
              
              
              
              
               
 

 أكمــــــــل العبــــــــــــــارة اآلتــــــیـــــة بما یناســـــــــــبھا. -الســــــــــــــــــــؤال األول :
 يأو الطر�ق اللبن ةدرب التبانالمجرة التي ینتمي الیها �و�ب األرض تسمى  -1
 .الشمسالنجم الذي �عتبر مصدر الحرارة والنور على سطح الكرة األرضیة �سمى  -2
 األرضاكبر الكواكب الصخر�ة وأشدها �ثافة هو �و�ب  -3
 القمرالتا�ع الطبیعي الوحید لألرض هو  -4
 األرضالكو�ب الذي �عیش علیه اإلنسان �سمى   -5
 180رضیة یبلغ إجمالي عدد دوائر العرض على الكرة األ -6
 خط االستواء  خط األساس لدوائر العرض هو -7
 خط جر�نتشخط األساس لخطوط الطول هو  -8
 خط 360یبلغ إجمالي خطوط الطول على الكرة األرضیة  -9

 التار�خ الدوليخط  منه الیوم �سمى والذي یبدأ 180خط طول  -10
 الهاديهو  180المحیط الذي �مر علیه خط طول  -11
 المحور�ةالدورة  ألرض حول نفسها �سمىدوران ا -12
 ساعة 24تدور األرض حول نفسها دورة �املة �ل  -13
 �االنتظامتتمیز سرعة دوران األرض حول نفسها  -14
 365¼ألرض حول الشمس حیث تتم دورتها فيتدور ا -15
 %71تبلغ نسبة مساحة الماء على الكرة األرضیة حوالي -16
د �ه الحیاة والذي �سمح للكائنات �أشكالها ومجموعاتها المختلفة أن تعیش الحیز المكاني الذي نوج -17

 الغالف الحیوي  فیه �سمى
 األقالیم المناخیة تجانس العناصر المناخیة في نطاقات محددة من األرض �سمى -18
  المناخ سنة اسم 30�طلق على األحوال المناخیة وتغیراتها خالل فترة زمنیة طو�لة ال تقل عن  -19
 عطارد  ،   الزهرة     ،  األرض     ،     ،المر�خالكواكب الداخلیة الصخر�ة هي  -20
 المشتري ، زحل ، أورانوس ، نیبتون ،بلوتوالكواكب الخارجیة الغاز�ة هي  -21
 الثالث تحتل األرض المر�ز  �النسبة للبعد عن الشمس -22
 �م 152ة األوج تبلغ المسافة الفاصلة بین األرض والشمس في حال -23

                                             قسم االجتماعیات 
                                                 .................................................................اسم الطالب  : 

 2016التاریخ :        /         /                                                                                       الصف :       /    
  مراجعة لمادة االجتماعیات للصف التاسع للفصل الدراسي األول
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 اهلیلیجيتدور األرض حول الشمس في مدار  -24
 المنطقة الباردة –المنطقة المعتدلة  –المنطقة الحارة المناطق الحرار�ة الرئیسیة على األرض هي  -25
  كم147نحوبتبلغ المسافة الفاصلة بین األرض والشمس في حالة الحضیض  -26
 الشمس دورة حول –دورة حول االرض  –ل نفسه دورة حو  یدور القمر ثالث دورات هي -27
 األمطار -الر�اح –الضغط الجوي  –درجة الحرارة  العناصر التي تحدد  الطقس أو المناخ هي -28
  العناصر الحیة   ،العناصر غیر الحیةتتكون عناصر النظام البیئي من   -29
الشمس ،  هواء   ،التر�ة     ، ضوءاإلنسان  المن العناصر البیئیة غیر الحیة السا�قة لوجود  -30

 الصخور     
   الحشرات  -النبات  –الحیوان  –االنسان العناصر البیئیة الحیة تشتمل على  -31
�ل ما �حیط �اإلنسان من ظاهرات حیة وغیر حیة لیس لإلنسان أي دخل في وجودها �سمى  -32

 البیئة الطبیعیة
  العناصرغیر الحیةسان على سطح األرض هي العناصر البیئیة السا�قة لوجود اإلن -33
اإلطار الذي �عیش فیه اإلنسان و�حصل فیه على مقومات حیاته و�تفاعل فیها مع عناصر البیئة  -34

