
 

 

 991إلى صـ  901الغالف المائي من صـ 

 

 أكمل العبارات التالية بما يناسب كل منها : -أوال :         

 تشالنجر       0الحافة الغائصة فً النصف الشمالً من المحٌط األطلسً تسمى  -1
  األعماق الضحلة        متر فً المحٌط الهادي أسمها 2000الساحل و حتى عمق المسافة بٌن خط  -2
 الٌابان           الدولة التً نجحت فً استزراع المحٌط باللؤلؤ و نباتات بحرٌة اسمها  -3
 م 040              ٌبلغ متوسط ارتفاع الٌابس حوالً -4
 م 3000            ٌبلغ متوسط عمق المحٌطات  حوالً -5
 المحٌط الهادي      محٌط الذي تبلغ مساحته ثلث مساحة سطح الكرة الرضٌة اسمه ال -6
 المحاق         ٌكون المد كلٌا عندما ٌكون القمر فً حالة البدر أو فً حالة أخرى اسمها  -7
 المحٌط الهادي          أهم المحٌطٌات التً تتعرض ألمواج التسونامً اسمه  -0
 مورٌشٌوس               المحٌط الهندي اسمها من أشهر الجزر البركانٌة فً  -9

              المضٌق الذي ٌربط المحٌط الهادي بمٌاه المحٌط المتجمد الشمالً اسمه  -10

 ثانيا : أختر البديل المناسب من بين البدائل التي تلي كل عبارة من العبارات التالية :            

 الهندي أسمها :من أشهر الجزر المرجانٌة فً المحٌط  -1

 سرٌالنكا سومطرة المادٌف مورٌشٌوس

 -الخندق الذي ٌمثل أعمق نقطة فً المحٌط الهندي أسمه : -2

 كورٌل سوندا تونجا مارٌانا

 
 -القارة التً تطل على المحٌطٌن األطلسً و الهندي اسمها : -3

 استرالٌا امرٌكا الجنوبٌة اسٌا افرٌقٌا

 -تمثل نسبة الٌابس و الماء فً الكرة األرضٌة تحمل الحرف : الدائرة البٌانٌة الصحٌحة التً  -4
 

 
 
 
 
 

   

 
  -البحر الذي ٌفصل ما بٌن قارتً اوروبا و افرٌقٌا اسمه : -5

 

 بحر الشمال بحر العرب البحر المتوسط البحر االحمر

 
  -شكل القمر عندما ٌحدث المد عالٌا على سطح البحر ٌكون : -6

 

 تربٌع ثانً تربٌع أول هالال بدرا

  -نسبة البحار و المحٌطات بالنسبة للمساحة الكلٌة لسطح الكرة األرضٌة تمثل :  -7
 

41% 51% 61% 71% 

 

 ثالثا : أكتب المفهوم أو المصطلح الجغرافي المناسب الدال على كل عبارة من العبارات التالية :      

 (    المسافة الراسٌة بٌن قمة الموجه و قاعها     )   ارتفاع  الموجة   -1
 (    أسم ٌطلق أحٌانا على أمواج التسونامً    الموجة المدٌة )        -2
 (    هً اقوى الحركات المائٌة            األمواج    )    -3
 (    المسافة بٌن قمتٌن متتالٌتٌن من األمواج     )    طول الموجة    -4
 (    المسافة التً تقطعها الموجه فً فترة زمنٌة معٌنة   سرعة الموجة )        -5
 (    ارتفاع و انخفاض مؤقت فً مستوى سطح البحر   )      المد و الجزر   -6
 (    أمواج تنشأ بفعل الزالزل البحرٌة           ) التسونامً   -7



 

 

 -: أمامك خريطة العالم الصماء أدرسها جيدا ثم نفذ المطلوب  -رابعا :         

 4    تٌار لبرا دور البارد ٌحمل على الخرٌطة الرقم  -1
 0    تٌار بٌرو  ) همبولت ( البارد ٌحمل على الخرٌطة الرقم  -2
 7    تٌار شرق البرازٌل الدافئ ٌحمل على الخرٌطة الرقم  -3
 جرٌنالند    السهم الموجود على الخرٌطة ٌمثل تٌار بحري أسمه  -4
 ب   المحٌطة الهندي على الخرٌطة ٌمثله الحرف  -5
 ج    قارة أمرٌكا الجنوبٌة ٌمثلها على الخرٌطة الحرف  -6
 أ    البحر األحمر على الخرٌطة ٌمثله الحرف  -7
 االطلسً    الشكل        ٌمثل على الخرٌطة محٌط أسمه  -0
 2    تٌار الخلٌج الدافئ ٌمثله على الخرٌطة الرقم  -9

 1     بارد ٌمثله على الخرٌطة الرقم تٌار كمتشكا  ال -10
 3    تٌار كالٌفورنٌا البارد ٌمثله  على الخرٌطة الرقم  -11
 6      أخدود بورتورٌكو ٌمثله على الخرٌطة الرقم -12
 5         تٌار بنجوٌال على الخرٌطة ٌمثله الرقم  -13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  -صنف التيارات المائية التالية كما هو مطموب منك :        
 

 تيار اليابان   -تيار غرب استراليا   –تيار بيرو  –تيار بنجويال  -تيار شرق البرازيل   -تيار الخليج    - رتيار لبراد و 
 التيارات االستوائي الجنوبي -كمتشتكا   تيار –تيار موزمبيق  -تيار شرق استراليا  –تيار كناري       

 تيارات حارة تيارات باردة

 بيرو   -بنجويال         -كناري      -لبرادور  

 كمتشتكا    -غرب استراليا   

 

 الٌابان   -شرق استرالٌا        -الخلٌج    
 التٌارات االستوائً الجنوبً -موزمبٌق      -شرق البرازٌل     

 

 صطلحات الجغرافية التالية :المقصود بكل من المفاهيم و المما          

 هو الذي ٌشمل جمٌع المسطحات المائٌة التً توجد على سطح الكرة االرضٌة     : مائًالغالف ال -1
 عبارة عن ارتفاع و انخفاض مؤقت فً مستوى سطح البحر      المد و الجزر : -2
 هً أقوى الحركات المائٌة وتحدث نتٌجة احتكاك الرٌاح بسطح البحر            االمواج : -3
 هً تحرك الكتلة السطحٌة من مٌاه المسطح المائً من مكان آلخر التٌارات البحرٌة :  -4
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  بماذا تفسر كل عبارة من العبارات التالية :     

 أهمٌة البحار و المحٌطات  -1

 بسبب : = انها طرقا ممهدة ٌستخدمها االنسان فً النقل و التجارة بٌن قارات العالم 

 = البحر ٌعتبر موردا ال ٌنضب الستخراج الكثٌر من العناصر المعدنٌة 

 = مٌاه البحار تستخدم فً عملٌات تحلٌة المٌاه           = تستخدم مٌاه البحر فً المصانع للتبرٌد 

 هادي حلقة النارٌطلق على المحٌط ال -2

 الن : سواحله تعتبر من أكثر مناطق العالم تعرضا للزالزل و البراكٌن 

 تباٌن نسبة االمالح من مسطح مائً آلخر -3

 درجة الحرارة و نسبة التبخر             = كمٌة المٌاه العذبة المكتسبة من االمطار بسبب : = 

 = حركة التوازن الرأسٌة لمٌاه البحر التً تعمل على تقلٌب المٌاه          

 أهمٌة االكسجٌن المذاب فً مٌاه البحار و المحٌطات  -4

 : = من العوامل التً على تنشٌط الكائنات الحٌة      = ٌعتبر مؤشرا لحركة المٌاه فً البحار و المحٌطات  ألنه

 خصوبة مٌاه البحار و المحٌطات = ٌعتبر مشرا لتحدٌد مدى        

 حدوث حركة المد و الجزر -5

 بسبب :  = قوة جذب القمر و الشمس لمٌاه سطح االرض 

 الناتجة عن دورانها حول نفسها  لألرض= قوة الطرد المركزٌة           

 نشأة التٌارات البحرٌة  -6

 =  شكل السواحل     بسبب :  = ارتفاع كثافة مٌاه البحر          = الرٌاح الدائمة     

 ل ( ٌ= القوة الناتجة من دوران االرض حول محورها من الغرب إلى الشرق ) حسب قانون فر

 

 -أكتب ما تعرفه عن :         

 

 0قانون فرٌل  -1

 ٌقول بأن األجسام الطبٌعٌة الحرة تنحرف للٌمٌن فً اتجاهها بنصف الكرة الشمالً و إلى الٌسار فً نصف الكرة الجنوبً 

  0الخصائص الطبٌعٌة و الكٌمٌائٌة لمٌاه البحار و المحٌطات  -2
 = حرارة مٌاه البحار و المحٌطات    = ملوحة مٌاه البحار و المحٌطات    = كمٌة االكسجٌن المذابة فٌها 

 
 التوزٌع الجغرافً للبحار و المحٌطات  -3

 % من مساحة الكرة االرضٌة  71= تغطً البحار و المحٌطات 
 % من مساحة النصف الجنوبً  9.00و % من مساحة نصف الكرة الشمالً  7.60المٌاه = تغطً 

 % من مساحة النصف الشرقً  1.52% من مساحة نصف الكرة الغربً و  2.01= تغطً المٌاه 
 
 
 
 
 



 

 

 قارن بٌن كل من :            

 

 التٌارات الدافئة و التٌارات الباردة  -1

 مه حيث التيبراث البحريت الببردة التيبراث البحريت الدفيئت
هً التً تتجه من العروض الدنٌا الدفٌئة نحو العروض 

 العال الباردة
هً التً تتجه من العروض العلٌا الباردة نحو خط 

 االستواء 
 التعريف

  –موزمبٌق  –شرق البرازٌل  –الخلٌج الدافئ 
 التٌارات االستوائٌة  –الٌابان  –شرق استرالٌا 

 –كناري  –همبولت ) بٌرو (  –كالٌفورنٌا   -  رلبراد و
 –غرب استرالٌا  –كمتشتكا  –بنجوٌال 

 فوكالند  –جرٌنالند 
 االمثلت

 

