا.                      ج( شديد.                                 ب( معتدل.                   أ( ضعيف.    
 سود في اوكرانيا ورومانيا؟احل البحر األ. ما الرواسب العالجية الموجودة على سو 33 
 د( الجيرية.                     ج( الكلسية.                                 ب( الرملية.                  أ( الطينية.    
 حتالل الصهيوني السيطرة عليه ويوجد في لبنان؟. ما اسم النهر الذي حاول اإل34 
 د( اليرموك.                    ج( الليطاني.                                  ب( بردة.                  أ( العاصي.    
 نطاق الضغط الجوي  سم الذي يطلق على الرياح التي تهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع فيما وراء المدارين باتجاه ما اإل .35 

 المنخفض في المناطق المعتدلة وشبه القطبية؟      
 د( الرياح التجارية.   )العكسية(. ج( الرياح الغربية                       ب( الرياح الموسمية.             ( الرياح القطبية. أ   
 عداد السكان وحاجتهم عن ما هو متاح من الموارد مع ضعف استخدام المعدات التكنولوجية؟. ما الدول التي تميزت بزيادة أ36 
 د( كندا والسويد.         ج( نيجيريا وبنغالدش.                           لمانيا واليابان. ب( أ              تشاد. أ( ليبيا و    
 لى الحالة الغازية؟يث يتحول الماء من حالة السيولة إي درجة حرارة فوق الصفر بحرة دائمة الحدوث في الطبيعة عند أ. ما الظاه37 
 .د( الندى                     ج( الرطوبة.                                ب( التكاثف.                   أ( التبخر.    
 يرانية؟اء وتوجد على الحدود العراقية اإل . ما اسم الجبال التي يستغل تراكم الثلوج على بعض قممها لممارسة رياضة التزلج في الشت38 
 د( هندكوش.                   ج( زاغروس.                                 ب( طوروس.                  أ( بنطس.    
 ؟م1997تفاقة كيوتو عام إ. بماذا اختصت 39 
            حتباس الحراري. ب( الحد من اإل           نتشار التصحر. أ( الحد من إ   
 د( الحد من مخاطر الصقيع.                                     مطار الحمضية.ج( الحد من مخاطر األ  
 ة هوائية دافئة وتحل محل الكتلة الهوائية الباردة؟. ما نوع الجبهة الهوائية التي تتكون عندما تسيطر كتل40 
 د( المعتدلة.                     ج( الباردة.                                 ب( المستقرة.                   أ( الدافئة.    

 ( 4يتبع صفحة )                                     الحظ الصفحة التالية                                                               
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 اإلنجاز /2019 لعام             )أ(   :أنموذج        األدبي   :لفرعا                      جغرافياال :مبحث أسئلةتابع 
 
 

 عالمة( 20) :ثانيالسؤال ال
 خريطة فلسطين، وعين عليها اآلتية:ارسم أ( 
 عالمات( 6)                .                         ، النقب، القدس، جنين، غزة، عكا(عربةطبريا، وادي بحيرة )البحر الميت،   
 عالمات( 4)عمًا اجابتك باألمثلة التوضيحية.راستك للمشكالت المائية، اكتب عن مشكلة مياه نهرّي دجلة والفرات مدمن خالل د  (ب
 عالمات( 4)                                لى سطح األرض.الف كمية اإلشعاع الشمسي الواصل إبين أثر طول النهار في اخت (ج
 عالمات( 4)                                                       إدارة الموارد البشرية.  اذكر المعيقات والتحديات التي تواجه  (د

 )عالمتان(                                                                              عرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية: هـ( 
  .الحرارة النوعية .1
 .الجغرافيا السياسية .2
  

 عالمة( 20) :لسؤال الثالثا
قليم جنوب آسيا وشرقها والمحيط الهادي السياحي من حيث:وقارن بين اقليم أور   (أ  عالمات( 6)                 با السياحي وا 

                         أشهر دولها.     -          األسباب المؤدية لذلك  -     حي االمرتبة في التدفق  السي -
 عالمات( 4)                                      الل دراستك للكوارث المناخية، أكتب عن التغيرات المناخية من حيث:من خ  (ب

                                                                                                      العوامل الطبيعية المؤدية إلى حدوثها. -       مفهوم التغير المناخي  -
 عالمات( 10)                             اء ما تشير اليه األرقام اآلتية:  الخريطة المرفقة ثم انقل الى دفتر اجابتك اسمانظر  (ج

 (6)واحة  -         (5،4) دول -           (3) جزر -(           2) جبال -     (             1) تيار مائي -
   (10) مسطح مائي -(        9) صحاري  -      (  8) شالالت -  (     7) ول ذات شكل طوليد -
 عالمة( 20) :رابعالسؤال ال

 عالمات( 6)             من خالل دراستك لتصنيف الدول حسب تركيبها السياسي: أكتب عن نظام الدول اإلتحادية الفيدرالية، (أ
                                                                                                                    مدعمًا إجابتك باألمثلة؟ 
 عالمات( 4)                                     صف خاصية الضغط الجوي والرياح في مناخ اإلقليم االستوائي؟   (ب
 (عالمات 10)                       تية:ء ما تشير اليه األرقام اآلتك اسمالى دفتر اجابإالخريطة المرفقة ثم انقل  انظر  (ج

 (16) واحة -        (14،15) دول -   (      13) جزر - (          12) جبال -(                 11) تيار مائي -
 (20) ئيمسطح ما -   (   19) صحاري  -      (   18) شالالت - (    17) دول ذات شكل طولي -

 
 

 انتهت األسئلة

 فقط.  وعلى المشترك أن يجيب عن سؤالين منها ثالثة أسئلة،القسم الثاني: يتكون هذا القسم من 

4 