 البیئةاالخري �سمى 
 المرحلة األولى لعالقة اإلنسان مع البیئة على مر العصور تسمى مرحلة الجمع -35
یبتكر فیها مصادر للقوى جعلها طوع إرادته هي مرحلة تسمي  المرحلة التي استطاع اإلنسان أن -36

 مرحلة التصنیع
 الصید والقنصاكتشف اإلنسان النار في مرحلة تسمى مرحلة  -37
الفطر�ات والبكتر�ا التي یتحلل المواد العضو�ة إلى أصولها تندرج ضمن مكونات النظام البیئي  -38

 مجموعة المحلالت�مجموعة تسمى 
النظام یئیة تكاملیة تتكون من مكونات حیة تتفاعل مع مكونات غیر حیة وتعمل وفق نظام وحدة ب -39

 البیئي
 الهوائياخطر أنواع التلوث البیئي هو التلوث -40
 الصناعیةأكثر المناطق التي �شیع فیها الهواء هي المناطق  -41
 أشهر 9ر الكو�تیة هي الفترة الزمنیة التي استمرت فیها اشتعال النیران في مئات اآل�ا -42
اى تغیر غیر مرغوب فیه في الخواص الطبیعیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة للبیئة المحیطة  -43

 التلوث البیئي�اإلنسان �سمى 
 موارد متجددةالموارد الطبیعیة التي ال �خشى علیها من النفاذ هي الموارد  -44
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األنشطة االقتصاد�ة وارد الطبیعة دون تحو�ل تسمى ألنشطة االقتصاد�ة التي تنتج من استغالل ما -45
 األولیة

  غیر الطبیعیةوالبیئة   لطبیعیةامن أقسام البیئة هي البیئة  -46
 التصنیع والتمدن والتكنولوجیا – فجار السكانياالن�حدث التلوث البیئي �سبب  -47
 الشعیبةن أكثر المناطق تلوثا �الهواء في الكو�ت م -48
 %  3بة المیاه العذ�ة في العالم  تبلغ نس -49
 % 97لمالحة على سطح األرضانسبة المیاه  -50

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

بئ -ئكحغغغغغغ�ئك ئكبغغغغئمى : سغغمذ ئكئغغئكنغ ن ئك لئ ةتك عكنغغغغ  : قئغغ� 
 ٍ◌ 
 
 
 
 
 

 المجرة. -3                      النجوم  -2                      زحلكو�ب 
 

 
 
 
 دوائر .. -5 الشمسیةالمجموعة  -
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الشمس..كسوف                                                         العرض دوائر .  

......   ......    .......   ......  ........ 
 رتب منازل القمر 
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 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 :التـــــــــــــــــالیةـــــــرف المفـــــــــــــاھیم الســــــــــــــــــــــؤال الثــــــــــــالث  : عــــ

كل ما خلق هللا سبحانه وتعالي في الفضاء الشاسع من مالیین المجرات والسدم والذرات الدقیقة  -الكون : -1

 .والمواد الغاز�ة المتعددة
 هو سحا�ات �ونیة غاز�ة متوهجة تتخلل المجرات . -:السدم  -2

 مضیئة وذات حرارة عالیة تتألأل في السماء.هو �رة غاز�ة  -النجم : -3

المجرة نظام نجمي یتحرك في الفضاء �كتلة واحدة مكونة من النجوم والكواكب والمذنبات  -4
 والنیازك والغبار الكوني.

 الكواكب : أجسام �ونیة معتمه �اردة تستمد نورها من اقرب نجم لها. -5

 موعة من الكواكب والتوا�ع تدور حولها.تتكون من نجم متوسط الحجم ومج -المجموعة الشمسیة: -6

�رة هائلة من الغازات المتوهجة تتألف من عنصر�ن أساسیین هما الهیدروجین والهلیم  -الشمس : -7
 وغازات أخري .