 مه حيث احمليط اهلبدي احمليط األطلسي
 أكثر امتدادا من المحٌط الهادي 

  أضحل المحٌطات 

  ٌوجد به حافة غائصة تكاد تقسمه لقسمٌن 

  2ملٌون كم 02تبلغ مساحته 
 

  ٌعتبر أكب المسطحات المائٌة مساحة 

  ملٌون166ٌمثل ثلث مساحة الكرة االرضٌة 

  قارات  4تشرف علٌه 

 سواحله من أكثر مناطق العالم تعرضا للزالزل 

  أعمق المحٌطات جمٌعها 
 

 املميزاث

  بحر الشمال    = البحر المتوسط 

  ًالبحر الكارٌب 

  بحر جاوة  بحر اختسك    = بحر الصٌن = 

  بحر الٌابان      = بحر تٌمور 

أهم البحبر  
 املتصله به

 اٌسلند  = الجزر البرٌطانٌة   = األزور 

  جزر البحر الكارٌبً  = كناري 

  جزر الرأس األخضر  = جزر فوكالند 

  الوشٌان  = كورٌل  = جزر الٌابان 

  جزر الفلبٌن   = بولٌنزٌا   = هاواي 

  =   نٌوزٌلنداجزر اندونٌسٌا   = نٌوغٌنٌا 
 

 أهم اجلزر

  3500متوسط العمق 

  ( 0640) أعمق خندق فٌه بورتورٌكو 

  م 3940متوسط العمق 

  م (11500) أعمق خندق فٌه مارٌانا 
 

 العمق

 

 احمليط اهلندي مه حيث

 2ملٌون كم 74 املسبحت

البحبر واخللجبن 
 املتصلت به

 البحار : بحر العرب  = البحر االحمر 
 عدن    =  خلٌج عمان    = الخلٌج العربً    = خلٌج البنغال الخلجان : = خلٌج

 (  7725و أعم خندق به اسمه سوندا  )  3040متوسط العمق . أعمق املنبطق

 جزر بركانٌة : مثل جزر مورٌشٌوس   . أهم اجلزر
 جزر مرجانٌة : مثل  جزر المالدٌف  و جزر لكدٌف 

 = جزر سرٌالنكا     = جزر سومطرة       جزر قارٌة : مثل جزر مالجاشً

 



 

 

 141حتى صـ   121الغالف الجوي من صـ 

 أكمل العبارات التالٌة بما ٌناسب كل منها :  -أوال : 

  مٌال 011إلى   مٌل011ٌتراوح سمك الغالف الجوي ما بٌن  -1

 % 66نسبة االشعة الشمسٌة المكتسبة تبلغ حوالً  -2

  %43نسبة االشعة الشمسٌة المفقودة تبلغ حوالً  -3

 التروبوبوزالطبقة االنتقالٌة بٌن طبقة التروبوسفٌر و طبقة االستراتوسفٌر تسمى  -4

 األنٌوسفٌر  ) األثٌر ( الطبقة التً تقع أسفل من طبقة الثٌوموسفٌر اسمها  -5

  جنوبً شرقً  تهب الرٌاح القطبٌة فً نصف الكرة الجنوبً  باتجاه  -6

 النتح   المصدر الرئٌسً للرطوبة فً النبات ٌسمى  -7

 األنٌمومتر   ) دوارة الرٌاح (   الجهاز المستخدم لقٌاس سرعة الرٌاح ٌسمى  -8

 المطر االنقالبً ) التصاعدي (  ) الحملً (   االمطار الناتجة عن تٌارات الحمل بالمنطقة االستوائٌة تسمى  -9

  ملٌبار   وحدة قٌاس الضغط الجوي تسمى  -11

  اختر البدٌل المناسب لكل عبارة من العبارات التالٌة : -ثانٌا : 

 الشكل المقابل ٌمثل جهاز ٌقٌس : -1

 

 سرعة الرٌاح الرطوبة الضغط الجوي درجة الحرارة

 

 إحدى طبقات الغالف الجوي تمتاز بخفة وزنها و غازتها الطٌارة تسمى : -2

 

 التروبوسفٌر المٌزوسفٌر االستراتوسفٌر موسفٌرالثٌر

 

 

 

 الشكل المقابل ٌمثل إحدى أنواع الرٌاح تسمى : -3

 

 

 

 موسمٌة صٌفٌة موسمٌة شتوٌة عكسٌة شرقٌة عكسٌة غربٌة

 

 الرٌاح المحلٌة التً تهب نحو مؤخرة االنخفاضات الجوٌة تسمى : -4

 

 السٌركو القبلً المسترال السموم

 

  ٌسمى : الشكل المقابل ٌستخدم لرصد  درجة حرارة الهواء -5

 

 

 

 األنٌمومتر الترموجراف البارومتر الزئبقً الباروجراف

 

 األشعة الحٌوٌة تطلق على : -6

 البنفسجٌة و فوق البنفسجٌة الحمراء الحرارٌة الضوئٌة

 



 

 

 طبقة االوزون توجد فً بإحدى طبقات الغالف الجوي اسمها : -7

 التروبوسفٌر المٌزوسفٌر الستراتوسفٌرا موسفٌرالثر

 

 األشعة الشمسٌة التً تمتصها األرض بصورة مباشرة حوالً : تصل نسبة -8

 

03 % 9% 34 % 66 % 

 

 

 

  الشكل المقابل ٌمثل أحد أنواع األمطار ٌسمى أمطار : -9

 

 

 

 تصاعدٌة تضارٌسٌة انقالبٌة اعصارٌة

 

 الترتٌب الصحٌح للطبقات الراسٌة للغالف الجوي ٌمثله الجدول الذي ٌحمل الحرف :  -11

 

 

 

 

 ) ب  (                       )  ج  (                               )  د  (                                )  أ  (  

 أدرس الجداول التالٌة جٌدا ثم نفذ المطلوب : -ثالثا :  

 درجات الحرارة خالل الٌوم الساعة

 31 ظهرا 1

 25 مساءا 5

 23 لٌال 11

 22 صباحا 6

 احسب المتوسط الٌومً لدرجة الحرارة  -1

 القانون :  المتوسط الٌومً = الحرارة الٌومٌة الدنٌا  + الحرارة الٌومٌة القصوى 

 

                                                             2 

 5م 26=   2÷   31+  22=    

 الحراري الٌومًالمدى احسب  -2

 درجة الحرارة الٌومٌة الدنٌا  –المدى الحراري الٌومً = درجة الحرارة الٌومٌة القصوى   -القانون :        

 5م8=   22   -   31=                                                         

 

 

 

 الطبقات الرقم

 الثٌرموسفٌر 1

 االستراتوسفٌر 2

 التروبوسفٌر 3

 المٌزوسفٌر 4

 الطبقات الرقم

 المٌزوسفٌر 1

 المٌزوسفٌر 2

 التروبوسفٌر 3

 المٌزوسفٌر 4

 الطبقات الرقم

 االستراتوسفٌر 1

 التروبوسفٌر 2

 الثٌرموسفٌر 3

 المٌزوسفٌر 4

 الطبقات الرقم

 التروبوسفٌر 1

 االستراتوسفٌر 2

 المٌزوسفٌر 3

 الثٌرموسفٌر 4



 

 

 أٌام االسبوع          
 

 درجات الحرارة

 
 األحد

 
 األثنٌن

 
 الثالثاء

 
 األربعاء

 
 العظمى

 

 
31 

 
25 

 
21 

 
35 

 
 الصغرى ) الدنٌا (

 

 
17 

 
15 

 
12 

 
18 

 استخرج المدى الحراري لٌوم االثنٌن -1

 درجة الحرارة الٌومٌة الدنٌا  –المدى الحراري الٌومً = درجة الحرارة الٌومٌة القصوى   -القانون :        

                          5م 11=       15    -    25=                                        

 عرف المتوسط الحراري الٌومً  -1

 القانون :  المتوسط الٌومً = الحرارة الٌومٌة الدنٌا  + الحرارة الٌومٌة القصوى  

 

                                                             2 

 ما المقصود بكل من المفاهٌم و المصطلحات الجغرافٌة التالٌة : -رابعا :    

 هو عبارة عن غطاء سمٌك من الغازات ٌحٌط بالكرة االرضٌة من جمٌع الجهات متأثرا بقوة جاذبٌتها     -: الجوي الغالف -1

 عام 35المنتظم ألحوال الطقس الٌومً المعتادة فوق مكان معٌن و خالل فترة زمنٌة طوٌلة تصل إلى متوسط التتابع هو -: المناخ -2

 الحالة خالل مدة زمنٌة قصٌر تتراوح الٌومٌة السائدة فوق مكان معٌن ورصد هذه  هو حالة الجو -: الطقس -3

  ما بٌن عدة ساعات وعدة أٌام            

 درجة الحرارة الٌومٌة الدنٌا –المدى الحراري الٌومً = درجة الحرارة الٌومٌة القصوى  -: الٌومً الحراري المدى -4

 هو وزن عمود الهواء الذي ٌعلو فوق مكان على سطح االرض حتى نهاٌة الغالف الجوي   -: الجوي الضغط -5

 هً رٌاح مدارٌة موسمٌة تصاحب حدوث الرٌاح التجارٌة و لها نفس االتجاهات  -: الموسمٌة الرٌاح -6

ً رٌاح تهب بصورة مؤقتة على مساحات محدودة من سطح األرض خالل فترات زمنٌة قصٌرة و متقطعة و ه -: المحلٌة الرٌاح -7

 مرتبطة بتباٌن مراكز الضغط الجوي المختلفة المحلٌة

 الماء الموجود فً الجو من حالته الغازٌة إلى الحالة السائلة أو الصلبة هو عملٌة تحول بخار  -: التكاثف -8

 هو عملٌة تحول بخار الماء الموجود فً الجو من حالته الغازٌة إلى الصلبة مباشرة   -: التسامً -9

 هً التً تهب بصورة منتظمة و دائمة على مناطق مختلفة من الكرة االرضٌة  -: الدائمة الرٌاح -11

 بارة عن ذرات مائٌة خفٌفة الوزن تتطاٌر فً الهواء و ٌزداد ثقلها بالقرب من سطح االرض ع -الضباب :  -11

 هو قطرات مائٌة او طبقة رقٌقة من الماء تتجمع على االسطح المعرضة مباشرة مثل أوراق النباتات   -الندى :  -12

حرارة الهواء المالمس لسطح  االرض ألقل عبارة عن بلورات ثلجٌة صغٌرة الحجم جدا تتكون نتٌجة انخفاض درجة -الصقٌع :  -13

  من الصفر المئوي

 عبارة عن ضباب كثٌف ٌتكون فً طبقات الجو العلٌا نتٌجة صعود هواء رطب لطبقات الجو العلٌا  السحب :  -14

 هً عبارة عن بلورات رقٌقة تتكون نتٌجة النخفاض درجة الحرارة إلى ما دون درجة الصفر المئوي  -الثلوج :  -15

ٌحدث نتٌجة لتكاثف بخار الماء فً السحب على شكل قطرات صغٌرة من الماء و تتجمد على شكل كرات من الثلج وٌبدأ  -البرد :  -16

 فً التساقط 

 هو سقوط بخار الماء المتكثف فً طبقات الجو العلٌا نحو االرض على شكل نقط مائٌة  -المطر :  -17

هو الذي ٌحدث نتٌجة اصطدام هواء حار ورطب بهواء بارد فٌرتفع الهواء الحار العلى فتقل درجة حرارته -المطر االعصاري :  -18

