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وزارة

التربية
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الصفحة 1
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ثٌٛفذر ثٌغجٌغز  :ثٌغالف ثٌؾٌ ٞٛألسع
ثٌفظً ثألٚي  :ثٌغالف ثٌؾٞٛ
* السؤال  :اختر اإلجابة الصحيحة عممياً لكل من العبارات التالية بوضع عالمة ( √ ) في المربع المقابل لها :
 -1ثالٔضمجي ثٌّذجشش ٌٍقشثسر ِٓ ؽضا ٢خش ف ٟثٌٛٙثء ٠ضُ دطش٠مز :
ثٌضٛطً١

ثٌقًّ

ثإلشؼجع

ثٌضأع١ش

 -2طذمز ف ٟثٌغالف ثٌؾِ ٞٛالطمز ٌغطـ ثألسع ٠ؼ١ش فٙ١ج ثإلٔغجْ :
ثٌغضشثصٛعف١ش

ثٌضشٚدٛعف١ش
 -3أوغش غجصثس ثٌٛٙثء ثٌؾ ٞٛشٛ١ػج ً
ثألوغؾٓ١

ثٌغشِٛعف١ش

ثٌّ١ضٚعف١ش

:

ثٌٕ١ضشٚؽٓ١

عجٔ ٟثوغ١ذ ثٌىشدْٛ

دخجس ثٌّجء

 -4ثٌغجص ثٌّغؤٚي ػٓ ظج٘شر ثٌذف١تجس :
ثألوغؾٓ١

ثٌٕ١ضشٚؽٓ١

عجٔ ٟثوغ١ذ ثٌىشدْٛ

دخجس ثٌّجء

 -5غجص ف ٟثٌغالف ثٌؾ٠ ٞٛقّ ٝثٌىجةٕجس ثٌق١ز دجِضظجص ثألشؼز فٛق ثٌذٕفغؾ١ز ثٌضجسر لذً ٚطٌٙٛج ٌألسع :
ثألوغؾٓ١

ثٌٕ١ضشٚؽٓ١

ثألٚصْٚ

دخجس ثٌّجء

 -6ثٌّٛثد ثٌى١ّ١جة١ز ثٌض ٟصؼًّ ػٍ ٝثعضٕضثف طذمز ثألٚص: ْٚ
ثٌىٍٛس

ثٌفٍٛس

ثٌىشدْٛ

ثٌىٍٛسٚفٍٛس ٚوشدْٛ

 -7صضغ١ش ثٌشطٛدز ثٌٕغذ١ز صذؼج ٌذسؽز ثٌقشثسر : ٚ
ثٌىغجفز

الصفحة 2

ثٌىضٍز

ثٌقؾُ

ثٌضغظ
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* ثٌغؤثي  :ثوضخ د ٓ١ثٌمٛع ٓ١وٍّز ( طق١قز ) أِجَ ثٌؼذجسر ثٌظق١قز  ٚوٍّز ( خطأ ) أِجَ ثٌؼذجسر غ١ش ثٌظق١قز ػٍّ١ج
ف ٟوً ِّج ٠أص: ٟ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ِؼظُ ثٌىجةٕجس ثٌق١ز صغضط١غ ثعضخذثَ ثٌٕ١ضشٚؽ ٓ١دظٛسر ِذجششر ( .
(
٠ضدثد ضغظ ثٌٛٙثء ثٌؾ ٞٛػٕذ ص٠جدر دسؽز ثٌقشثسر .
صٕضمً ثٌطجلز ثٌّشؼز ِٓ ثٌشّظ إٌ ٝثألسع ػٓ طش٠ك ثٌقًّ ( .
صضّ١ض طذمز ثٌغضشثصٛعف١ش دخٍ٘ٛج ِٓ ثٌؼٛثطف ٚصمٍذجس ثٌطمظ ( .
٠شىً وً ِٓ ثألوغؾٚ ٓ١ثٌٕ١ضشٚؽ ِٓ %99 ٓ١ثٌغالف ثٌؾ( . ٞٛ
(
صؤد ٜظج٘شر ثٌذف١تجس إٌ ٝثٔخفجع دسؽز فشثسر ثألسع .