 % منها بین المر�خ والمشتري.95هي أجسام صخر�ة تدور حول الشمس و�تر�ز  -الكو�كبات : -8

 جمها وتتشا�ه بتر�یبها الصخري وقر�ها من الشمس.تتقارب �ح -الكواكب الداخلیة أو الصخر�ة: -9

أو الغاز�ة : اغلبها یتكون من الغازات وتتمیز �كبر حجمها و�عدها عن  ةالكواكب الخارجی-10
 الشمس.

 �و�ب قزم یبعد عن الشمس لدرجة أنها ال ترى منه إال �نجم نیر. -بلوتو : -11
 اكبر منه. جرم سماوي معتم صغیر یدور حول �و�ب -القمر : -12
 ضاحیة قرب لندن. -جر�نتش : -13
هو خط وهمي على سطح األرض منه یبدأ الیوم والیه ینتهي و�مر على  -خط التار�خ الدولي: -14

 و�قع في المحیط الهادي. 180خط طول 
 اهلیلیجي: دائرة ذات مر�ز�ن تشبه الشكل البیضاوي . -15
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 األرض في مدارها.اقرب نقطة إلى الشمس تصل إلیها  -الحضیض: -16
 ا�عد نقطة عن الشمس تصل إلیها األرض في مدارها. -األوج: -17
 تقدم میاه البحار والمحیطات والبحار فوق الشواطئ. -المد : -18
 انحسار میاه البحار والمحیطات عن الشواطئ. -الجزر: -19
 هو وقوع القمر في مخروط ظل األرض أو شبه ظلها. -الخسوف: -20
 �حدث عندما �قع القمر بین األرض والشمس و�كون الثالثة على  خط مستقیم. -:الكسوف -21
 %من مساحة األرض.29تتمثل في القارات وتشغل  -الیا�سة:-22
 %من مساحة األرض.71یتمثل في البحار والمحیطات واألنهار والبحیرات وتشغل  -الماء: -23
األرض المتمثلة �صخور الیا�س (   الغالف الصخري عبارة عن القشرة الخارجیة لكو�ب-:24

 السیال) وصخور أرضیات المحیطات ( السیما )
 هي الصخور قلیلة الكثافة وتتألف منها صخور الیا�س. -السیال : -:25
 هي الصخور المرتفعة الكثافة وتتألف منها معظم أرضیات البحار والمحیطات  -السیما: -26
 كل سطح األرض.هي المالمح الرئیسیة لش -التضار�س: -27
 % من مساحة القارات وهي ارض مستو�ة السطح تقر�با.41تمثل  -السهول : -28
%من مساحة القارات وهي منطقة واسعة ترتفع فوق مستوي ما �جاورها 33تمثل  -الهضاب: -29

 من أراضي وأسطحها مستو�ة.
تبدو اعلي منسو�ا % من مساحة القارات وهي ارض مرتفعة قبابیة الشكل 14تمثل  -التالل: -30

 من  سطح األرض المجاورة لها.
% من مساحة القارات وهي أكثر ارتفاعا من الهضبة وال �قل ارتفاعها عن 12تمثل  -الجبال: -31

 متر. 1000
 هي المسطحات المائیة ألكبري . -المحیطات : -32
 ا.الغالف المائي : هو جمیع أشكال  وصور المیاه على سطح األرض وفي �اطنه -33
هو عبارة عن غطاء سمیك من الغازات �حیط �الكرة األرضیة من جمیع  -الغالف الجوي :-34

 الجهات متأثرا �قوة جاذبیتها.
هو الحیز المكاني الذي توجد �ه الحیاة والذي �سمح للكائنات �أشكالها  -الغالف الحیوي : -35

 ومجموعاتها المختلفة أن تعیش فیه.
رة عن أقالیم ذات �ثافة نباتیة عالیة و�كون الغطاء النباتي فیها على شكل عبا -إقلیم الغا�ات : -36

 أشجار ضخمة وطو�لة .
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 تنمو الحشائش في األقالیم التي �كون فیها فصل مطیر وأخر جاف. -إقلیم الحشائش: -37
ا �كون الغطاء النباتي ذات �ثافة منخفضة جدا و�كون النبات الطبیعي مبعثر  -إقلیم الصحاري: -38