 فتشكل غٌوم كثٌفة 

هو الذي ٌحدث نتٌجة اصطدام الهواء الدافئ المحمل ببخار الماء بسفوح الجبال فٌرتفع ألعلى ثم تقل درجة -المطر التضارٌسً :  -19

 ارحرارته ثم ٌتكثف و تسقط االمط

هو الذي ٌتكون فً المناطق ذات الحرارة المرتفعة نهارا فٌسخن الهواء الرطب وٌخف وزنه ثم ٌرتفع ألعلى  -المطر االنقالبً :  -21
 فٌبرد وٌتكثف وتسقط االمطار كما هو الحال فً المناطق االستوائٌة 

 دة الصالبة الجلٌد :هو تراكم بعض الثلوج المتساقطة وتعرضها لالنضغاط و التماسك فتصبح شدٌ -21



 

 

 -الفرق بٌن كل من :ما  -خامسا :  

 

1 

 

 الطقس

 

 

 المناخ

 الحالة هذه ورصد معٌن مكان فوق السائدة الٌومٌة الجوٌة الحالة هو 
  تتراوح قصٌر زمنٌة مدة خالل

 أٌام وعدة ساعات عدة بٌن ما

 فوق المعتادة الٌومً الطقس ألحوال المنتظم التتابع متوسط هو
  طوٌلة زمنٌة فترة خالل و معٌن مكان

 عام 35 إلى تصل

 

2 

 

 القٌاس المئوي لدرجة حرارة الهواء

 

 

 القٌاس الفهرنهٌتً لدرجة حرارة الهواء

درجة ) الغلٌان  111هو الذي ٌقٌس من صفر ) درجة التجمد ( إلى  

) 

درجة  212درجة ) درجة التجمد ( إلى  32هو الذي ٌقٌس من 

 ) الغلٌان (

 

3 

 

 الشمسًاالشعاع 

 

 

 االشعاع االرضً

 هو االشعاع الصادر مباشرة من الشمس إلى االرض 

 

هو ارتداد اشعة الشمس الساقطة لسطح االرض إلى طبقات 

 الجو العلٌا 

 

4 

 

 المتوسط الحراري الٌومً

 

 

 المدى الحراري الٌومً

 الحرارة الٌومٌة الدنٌا  + الحرارة الٌومٌة القصوى   

 
                        2 

 الدنٌا الٌومٌة الحرارة درجة – القصوى الٌومٌة الحرارة درجة

  

 وزع على الرسم المقابل النطاقات الحرارٌة الكبرى فً العالم  -سادسا :    

 

 

 بماذا تفسر كل عبارة من العبارات التالٌة : -: سابعا 

 1للغالف الجوي فوائد عدٌدة  -1

 = هو سبب الحٌاه على سطح األرض         ألنه : = ٌحمً سطح األرض من تساقط الشهب و النٌازك من الفضاء الخارجً 

 1الغالف الجوي سببا للحٌاة على سطح االرض -2

 ألن :  = الهواء و ما فٌه من مكونات ٌعتبر مصدر تكوٌن السحب و الغٌوم و هبوب الرٌاح وسقوط المطر

 = ٌوجد به غاز األكسجٌن الذي تعتمد علٌه كل  الكائنات الحٌة فً عملٌة التنفس         

 1الغطاءات النباتٌة تقلل من المدى الحراري الٌومً  -3

 ألنها : = تساعد على تنظٌم قوة االشعاع الشمسً على سطح االرض و تعدل من درجات الحرارة 

 1سطح االرضتنخفض درجة حرارة الهواء كلما ارتفعنا عن  -4

 القسم السفلً من هواء التروبوسفٌر بسبب : = تركز الغازات الثقٌلة و بخار الماء و األتربة فً 

 درجات عن السواح الغربٌة الواقعة معا  فً نفس العروض  11ترتفع درجة حرارة السواحل الشرقٌة للوالٌات المتحدة بنحو  -5

 لخلٌج الدافئ و الهواء الدافئ المصاحب له ألن : = السواحل الشرقٌة تتأثر حرارتها بتٌار ا



 

 

 = السواحل الغربٌة تتأثر بتٌار كالٌفورنٌا البارد و الهواء البارد المصاحب له        

 بسبب : = صعود الهواء الرطب إلى طبقات الجو العلٌا حٌث تنخفض درجة حرارته فٌتعرض للتكاثف    تكوٌن السحب  -6

 1صٌفا  باألمطارالرٌاح الموسمٌة الصٌفٌة تكون محملة  -7

 ألنها : تكون محملة ببخار الماء حٌث انها تهب من المحٌطات و البحار إلى القارات فتسط االمطار  

 ٌوما فً السنة  51ألن : = عدد اٌام هبوبها تصل إلى 1تسمٌة رٌاح الخماسٌن التً تهب على مصر بهذا االسم  -8

 بسبب : انخفاض درجة حرارة الهواء المالمس لسطح األرض إلى أقل من الصفر المئوي انخفاضا تدرٌجٌا  قٌع حدوث ظاهرة الص -9

 أذكر ما ٌلً : -: ثامنا  

 1الطبقات الرأسٌة للغالف الجوي -1

 = طبقة التروبوسفٌر   = طبقة االستراتوسفٌر    = طبقة المٌزوسفٌر     = طبقة الثٌرموسفٌر 

 1العوامل التً تؤثر فً االشعاع الشمسً  -2

 = قوة النشاط االشعاعً للشمس           = اختالف طول المسافة بٌن الشمس و سطح االرض

 = مدى شفافٌة طبقات الغالف الجوي      = اختالف عدد ساعات سقوط اشعة الشمس على سطح االرض

 = مقدار زاوٌة مٌل االشعة الشمسٌة على سطح االرض 

 1وامل التً تؤدي إلى اختالف درجة الحرارة من مكان ألخر على سطح الكرة االرضٌة الع -3

 = البعد أو القرب من الدائرة االستوائٌة           = التوزٌع الجغرافً الغٌر منتظم للمسطحات المائٌة و الٌابس 

 االرتفاع عن سطح االرضالتٌارات البحرٌة            = مدى  تأثٌر= الغطاءات النباتٌة            = 

 = الكتل الهوائٌة الباردة و الدفٌئة 

 1أجهزة قٌاس درجة حرارة الهواء -4

 = الترمومتر البسٌط أو الجاف       =  الترمومتر المزدوج                 = الترموجراف 

 النطاقات الحرارٌة الكبرى فً العالم -5

 = المنطقة الباردة   = المنطقة الحارة        = المنطقة المعتدلة      

 أجهزة قٌاس الضغط الجوي -6

 = البارومتر الزئبقً      = البارومتر الجاف و المعدنً        = الباروجراف    

 العوامل المؤثرة فً الضغط الجوي  -7

 = درجة الحرارة               = الرطوبة         = االرتفاع              = توزٌع الٌابس و الماء 

 = الضباب  = الندى  = الصقٌع               التكاثف التً تحدث على سطح االرضمظاهر  -8

 = السحب    =  الثلج     = البرد             مظاهر التكاثف التً تحدث فً طبقات الجو العلٌا  -9

 = المطر االعصاري   =  المطر التضارٌسً       = المطر انقالبً ) التصاعدي (   ) الحملً (            أنواع االمطار  -11

 أجهزة قٌاس الرطوبة  -11

 = السٌكرومتر     = الهٌجرومتر        = الهٌجروجراف 

 



 

 

 
 اسم الطبقة

 
 أهم الممٌزات ) الخصائص (

 
 طبقة التروبوسفٌر   

  ٌنشأ فٌها السحب و العواصف و التٌارات الصاعدة 
  ٌحدث فٌها التساقط بأنواعه 

 
 طبقة االستراتوسفٌر    

 

 عن طبقة التروبوسفٌر طبقة انتقالٌة تسمى التروبوبوز ٌفصلها 
  تتضمن الجزء االكبر من طبقة االوزون 
 ماء تندر بها الغازات بشكل ملحوظ              * غٌاب شبه كلً لبخار ال 

 
 طبقة المٌزوسفٌر     

 * ارتفاع درجة حرارة الهواء بالقسم السفلً منها 
 ألعلى* تخترقها الشهب و النٌازك                     * تنخفض فٌها درجة الحارة باالرتفاع 

 
 طبقة الثٌرموسفٌر

 * خفة وزنها     * غازاتها الخفٌفة جدا و الطٌارة              * تتركز فٌها الجزٌئات األٌونٌة 
 * لها تأثٌر على الموجات الالسلكٌة * ٌطلق على الطبقة التً تقع أسفل منها األنٌوسفٌر        

 قارن بٌن كل مما ٌلً حسب المطلوب فً كل جدول : -تاسعا : 

 
 أوجه المقارنة

 
 الرٌاح الموسمٌة  الصٌفٌة فً شرق أسٌا 

 
 الرٌاح الموسمٌة الشتوٌة فً شرق أسٌا

 
 

 سبب حدوثها

بسبب ارتفاع درجة الحرارة على القارات وانخفاض 
معدل الضغط الجوي بٌنما البحار و المحٌطات تكون 

درجة حرارتها اقل فتهب رٌاح من البحار نحو القارات 
 فتسقط كمٌات من االمطار

العكس حٌث تكون القارات حرارتها اقل من  ٌكون
المسطحات المائٌة فتهب الرٌاح من القارات نحو 

 المسطحات المائٌة

 

 
 أوجه المقارنة

 

 
 الرٌاح التجارٌة

 
 الرٌاح العكسٌة ) الغربٌة (

 
 مناطق هبوبها

 

تهب من مناطق الضغط المرتفع وراء المدارٌن إلى 
 مناطق الضغط المنخفض االستوائً

تهب من مناطق الضغط المرتفع وراء المدارٌن 
إلى مناطق الضغط المنخفض اعند دائرتً عرض 

 شماال و جنوبا 5.66

 
 اثارها

 = تثٌر االعاصٌر و العواصف المدارٌة المدمرة 
= تزداد كمٌة االمطار المتساقطة فً العروض المدارٌة 

 الشرقٌة بٌنما تقل نحو الغرب

نتٌجة التقاء كتل = حدوث االنخفاضات الجوٌة 
 هوائٌة باردة مع كتل هوائٌة دافئة

 وكثافتها = زٌادة كمٌة االمطار 

 

 

 

 نسٌم البر نسٌم البحر أوجه المقارنة

 
 التعرٌف

 
 

ٌحدث نهارا عندما ٌسخن هواء الٌابس بسرعة عن 
سطح الماء فٌتمدد الهواء فوق الٌابس فٌحل محله هواء 

 بارد نسبٌا من البحر 

ٌحدث لٌال عندما ٌفقد الٌابس حرارته بسرعة وٌظل 
الماء محتفظا بحرارته فٌصعد الهواء ألعلى و ٌحل 

 محله هواء بارد نسبٌا من البر 

 
 