) ------------------) ------------------) ------------------) ------------------) ------------------) -------------------

*ثٌغؤثي  :أوًّ وال ِٓ ثٌؼذجسثس ثٌضجٌ١ز دّج ٕ٠جعذٙج ػٍّ١ج ً :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

صّضض ثٌٕذجصجس ٚثٌطقجٌخ عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشدٚ ْٛصطٍك إٌ ٝثٌٛٙثء ثٌؾ ٞٛغجص . ---------------------
طذمز ف ٟثٌغالف ثٌؾ ٞٛصؼىظ ِٛؽجس ثٌشثد ٛ٠إٌ ٝثألسع . ---------------------------------------
طذمز ف ٟثٌغالف ثٌؾ ٞٛصقض ٜٛػٍ ٝؽّ١غ أشىجي ثٌق١جر . ---------------------------------------
صٕمغُ طذمز ثٌغشِٛعف١ش طذمض. --------------------------------- ٚ --------------------------- ٓ١
ثألشؼز فٛق ثٌذٕفغؾ١ز ثٌض ٟصطٍمٙج ثٌشّظ ضشٚس٠ز ٌضى --------------------------- ٓ٠ٛف ٟثإلٔغجْ .
٠طٍك ػٍ ٝوّ١ز دخجس ثٌّجء ثٌّٛؽٛدر ف ٟثٌٛٙثء . ---------------------------
صّٕغ فمذثْ ثٌّجء ِٓ أٔغؾز ٔذجس ثٌظذجس ثٌطذمز . ---------------------------

* ثٌغؤثي  :أوضخ د ٓ١ثٌمٛع ٓ١ثالعُ أ ٚثٌّظطٍـ ثٌؼٍّ ٟثٌز ٞصذي ػٍ ٗ١وً ِٓ ثٌؼذجسثس ثٌضجٌ١ز :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

( -------------------
دٚسر ِغٍمز صؼًّ ف١ظ صظً ثٌىّ١ز ثٌىٍ١ز ٌٍٕ١ضشٚؽ ٓ١ػٍ ٝثألسع عجدضز.
( -------------------
ٚصْ ػّٛد ثٌٛٙثء ثٌٛثلغ ػّٛد٠ج ً ػٍٚ ٝفذر ثٌّغجفجس ِٓ عطـ ِج .
خٍ١ظ ثٌغجصثس ثٌّق١ظ دىٛوخ ثألسع ِؾزٚدج ً إٌٙ١ج دفؼً ثٌؾجرد١ز ثألسض١ز------------------- ( .
( -------------------
ٔٛع ِٓ أٔٛثع صٍٛط ثٌٛٙثء ٠ضىٔ ْٛض١ؾز ثفضشثق ثٌٛلٛد ثألففٛس. ٞ
صذفتز ثٌغالف ثٌؾٔ ٞٛض١ؾز ثالفضذجط ثٌقشثس ٜدٛثعطز عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشد------------------- ( .ْٛ
( -------------------
وّ١ز دخجس ثٌّجء ف ٟثٌٛٙثء ثٌؾ. ٞٛ
صشو١ض دخجس ثٌّجء ف ٟثٌٛٙثء ِمجسٔز دجٌىّ١ز ثٌىٍ١ز ِٓ دخجس ثٌّجء ثٌّّىٓ صٛثؽذ٘ج فٟ
( -------------------
ثٌٛٙثء ػٕذ دسؽز ِؼٕ١ز .

)
)
)
)
)
)
)

*ثٌغؤثي :ف ٟثٌؾذٚي ثٌضجٌ ٟثخضش ثٌؼذجسر أ ٚثٌشىً ِٓ ثٌّؾّٛػز (ح) ٚثوضخ سلّٙج أِجَ ِج ٕ٠جعذٙج ِٓ ػذجسثس ثٌّؾّٛػز (أ )
ثٌشلُ

ثٌّؾّٛػز ( أ )

ثٌّؾّٛػز ( ح )
 -1ثٌٛٙثء ثٌشِجدٞ

------

٠ -قذط ف ٟثٌّٕجك ثالدشد ٚثٌشطخ :

 -2ثٌٛٙثء ثٌذٕٟ

------

٠ -قذط ف ٟثٌّٕجطك ثٌقجسر ٚثٌؾجفز ٚثٌّشّغز :