 �سبب قلة األمطار أو االنخفاض الشدید في درجات الحرارة.
عبارة عن األحوال الجو�ة وتغیراتها خالل فترة زمنیة قصیرة یوما أو یومین أو -الطقس: -39

 اسیوعا.
 سنة. 30عبارة عن األحوال الجو�ة وتغیراتها خالل فترة زمنیة طو�لة ال تقل عن  -المناخ: -40
 تجانس العناصر المناخیة في بنطاقات محددة من األرض. -: األقالیم المناخیة -41
هي اإلطار الذي �عیش فیه اإلنسان و�حصل فیه على مقومات حیاته و�تفاعل فیها  -البیئة : -42

 مع عناصر البیئة االخري.
هي العناصر السا�قة لوجود اإلنسان على سطح األرض مثل (   -العناصر غیر الحیة : -43

 المظاهر التضار�سیة ) –الصخور  –الشمس ضوء  –الهواء 
 . متشمل �افة الكائنات الحیة من إنسان وحیوان ونبات وحشرات وجراثی -العناصر الحیة : -44
�ل ما �حیط �اإلنسان من ظاهرات حیة وغیر حیة لیس لإلنسان دخل في  -البیئة الطبیعیة : -45

 وجودها .
سلو�ه وانجازاته الواضحة في بیئته الطبیعیة وتتفاوت من �قصد بها اإلنسان و  -البیئة البشر�ة: -46

 بیئة آلخري.
هو وحدة بیئیة تكاملیة تتكون من مكونات حیة تتفاعل مع مكونات غیر حیة  -النظام البیئي : -47

 وتعمل وفق نظام دقیق ومتوازن .
 .هي مجموعة العناصر غیر الحیة �الماء والهواء والشمس -المجموعة األساسیة: -48
 هي مجموعة العناصر الحیة المنتجة النباتیة وتصنع غذائها بنفسها. -مجموعة المنتجات : -49
هي مجموعة العناصر الحیة المستهلكة والتي تعتمد في غذائها على  -مجموعة المستهلكات :-50

 غیرها من الكائنات الحیة.
لفطر�ات والبكتر�ا التي مجموعة العناصر الحیة المهجر�ة وتشمل ا -مجموعة المحلالت : -51

 تحلل المواد العضو�ة إلى أصولها األولى.
هو التفاعل المستمر بین مكونات البیئة الذي �حفظ للبیئة حالة من  -التوازن البیئي : -52

 االستقرار النسبي في زمن محدد دون أن �طغي مكون من مكوناتها على المكونات األخرى.
ر مرغوب فیه في الخواص الطبیعیة أو الكیمیائیة أو البیولوجیة اى تغیر غی -التلوث البیئي : -53

 للبیئة المحیطة والذي قد یتسبب في إضرار حیاة اإلنسان والكائنات األخرى.
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الز�ادة السر�عة والمستمرة في أعداد السكان التي تؤدي إلى استهالك  -االنفجار السكاني: -54
 في البیئة.اإلمكانیات المتوفرة من العناصر الطبیعیة 

دخول مواد غر�بة عبر مسمات التر�ة �شكل یؤدي إلى حدوث تغیرات في  -تلوث التر�ة: -55
 الخواص الكیمیائیة أو الحیو�ة للتر�ة .

هي �ل ما �ستغله اإلنسان من خدمات أولیة في الغالف الصخري  -الموارد الطبیعیة : -56
 ر مباشرة.والغالف المائي والغالف الجوي �صورة مباشرة أو غی

تتضمن �ل من الشمس والهواء والماء والنباتات الطبیعیة والحیوان وال �خشي  -موارد متجددة : -57
 علیها من النفاذ.