 الرسم
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
 اسم الرٌاح

 

 
 الدولة التً تهب علٌها

 
 تأثٌرها

 
 السموم 

من جنوب شبه الجزٌرة 
 العربٌة إلى بالد الشام

 = حدوث العواصف الترابٌة فً كل من سورٌا و االردن و فلسطٌن

 
 الخماسٌن

 = حدوث العواصف الترابٌة الشدٌدة خالل فصل الربٌع  مصر 
 = حدوث حرائق فً القرى المصرٌة

 
 القبلً

 = تكون محملة بالرمال الدقٌقة  السواحل الشمالٌة من لٌبٌا 
 

 
 السٌركو

على سواحل تونس و 
 الجزائر و المغرب 

 = تعبر البحر المتوسط و تصل لسواحل اسبانٌا

 
 الفهن

من شمال اٌطالٌا الى وسط 
 أوربا 

 = ترتفع درجة حرارتها تلقائٌا عند هبوطها المنحدرات الجبلٌة  
 ذوبان الجلٌد= تعمل على 

 
 المسترال

 من حوض وادي الرون
 إلى بعض مناطق اوربا 

 * تعمل على انخفاض درجة حرارة الهواء فً المناطق التً تتجه إلٌها 

 
 النورثر

وسط و جنوب الوالٌات 
 المتحدة االمرٌكٌة

 تسبب حدوث الموجات الباردة 

 نسٌم الجبل نسٌم الوادي اوجه المقارنة

 
 التعرٌف

ٌحدث نهارا عندما ٌسخن الهواء المالمس 
لألرض فً االودٌة فٌصعد ألعلى السفوح 

 الجبلٌة 

ٌحدث لٌال عندما ٌبرد الهواء على سفوح 
 الجبال فٌهبط نحو االودٌة 

 
 

 الرسم

 
 
 
 
 
 

 

 
 أوجه المقارنة

 

 
 االمطار االعصارٌة

 
 االمطار التضارٌسٌة

 
 اسباب حوثها

 

ٌحدث نتٌجة اصطدام هواء حار ورطب بهواء بارد 
فٌرتفع الهواء الحار العلى فتقل درجة حرارته فتشكل 

 غٌوم كثٌفة

ٌحدث نتٌجة اصطدام الهواء الدافئ 
المحمل ببخار الماء بسفوح الجبال فٌرتفع 
ألعلى ثم تقل درجة حرارته ثم ٌتكثف و 

 تسقط االمطار
 
 
 

 الرسم
 
 
  

 



 

 

 

 

 

 

 الخصائص اسم الرٌاح
 بصورة منتظمة تبعا لعملٌات التوازن الحراري وتنوع الضغط الجويالرٌاح التً تهب  -1 الرٌاح الدائمة

 
 رٌاح تهب بصورة مؤقتة على مساحات محدودة من سطح االرض خالل فترات زمنٌة قصٌرة -2 الرٌاح المحلٌة

 
 رٌاح تهب من مناطق الضغط الجوي المرتفع فوق المدارٌن نحو الضغط المنخفض االستوائً الدائم. -3 الرٌاح التجارٌة

 
 

رٌاح تنطلق من مناطق الضغط الجوي المرتفع المدارٌة نحو مناطق الضغط المخفض شبة القطبً فً  -4 الرٌاح العكسٌة
 العروض المعتدلة الباردة.

 

رٌاح تنطلق من مناطق الضغط الجوي المرتفع فوق القطبٌن نحو الضغط المنخفض عند العروض المعتدلة  -5 الرٌاح القطبٌة
 الباردة.

 
 رٌاح موسمٌة تهب من المسطحات المائٌة نحو الٌابس اآلسٌوي صٌفا، والعكس شتاءا . -6 الموسمٌةالرٌاح 

 
 ٌنطلق هواء بحري بارد من المسطحات المائٌة لٌحل محل الهواء الساخن فوق الٌابس نهارا . -7 نسٌم البحر

 
 

 الماء لٌال .ٌحل هواء بارد قادم من الٌابس محل الهواء الساخن المالمس لسطح  -8 نسٌم البر
 

 صعود الهواء الساخن من قاع األودٌة إلى القمم الجبلٌة فً النهار . -9 نسٌم الوادي
 

 هبوط الهواء البارد من القمم الجبلٌة إلى قاع األودٌة الجبلٌة لٌال . -11 نسٌم الجبل
 

 .رٌاح محلٌة تهب من الصحراء الغربٌة إلى السواحل الشمالٌة لمصر فً فصل الربٌع  -11 الخماسٌن
 

 رٌاح محلٌة تهب من شبة ج العرب نحو بالد الشام نتٌجة لمرور االنخفاضات الجوٌة فوق الشام -12 السموم
 

  
 رٌاح محلٌة قادمة من الصحراء الكبرى تصل إلى شمال لٌبٌا فً الربٌع -13 القبلً 

 
 رٌاح محلٌة تهب من الصحراء الكبرى نحو سواحل تونس والجزائر والمغرب . -14 السٌروكو

 
 رٌاح محلٌة تهب من شمال إٌطالٌا نحو االنخفاضات الجوٌة فً وسط أوروبا . -15 الفهن الجبلٌة 

 

 رٌاح محلٌة تهب على الوالٌات المتحدة فً الربٌع وتتركز الوسط وتعبر من الغرب إلى الشرق . -16 النورثر ) الشمالٌة (
 

 فرنسا فً الشتاء والربٌع .الجبلٌة لنهر الرون بجوانب رٌاح محلٌة تهب من ال -17 رٌاح المسترال 
 



 

 

 

 

  :  انسؤال األٔل : أكًم انؼجبساد انزبنٍخ ثًب ٌُبسجٓب
م)ماظغالفمايققيمم(ممايقزماٌؽاغلماظذيمتقجدمصقفمايقاةمواظذيمؼلؿحمظؾؽائـاتمبأذؽاهلاماٌكؿؾػةمأنمتعقشمصقفمؼلؿل -1

 ) اإلؼؾقم احلقوي ( حقز ؿؽاـي ؿن دطح األرض ػقه إذؽال وأـواع ؿعقـة ؿن اؾؽائـات احلقة حبقث متقزه عن غرية ؿن األؼاؾقم االخري قسؿي  -2

م)ماألعازونم(ممإضؾقؿماظغاباتمايارةماالدؿقائقةمؼقجدميفمأعرؼؽاماىـقبقةميفمحقضمؼلؿلم. -3

م)محقضماظؽـغقممومممداحؾمشاغام(مإضؾقؿماظغاباتمايارةماالدؿقائقةمؼقجدميفمضارةمإصرؼؼقاميفم -4

م)اظغاباتمايارةماالدؿقائقةم(مإضؾقؿمؼؿؿقزمبارتػاعمدرجةمايرارةموشزارةماإلعطارمرقالماظعاممؼلؿلم. -5

م)شاباتماظدػاظقزم(مم%معـماألذعةماظضقئقةمتلؿلمم40شاباتمطـقػةمعؿشابؽةمهفبم -6

 )شاباتماظدػاظقزم(ممؽـرمصقفاماٌلؿـؼعاتموتـؿشرمبفاماإلعراضمواألوبؽةمتلؿلمتاباتمش -7

م)ماظغاباتماالدؿقائقةم(مممممأظػمغقعمعـماظـؾاتاتمؼلؿل.م100إضؾقؿمؼضؿمأطـرمعـمم -8

ممم(م26.6م–م21)مممؼؾؾغماٌؿقدطماظلـقيمظدرجةمايرارةمإلضؾقؿماظغاباتمايارةماٌقمسقةم -9

م)ماظصقػم(مممممباتمايارةماٌقمسقةميفمصصؾمؼلؿل.ؼلؼطماٌطرميفماظغا -10

م)ماظؿللمتللم(مممذبابةماصرؼؼقةمذاتمجـاحنيمتلؾبمعرضماظـقممتلؿلم -11

م)ماالضؾقؿماظصقينم(ممممتـؿقماظلرخلقاتمواظؾاعؾقميفمإضؾقؿمؼلؿلم. -12

م)ممادرتاظقام(مممممممممممممممممممميفمضارةمتلؿلم.مؼعقشماظؽـغر -13

م)ماظلؽقباماظؼقعلم(مممموجفماألرضميفمعـؿزهمؼلؿلم..تقجدمأضكؿموأضدممذفرةمسؾلم -14

م)مذؿاءام(مممممؼلؼطماٌطرميفمإضؾقؿمشاباتماظؾقرماٌؿقدطميفمصصؾم.. -15

م)ماظصـقبرم(مأذفارمإضؾقؿمشاباتماظؾقرماٌؿقدطمذاتماألوراقماظعرؼضةمماًضراءمتلؿلم. -16

م)ماٌاطلم(ممممممممتـؿقميفمإضؾقؿماظؾقرماٌؿقدطمحشائشمتلؿلم. -17

ماًروبم(م-)ماظزؼؿقنمممممممإضؾقؿماظؾقرماٌؿقدطمتلؿلم.متقجدميفدػـقةماٌؾؿسممأذفار -18

ماظؽاصقرم(م–اظلرومم–)ماظعرسرممأذفارمأبرؼةماظشؽؾمتـؿقميفمإضؾقؿمشاباتماظؾقرماٌؿقدطممتلؿلم.. -19

م)ماظػلؿؼم(مأذفارمتـؿقميفمإضؾقؿمشاباتماظؾقرماٌؿقدطمتؿؿقزمجبذوسفامذاتمسؼدمطـريةمتلؿل.. -20

م)ماظصؾارم(مممتمسصارؼةميفمإضؾقؿماظؾقرماٌؿقدطمهؿػظمباٌقاهمداخؾفامتلؿلمغؾاتا -21

ممم(15)ممممتؾؾغمدرجةمحرارةماظصقػميفمإضؾقؿماظغاباتماٌعؿدظةماظؾاردةمأطـرمعـم. -22

م)ماظغاباتماٌكرورقةم(ممممممممماظغاباتماظصـقبرؼةمتلؿلم.. -23

م(مم%م50)ممممماظلقؼدمتؾؾغم.غلؾةماظغاباتماظصـقبرؼةمعـماٌلاحةماظؽؾقةمظدوظةم -24

م(ممممممم%م60)مممممممغلؾةماظغاباتماظصـقبرؼةمعـماٌلاحةماظؽؾقةمظدوظةمصـؾـدامتؾؾغم. -25

م)مذرقماظربازؼؾم(تقجدمايشائشمايارةماظطقؼؾةم"ماظلاصاغا"ميفمضارةمأعرؼؽاماىـقبقةميفمعـطؼةمتلؿلم -26

