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 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

  :يناصبها مبا انحانية انعبارات أكًم  :األول انضؤال

 اٌّؼّغح اىْجبربد ٍِ اىؼغفج ّجبد ٌؼزجغ .1

 .ؿ١ًٙ  ٌـَى اىذغاعح صعجخ رْشفط دٍش فٍٔ اىذغ ٌْنـغ اىظي اىَ٘ؿٌ .2

 .اٌطمؾ ٌـَىساله فزغح ػٍٍْخ قصٍغح   اىج٘ دبىخ .3

 اٌٛؿُ. ٌـَى اىفقغ ثظٖ٘ع ٌجشغ ٗ األٍطبع ثضاٌخ ثٔ ٌنُ٘ اىظي اىَ٘ؿٌ .4

 .جْٛ اٌى٠ٛذ ٌـَى ٍبئً ىـبُ ػِ ػجبعح ٕ٘ ٗ اىنٌ٘زً اىـبدو ٌز٘ؿػ صغٍغ سيٍج .5

 ادّض اٌجبثغ. اٌش١ز ػٖض فً صٗىخ إىى إٍبعح ٍِ اىنٌ٘ذ رذ٘ىذ .6

 .إٌّبرع ّ٘ اىؼبىٌ ىضٗه اىؼغض صٗائغ ذضصر .7

 اٌـغا٠بد. ثبؿٌ ٍبٌ٘ ٗ أثغٌو ٗ ٍبعؽ فً رـقػ اىزً اىغػضٌخ األٍطبع رؼغف .8

 اٌص١ف. فصو فً رٖت ٍغجغح عٌبح اىج٘اعح .9

 لٍٗ األِطبع. اىنٌ٘ذ فً اىْجبرً اىغطبء فً أصغد اىزً اىَْبسٍخ اىظغٗف ٍِ .01

 .ٚاصٞ اٌجبغٓ اىنٌ٘ذ صٗىخ فً اىجبفخ األٗصٌخ إٌٔ ٍِ .00

 .أدّض اٌجبثغ اىشٍز ػٖض فً ػِ اىْفػ اىزْقٍت اٍزٍبػ دق ٍْخ رٌ .02

 إٌجبربد اٌّؼّغح . رـَى اىؼبً غ٘اه رَْ٘ ػٍَقخ جظٗع طاد ّجبربد .01

 سػ. 363 ٌجيغ ػضص سط٘غ اىط٘ه .01

 صائغح 183ػضص صٗائغ اىؼغض ٌجيغ  .05

 سػ االؿزٛاءصائغح اىؼغض اىغئٍـٍخ رـَى  .01

 سػ جغ٠ٕزشسػ اىط٘ه اىغئٍـً ٌـَى  .01

 .اٌّٛلغ اٌفٍىٍٟ٘قغ اىضٗىخ ثبىْـجخ ىشط٘غ اىط٘ه ٗصٗائغ اىؼغض ٌـَى  .01

 ثٛث١بْامجغ اىجؼع اىنٌ٘زٍخ جؼٌغح رـَى  .09

 صٚاعح اٌغ٠بحاىجٖبػ اىظي ٌقٍؾ ؿغػٔ ٗارجبٓ اىغٌبح ٌـَى  .21

 شّبال. 33:08صائغرً اىؼغض اىزً رَزض ثٍَْٖب صٗىخ اىنٌ٘ذ  .20
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 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