 تتضمن المعادن والوقود وهي مواد نافذة. -موارد غیر متجددة : -58
مثل الصید وهي تتضمن استغالل موارد الطبیعیة دون تحو�ل  -األنشطة االقتصاد�ة األولیة : -59

 البري والبحري والرعي والتعدین.
وهي تستغل الموارد الطبیعیة بتغییرها الى منتجات صناعیة  -األنشطة االقتصاد�ة الثانیة: -60

 وتشمل الصناعة.
وتشمل الخدمات والحرف غیر الصناعیة وال تتضمن أي  -األنشطة االقتصاد�ة الثالثة: -61

 نقل والمواصالت والتجارة واإلدارة والخدمات.استغالل للموارد الطبیعیة وتشمل ال
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

  الســــؤال الرابــع : أكمــل المخططات السهمـــیة التالیة
 كواكب المجموعة الشمسیة . •

 
 الكواكب الغاز�ة ( الخارجیة)     الكواكب الصخر�ة ( الداخلیة)                              
 * عناصر الشمس

 
 الهیدروجین                                الهیلیوم                         غازات اخرى 

 أنواع الخسوف   
 

 خسوف �لي                                                                خسوف جزئي
 دورات القمر 
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 دورة حول  نفسه                    دورة حول االرض                       دورة حول الشمس 
 األقالیم الحیو�ة في العالم

 
 

 اقلیم الغا�ات                          اقلیم الحشائش                           اقلیم الصحاري 
 أغلفة سطح األرض

 
 ف الصخري        الغالف المائي               الغالف الحیوي         الغالف الجوي الغال

 عناصر المناخ
 

 درجة الحرارة               الضغط الجوي                الر�اح                     االمطار
 العناصر المكونة للبیئة

 
 العناصر الحیة                               العناصر غیر الحیة                        

 تنقسم الموارد الطبیعیة إلى
 
  

 موارد متجددة                                                           موارد غیر متجددة
 أنواع البیئات الطبیعیة من حیث المناخ

  
 دلة                                بیئة حارةبیئة متجمدة                            بیئة معت

 أنواع التلوث
 

 تلوث الماء                            تلوث الهواء                                 تلوث التر�ة
 

 أنواع البیئة الطبیعیة من حیث التضار�س
 

 بیئة �حر�ة               بیئة سهلیة بیئة جبلیة               بیئة صحراو�ة                 
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 مكونات النظام البیئي
 

 المجموعة االساسیة   مجموعة المنتجات       مجموعة المستهلكالت       مجموعة المحلالت
  = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

   ( اذ�ر السبب ): علــل لمــا �أتــي  ؤال الخامسالســــ
 وجود الحیاة على �و�ب األرض. -1

 �سبب توفر الغالف الغازي الذي �حیط �األرض وما �ه من ماء وأكسجین .*     
 تعرج خط التار�خ الدولي. -2

 لتفادي الجزر المأهولة �السكان ما أمكن .*     
 یرى اإلنسان وجه واحد من القمر و�ظلل الوجه األخر مختفیا. -3
 دور حول محورة وهو الوقت نفسه الذي �ستغرقه في الدوران حول األرض.ن القمر یأل*  
 تنوع األقالیم المناخیة في العالم. -4

 �سبب تنوع الظروف المناخیة والحیاة النباتیة والحیوانیة.*    
 تعیش في أقالیم الغا�ات الحیوانات المتسلقة وال تعیش فیها الحیوانات �بیرة الحجم. -5

 اء النباتي وصعو�ة الحر�ة �ه.�سبب �ثافة الغط*   
 انعدام الحیاة على سطح القمر. -6

*ألنه ال یوجد �ه غالف غازي وال توجد �ه میاه والمدى الحراري على سطحه �بیر جدا بین     
 اللیل والنهار.

 تبعثر النبات الطبیعي في أقالیم الصحاري. -7
 *�سبب قلة األمطار واالنخفاض الشدید في الحرارة .     

 الحیوانات في أقالیم الحشائش على قدرتها على الجري. تتمیز -8
 *لعدم وجود أشجار �ثیفة تعیق حر�تها.     