 -3ثٌضذجح ثٌذخجٟٔ
 -4ثٌضذجح ثٌشل١ك

الصفحة 3

وزارة التربٌة  -التوجٌه الفنً العام للعلوم  -اللجنة الفنٌة المشتركة للمرحلة المتوسطة – بنك أسئلة الصف التاسع للفترة الدراسٌة الثانٌة – العام الدراسً 1025-1024

* ثٌغؤثي  :ػًٍ ٌّج  ٍٟ٠صؼٍ١ال ػٍّ١ج عٍّ١ج ( أروش ثٌغذخ ) :
 -1ثٌٛٙثء ثٌذجسد أوغش وغجفز ِٓ ثٌٛٙثء ثٌغجخٓ .
 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2صّٕغ وغ١ش ِٓ ثٌذٚي ثعضخذثَ ِجدر ثٌىٍٛسٚفٍٛسٚوشد. ْٛ
 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3أّ٘١ز غجص عجٔ ٟثوغ١ذ ثٌىشدٌٍٕ ْٛذجصجس .
 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4ػذَ عذجس ثٌشطٛدز ثٌٕغذ١ز .
 . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------* ثٌغؤثي ِ :جرث ٠قذط ف ٟوً فجٌز ِٓ ثٌقجالس ثٌضجٌ١ز :
ٌٍ -1ضغظ ثٌؾ ٞٛػٕذ ثسصفجع دسؽز ثٌقشثسر.
 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2ػٕذ ثخضفجء طذمز ثألٛٔٛ٠عف١ش ِٓ ثٌغالف ثٌؾ. ٞٛ
 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3ثٔؼذثَ غجص عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشد ِٓ ْٛثٌٛٙثء ثٌؾ. ٞٛ
 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -4ػٕذ ص٠جدر ثعضخذثَ ثٌّى١فجس ِٕٚضؾجس ثٌذالعض١ه ٚػٍخ ثأل٠شٚعٛي .
 . ------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------- -5ػٕذ ثسصفجع دخجس ثٌّجء إٌ ٝطذمجس ثٌٛٙثء ثٌؼٍ١ج .
 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -6ػٕذ ٚطٛي ٔغذز دخجس ثٌّجء ف ٟثٌٛٙثء إٌ ٝألظِ ٝذ ٜػٕذ دسؽز فشثسر ِؼٕ١ز .
 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -7ػٕذ صؼشع ثٌغجدجس إٌ ٝثٔخفجع فجد فٔ ٟغذز ثٌشطٛدز دظٛسر ِفجؽتز .
. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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* ثٌغؤثي  :لجسْ د ٓ١وال ِّج  ٍٟ٠وّج ِ٘ٛ ٛضـ ف ٟثٌؾذٚي ثٌضجٌ:ٟ
ٚؽٗ ثٌّمجسٔز

ثألوغؾٓ١

ثٌٕ١ضشٚؽٓ١

عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشدْٛ

ثٌٕغذز

------------------------

------------------------

------------------------

أُ٘
ثالعضخذثِجس

------------------------

------------------------

------------------------

ٚؽٗ ثٌّمجسٔز

ثٌغالف ثٌؾ ٞٛثٌمذُ٠

ثٌغالف ثٌؾ ٞٛثٌقذ٠ظ

أُ٘ ثٌّىٔٛجس

------------------------

------------------------

دسؽز فشثسر ثٌؾٛ

------------------------

------------------------

ٚؽٗ ثٌّمجسٔز

ثٌٛٙثء ثٌشِجدٞ

ثٌٛٙثء ثٌذٕٝ

طمظ ثٌّذٕ٠ز

------------------------

------------------------

* ثٌغؤثي  :سصخ وً ِّج  ٍٟ٠فغخ ثأل٠ٌٛٚز :
ِ -1ىٔٛجس ثٌٛٙثء ثٌؾ ِٓ ٞٛثألوذش إٌ ٝثأللً ٔغذز .
 ثألوغؾ. ٓ١ ثألسؽ. ْٛ عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشد. ْٛ ثٌٕ١ضشٚؽ. ٓ١ -1الغازات فً الرسم المقابل حسب نسبة تواجدها فً الغالف الجوي .
نٌتروجٌن