م)مصقػام(مممتلؼطمأعطارمإضؾقؿماظلاصاغاميفمصصؾمؼلؿلم. -27

م)ماظلاصاغام(مممممشائشماٌدارؼةماظطقؼؾةمتلؿلم.اي -28

م)مماظلاصاغاماٌغؾؼةم(ممايشائشماظؽـقػةماظيتمتعققماظرؤؼةمتلؿلم.. -29

م)ماظلاصاغاماٌؽشقصةم(ممممممممممممايشائشماٌدارؼةماًشـةمتلؿلم. -30

مؾؾديم()ماظؿمؾشفرةماظقاحدةمتلؿلم.ظبرعقؾمم100م–م40أذفارمععؿرةماظلعةماظؿكزؼـقةميفموقؼػفام -31



 

 

م)معدششؼرم(ممممممممتـؿقمذفرةماٌلاصرميفمدوظةمتلؿلم. -32

م)ماظصقراءماظؽربىم(مممممممممممماطربمصقاريماظعاملممتلؿلم.. -33

 )مضزوؼـم(مممماطربمحبارماظعاملماٌغؾؼةمحبرمؼلؿلم.. -34

م

م)مواناريمعاثايم(مممممتلؿلمم2004أولمماصرؼؼقةمحصؾتمسؾلمجائزةمغقبؾمظؾلالممسامم -35

م)ماعرؼؽام(مظؿأثريهماظلؾيبمسؾلماظؽائـاتمايقةمتلؿلمDDTدوظةمضاعتمحبظرمادؿعؿالمعؾقدمايشراتم -36

م)محبرمضزوؼـم(ماحدماظؾقارماٌغؾؼةمواظذيمتؿعرضماظؽائـاتمايقةمصقفمًطرماالغؼراضمؼلؿلم. -37

مطقرؼامم(موم-مم.)مماظقابانممممممممممممؼزالميؿمايقؿانمعـماٌأطقالتماظشعؾقةمصقفامتلؿلممدولمال -38

م)معدششؼرم(مماألصؾلميفمجزؼرةمتلؿلم.مفحققانماظؾقؿقرمعقرـ -39

مك.مضمكمضرؼةم(اغشاتماحملؿقاتماظطؾقعقةميفمسفدمسؿرمبـماًطابمحقثماغشأمحمؿقةمضربماٌدؼـةمتلؿ -40

 حملؿقاتم()مامواظرتوزمقةمتلؿلم.علاحاتمعـماألراضلموضعؿفاماظدوظةمبؼاغقنمؼؽػؾمضماؼةماٌصادرمايققؼةمواظؿارسمقةمواألثرؼةمواظـؼاصقةم -41

  انسؤال انثبًَ : اخزش اإلخبثخ انصسٍسخ يٍ ثٍٍ انجذائم انزً رهً كم ػجبسح ثٕضغ خظ رسزٓب :

 إضؾقؿماظغاباتمايارةماالدؿقائقةمميؿدمبنيمدائرتلمسرضم -1

ماالموجـقبا(ممشم60-40)ممممشاالموجـقبام(م40م-30)ممشاال وجـوبا (  5-5)مشاالموجـقبام(ممم25-م10)مممممم

 اظطققرمواظؼردةمعـمأػؿمحققاغاتمإضؾقؿمؼلؿل -2

مإضؾقؿماظغاباتماٌعؿدظةماظؾاردةم(مممم–إضؾقؿماظغاباتماٌعؿدظةماظدصقؽةمم–مإؼؾقم اؾغابات احلارة االدموائقةم-)إضؾقؿماظغاباتمايارةماٌقمسقةمممم

 شاباتماظؾقرماٌؿقدطمعـمإضؾقؿماظغاباتم -3

مإضؾقؿماظغاباتماٌعؿدظةماظؾاردةم(م–مإؼؾقم اؾغابات املعمدؾة اؾدػقكةم–إضؾقؿماظغاباتمايارةماالدؿقائقةمم-ٌقمسقةمم)ممإضؾقؿماظغاباتمايارةما

ممم(4مم:م2مممممم-مم9مم5مممممم-ممم8م:م7.5مم-مممممم 01م : 5.5)مم:مؼؾؾغمرقلماصعلمماالغاطقغدامحقاظلم -4

ممشالمذرقمأدقام(م–مشالمشربمأدقامم–جـقبمشربمأدقامم–م)جـوب ذرق أدقامتقجدماظغاباتمايارةماٌقمسقةميفم -5

مشربمادرتاظقام(م–ذرقمادرتاظقامم–جـقبمادرتاظقامم–م)مشال ادرتاؾقاممممتقجدماظغاباتمايارةماٌقمسقةميفم -6

ماىـقبقةم(م–اظشؿاظقةمم–اظغربقةمم–م)اؾشرؼقةمتقجدماظغاباتمايارةماٌقمسقةميفمضارةمأصرؼؼقاميفماظلقاحؾم -7

مم(م1.2ممممممممم-ممم1.5مممممم–مم0.1مممممم-مم1.8ممم)ممممٌدىماظلـقيمظؾغاباتمايارةماٌقمسقةؼصؾمام -8

ممم(30:ممم10مم-مممم20:ممممم-م     25: 01مم-ممم15:مم10)مممممممعؿقدطمارتػاعماألذفارميفماظغاباتمايارةماٌقمسقةم -9

مػلذفارمذاتماألػؿقةماالضؿصادؼةماظؽؾريةميفماظغاباتمايارةماٌقمسقةماأل-10

ماظقزالمواظغار(م–اٌطاطموذمقؾماظزؼتمم-مماؾساج واؾصـدلم–)األبـقسمواٌاػقجينممممممممممممممممممممممممم

م(اٌطاطموذمقؾماظزؼتم–عرسرماظلرومواظم–اظزؼؿقنمواًروبمم-مم)اهلشاب واؾطؾحممأذفارماظصؿغميفماظغاباتمايارةماٌقمسقةمم-11

م(مم 22م–مم40م–ممم37م–ممم20)مممممماٌدىمايراريماظػصؾلميفمإضؾقؿماظغاباتمايارةماالدؿقائقةمم-12

م(مم 21.1م–مم40م–مم29م–مم28اٌؿقدطماظشفريمظدرجةمايرارةميفمإضؾقؿماظغاباتمايارةماالدؿقائقةم-13

مم(م10م–ممم80-م 51م–مم60)ممممؿقائقةميفماألجزاءماٌـكػضةماٌـلقبمؼصؾمارتػاعمأذفارماظغاباتمايارةماالدم-م14

ماظؽاطاوم(م–ماألبـوسم–اٌطاطمم–)اظلرخلقاتمماألخشابماظصؾؾةمذاتماظؼقؿةماالضؿصادؼةميفماظغاباتمايارةماالدؿقائقة- 15

مبقصةم(م80:م40م–بقصةمم50:م30م–بقصةمم30:م10م–مبوصة 01: 21)مممترتاوحمطؿقةماٌطرميفمعـاخماظؾقرماٌؿقدطم- 16

م(مبوصة 51: 21م–بقصةمم60:م30م–بقصةمم50:مم20م–بقصةمم30:م10)مترتاوحمطؿقةماٌطرميفمإضؾقؿمشاباتماظصنيم- 17



 

 

 ترتاوحمطؿقةماٌطرماظلـقيميفمإضؾقؿماظغاباتماٌعؿدظةماظؾاردةمإظلم- 18

مبقصةم(م70:مم30م–بقصةمم40:مم30م–بقصةمم50:م30م–مصةبو 11:  21)مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مبقصةم(م50:م20م–بقصةمم60:مم20م–بقصةمم30:مم20م–مبوصة   01:  21)ممترتاوحمطؿقةماٌطرماظلـقيميفمإضؾقؿماظلاصاغام- 19

 بقصة(م50:م20م–بقصةمم60:مم20مم–مبوصة 21:  05مممم-بقصةممممم40:م20)مترتاوحمطؿقةماٌطرماظلـقيميفمإضؾقؿماالدؿؾسم- 20

م

م

م

 َفز يبْٕ يطهٕة يُك ػهً خشٌطخ أسٍب انصًبء

 

 / حذد علً قبرح أسٍب إقلٍن الغبثبد  1

 الحبرح االستىائٍخ ثبلزهش########

 / حذد علً قبرح أسٍب إقلٍن الغبثبد الحبرح 2

 الوىسوٍخ ثبلزهش **********

 / حذد علً قبرح أسٍب  إقلٍن غبثبد الصٍي  3

 ثبلزهش &&&&&& 

 / حذد علً قبرح أسٍب  إقلٍن  الغبثبد 4

 ∑∑ الوخزوطٍخ ثبلزهش  

 ∞/ حذد علً قبرح أسٍب إقلٍن التٌذرا  ثبلزهش  5

 

 

 َفز يبْٕ يطهٕة يُك ػهً خشٌطخ أفشٌمٍب انصًبء
 

 / حذد علً قبرح إفزٌقٍب إقلٍن الغبثبد1

 االستىائٍخ ثبلزهش #######حبرح ال 

 / حذد علً قبرح إفزٌقٍب  إقلٍن الغبثبد 2

 الحبرح الوىسوٍخ ثبلزهش $$$$$$$$ 

 / حذد علً قبرح إفزٌقٍب إقلٍن السبفبًب  3

 ثبلزهش ******** 

 /  حذد علً قبرح إفزٌقٍب إقلٍن الصحبري 4

 الحبرح ثبلزهش @@@ 

 -نهؼجبساد انزبنٍخ :اكزت انًصطهر انؼهًً انًُبست 

م(مممممأذفارماظؿاجأذفارامتؿقجمضؿؿماألذفارماظغطاءماظـؾاتلميفماظغابةماالدؿقائقةمتلؿكم)مممم .1

م)غؾاتاتمعؿلؾؼةممغؾاتاتمتؾؿػمأشصاغفامحقلماألذفارماظؽؾريةماظطقؼؾةموتـؿقمإشممأسؾكمدمقماظضقءمتلؿكم .2

م(مممشاباتمحارةمادؿقائقةمشالموجـقبامتلؿكم)ممم5م–مصػرشاباتممتؿدمسؾكمجاغيبمخطماالدؿقاءمبنيمدائرتلمسرضم .3

م(مممممممماألغاطقغداأضكؿمثعابنيماظعاملمواخطرػامؼعصرمصرؼلؿفمحؿكماٌقضمؼلؿكم)مممممم .4

 

 



 

 

م(مممممممماٌـؼؾقاتتلؿكماظطػقؾقاتماظؿكمتلؾبمعرضماظـقمماالصرؼؼلمبادؿم)مم .5

م(مممممماظؽـغروحققانمذومصراءمؼؼػزمسؾكمضدعقةماًؾػقؿنيمؼلؿكم)ممممم .6

م(مممثدؼاتمجرابقةثدؼاتمهلامطقسمأومجرابمسؾكماظؾطـمتضعمصقفماظقظقدمصغريمايفؿمجدامتلؿكم)ممم .7