 ال �ظهر القمر �محاق في الجهة المقابلة للشمس. -9
*ألن سرعة دوران القمر حول محورة هي نفس سرعة دورانه حول األرض و�التالي تكون الجهة     

 المقابلة للشمس دائما مضیئة.
 ر أوجه القمر �النسبة للمشاهد له على سطح األرض .تغی-10

 * �سبب دورته حول األرض ومكانته منها ومن الشمس.        
 حدوث ظاهرتي المد والجزر.-10
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 *�سبب جاذبیة �ل من القمر والشمس على األرض.      
 النجوم المختلفة تبدو لنا صغیرة في الفضاء – 11

 لكیلومترات في الفضاء* ألنها تبعد عنا مالیین ا     
 الشمس هي مصدر الحرارة والنور على سطح األرض  -12

 * �سبب ما �صدر عنها من طاقة      
 �و�ب األرض هو الكو�ب الوحید المأهول �السكان. -13

 ووجود المیاه  –ووجود الغالف الغازي  –*  لوجود  الجاذبیة األرضیة       
 أهمیة دوائر العرض. -14

 عد في تقسیم الكرة األرضیة إلى  مناطق حرار�ة وتحدید المواقع على سطح األرض*تسا      
 أهمیة خطوط الطول.-15

 * تساعد على تحدید الزمن بین األماكن على سطح األرض       
 �خط التار�خ الدولي 180تسمیة خط طول  -16

 *الن منه یبدأ الیوم        
 أهمیة الحر�ة المحور�ة لألرض -17

 *تؤدى إلى تعاقب اللیل والنهار        
 تختلف المسافة الفاصلة بین األرض والشمس في أثناء الدورة االهلیلجیة لألرض -18

 * ألنها لیست متساو�ة بل تأخذ الشكل البیضاوي         
 جاذبیة القمر تساوي أكثر من ضعف جاذبیة الشمس على األرض -19

 *لقرب القمر من األرض        
 ر السهول أكثر مناطق االستقرار البشري تعتب -20

 توفر األراضي الصالحة للزراعة  –*لتوفر المیاه          
 الجبال اقل مظاهر السطح في االستقرار البشري  -21

 *لصعو�ة المواصالت وعدم توفر الموارد االقتصاد�ة           
 أهمیة الغالف الجوي لألرض -22

�عتمد علیه اإلنسان والحیوان في عملیة  –اقط الشهب والنیازك *�حمي األرض من تس            
 التنفس الحتوائه على األكسجین 

 *مصدر تكون السحب والغیوم وهبوب الر�اح واألمطار            
 لإلنسان دور رئیسي وسیادة على جمیع العناصر الحیة وغیر الحیة  -23
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 انه وتعالى له استخدامها واالنتفاع بها*ألن له عقل وهو الذي سخر هللا سبح            
 ظهور مشكلة التلوث البیئي -24

 * التصنیع والتمدن والتكنولوجي               -االنفجار السكاني   -*              
 تلوث الهواء -25

 *الغازات المنبعثة من عوادم السیارات      –* الصناعة وعملیات حرق الوقود            
 �ات حرق النفا

 تلوث المیاه -26
 المجاري الصحیة غیر المعالجة –*مخلفات ناقالت النفط والسفن التجار�ة            
 *مخلفات المصانع السائلة والصلبة التي تلقي في المیاه           

 تلوث التر�ة -27
                                        –*  استخدام األسمدة الكیمیائیة     -*استخدام المبیدات الحشر�ة  

 *المخلفات الكیمیائیة والصناعیة
 تسمیة المجموعة األولى لمكونات النظام البیئي �المجموعة األساسیة -28

 *ألنها تضم مقومات الحیاة األساسیة              
 التوازن في الطبیعة دائم التغیر  -29

من العوامل المتغیرة في الكثیر من                                 *الن التوازن حصیلة تفاعل بین العدید              
 *األحیان وان التغیر في عامل بیئي واحد  یؤدي إلى التغیر عوامل أخري 

 نشا اإلنسان األول في بیئة لم تتعرض للتلوث -30
 *الن تأثیره على هذه البیئة لم �كن واضحا وعدد السكان �ان قلیل                 

 استمرار�ة قدرة البیئة الطبیعیة على إعالة الحیاة على األرض دون أخطار تهدد الحیاة -31
 *�سبب التوازن البیئي بین مكونات النظام البیئي                  

 اختالف الحرف واألنشطة االقتصاد�ة بین سكان العالم -32
الحضار�ة والعلمیة والتكنولوجیة بین  *لتنوع الموارد الطبیعیة واختالف الظروف                  

 دول العالم.
 