 .اٌذبعح إٌّطمخاىَْطقخ اىَْبسٍخ اىزً رقغ ثٖب صٗىخ اىنٌ٘ذ ًٕ  .22

 ٔبؿب.ثجٖ٘ص اىؼغة فً ػيٌ اىفيل رـَى  أشبصدٗمبىخ اىفعبء اىزً  .21

 .٠ِٛب 50ٍ٘ؿٌ ؿٍٖو  أٌبًٌجيغ ػضص  .21

 اٌجٛػاءاىَ٘ؿٌ اىَْبسً اىظي ٌنُ٘ فٍٔ عٌبح اىـًَ٘ ٕ٘  .05

 صبٌخ اٌؼج١غٞاىؼيَبء اىنٌ٘زٍُ٘ فً ٍجبه اىفيل ٕ٘ اىضمز٘ع  أشٖغ .21

 .اٌّغثؼب١ٔخ ًٌ٘ ٌـَى  11اىَ٘ؿٌ اىَْبسً اىظي رْشفط فٍٔ اىذغاعح ىَضٓ  .21

 .وذ١ًربد اىذ٘ىٍخ فً صٗىخ اىنٌ٘ذ ٍضو اىْجب .21

 اٌجًّ اىصذغاء ٌـَى ؿفٍْخاىذٍ٘اُ اىظي ٌطيق ػئٍ  .29

 ادّـخ.اىجذغ ٕ٘  ىـيذفبحاالؿٌ اىَذيً  .11

 اٌؼٛؿك ٚاٌصؼٛح ٚاٌشع١غٞ.اىطٍ٘ع فً ثالصي ٍضو  أشٖغ .31

 اٌش١ز ادّض اٌجبثغاىذبمٌ اىؼبشغ ىضٗىخ اىنٌ٘ذ ٕ٘  .30

 1901 ٕ٘دَضٌخ افززبح اىَضعؿخ االفٍٔ رٌ اىؼبً اىظي  .11

 اٌش١ز ػجض هللا اٌـبٌُدبمٌ اىنٌ٘ذ اىظي ىقت ثبث٘ االؿزقاله ٕ٘  .34

 1963اّزشبثبد ٍّبثٍخ فً صٗىخ اىنٌ٘ذ ٕ٘  أٗه أجغاءاىؼبً اىظي رٌ فٍٔ  .15

 اٌش١ز ػجض هللا اٌـبٌُدبمٌ اىنٌ٘ذ اىظي  عفغ اىؼيٌ اىجضٌض ىضٗىخ اىنٌ٘ذ ٕ٘  .11

 اٌش١ز ػجض هللا اٌـبٌُاىؼغثٍخ ٕ٘  اىجبٍؼخ إىًاىذبمٌ اىظي اّعَذ فً ػٖضٓ اىنٌ٘ذ  .11
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 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

  :انحانية انعبارات أياو  ( x )أو( √) عالية ضع:  انراني انضؤال

 ( x )  اىزؼبعٌج ثنضغح اىنٌ٘زً اىـبدو ٌزَزغ .1

 ( x ) جبئغ عػٍب ٌـَى ال اىغػً فً اإلفغاغ .2

 ( x ) 0911 ػبً فً ثغٌطبٍّب ٍغ اىذَبٌخ ٍؼبٕضح إىغبء رٌ .1

 (√) ً 0911 ػبً فً ّفػ شذْخ أٗه رصضٌغ رٌ .1

 ( x ) اىذ٘ىً اىْجبد أّ٘اع ٍِ ّ٘ع ٌؼزجغ اىؼغفج ّجبد .5

 (√) اىصٍف فصو فً رٖت ٍغجغح عٌبح اىج٘اعح .1

 (√) اىنٌ٘ذ صٗىخ فً اىذٍ٘اٍّخ اىذٍبح أّ٘اع ٍِ األؿَبك .1

 ( x ) ٍبصح 10 ػيى رْص اىْفػ ػِ اىزْقٍت ارفبقٍخ .1

  (√)اىنٌ٘ذ فً اىفيل ػيٌ فً اىجبدضٍِ ٍِ اىؼجٍغي صبىخ اىضمز٘ع ٌؼزجغ .9

 ( x ) االؿزقاله ثأث٘ ادَض اىجبثغ اىشٍز ىقت .01

 (√) . ّبؿب ٗمبىخ ًٕ اىؼبىٌ فً اىفعبء ػيً٘ ػِ خاىَـئ٘ى .00

 (√)0912اىظي رٌ فٍٔ إّشبء اىَجيؾ اىزأؿٍـً ٕ٘  اىؼبً .12

 ( x )اىشٍز ادَض اىجبثغاىذبمٌ اىذبصي ػشغ ٍِ دنبً اىنٌ٘ذ ٕ٘  .13

 (√)ًٕ اىضٌْبع اىنٌ٘زً ٕ٘ اىشٍز ػجض هللا اىـبىٌ جضٌضحػَيخ  ثئصضاعاىذبمٌ اىظي قبً  .14

 (√)اىذٍ٘اّبد فً صٗىخ اىنٌ٘ذ ٍغ اىجٍئخ ثصؼ٘ثخ  رزنٍف .05

 (√)أصغد اىظغٗف اىَْبسٍخ اىقبؿٍخ ػيى َّ٘ اىغطبء اىْجبرً فً صٗىخ اىنٌ٘ذ .01

 (√)اىَ٘ؿٌ اىَْبسً اىظي رـزَغ فٍٔ اىذغاعح ٗثضاٌخ اىغغ٘ثخ ٕ٘ اىَغػً  .01

 ( x )اىشٖغ اىظي رنُ٘ فٍٔ اىج٘اعح ٕ٘ شٖغ ٍبٌ٘ .01

 (√)ٍزغ رقو صعجٔ اىذغاعح صعجٔ ٗادضٓ  051ميَب اعرفؼْب ػِ ؿطخ اىجذغ  .09
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 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