ماظلؽقؼامم(أضكؿموأضدممذفرةمسؾكماالرضمتلؿكم)ممممممممممممم .8

م(ماٌـؽحققانمذومصراءمظقغفمبـكمشاعؼمورقؼؾموحرؼريمعقرـفماالصؾلمطـدامورودقامؼلؿكم)مممم-10

م(ممماظظربانمحققانمبـكمورعاديمابقضمورقؼؾموحرؼرىمعقرـفمعزارعماعرؼاماظشؿاظقةمؼلؿكم)مممم-11

محققانمادقدمورقؼؾموحرؼرىمعقرـفماالصؾلماعرؼؽاماظشؿاظقةمؼلؿكم)مممممممممم(م-12م

م(ممممممممغػضقفشاباتمشاباتمتؿلاضطمأوراقماذفارػاميفمعقدؿماظشؿاءمتلؿكم)مممم-13

م(ممممممشاباتمخمرورقةتلؿكم)ممممممباإلبرذؾقفممفؼؾةمرصعقشاباتماوراضفامرقم-14

م

م

م(مممممداصاغامضصريةماومعؽشقصةممتلؿكم)ممم1ايشائشماٌدارؼةماًشـةمرقهلامم-15

م(مممممممدارماألضمرتلؿكم)مممممممواظضأنضؾائؾمدقداغقةمذاتماصقلمسربقةممتارسمتربقةماالبؾمم-16

م(ممماظؿؾؾديبرعقؾمتلؿكم)م100اشممم40االعطارمعـممهعقافارمععؿرةممسمزنميفمواوؼػفامأذم-17

م(ممماٌلاصرذفرةمتـؿقميفمعدششؼرمختزنمعامؼؼربمعـمغصػمظرتمعـماٌاءمصاحلمظؾشربمتلؿكم)مم-18

م(مماألوعؾقواظعقاصػمتلؿكم)ممواآلصاتاطـرماالذفارمهؿالمظؾظروفماظؼادقةموعؼاوعةماىػافم-19
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م(ماظصقراءماألعرؼؽقةؼلؿكم)ممممجبذوسفممهـماٌقاغؾاتمؼشؾفماظشؿعدانماظعؿالقمسمزنممطؿقاتمطؾريةمع-22

م(مممماظصقراءماظؽربىعؾققنمطؿمعربعممتلؿكم)ممممم8عاملموتؾؾغمأطربمصقاريماظ-23

ماظؿـدرامرقلماظعاممتلؿكممووؿدماألرضعـطؼةمباردةمخاظقةمعـماالذفارمهقطمباحملقطماظؼطيبماظشؿالم-24مممم

م(مممثقرماظلؿؽمذوماظػراءغؿقفةماظصقدميفماظصقاريماظؾاردةمؼلؿكم)مممظإلبادةحققانمؼؿعرضم-25مم

م(ممماظالبواظلقؼدمتلؿكم)ممصؾـدامؼجمورويفممشالماظـماظرغةمساكموتربقةمعرهؾةممتارسمصقدماالضؾائؾم-26م

م(اظرغةحققانمؼعؿربمعصدرمظؾقؾقممواالظؾانمواىؾقدميفماظصقاريماظؾاردةمؼلؿكم)مممم-27

م(ماظـؿحمرمتلؿكم)مممسؿؾقةمتؾكرماٌاءمسـمررؼؼماالوراقماالعرماظذيمؼلاسدمسؾكمصعقدماظعصارةمعـماالرضمخاللماىذو-28

م(مممواناريمعاثايتلؿكم)ممممممممم2004داسقةميؿاؼةماظؾقؽةماظؽقـقةمتلؾؿتمجازةمغقبؾمساممم-29

م(مممممممحبرمضزوؼـأطربماظؾقارماٌغؾؼةمعلاحةموتعرضامظؾؿؾقثمؼلؿكم)ممم -30

م(يققانم)مصـدوقمدوظلميؿاؼةمااظصـدوقماظدوظلميؿاؼةمايققانموصؿؿمضمؾةمضدماظصقدمتعرفمبادؿم -32

م(ممممممممحققانماظؾقؿقرحققانمعقرـفماالصؾكمعدششؼرمؼعقشميفماظغابةماىاصةمؼلؿكم)ممممم -33

م(مممممممماظطققرمأغػؾقغزاعرضمؼـؿؼؾمعـماظدجاجماشمماالغلانمسـمررؼؼماٌكاظطماظؾصقؼةمؼلؿكم)ممممممم -34

ممممممممممممفم)ماظرسلماىائر(ؿرسكمامسزؼادةماسدادمايققاغاتميفماٌراسلمبشؽؾمؼػققماظؼدرةماظؾقؽةمواظؾققظقجقةمظؾ -35

م(مالردـمعؾقؾارمؼلؿكم)ممم500رصقػمحذرماظعؾؿاءمعـماغػصاظفميفماظؼطبماىـقبلمووزغفم -36

م(وؼؾؿامطؿمعـماظشعابماٌرجاغقةمؼلؿكم)مم40يفمذؾفمجزؼرةمؼقطاتانماٌؽلقؽقةمودعرمم2005اسصارموضعميفماواخرمسامم -37

م(رؾؼةماألوزونمعـماالذعةمصققماظؾـػلفقةمتلؿكم)ممممظألرضماظقاضلرؾؼةمهقطمباظغالفماىقيماحارفمطاعؾةموتؼقممبدورماظدرعم -38



 

 

م(ممممماظرتوبقدػرياظلػؾقةمعـمرؾؼاتماىقمواضربفاماشمماالرضمتلؿكم)ممممممممفاظطؾؼ -39

ممممممماالحؿؾاسمايراريم()مممممتعفزماالغظؿةماظؾقؽقةماظؿعاعؾمععفامتلؿكمموؼطؾؼمسؾكمسؿؾقةمتراطؿماظغازاتميفمرؾؼةماظرتوبقدػريم -40

م(متشرغقبؾعؾققنموحدةماذعاسقةممؼلؿكم)مم100مشؾمم1986عػاسؾمغقوىمارؾؼفماالهادماظلقصقيتمسامم -41

م(مممتشرغقبؾؼلؿكم)مظألرػالاصابةمبلررانمم800مبإصابةعػاسؾمتلؾبم -42

م(ممماظققغلؽقدامموصقاغةماظغالفمايققيمتلؿكم)ممعـظؿةمتفدفماشممتطقؼرمادسماظعؾؿمالدؿك -43

م(مايدائؼماظقرـقةايؽقعاتمادؿم)ممممأراضلؼطؾؼمسؾكمصقاغةمعامتؾؼكمعـمغؾاتاتموحققاغاتمبرؼةميفم -44

م(ممممماحملؿقاتماظطؾقعقةعـطؼةمتضؿماالغقاعماظـؾاتقةموايققاغقةماٌفددةمباالغؼراضمبادؿم)مممم -45

م(مممممممضمكمضرؼةلماهللمسـفمضربماٌدؼـةمتلؿكم)مممممحمؿقةماغشأػامسؿرمبـماًطابمرض -46

م(ممماظلاصاغا)ممممماراضلمسشؾقةمتــشرمصقفاماذفارمعؿػرضةمتلؿك -47

م(ممممممممماظلاصاغاماظررؾةممتلؿكم)ممم4-2حشائشمعدارؼةمرقؼؾةمؼرتاوحمرقهلاممعـم -48
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م سؾؿقة

م

م

 

ًً يًب ٌهً :   فشق ثٍٍ كالً
 َجبربد اإللهٍى انصًٍُ َجبربد إلهٍى انجسش انًزٕسظ

متشؿؾمأذفارماظلروموماظصـقبرموماظؾؾقطموماظدردارم

موماظطقبالموماظزان

متشؿؾمغؾاتاتماظلرخلقاتموماظؾاعؾقموماٌؿلؾؼاتميفماألراضلماٌـكػضةم

 

 غبثبد انزبٌدب غبثبد انذْبنٍض
مػقمادؿمؼطؾؼمسؾكماظغاباتماظصـقبرؼةمأوماٌكرورقةممػقمادؿمؼطؾؼمسؾكماظغاباتماالدؿقائقةماظؽـقػةماٌؿشابؽةم

 

 رؼشٌف انًسًٍخ زذٌثب رؼشٌف انًسًٍخ لذًٌب
جمؿقسةمعـماظلؽانموماظؼؾائؾمتؽقنمعلؽقظةمسـمضماؼةمؼـابقعماٌقاهموم

ماٌراسلموماألذفارماظؼائؿةم

ػلمعلاحاتمعـماألراضلموضعؿفاماظدوظةمبؼاغقنمؼؽػؾمضماؼةماٌصادرم

مايققؼةموماظؿارسمقةموماألثرؼةم

 انغبثبد انُفضٍخ انغبثبد انصُٕثشٌخ ) انًخشٔطٍخ (
ػلمأذفارمتؿلاضطمأوراضفاميفمبعضماٌقادؿمومخاصةمعقدؿماظشؿاءمظؿـؿقممػلمأذفارمذاتمأوراقمرقؼؾةمرصقعةمذؾقفةمباإلبرمومأخشابفامأضؾمصالبةم

مأوراقمجدؼدةم

 شدشح األيجٕ األسخُزٍٍُخ شدشح انًسبفش
ذهار تـؿو يف ؿدغشؼر ختزن ؿا قؼرب ؿن ـصف ؾرت ؿن املقاه يف ؼاعدة ؽل ؿن أ

مماألعـاق اؾطوقؾة ألوراؼفا ومتد املساػرقن اؾظؿأى مباء صاحل ؾؾشرب

اىػافمػلمعـمأطـرماألذفارمهؿالمظؾظروفماظؼادقةمإذمميؽـفامعؼاوعةم

مطؿامأنمأخشابفامؼةموماظعقاصػمومايرارةماظعاظقةايشراإلصابةمباآلصاتم



 

 

 أخت ػًب ٌهً : 
م* ػذد انخطٕاد انًزبثؼخ إلَشبء انًسًٍبد .