 
 

ز ئكحغغغغ ب:�ئك ئكحئخ تتئهك ئيةن لضظ غى ئك ا  م لضك م  ه لئ  لك حنب  م  ذ  -: فئ
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 خطوط الطول دوائر العرض وجهة المقارنة

 رقمه صفر –جر�نتش  رقمه صفر -االستواء   خط األساس  ورقمه

 360  180 العدد

األساس ورقمه  *خط االستواء هو خط الخصائص
 صفر

* �قسم خط االستواء العالم إلى نصفین 
 نصف شمالي ونصف جنو�ي

* دوائر العرض غیر متساو�ة في 
 الطول فأكبرها الدائرة االستوائیة

* خط جر�نتش هو خط األساس 
 ورقمه صفر

*�قسم خط جر�نتش العالم إلى 
 نصفین شرقي وغر�ي

�سمى خط  180*خط طول 
 یبدأ الیومالتار�خ الدولي ومنه 

 
 إقلیم الصحاري  إقلیم الحشائش إقلیم الغا�ات وجهة المقارنة

*أقالیم ذات �ثافة نباتیة  التعر�ف
عالیة و�كون الغطاء 

 النباتي فیها

*تنمو الحشائش في 
األقالیم التي �كون فیها 

فصل مطیر وأخر 
 جاف

*�كون الغطاء النباتي ذا 
كثافة منخفضة جدا و�كون 

مبعثرا النبات الطبیعي 
 �سبب قلة األمطار

 * الغا�ات االستوائیة األمثلة
 *الغا�ات المعتدلة الدفیئة

 *حشائش السافانا 
 * حشائش االستبس

 *حشائش التندرا

 *الصحاري الحارة.
 *الصحاري الباردة

الكائنات الحیة 
 التي تعیش فیها

* الحیوانات المتسلقة 
السناجب  –مثل القرود 

 الزواحف مثل األفاعي –
 التماسیح  –

*الحیوانات المفترسة 
 –النمور  -مثل األسود

أكالت  –الضباع 
العشب �الغزالن 

 والزراف

 -الزواحف –*الحشرات 
الدببة  –الثعالب  –الجمال 

 الرنة -

 
األقالیم المناخیة  وجهة المقارنة

 الحارة
األقالیم المناخیة 
 المعتدلة الدفیئة

األقالیم المناخیة 
 المعتدلة الباردة

األقالیم المناخیة 
 الباردة
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موقعها 
�النسبة لدوائر 

 العرض

*من خط االستواء 
 30: دائرة عرض 
 شماال وجنو�ا

 -30*�متد بین 
 شماال وجنو�ا 40

*بین دائرتي 
 -40عرض 

 شماال وجنو�ا60

 -60*�متد بین 
 شماال وجنو�ا 90

*مناخ البحر  *المناخ االستوائي األمثلة
 المتوسط

 *مناخ التندرا ا*مناخ غرب أور�

* ارتفاع درجة  الممیزات
الحرارة واألمطار 

 طول العام

*االعتدال مع 
المیل إلى ارتفاع 

درجة الحرارة 
صیفا والدفء 

 شتاء

*االعتدال مع 
المیل للبرودة 

 خاصة في الشتاء

*انخفاض درجة 
الحرارة إلى مادون 

 الصفر 

 
 -: الســـــــؤال الســا�ع : أجب عن األسئلة التالیة

 اذ�ر أهم نتائج الدورة االهلیلیجیة لألرض حول الشمس . -1
 * تعاقب اللیل والنهار         * اختالف طول اللیل والنهار                   

 اذ�ر أهمیة الغالف الجوي ز -2
 * �حمي األرض من تساقط الشهب والنیازك                    
ه على سطح األرض ألنه مصدر تكون السحب والغیوم * تنعدم الحیاة بدون                   

 والر�اح 
 * �عتمد علیه اإلنسان في التنفس الحتوائه على األكسجین                    

 عدد ممیزات القمر  -3
* �روي الشكل ال انتفاخ فیه وال تفلطح   * قوي الجاذبیة على سطحه تعادل                     

 جاذبیة األرض  1/6
 * �فتقر إلى الغالف الغازي فالمدى الحراري �بیر جدا                     
 رتب �واكب المجموعة الشمسیة حسب قر�ها من الشمس  -4