   :انفراغات يف ادلخططات انضهًية انحانية أيال: انراند انضؤال

  
 

 اىَظبٕغ اىزعبعٌـٍخ فً صٗىخ اىنٌ٘ذ -0
  

        

 

 

 

   

  
 

 ػْبصغ اىَْبر -2
  

        

    

 

 

  
 

 األٍطبع فً صٗىخ اىنٌ٘ذ -1
  

        

  

 

 

  

  
 

 اىَْبغق اىَْبسٍخ فً اىؼبً -1
  

        

    

 

 

 

 

 

 

.أودٌة. منخفضات تالل ..سبخات   كثبان رملٌة 

 الرطوبة الرٌاح الضغط جوي األمطار درجة الحرارة

 أمطار رعدٌة أمطار إعصارٌة

 المنطقة الباردة المنطقة المعتدلة المنطقة الحارة

WWW.KweduFiles.Com



 

6 

 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

 

  
 

 اىنٌ٘ذاىَ٘اؿٌ اىَْبسٍخ فً  -5
  

        

  

 

 

  

  
 

 اىذٍ٘اّبد فً اىنٌ٘ذ -1
  

        

    

 

 

  
 

 اىَْبغق اىغػٌ٘خ فً اىنٌ٘ذ -1
  

        

    

 

 

  
 

 اىَْبسٍخ اىَؤصغح ػيً َّ٘ اىغطبء اىْجبرً  اىظغٗف -1
  

        

    

 

 

 

 

 

 المربعانٌة المرزم الثرٌا الجوزاء سهٌل الوسم

االحٌاء  الطٌور الثدٌات

 المائٌة

الزواحف  الحشرات

 والقوارض

 الوفرة الصلٌبٌة األحمدي الجهراء العبدلً

التفاوت فً 

 درجه الحرارة

ارتفاع نسبه 

 سطوع الشمس

ارتفاع نسبه 

 التبخر

العواصف 

 الترابٌة

 قلة األمطار
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 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

  :عن جعرفه يا اكحب:  انرابع انضؤال

 . سط٘غ اىط٘ه إٍَٔخ .0

 رذض٠ض اٌٛلذ -

  رذض٠ض ِٛلغ اٌضٌٚخ -

 صٗائغ اىؼغض. إٍَٔخ .2

 ّٕبررذض٠ض اٌ -

 : اىؼبىٌ ٍْبغق ثٍِ اىَْبر فً اىَؤصغح اىؼ٘اٍو .1

 اٌّٛلغ ثبٌٕـجخ ٌضٚائغ اٌؼغض -

 رٛػ٠غ ا١ٌبثؾ ٚاٌّبء -

 ؿطخ اٌجذغاالعرفبع ػٓ ِـزٜٛ  -

 . اىْجً٘ ٍ٘اقغ ٍِ اىنٌ٘ذ إٔو اؿزفبص .1

 ِؼغفخ االرجب٘بد األص١ٍخ -

 إٌّبر أدٛايِؼغفخ  -

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 

8 

 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

 : اىصجبح اىجبثغ أدَض اىشٍز ػٖض فً األدضاس إٌٔ .5

 ل١بَ أٚي ِجٍؾ ٌٍشٛعٜ -

 افززبح اٌّضعؿخ االدّض٠خ -

 األجٕج١خِٕخ اِز١بػ اٌزٕم١ت ػٓ إٌفػ ٌٍشغوبد  -

 دمً ِٕزج فٟ ثغلبْ ٚأٚياوزشبف أٚي دمً ٔفطٟ فٟ ثذغح  -

 رصض٠غ أٚي شذٕٗ ِٓ إٌفػ اٌى٠ٛزٟ -

 جؼً اٌى٠ٛذ صٌٚخ ثضال ِٓ إِبعح -

 : اىصجبح اىـبىٌ ػجضا هلل اىشٍز ػٖض فً اىضاسيٍخ اإلّجبػاد .1

 عفغ اٌؼٍُ اٌجض٠ض ٌضٌٚخ اٌى٠ٛذ -

 صضٚع ػٍّخ جض٠ضح ٟ٘ اٌض٠ٕبع اٌى٠ٛزٟ -

 اٌّجٍؾ اٌزأؿ١ـٟ إلػضاص اٌضؿزٛعإٔشبء  -

 إجغاء أٚي أزشبثبد ١ٔبث١خ ٚافززبح ِجٍؾ أالِٗ -

 : اىصجبح اىـبىٌ ػجضا هلل اىشٍز ػٖض فً اىشبعجٍخ اإلّجبػاد .1

 ب٠خ ٚاؿزجضاٌٙب ثّؼب٘ضح اٌزؼبْٚ ٚاٌصضالخإٌغبء ِؼب٘ضح اٌذّ -

 االٔعّبَ ٌٍجبِؼخ اٌؼغث١خ -

 اٌّزذضح األ١ُِ٘ئخ  إٌٟاالٔعّبَ  -
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 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