 ثٌٕ١ضشٚؽ. ٓ١ ثألوغؾ. ٓ١ عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشد. ْٛ ثألسؽ. ْٛالصفحة 5

األوكسجٌن
ثانً أوكسٌد
الكربون 0.03
األرجون
غازات آخرى
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* صجدغ ثٌغؤثي  :سصخ وً ِّج  ٍٟ٠فغخ ثأل٠ٌٛٚز :
 -3سصخ ثٌؼذجسثس ثٌضجٌ١ز ػٍ ٝثٌشىً ثٌز ٞثِجِه :
أ ّ٠ -ضض دٛثعطز عطـ ثألسع .
حٕ٠ -ؼىظ ِٓ عطـ ثألسع .
ػّ٠ -ضض دٛثعطز ثٌغقخ .
دّ٠ -ضض دٛثعطز دخجس ثٌّجء .
ّٖ٠ -ضض دٛثعطز ثٌغالف ثٌؾ. ٞٛ
ٕ٠ -ٚؼىظ ثٌ ٝثٌفضجء دٛثعطز ثٌغقخ .

-------------

-------

-------------

-------

 -4طذمجس ثٌغالف ثٌؾ ٞٛدذث٠ز ِٓ عطـ ثألسع .
 ثٌغ١شِٛعف١ش . ثٌغضشثصٛعف١ش . ثٌضشٚدٛعف١ش . ثٌّ١ضٚعف١ش .* ثٌغؤثي  :أِّ ٞج  ٍٟ٠ال ٕ٠ضٌٍّّ ٟؾّٛػز ِغ روش ثٌغذخ :
 -1ثٌقًّ

 -1االنعكاس

 -3التوصٌل

 -4اإلشعاع

 ثإلؽجدز . ------------------------------- : ثٌغذخ . ------------------------------------------------------------------------- -------------------------- : -2ثألٚصْٚ

 -1الهواء البنى

 -3الهواء الرمادي

 -4الضبخان

 ثإلؽجدز . ------------------------------- : -ثٌغذخ . ------------------------------------------------------------------------- -------------------------- :
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* ثٌغؤثي  :أوًّ خشثةظ ثٌّفج٘ ُ١ثٌضجٌ١ز :
-1

-------------

-------------

-------------

-------------

-2

-------------

-------------

-------------

* ثٌغؤثي  :أدسط ثٌشعِٛجس ثٌضجٌ١ز ؽ١ذث عُ أؽخ ػٓ ثٌّطٍٛح :
 -1ثٌشعُ ثٌّمجدً ّ٠غً ثٌؼاللز د ٓ١ثٌىغجفز ٚثٌضغظ ثٌؾٞٛ
الكثافة

 -فذد ٞثٌّغجفز ثٌض٠ ٟى ْٛفٙ١ج ثٌضغظ ثٌؾ ٞٛثػٍِ ٝج ّ٠ىٓ ( ) ----

100%
80%

 -فذد ٞثٌّغجفز ثٌض٠ ٟى ْٛفٙ١ج ثٌضغظ ثلً ِج ّ٠ىٓ ( ) ----

60%
سلسلة 1

40%
20%

المسافة
طذمز -----------

 -2ثٌشعُ ثٌّمجدً ٛ٠ضـ طذمجس ثٌغالف ثٌؾ: ٞٛ
 -ثوضخ ثعُ وً طذمز ػٍ ٝثٌشعُ .

طذمز -----------

طذمز -----------

الصفحة 7
طذمز -----------

0%
40

30

20

10
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* صجدغ ثٌغؤثي  :أدسط ثٌشعِٛجس ثٌضجٌ١ز ؽ١ذث عُ أؽخ ػٓ ثٌّطٍٛح :
 -3ثٌشىً ثٌّمجدً ٛ٠ضـ ظج٘شر ثٌذف١تجس :
 ثٌطجلز ثٌقشثس٠ز ثٌّغذخ ٌظج٘شر ثٌذف١تجس صّغٍٙج ثألع ُٙسلُ ( . ) ------ ٚضـ ثعش ثٌذف١تز ػٍ ٝثٌغالف ثٌؾٌ ٞٛألسع :. ------------------------------------------------------------------ -