مموجقدمغقعمعؿؿقزمععرضمظالغؼراضم-3وجقدمتـقعمساديمألمناطماألحقاءمممممم-2بقؽلمعؿؿقزممممممتقصريمغظاممم-1

موجقدمعقاضعمػاعةمظؾؾققثماظعؾؿقةمم-5حاجةماٌـطؼةمإلجراءاتمضماؼةماظعقاعؾماهلقدروظقجقةمممممممممممم-4

 لبسٌ ثٍٍ كال يًب ٌهً :
ٔخّ 

 انًمبسَخ

 إلهٍى انغبثبد انًؼزذنخ انذافئرشثخ  إلهٍى انغبثبد االسزٕائٍخرشثخ 

متربةممسقؽةمجقدةماًصقبةمضمراءماظؾقنممتربةماظالترؼتمايؿراءم َٕع انزشثخ

كٍفٍخ 

 انزكٌٍٕ

طـرةماألعطارمتؤديمإشممشلقؾماظرتبةمومإذابةمسـاصرػاماظعضقؼةم

موماٌعدغقةمسدامأطلقدمايدؼدماظلمؼؽلبماظرتبةماظؾقنماألضمر

دؼقطماألعطارماظشؿقؼةمصققمدػقحماىؾالمتؤديمإلدمدارماظرتبةم

ووؿعفامادػؾماىؾؾمومصققماالراضلماٌـكػضةموختؿؾػمغلؾةم

ماٌقادماظعضقؼةمصقفام

ٔخّ 

 انًمبسَخ

 إلهٍى انصسبسي انسبسح إلهٍى انغبثبد االسزٕائٍخ

 

انسٍبح 

 انُجبرٍخ

 أؾف ـوع ؿن اؾـلاتات  011تضم أؽنر ؿن 

 اؾغابات اؾؽنقػة املمشابؽة بادم غابات اؾدفاؾقزتسؿى 

مم51قصل ارتػاع أذهارفا إىل  \تموج ؼؿم األذهار اؾغطاء اؾـلاتي 

مزؼادةممسؽماظؾقاءممتؿقؿؾماىػافمممممضصريةماظؼاعةممممحقظقةم

مخازغةمظؾؿاءمعـؾماظـكقؾموماذفارماظطؾحم

مخازغةمظؾعصارةمعـؾماظصؾارموماظؿنيماظشقطل

 

انسٍبح 

 ٕاٍَخانسٍ

حققاغاتمثدؼقةمعؿلؾؼةم/ممزواحػمبرؼةمم/محققاغاتم

عؿقحشةمم/مثدؼقاتمبرعائقةمم/مجمؿقسةمرققرمزاػقةماألظقانم

ماظلـفابمم–رققرمم/محشراتمم–

مم-حققاغاتمثدؼقةمضارضةمممم-حققاغاتمثدؼقةمطؾريةمايفؿممم

م-حققاغاتمتؿلؿمبلرسةمايرطةموماًػةموماظؼدرةمسؾكماظؼػزممم

مم–ػمزواحم–رققرم

 

ٔخّ 

 انًمبسَخ

 إلهٍى انسشبئش انًؼزذنخ)  االسزجس ( إلهٍى انسشبئش انسبسح ) انسبفبَب (

انًٕلغ 

 اندغشافً

مزؼؾمذرقماظربام\اظؼلؿماألودطماٌداريميفمأصرؼؼقام

مودطمادرتاظقام

حقلمحبرمضزوؼـمومم–ذرقماوطراغقامم–دقؾريؼامم–ودطمأدقام

-ومادرتاظقامماظرباريمؼؼقامجـقبمذرقماصرم–اورالممذرقماوربام

ماظؾؿؾاسم

انسٍبح 

 انُجبرٍخ

متؿكؾؾماظلاصاغاماظررؾةمبعضماألذفارم

ماظصؿغمم–اظطؾحمم–أػؿماذفارػاماهلشابم

مؼزدادمرقلمايشائشميفماٌـارؼماٌؿطرةم

مم1اٌـارؼمضؾقؾةماٌطرمرقلمحشائشفامؼصؾم

انسٍبح 

 انسٍٕاٍَخ

ماظطققرم-مايشراتم-آطؾةماظؾققمماٌػرتدةمم-آطؾةماظعشبم

ماظؼقارضمم-ايققاغاتمبطقؽةمايرطةمم

ماظطققرمم–حققاغاتمعػرتدةمم–حققاغاتمثدؼقةم

ماظؼقارضمايػرؼةمم–ايشراتم



 

 

 

 

 غزذد يٕل

إلهٍى انسبفبَب 

 ثبنشيض****

 ٔإلهٍى 

االسزجس 

××××× 

 
 

 يٍض ثٍٍ كال يًب ٌأرً :
 

 انًكشٕفخانسبفبَب انمصٍشح أٔ  انسبفبَب انًغهمخ انسبفبَب انشطجخ
تطؾؼمسؾكمايشائشماٌدارؼةماظطقؼؾةموؼرتاوحم

ممم4م–م2رقهلامعـم

تطؾؼمسؾكمايشائشماظطقؼؾةماظؽـقػةماظيتمتعققم

ماظرؤؼةم

تطؾؼمسؾكمايشائشماٌدارؼةماًشـةماظيتمم

ممم1ؼصؾمرقهلام

 

 اندبف االسزجس انغبثً االسزجس انسمٍمً االسزجس
ؼطؾؼمسؾكماالضؾقؿميفماوطراغقامومحقلماظؼلؿم

تربؿفمعؿفؿدةمماظشؿاظلمعـماظؾقرماألدقدم

ظؾضعةماذفرمومتؿؿقزمبؾقغفاماألدقدمومخصقبؿفام

ماظعاظقةم

تربؿفمعـممؼؼعمجـقبمإضؾقؿماالدؿؾسمايؼقؼلمؼؼعمإشمممشالمإضؾقؿماالدؿؾسمايؼقؼلمم

اظـقعماظؽلؿـائلموماؼضاماظرتبةماٌؾققةمضؾقؾةم

مقبةمتلؿغؾميفماظرسلاًص

 

 يسًٍبد انًسٍظ انسٍٕي يسًٍبد انًصبدس انطجٍؼٍخ لٕيً يُزضِ
تؽقنمعـارؼمرؾقعقةموادعةميؿاؼةماٌـازرموم

اظطؾقعةمألػدافمتعؾقؿقةمومترصقفقةمحبقثمالم

مؼلؿحمبادؿكدامماٌصادرماٌقجقدةمصقفام

ايؿاؼةماظعاعةميػظماٌصادرمظالدؿعؿاالتم

ماٌلؿؼؾؾقةمسؾكمأدسمصفؿمومختطقطمدؾقؿم

ظؾؿقاصظةمسؾكماجملؿقساتمايققؼةمظؾقاضرموم

اٌلؿؼؾؾمضؿـمغظاممبقؽلمرؾقعلموماحملاصظةم

مسؾكماظؿـقعماىقينم

 

 

 

 اد اَرٍخ :دنم ػهى صسخ انؼجبس
 

 رٕاصي زبخخ انسبفبَب نٓب (( . نهسبفبَب   ))أظٓشد انذساسبد  زبخخ انفٍهخ انًبسخ -2

رضمععماظروثمألنم:ماظػقؾةمتعريماظشفرمعـماألوراقمومهػزممنقماألوراقمعـمجدؼدمأعاماظؾذورماظيتمتؾؿؾعفاماظػقؾةمصؿؾنيميفمأحشائفامثؿمخترجمإشمماأل

ماظذيمؼشؽؾمخمصؾامممؿازامظؾـؾاتاتماىدؼدةم



 

 

 بد رذيٍش ٔاسؼخ .(( )) رزؼشض انغبثبد االسزٕائٍخ إنى ػًهٍ -3

مأخشابفامذاتمضقؿةماضؿصادؼةمم-2طـرةماظطؾبمسؾكمأخشابفاماظـؿقـةمممممم-1بلؾبم:م

 يبرا ٌسذس نٕ : 

 اسرفؼذ دسخخ زشاسح انًُبطك انمطجٍخ أكثش يٍ انًؼذل انسبنً ثؼشش دسخبد . -1
 تكىى عولٍبد ًوى التزثخ و تطىرهب الجٍىلىجً هقجىال  -2تصجح التزثخ صبلحخ للشراعخ     -1

 نى رزُٕع األلبنٍى انسٌٍٕخ ػهى سطر األسض . -2
 عذم وجىد هجوىعبد الكبئٌبد الحٍخ  -2لن تتٌىع الحٍبح الٌجبتٍخ و الحٍىاًٍخ       -1

 األٌ . رمهص يسبزخ انغبثبد االسزٕائٍخ ػًب ًْ ػهٍٓب -3
 عذم وجىد هذا الكن الهبئل هي الحٍىاًبد  -2لن ٌىجذ اًىاع الٌجبتبد التً تٌوى فً هذٍ الغبثخ        -1

 * سبثؼبً :يب انًمصٕد ثبنًفبٍْى انزبنٍخ :

 الكائنات الحٌة:هً كائنات برٌة النشأة لٌس لالنسان دخل فٌها و تتمثل فً الغالف الصخري  و الجوي و المائً  -1
 المسمٌات  ) األسفنجٌات (   : هً حٌوانات لها جسم ٌشبه االسطوانة به ثقوب و مسام عدٌدة  -2
األناكوندا    : هً من أضخم ثعابٌن العالم و أخطرها حٌث ٌقوم بعصر فرٌسته حتى الموت وٌكثر فً الغابات  -3

 االستوائٌة فً حوض األمازون 

 ٌلً الذي ٌسبب مرض النوم اإلفرٌقًل الحٌوان الطفذبابة تسً تسً : ذبابة افرٌقٌة ذات جناحٌن تحم  -4

 : حٌوان ذو فرو ٌقفز على قدمٌه الخلفٌتٌن وٌعتبر أكبر أفراد الثدٌٌات حجما وتسمى كٌسٌة         الكنغر  -5
 الصحراء   : اسم ٌدل على الفقر فً الحٌاة النباتٌة و الحٌوانٌة نتٌجة للظروف البٌئٌة الطبٌعٌة   -6
 ملٌون  8الصحراء الكبرى : تعتبر من أكبر صحاري العالم حٌث تمتد فً شمال القارة األفرٌقٌة مساحتها  -7
 :هو اسم ٌطلق على إقلٌم الصحاري الباردة القطبٌة او الصحاري البٌضاء  التندرا     -8
 و الفطرة      :هً كائنات حٌة مكونة من الطحالب و الفطرٌات أي انها اندماج و لقاء الطحلب  األشنة    -9

 قبائل الالب : قبائل مرتحلة  تعٌش بشمال النروٌج و السوٌد و فنلندا تمارس نشاط صٌد األسماك و الرنة -11
 عملٌة تبخر الماء عن طرٌق األوراق مما ٌساعد على صعود العصارة من األرض خالل الجذور -النتح: -11
12- IFAM-:-لة ضد الحكومات التً تمارس الصٌد هو اختصار للصندوق الدولً لحماٌة الحٌوان وٌمارس حم 

 موطنه األصلً فً مدغشقر وٌعٌش فً الغابات الجافة وٌطلق علٌه اسم فار اللٌمور الضخم              حٌوان اللٌمور: -13
 عام  111هو مرض قدٌم ٌصٌب الطٌور وتم اكتشافه فً اٌطالٌا منذ أكثر من  أنفلونزا الطٌور: -14
 منظم و ٌعتبر اكثر وسٌلة لتدمٌر الغالف الحٌوي فً العالمهو الرعً غٌر ال -الرعً الجائر: -15
هً عملٌة تراكم الغازات فً طبقة التروبوسفٌر بدرجة تعجز األنظمة البٌئٌة عن التعامل -االحتباس الحراري: -16