  :يأجي يا عرف:  اخلايش انضؤال

 .اىزْقٍت اٍزٍبػ .0

إػطبء اٌضٌٚخ دك اٌجذث ٚاٌزٕم١ت ػٓ إٌفػ ٚث١ؼٗ ٌشغوبد أجٕج١خ رشبعن اٌضٌٚخ فٟ لـػ 

 ِٓ اٌؼبئضاد اٌّب١ٌخ ٌّضٖ ِؼ١ٕٗ.

 .اىضؿز٘ع .2

ٚث١مخ ِىزٛثخ رزىْٛ ِٓ ِجّٛػٗ ِٓ اٌّٛاص اٌزٟ رٕظُ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌذبوُ ٚاٌّذىَٛ ٚرذضص 

 اٌّٛاغ١ٕٓ.دمٛق ٚٚاججبد 

 .االؿزقاله .1

 ِـئ١ٌٛخ اٌضٌٚخ ثصٛعح ِجبشغح ػٓ إصاعح شئٛٔٙب اٌضاس١ٍخ ٚاٌشبعج١خ.

 .اىجبئغ اىغػً .1

 اإلفغاغ فٟ اٌغػٟ

 .د٘ىً ّجبد .5

 رزىبثغ ثؼط ؿمٛغ اٌّطغ ٚرىًّ صٚعح د١برٙب فٟ فزغح لص١غح.

 .ٍؼَغ ّجبد .1

 ثصفبد رؼ١ٕٙب ػٍٝ االؿزفبصح ِٓ ا١ٌّبٖ اٌم١ٍٍخ.طاد جظٚع ػ١ّمخ رّزبػ 

 نضجبُ اىغٍيٍخ.اى .1

 رالي ِٓ اٌغِبي رزغاوُ فٟ اٌصذغاء ثفؼً اٌغ٠بح

 .ـجشبداى .1

 .اعض ِٕشفعخ ل١ٍٍخ ا١ٌّبٖ رّٕٛ ف١ٙب إٌجبربد اٌٍّذ١خ

 اىزصذغ. -9

 اِزضاص ربث١غ اٌصذغاء ػٍٝ إٌّبغك اٌغػ٠ٛخ ٚاٌؼعاػ١خ
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 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

 . اىج٘اعح01

 .ت ص١فبع٠بح ِغجغح رٙ

 .اىـغاٌبد.00

 عػض٠خ رـمػ فٟ ِبعؽ ٚاثغ٠ً ِٚب٠ٛ أِطبع

 اىطقؾ. -02

 دبٌخ اٌجٛ فٟ فزغح ػ١ِٕخ لص١غح.

 .اىَْبر.01

 دبٌخ اٌجٛ فٟ فزغح ػ١ِٕخ وج١غح.

 . اىَ٘قغ اىفينً.01

 ِٛلغ اٌضٌٚخ ثبٌٕـجخ ٌشطٛغ اٌطٛي ٚصٚائغ اٌؼغض.

 سط٘غ اىط٘ه.. 05

 سطٛغ ١ّ٘ٚخ رمـُ اٌىغح االعظ١ٗ إٌٟ ٔصف١ٓ شغلٟ ٚغغثٟ

 . صٗائغ اىؼغض.01

 صٚائغ ١ّ٘ٚخ رمـُ اٌىغح االعظ١ٗ إٌٟ لـ١ّٓ شّبٌٟ ٚجٕٛثٟ

 

 

 

 

 

 

WWW.KweduFiles.Com



 

11 

 هذه األسئلة ال تغنً عن الكتاب المدرسً

  :عهم دلا يهي:  انضادس انضؤال
 اسزالف اىَْبر ثٍِ ٍْبغق اىؼبىٌ. -0

 ثبٌٕـجخ ٌضٚائغ اٌؼغضاٌّٛلغ  -

 رٛػ٠غ ا١ٌبثؾ ٚاٌّبء -

 االعرفبع ػٓ ِـزٜٛ ؿطخ اٌجذغ -

 رٍَؼ اىؼغة ثؼيً٘ اىفيل. -2

 ثـجت صفبء صذغاء شجٗ اٌجؼ٠غح اٌؼغث١خ.

