
 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ١ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

  أساسيات في الجغرافيا الطبيعية

  : ............................................................... نعرف علم الجغرافية-١
  .......................... .، ....................  ينقسم علم الجغرافيا إلى -٢
  ،..............، ................، : ..................... من أفرع الجغرافيا الطبيعية– ٣

................. ،................... ،....................... ،. ...................  
  ،.....................، .................، : .............. من أفرع الجغرافيا البشرية-٤

.................... ،..................... ،........ .............  
  :نحدد العلم الذي يدرس اآلتي -٥

  : ..............الغابات المطيرة: ............. مياه البحر: ................. أحوال الجو
  : .......................األمراض: ................... المباني: ................ السكان

  : ..................المناجم: ............... التربة.. : ...............األنهار والبحيرات
  : ..........................النفط والغاز الطبيعي: ................. النقل والمواصالت 

  : .................... .الرعي والصيد
  .........: ..................................... نبين أن علم الجغرافيا من أقدم العلوم-٦

......................................... ................................................  
  : ...............................ًنذكر عددا من علماء العرب ممن كتبوا في الجغرافيا -٧

.........................................................................................  
  : .......................ً نذكر عددا من علماء العرب ممن اهتموا بالخرائط الجغرافية-٨

.........................................................................................  
  .......................: ..............................ً نذكر عددا من الرحالة العرب-٩

.........................................................................................  
  ،....................، : .................  نذكر أهم انجازات اإلغريق في الجغرافيا-١٠

 .......................... ،. ........................  
  ..............، ....................، : ...................نذكر أهم عناصر الجغرافيا -١١
  : نذكر ماذا تدرس العلوم اآلتية-١٢

  : .........................................................................الجيومورفولوجيا
  ............................................: ..................جغرافية البحار والمحيطات

  



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٢ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

  ...........................................................................  : جغرافية المناخ
  : .......................................................................الجغرافية اإلقليمية
  ....................................................................: ....الجغرافيا السياسية

  : .........................................................................جغرافية السكان
  : .......................................................................الجغرافية البشرية

  : ..........................................................................ة التربةجغرافي
  : .......................................................................جغرافية الصناعة

  الكون والمجموعة الشمسية

  .ة للشمس نرتب كواكب المجموعة الشمسية من األقرب إلى األبعد بالنسب-١
، ويفـــصل :  ........ .........  تنقـــسم كواكـــب المجموعـــة الشمـــسية إلـــى مجمـــوعتين  همـــا -٢

  ............. .بينهما 
  ........ .، والكوكب األحمر هو ........ ، ........   الكوكبان األزرقان هما -٣
       . ...........ويدور حول نفسه من ........  يسمى نجمة الصباح ونجمة المساء -٤

   ........ .إلى 
  .......... . كوكب ال يوجد له غالف جوي -٥
  ........... .، ........... ، ........... نسمي وحدات قياس الفلك  -٦
 ســـم، نحـــسب بعـــد الكواكـــب األخـــرى عـــن الـــشمس ١٠ إذا كـــان البعـــد بـــين األرض والـــشمس -٧

  .بالسنتيمتر
  .ية احسب عمرك اليوم بالسنوات الهجر-٨
ـــــــــــــــــة -٩ ، ............  ، ..............، . ............ تتحـــــــــــــــــرك األرض الحركـــــــــــــــــات اآلتي

 .............. ،. ................  
  ................ .،  ...............  تنتج الفصول األربعة من حركات األرض اآلتية-١٠
  : نفرق بين كسوف الشمس وخسوف القمر-١١

  .....................................................................: .....كسوف الشمس 
  : .............................................................................خسوف القمر

، .................. ، .................  نعــــــــــــــــــــــــدد أنــــــــــــــــــــــــواع كــــــــــــــــــــــــسوف الــــــــــــــــــــــــشمس -١٢
.....................  

، ................... ي أنــــــواع خــــــسوف القمــــــر نــــــسم-١٣



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٣ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

. .......................  
  ،................. ، .............. ، ..............  تتكون الشمس من الطبقات اآلتية -١٤

. ........................  
  : نعرف المذنب ، ونذكر مم يتكون -١٥

  .................................................: ................................المذنب
  ................ .، .................... ، ................. يتكون من 

 ،.............، ويطلق الشكل البيضاوي علـى ..............  يطلق الشكل الكروي على -١٦
  .. ...........................لق الشكل اإلهليلجي على طوي

، .....................  يــــــــــــــــصدر عــــــــــــــــن الــــــــــــــــشمس أنــــــــــــــــواع اإلشــــــــــــــــعاعات اآلتيـــــــــــــــــة -١٧
....................، . ........................  