*************************************************************************
 -4ثٌشعُ ثٌذ١جٔ ٟثٌّمجدً ٛ٠ضـ ثٌؼاللز د ٓ١ثٌشطٛدز ثٌٕغذ١ز ػٍ ٝعطـ ثالسع :

الرطوبة
النسبٌة

 -ثٌشطٛدز ثٌٕغذ١ز فِٕ ٟطمز ثٌغجدجس ثالعضٛثة١ز ّ٠غٍٙج ثٌؼّٛد سلُ ( ) ------

00

 -ثٌشطٛدز ثٌٕغذ١ز فِٕ ٟطمز ثٌظقشثء ّ٠غٍٙج ثٌؼّٛد سلُ ( ) ------

70
60
50

**************************************************************************

40

 -5الجدول المقابل ٌوضح العالقة بٌن الرطوبة و درجة الحرارة :
 -استنتجً نوع العالقة ---------------------------

درجة الحرارة
20
10
30

30

نسبة الرطوبة
%45
%60
%77

10
20

**************************************************************************
 -6ثٌشعُ ثٌّمجدً ٛ٠ضـ ثٌؼاللز دٔ ٓ١غذز وغجفز ثٌٛٙثء ثالسصفجع :
 ِج ٔٛع ثٌؼاللز د ٓ١وغجفز ثٌٛٙثء ٚثالسصفجع . --------------------------- ثٌٛٙثء ثألوغش وغجفز ٠ى ْٛػٕذ ثٌّٛلغ ( ) ------ -وغجفز ثٌٛٙثء ثٌذجسد أػٍ ِٓ ٝوغجفز .-----------------------------------

الصفحة 8
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* تابع السؤال  :التفكٌر الناقد
 -1ثشضش ٜثفّذ ؽٙجص صى١١ف ؽذ٠ذ ٌغشفز ٌٔٚ ، ِٗٛىٕٗ ٌُ ٠شؼش
دجٔضمجي ثٌقشثسر ( ثٌذشٚدر وجف١ز ) ف ٟوً ثٌغشفز .

جهاز تكٌٌف

 عجػذ ٞأفّذ ف ٟثٌضؼشف ػٍ ٝثٌغذخ ِٓ خالي ثٌظٛسر ثٌّمجدٍز.ثٌغذخ --------------------------------------------------------- -:
-------------------------------------------------------------------------------------------------- -2ثخز خجٌذ ػذر ل١جعجس ٌٍضغظ ٚثٌىغجفز فِٛ ٟثلغ ِخضٍفز ػٍ ٝثألسع .
ثٌشعُ ثٌذ١جٔ ٟثٌّمجدً ّ٠غً ل١جط ثٌضغظ ثٌؾ.ٞٛ ثٌؾذٚي ثٌضجٌّ٠ ٟغً ل١جط وغجفز ثٌٛٙثء.3
2
1
سلُ ثٌّٕطمز
وغجفز ثٌٛٙثء

 22ؽُ/عُ 42 3ؽُ/عُ3

الضغط الجوي
82ملم زئبقً

 32ؽُ/عُ3

 76ملم زئبقً
68ملم زئبقً

 ً٘ -ل١جعجس خجٌذ طق١قز ؟ . -------------------

المنطقة

3

 -ثٌضفغ١ش. ------------------------------------------------------------------------ - :

2

1

 -3ثفضجسس دذس٠ز ف ٟأ ٞطذمز ِٓ طذمجس ثٌغالف ثٌؾ ٞٛصقٍك فٙ١ج ثٌطجةشثس ؟
 -عجػذ دذس٠ز ف ٟصقذ٠ذ ثٌطذمز ِٓ ثٌطذمجس ثٌضجٌ١ز  ،دضظٍ ً١ثٌشىً ثٌظق١ـ .