 رـٍَخ اىَغثؼبٍّخ ثٖظا االؿٌ. -1

 ٠َٛ 43ثـجت أشفبض صعجخ اٌذغاعح ٌّضح 

 رـٍَخ عٌبح اىـًَ٘ ثٖظا االؿٌ.  -1

 ع٠بح شض٠ضح اٌذغاعح ألٔٙب

 رـٍَخ فزغح ظٖ٘ع اىَغػً ثجَغح اىقٍع -5

 ثـجت اؿزّغاع اٌذغاعح ٚثضا٠خ اٌغغٛثخ.

 رزنٍف ثؼط اىذٍ٘اّبد ثصؼ٘ثخ ٍغ اىجٍئخ اىصذغاٌٗخ. -1

 ثـجت اٌزجب٠ٓ اٌىج١غ فٟ صعجبد اٌذغاعح

 اسزالف رْ٘ع اىْجبربد اىطجٍؼٍخ فً اىنٌ٘ذ -1

 ض ػٓ اٌجذغثـجت اسزالف غج١ؼخ اٌزغثخ ٚاٌجؼ

 ظؼف اىغطبء اىْجبرً فً اىنٌ٘ذ -1

 اٌٛاؿؼخٌؼضَ ٚجٛص رعبع٠ؾ ِشزٍفخ وبٌّغرفؼبد اٌؼب١ٌخ ٚاٌٛص٠بْ 
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 دضٗس ظبٕغح اىزصذغ. -9

 ثـجت اٌغػٟ اٌجبئغ

 فجغاٌغ ٍِ مو ػبً 25رذزفو اىنٌ٘ذ ثبىؼٍض اى٘غًْ فً  -01

 اٌـبٌُ ػٍٟ وغؿٟ اٌذىُ ٚطٌه رىغ٠ّب ٌٗ. ٠صبصف ربع٠ز جٍٛؽ اٌش١ز ػجض هللاالْ ٘ظا ا١ٌَٛ 

 

 -اكحب حذذا واحذا مت يف انضنىات انحانية::  انضادس انضؤال

 احلذخ انضنة
 ِؼب٘ضح اٌذّب٠خ 0199

 ل١بَ أٚي ِجٍؾ ٌٍشٛعٜ 0920

 افززبح اٌّضعؿخ االدّض٠خ

 ارفبل١خ اٌزٕم١ت ػٓ إٌفػ 0911

 أٚي دمً ٔفطٟ فٟ ثذغحاوزشبف  0911

 اوزشبف أٚي دمً ِٕزج فٟ ثغلبْ 0911

 رصض٠غ أٚي شذٕٗ ِٓ إٌفػ اٌى٠ٛزٟ 0911

 اؿزمالي اٌى٠ٛذ 09/1/0910

 إٔشبء اٌّجٍؾ اٌزأؿ١ـٟ إلػضاص اٌضؿزٛع 0912

 إجغاء أٚي أزشبثبد ١ٔبث١خ ٚافززبح ِجٍؾ االِخ 0911
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 : بعانضا انضؤال

 -انحايل: يا جشري إنيه األرقاوالحظ خريطة انكىيث انحي أيايك ذى أكحب  -أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم )1( علي الخريطة يشير إلي جزيرة بوبٌان

 الرقم )2( علي الخريطة يشير إلي الخلٌج العربً

 الرقم )3( علي الخريطة يشير إلي دولة العراق

  الرقم )4( علي الخريطة يشير إلي دولة السعودٌة

 الرقم )5( علي الخريطة يشير إلي تالل جال الزور

 الرقم )6( علي الخريطة يشير إلي وادي الباطن

 الرقم )7( علي الخريطة يشير إلي كثبان رمليه أم نقا 
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 الرقم )8( علي الخريطة يشير إلي كثبان رملية الهوٌمٌلة

 الرقم )9( علي الخريطة يشير إلي سبخة الخٌران

 -الدظ سغ٠طخ اٌى٠ٛذ اٌزٟ أِبِه ثُ أوزت اٌغلُ اٌضاي ػٍٟ اٌؼجبعاد اٌزب١ٌخ: -ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منطقة الوفرة تحمل علً الخرٌطة الرقم )4(

 سهل الدبدبة ٌحمل علً الخرٌطة الرقم )3(

 منطقة الجهراء تحمل علً الخرٌطة الرقم )6(

 منطقة العبدلً تحمل علً الخرٌطة الرقم )1(

 جون الكوٌت ٌحمل علً الخرٌطة الرقم )2(

 منطقة الصلٌبٌة تحمل على الخرٌطة الرقم )5(

  منطقة األحمدي تحمل على الخرٌطة الرقم )8(
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