 معها 
 هاهً مساحة من الراضً وضعتها الدولة بقانون ٌكفل حماٌة المصادر الحٌوٌة و التارٌخٌة وغٌر المحمٌات: -71

 اكزت يزكشاد خغشافٍخ ػٍ :

 أشدبس انزجهذي : -1
م=مأذفارمتلؿكدعفامضؾائؾمدارمايؿرماظلقداغقةمظؿكزؼـمعقاهماالعطارميفموقؼػمػذهماظشفار

مبرعقؾمظؾشفرةماظقاحدةمم100م–م40دـةموػلمذفرةمضكؿةمرقالموحفؿاموتؿػاوتماظلعةماظؿكزؼـقةمصقفامعـمم200=مؼزؼدمسؿرماظشفرةمسـم

 .انجبسدح انمطجٍخ ) انصسبسي انجٍضبء ( يًٍضاد انسٍبح انُجبرٍخ نُجبربد انصسشاء  -2
م=ماظرتبةميفمحاظةموؿدمذؾفمدائؿمغؿقفةمزروفماٌـاخمم=مدضقؼةمايؾقؾاتمغؿقفةمعامتؿعرضمظفمعـمسؿؾقاتموؿدموماغصفار

م=مسؿؾقاتممنقماظرتبةمومتطقرػاماظؾققظقجلمبطقؽةمجدا

م

 نهسفبظ ػهى انجٍئخ انطجٍؼٍخ انسٌٍٕخ ٔصٍبَزٓب فً انؼبنى)  خبصخ ٔطُك انكٌٕذ ( .الزشذ  زهٕال  -3



 

 

ممممممم=ماظلؿاحمباظزؼارةماٌـظؿةممممممممممممممممممممم=ماظصقدماظؿؼؾقديماٌـظؿممألشراضمإدارةماحملؿقةمم=ماظلؿاحمباظؾقثماظعؾؿلممعـعمدخقلماظزوارمإالمم=

 =معـعمصقدماألمساكمظلؿاحمبقجقدمعؽـػمظؾزوارمممممم=ما

م ػذد انُزبئح انًزشرجخ ػهى كالًيٍ :

 إصانخ انغبثبد ٔزشلٓب . -1
ماغؽؿاشمعلاحؿفاممممممم=متعرضمايقاةماظـؾاتقةمومايققاغقةمصقفامظالغؼراضممممممممم=ماخؿاللماظؿقازنماظؾقؽل-

 اسزخذاو انًجٍذاد انسششٌخ ثشكم كجٍش . -2
معـماظصؼقرماىقاظةميفماعريطاممممممممممتعرضماٌقاهمخاصةماالغفارمظؾؿؾقث=متدعريمايقاةماظربؼةممم=مضؿؾمسددم

 انزغٍشاد انًُبخٍخ . -3
م=ماذمػاضمسددممسؽماظلؾؿقنميفممشالماحملقطماهلاديمم=متدعريماظشعبماٌرجاغقةمممم=متأثرمايقاةماظربؼةم

 : ً رهٍٓبنزبنٍخ ثى اخت ػٍ االسئهخ انزالشأ انفمشح ا
م((مـماظؽائـاتماظربؼةمعفددةمباالغؼراضمبلؾبمحاجاتماظـاسماظذؼـمرمدونمصقفامعصدرمذػاءمأومرعاعامعرتصًا))مػـاكماظعدؼدمع

 ثالثخ يٍ انسٍَٕبد يٓذدح  ثخطش االَمشاض . اركش ) أ ( 
م=مايقؿانمممممممممممم=مماظػؼؿةمسؾكماظـؾقجمممممممممممممم=ماظؼردةمممممممممممم=محققانماظؾقؿقرم

 .هخ نسٍٕاَبد ثشٌخ راد فبئذح نإلَسبٌ اضشة أيث ) ة (

 = انفٍهخ                

 اثٍٍُ يٍ انًؤسسبد أٔ اندًبػبد انًُبْضخ نهصٍذ انًفشط نهكبئُبد انجشٌخ . ػذد ) ج ( 
 =ماظصـدوقماظدوظلميؿاؼةمايققانممممممممممممممم=مصمعقاتماظرصؼمبايققانم

 : ً رهٍٓبخٍذا ثى اخت ػٍ االسئهخ انز ًشفمخزع انصٕسح انال

 تشرغقبؾمٌسًى و  1896انصٕسح رًثم يفبػم اَفدش ػبو   -

 ػذد انُزبئح انًزشرجخ ػهى اَفدبس ْزا انًفبػم انُٕٔي . -
مذكصامممممم=مإسداممطـريمعـماحملاصقؾماظزراسقةمم47=معؼؿؾم

مذكصمباظلررانم800اظػمذكصمظإلذعاعمم=ماصابةمم130تعرضم=م

 

 :ً رهٍّاَظش انشسى انزي أيبيك  خٍذا ثى اخت ػٍ االسئهخ انز
  رؾؼةماالوزون    انسشف )  ج ( ٌشٍش إنى يُطمخ رسًى  -1

 ػهم أًٍْخ ْزِ انطجمخ  : -2
م=متؼقممبدورماظدرعماظقاضلمظالرضمم=ممتـعماالذعةمصققماظؾـػلفقةماظضارةمسؾكماالغلانمومايققان

 انًشكهخ انزً رزؼشض نٓب ْزِ انطجمخ  .  اركش -3
م=ماغؾعاثماظغازاتموماتلاعمثؼبماالوزونم

 الزشذ زهٕال نهسفبظ ػهٍٓب . -4
   =ماظؿكؾصمعـمغػاؼاتماٌصاغعمبطرقمسؾؿقةمم=متؼـنيمسؿؾقةمادؿكدامماظؿؽـقظقجقام

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

مالشأ انفمشح انزبنٍخ ثى اخت ػٍ االسئهخ انزبنٍخ :

محمؿقاتمرؾقعقةمبرؼةموحبرؼةم.وضدماذؿؿؾمبرغاعجمسؿؾمايؽقعة))تضؿماظؽقؼتمسدةم

مظؾلـقاتماٌؼؾؾةمسؾكمسدةمبراعجمتدسؿماٌـظقعةماظؾقؽقةميفماظؽقؼتموعـفامتطقؼرمسؿؾم

ماحملؿقاتماظطؾقعقةمسربمتدرؼبماظؽقادرماظؾشرؼةميفمجمالمإدارةماحملؿقاتموإغشاءمم

مقاغةماحملؿقاتموتشؽقؾمىـةمورـقةمتابعةمظؾفقؽةماظعاعةمظؾؾقؽةمالغشاءموإدارةماحملؿقاتماظطؾقعقة((ضاسدةمبقاغاتمورـقةمسـماظؿـقعماالحقائلموص

ماظطؾقعقةمسؾكماًرؼطةمماٌؼابؾةم.محددمعقضعممحمؿقةممسقماظشقخممصؾاحماألضمد -1

 اركش انششٔط انٕاخت رٕافشْب فً انًُبطك انًسًٍخ . -2
موجقدمغقعمعؿؿقزمععرضمظالغؼراضم-3ألمناطماألحقاءممموجقدمتـقعمساديمم-2تقصريمغظاممبقؽلمعؿؿقزمم-1

موجقدمعقاضعمػاعةمظؾؾققثماظعؾؿقةمم-5مضماؼةماظعقاعؾماهلقدروظقجقةمممحاجةماٌـطؼةمإلجراءاتم-4

 ػذد طشق انًسبفظخ ػهى انًُبطك انًسًٍخ . – 3
مألشراضمإدارةماحملؿقةممم=ماظلؿاحمباظؾقثماظعؾؿلمممعـعمدخقلماظزوارمإالمم=

م=معـعمصقدماألمساكلؿاحمبقجقدمعؽـػمظؾزوارممم=ماظؼارةماٌـظؿةم=ماظصقدماظؿؼؾقديماٌـظؿم=ماظلؿاحمباظزم

 أهبهك خزٌطخ لقبرح اهزٌكب الجٌىثٍخ الحظهب ثذقخ ثن أجت عوب ٌلٍهب هي أسئلخ :
 اظغاباتمايارةماالدؿقائقةانسشف ) ة ( ًٌثم إلهٍى زٍٕي ٌسًى  -1

 انخصبئص انُجبرٍخ نٓزا اإللهٍى :اركش اثٍٍُ يٍ  -2
 م51ٌصل ارتفبع أشجبرهب إلى  ألف ًىع هي الٌجبتبد  111تضن أكثز هي 

 تىج قون األشجبر الغطبء الٌجبتً             ت تسوى الغبثبد الكثٍفخ الوتشبثكخ ثبسن غبثبد الذهبلٍش

 اركش اثٍٍُ يٍ انخصبئص انسٍٕاٍَخ  نٓزا اإللهٍى: -3

 /  حٍىاًبد هتىحشخ  / ثذٌٍبد ثزهبئٍخ /  خ هتسلقخ /  سواحف ثزٌخ حٍىاًبد ثذٌٍ =

 السٌجبة –حشزاد / هجوىعخ طٍىر ساهٍخ األلىاى   

 فً سأٌك ْم اإللهٍى ٌصهر السزمشاس انسكبٌ . -4
م=ماغؿشارماالعراضموماألوبؽةمممم%معـماالذعةماظضقئقةممممم=مطـرةماظربكموماٌلؿـؼعاتم40المؼصؾحمالدؿؼرارماظلؽانمبلؾبم:م=محفبم

 أجت عي األسئلخ اَتٍخ :
 ػذد ٔسبئم زًبٌخ ٔصٍبَخ انغالف انسٍٕي . *

م=متـادبمسددماظلؽانمععمععطقاتماظؾقؽةمم=ماواهمايؽقعاتمظصقاغةمعامتؾؼكمعـمغؾاتاتموحققاغاتمممممم=ماالػؿؿاممبـشرماظقسلماظؾقؽلم

مةمعـماظؿؾقثممممم=ماظؿقدعميفمادؿكدامماظقضقدماًاظلمعـماظرصاصممممم=ماصدارمتشرؼعاتمتضؿـمضماؼةماظؾقؽةماظؾقرؼ

 * ٔضر دٔس انًسًٍبد انطجٍؼٍخ فً انزًٍُخ انًسزذايخ .
=متقصريماظػرصةمظؾؾقثممإلحداثمومادؿؿرارماظؿـؿقةممم=متقصريماظػرصةم=مضؿانماغؿاجمومادؿؿرارماظؿقازنماظؾقؽلمةماظؾقؽقةمادؿغاللماظػرصةمظؾؿقسق=م

 =ماحملاصظةمسؾكمادؿؼرارماظؾقؽةمممممممممممممممممممممممممماظعؾؿلم
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