التربوسفٌر

االٌونوسفٌر

المٌزوسفٌر

الثرموسفٌر

الستراتوسفٌر

ااالكسوسفٌر

ٚ -4ضؼش ثٌ١ٙتجس ثٌؼجٌّ١ز ِؼج١٠ش ٌىّ١ز ثٌٍّٛعجس ثٌضّ٠ ٟىٓ ثٌغّجؿ دئطاللٙج ف ٟثٌٛٙثء ٚ ،رٌه ٌٍقذ ِٓ ثسصفجع
ٔغذز غجص عجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشدٚ ْٛثٌغجصثس ثألخش. ٜ
 ٕ٠ضؼ ِٓ ثسصفجع دسؽز ثٌقشثسر ٌٍغالف ثٌؾ ٞٛدغجٔ ٟأوغ١ذ ثٌىشد ْٛف ٟثٌٛٙثء ٚثٌغجصثس ثألخشٜظج٘شر .---------------------------
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ثٌٛفذر ثٌغجٌغز  :ثٌغالف ثٌؾٌ ٞٛألسع
الفصل الثانً  :الطقس و المناخ
* السؤال  :اختر اإلجابة الصحٌحة علمٌا ً لكل من العبارات التالٌة بو ضع عالمة ( √ ) فً المربع المقابل لها :
 -1دجٌ ْٛثٌطمظ ّ٠ضٍب دغجص :
ثٌَٛ١ٍ١ٙ

ثٌ١ٙذسٚؽٓ١

ثٌٕ١ضشٚؽٓ١

ثألوغؾٓ١

 -2ثٌشعُ ثٌذ١جٔ ٟثٌزٛ٠ ٞضـ ثٌؼاللز د ٓ١ثٌىغجفز ٚدسؽز ثٌقشثسر :
درجة الحرارة

الكثافة

درجة الحرارة

درجة الحرارة

الكثافة

الكثافة

درجة الحرارة

الكثافة

٠ -3ؼذ أدفأ ثٌٕطجلجس ثٌّٕجخ١ز ٠ٚمغ د ٓ١خط ٟػشع  o32شّجال  o32 ٚؽٕٛدج ثٌٕطجق :
ثالعضٛثةٟ

ثٌّؼضذي

ثٌظقشثٞٚ

ثٌمطذٟ

* السؤال  :اكتب بٌن القوسٌن كلمة( صحٌحة ) أمام العبارة الصحٌحة و كلمة ( خطأ ) أمام العبارة غٌر الصحٌحة فً كل
مما ٌأتً:
 -1صغمظ أشؼز ثٌشّظ ػّٛد٠ز ػٕذ خظ ثالعضٛثء .

( ) ----------------

 -2ثٌٛٙثء ٠ى ْٛأػٍ ٝوغجفز ػٕذ لّز ثٌؾذً ِٕٗ ػٕذ ِغض ٜٛعطـ ثٌذقش .

( ) ----------------

 -3ثٌّق١ظ دغخٓ ٠ٚذشد دّؼذي أعشع ِٓ ثٌ١جدغز .

( ) ----------------

* ثٌغؤثي  :أوًّ وال ِٓ ثٌؼذجسثس ثٌضجٌ١ز دّج ٕ٠جعذٙج ػٍّ١ج ً :
 -1صؼضّذ دسؽز ثٌقشثسر فِٕ ٟطمز ِج ػٍٚ ---------------- ٚ ---------------- ٝثٌذؼذ ػٓ ثٌّق١ظ .
 -2وغجفز ثٌٛٙثء ػٕذ لُّ ثٌؾذجي  ِٓ ----------------وغجفز ثٌٛٙثء ػٕذ عطـ ثٌذقش .
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* السؤال  :أكتب بٌن القوسٌن االسم أو المصطلح العلمً الذي تدل علٌه كل من العبارات التالٌة :
 -1فجٌز ثٌؾ ٛثٌّّ١ض ٌّٕطمز ِج ف ٟفضشر صِٕ١ز طٍ٠ٛز

.

( ) ---------- ------------

 -2ل١جط ثٌّغجفز دجٌذسؽجس شّجي  ٚؽٕٛح خظ ثالعضٛثء .

( ) ----------------------

 -3ثٌّغجفز ثٌشأع١ز د ٓ١ثٌّٛلغ ِ ٚغض ٜٛعطـ ثٌذقش .

( ) ----------------------

ِٕ -4طمز ٌٙج ِذ١ِّ ٜض ِٓ دسؽجس ثٌقشثسر .