 –نیبتون  –أورانوس  –زحل  –المشتري  –األرض  -الزهرة    -* عطارد                       
 بلوتو 

 ب ىالخارجیة ( الغاز�ة )اذ�ر الكواكب الداخلیة ( الصخر�ة ) والكواك-5
 المر�خ  –االرض  –الزهرة  –*الكواكب الداخلیة عطارد                     
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 بلوتو–نیبتون  –اورانوس  –زحل  –*الكواكب الخارجیة المشتري                     

 عدد اهم خصائص دوائر العرض  -6
 فر*خط االستواء هو خط االساس ورقمه ص                    

 *�قسم خط االستواء العالم الى نصفین شمالي وجنو�ي                     

 *دوائر العرض غیر متساو�ة في الطول                    

 عدد اهم خصائص خطوط الطول  -7
 *خط األساس هو خط جر�نتش ورقمه صفر                 
 شرقي وغر�ي * �قسم خط جر�نتش العالم الى نصفین                 
 هو خط التار�خ الدولي ومنه یبدأ الیوم 180*خط طول                  

 عدد المناطق الحرار�ة على سطح االرض  -8
 جنو�ا 23.5شماال و   23.5*المنطقة الحارة وتقع بین                    

 ش ، ج 66.5ش ، ج و  23.5وتقع بین  ة* المنطقة المعتدل                  

 ش ، ج 90ش ، ج و  66.5*المنطقة الباردة وتقع بین                   

 عدد دورات االرض -9
 ساعة 24*دورة حول نفسها ( الدورة المحور�ة ) مرة �ل                 

 *دورة حول الشمس ( االهلیلیجیة) مرة �ل عام                

 عدد نتائج الدورة المحور�ة لالرض-10
*تعاقب اللیل والنهار   * تعاقب الحرارة والبرودة   * اختالف التوقیت من مكان               

 الى اخر على سطح االرض
 اذ�ر نتائج دوران القمر حول االرض -11

*اختالف أوجه القمر خالل الشهر العر�ي   * المد والجزر  * الخسوف                  
 والكسوف

 
 عدد دورا القمر  -12

 *دورة حول نفسه   * دورة حول االرض   * دورة حول الشمس             

 عدد منازل القمر -13
هالل  –تر�یع اول  –بدر احدب اول  –احدب اول  –تر�یع ثاني  –هالل  -*محاق               

 محاق  –

WWW.KweduFiles.Com



 عدد انواع الخسوف  -14
 خسوف جزئي  *خسوف �لي                                      *                 

 عدد صور المیاه المالحة على سطح االرض  -15
 *البحار                                                   * المحیطات                   

 عدد صور المیاه العز�ة على سطح االرض-16
 * البحیرات   *األنهار                        * المیاه الجوفیة                           

 اذ�ر اسماء المحیطات في العالم -17
 * المحیط الهادي  * المحیط االطلسي  * المحیط الهندي *المحیط المتجمد الشمالي     

 عدد طبقات الغالف الجوي �الترتیب من حیث قر�ها من االلرض -18
 ستراتوسفیر*طبقة التروسفیر                               * طبقة اال              
 *طبقة المیزوسفیر                             * طبقة االینوسفیر              

 عدد االقالیم المناخیة في العالم  -19
 شمال وجنوب خط االستواء ( المناخ االستوائي ) 30*األقالیم المناخیة الحارة تقع بین 

 شماال وجنو�ا ( مناخ البحر المتوسط)40 -30*األقالیم المناخیة المعتدلة الدفیئة تقع بین 

 شماال وجنو�ا ( مناخ غرب اورو�ا ) 60 – 40*األقالیم المناخیة المعتدلة الباردة تقع بین 

 شماال وجنو�ا ( مناخ التندر او الصحاري الباردة) 90 -60*األقالیم المناخیة الباردة تقع بین 

 
 

ة ك�ف ئاضئئضئ ئ ة فحظ ئإلجئصئعنئ مغن�لظ آجصف ةصضنئ تئج هئكئ �ئكض ب    كضكٮ
ا ئكصتذزى ب إل ةغضى عك ئك�ئئ  هثن ئكصدئجع
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