( ) ---------- ------------

* السؤال :فً الجدول التالً اختر العبارة من المجموعة (ب) واكتب رقمها أمام ما ٌناسبها من عبارات المجموعة (أ ) .
ثٌشلُ

ثٌّؾّٛػز ( أ )

ثٌّؾّٛػز ( ح )
 -1سثدثس ثٌطمظ

( ِ - ) --ظذس ٌذ١جٔجس ثٌطمظ ِضّشوضر ػٕذ ٔمجط ػذ٠ذر فٛق ثألسع صم َٛدئسعجي طٛس.

ِ -2قطجس ثٌطمظ

( ِ - ) --ظذس ٌذ١جٔجس ثٌطمظ ٠م َٛدّشثلذز ثٌطمظ  ٚإسعجي إشجسثس ثٌشثد. ٛ٠

 -3دجٌ ْٛثٌطمظ
 -4ألّجس طٕجػ١ز ٌٍطمظ
 -1ثالسصفجع

(  - ) --ل١جط ثٌّغجفز دجٌذسؽجس شّجي  ٚؽٕٛح خظ ثالعضٛثء .

 -2خظ ثٌطٛي

(  - ) --ثٌّغجفز ثٌشأع١ز د ٓ١ثٌّٛلغ  ٚعطـ ثٌذقش .

 -3خظ ثٌؼشع
 -4خظ ؽشٕ٠ضش
 -1ثٌمطذٟ

( ٠ - ) --ؼذ أدشد ثٌٕطجلجس ثٌّٕجخ١ز ثٌٕطجق .

 -2ثٌّؼضذي

( ٠ - ) --ؼذ أدفأ ثٌٕطجلجس ثٌّٕجخ١ز ثٌٕطجق .

 -3ثالعضٛثةٟ
 -4ثٌظقشثٞٚ

* ثٌغؤثي  :ػًٍ ٌّج  ٍٟ٠صؼٍ١ال ػٍّ١ج عٍّ١ج ( أروش ثٌغذخ ) :
 -1دسؽز ثٌقشثسر ػٕذ خظ ثالعضٛثء أػٍ ِٓ ٝدسؽز ثٌقشثسر ػٕذ ثأللطجح .
 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------٠ -2خضٍف ِٕجك ِٕطمض ٓ١صمؼجْ ػٕذ خظ ثٌؼشع ٔفغٗ ٚػٍ ٝثسصفجػِ ٓ١خضٍف. ٓ١
. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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* ثٌغؤثي ِ :جرث ٠قذط ف ٟوً فجٌز ِٓ ثٌقجالس ثٌضجٌ١ز :
ٌٍ -4ضغظ ثٌؾ ٞٛػٕذ ثسصفجع دسؽز ثٌقشثسر .
 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------* السؤال  :قارن بٌن كال مما ٌلً كما هو موضح فً الجدول التالً :
ٚؽٗ ثٌّمجسٔز
صؼش٠ف

ثالسصفجع
خظ ثٌؼشع
 ----------------------------------------- - ---------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------- -

* تابع السؤال  :خش٠طز ِفجُ٘١

المناخ
ٌتحدد

من

-1
------------------

------------------

تعتمد على

--------------

خطوط العرض

-------------نطاقات المناخ الرئٌسة

-2

تشمل
نطاق ------

نطاق قطبً

نطاق ------

مناخه

مناخه

ٌقــع

دافئ

-----5

ٌقــع
5

بين خطي 31
شماالو12
الصفحة
 531جنوبا

ممتدا إلى 61
شماال وجنوبا

ٌقــع
يقع بين خطي
عرض ( ) ------
حتى القطبين
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* السؤال  :ثدسط ثٌشعِٛجس ثٌضجٌ١ز ؽ١ذث عُ أؽخ ػٓ ثٌّطٍٛح :
 -1ثٌشعُ ثٌذ١جٔ ٟثٌّمجدً ٛ٠ضـ ثٌؼاللز د ٓ١دسؽز ثٌقشثسر  ٚثالسصفجع :

االرتفاع

 ٚضـ دجٌشعُ ٔٛع ثٌؼاللز ) -------------- ( :درجة الحرارة
*************************************************************************************************************************

 -2ثٌشىً ثٌّمجدً ّ٠غً دجٌ ْٛثٌطمظ :
 ّ٠ضٍب ثٌذجٌ ْٛدغجص . ------------------------------- ٠غضخذَ ف ٟدظ د١جٔجس ػٓ دسؽز ثٌقشثسر ---------------- ٚ ---------------- ٚ***************************************************************************************************************************

 -3ثٌشىً ثٌّمجدً ّ٠غً . -----------------------------------
***************************************************************************************************************************

 -4ثٌشىً ثٌمجدً ّ٠غً ِقطجس ثٌطمظ :
 -ثٌذ١جٔجس ثٌض ٟصشعٍٙج ثٌّقطجس صشعُ ػٍ ٝشىً . --------------------------

***************************************************************************************************************************

 -5ثٌشىً ثٌّمجدً ٛ٠ضـ ثٌىشر ثألسض١ز ٚخطٛط ثٌؼشع :
 صى ْٛدسؽز ثٌقشثسر ػجٌ١ز ػٕذ ثٌّٛلغ ( ) ------ -صى ْٛدسؽز ثٌقشثسر ِٕخفضز ػٕذ ثٌّٛلغ ( ) ------

ح
)

أ
)

***************************************************************************************************************************

 -6ثٌشىً ثٌّمجدً ٛ٠ضـ ثٌٕطجلجس ثٌّٕجخ١ز :
 ( أ ) ّ٠غً ثٌٕطجق ----------------------- (ح) ّ٠غً ثٌٕطجق ----------------------- (ؽـ) ّ٠غً ثٌٕطجق -----------------------الصفحة 13
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* السؤال  :التفكٌر الناقد
 -1ثعضخذَ ثفّذ ثٌذجسِٚضش ٌم١جط ثٌضغظ ثٌؾ ٞٛف َٛ٠ ٟفجس .
 دشأ٠ه صى ْٛلشثءر ثٌضغظ ثٌؾ ( ٞٛػجٌ١ز – ِٕخفضز ) . ------------------- - ثٌغذخ . ------------------------------------------------------------------------ - : -2فمذ ثفذ ثٌشفجٌز ثٌّغضىشف ٓ١ثعٕجء صٕمٍٗ ِٓ لجسر ثٌ ٝثخشٚ ، ٜثخش ِج أسعً ِٓ ِؼٍِٛجس وجٔش أٔج فٟ
ثفش٠م١ج  ٚثٌّٕجك ثعضٛثةِّ ٟطش  .فٕقظشس شىٛن ثٌّقمم ٓ١ف ٟعالط ِٓ ثٌذٚي :
 ثٌّغشح – ثٌظِٛجي  -ؽٕٛح ثفش٠م١ج ثعضؼ ٓ١ف ٟثٌخش٠طز ثٌضجٌ١ز ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌغجدمز ٌضقذ٠ذ ثٌذٌٚز . -ثالؽجدز . ------------------------------------------------------------------------ - :

المغرب
 20ش

الصومال
خط االستواء 0

 20ج
جنوب افرٌقٌا

-3احمد من هواة تسلق الجبال العالٌة فً المناطق المرتفعة  ،وسالم من هواة ركوب الدراجات فً األماكن المنخفضة
عند سطح البحر ،اٌهما ٌواجه مشكله زٌادة فً كثافة الهواء أحمد أم سالم؟
 الشخص الذى ٌواجه مشكلة ------------------------------- : السبب . ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- : -4اقٌمت مناظرة ثقافٌة بٌن مها وحنان عن درجات الحرارة فً مناطق دولة الكوٌت فً فصول السنة  ،ذكرت مها ان حالة
الطقس فً منطقة أبو حلٌفة تكون باردة فً فصل الشتاء ومعتدلة فً فصل الصٌف و منطقة الجهراء باردة جدا فً فصل
الشتاء وحارة فً فصل الصٌف .اعترضت حنان على كالم مها  ،برأٌك أي الطالبتٌن ( مها او حنان ) رأٌها صحٌح؟
 أوافق على كالم ( مها – حنان )--------------------- . السبب . ----------------------------------------------------------------------------------------------------- :انتهت األسئلة
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