  : نقارن بين الكوكب والنجم-١٨
  : .................................................................................الكوكب

  ........................................................................: ...........النجم
  : نقارن بين البقع الشمسية وألسنة اللهب الشمسية-١٩

  : ..........................................................................البقع الشمسية
  ..............................................: ..............................ألسنة اللهب

  : نقارن بين الشهب والنيازك-٢٠
  ............................................. : ....................................الشهب
  : ................................................................................النيازك

  .عن المحور الرأسي ............ يميل المحور القطبي لألرض بزاوية مقدارها -٢١
ووحــــــدة بنــــــاء ................ ووحــــــدة بنــــــاء المجــــــرة .............  وحــــــدة بنــــــاء الكــــــون – ٢٢

  ................ .المجموعة الشمسية 
  ،  .................... ،..................... ، ..............  نسمي أنواع المجرات -٢٣

. .............................  
  : نعرف السديم والشمس األصلية– ٢٤

  : ..................................................................................السديم 
  ..............: ...........................................................الشمس األصلية

وينـــتج طـــول ................  ينـــتج طـــول اليـــوم عـــن -٢٥



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٤ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

  .................الليل والنهار عن 
  ...........................، ....................  تزيد سنة الكوكب أو تنقص بسبب -٢٦
  : نفرق بين التابع والكوكب– ٢٧

  ................................................: ...................................التابع
  : ................................................................................الكوكب

  : نفرق بين مدار المذنب ومدار الكوكب-٢٨
  ..........: ..................................................................مدار المذنب
  : ...........................................................................مدار الكوكب

  ،: ...............................ً نسمي الكوكب كوبا إذا توفرت فيه الشروط اآلتية-٢٩
.................................. ،. ............................  

  ،.....................، ..................، : ...................عدد أشكال النجوم ن-٣٠
....................... ،........................... ،. ...................  

   : نعرف اآلتي-٣١
  ......: ..........................................................................الكون
  : ...............................................................................المجرة

  : ........................................................................الوحدة الفلكية
  ..............: .........................................................السنة الضوئية

  ): ..................................................................الفرسخ( البارسك 
  : ................................................. نعرف التحول الغازي الشمسي-٣٢
  ......: ............................ نعدد خمسة أشياء شاذة في المجموعة الشمسية-٣٣

.......................................................................................  

.......................................................................................  
  : قارن بين -٣٤

  .........................: ............................................المشتري وزحل
  : .....................................................................عطارد والزهرة

  : ..................................................................المريخ والكويكبات
  : نكتب ما نعرفه عن-٣٥
  



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٥ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

  ................................................: .........................حلقات زحل
  : ......................................................................توابع المشتري

  
  األغلفة الصخرية لألرض

  ........................ .، .................  نقسم الحركات األرضية إلى -١
  ............................وقوى ............  عن حدوث قوى  تنتج الحركات األرضية-٢
  : نفرق بين الحركات األرضية السريعة والحركات األرضية البطيئة-٣

  ..........................................................  : الحركات األرضية السريعة
  ........................................: ........................الحركات األرضية البطيئة

  : نعرف الالفا والمجما-٤
  : .....................................................................................الالفا

  :...................................................................................المجما
  .............................، .........  ................ث طغيان مياه البحر إذا  يحد-٥
، ......................... يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث انحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسار ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إذا -٦

................................  
  ، ..................... ، ..................  تدخل المجما بين الطبقات الصخرية وتكون -٧

  .................... . ، ...................... وتخل في الشقوق الصخرية لتكون 
  ،: ...................... تصلب الالفا على سطح األرض ينتج ظاهرات تضاريسية منها-٨

 ................. ،. .......................  
  :النارية السطحية نفرق بين الصخور النارية عميقة التكوين والصخور -٩

  : ..........................................................الصخور النارية عميقة التكوين
  : ........................................................الصخور النارية سطحية التكوين

ـــة الـــصخرية، العنـــصر والمعـــدن ، الطبقـــة الـــصخرية : نقـــارن بـــين المجموعـــات اآلتيـــة-١٠ والكتل
  .اإلرساب البحري واإلرساب القاري ، عوامل التجوية وعوامل التعرية

  ، ......................، : .....................  نذكر مجموعات الصخور الرسوبية – ١١
 ...................... ، ............................ ،. ...................  

  ...................... .، : ............... اع الطبقات الصخرية الحصوية نذكر أنو– ١٢
  



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٦ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

  ،........................، : ................... نذكر أنواع الطبقات الصخرية الطينية-١٣
 ............................ ،. ..................  

  ،.......................، ..............: ..... نذكر أنواع الطبقات الصخرية الجيرية-١٤
........................... ،. .......................  

  ،.................، ................ ، : ................... نذكر أنواع الفحم الحجري-١٥
. .......................  

  . نكتب نبذة عن معدن الكوارتز-١٦
  :عدني األوليفين والميكا نفرق بين م-١٧

  : .........................................................................معدن األوليفين
  : ............................................................................معدن الميكا

  ..........................، ..... ............، : ............... نذكر خامات الحديد-١٨
  : نفرق بين الجبس والكلسيت-١٩

  : .................................................................................الجبس
  ............................................. :...................................الكلسيت

  ،: .....................................ول الصخري في الظروف اآلتية يحدث التح-٢٠
 ............................. ،. ............................  

  ...................، ............. ، : .............. نذكر أسباب التحول الصخري-٢١
  ..............، ............، .................، : .............. نذكر أنواع الجبال-٢٢
  ....................، ............، .............، : .......... نذكر أنواع الهضاب-٢٣
  ..................، ..........، ..........، :......... نسمي األنهار حسب الجريان-٢٤
  ، ــــ........ ، ........، .........، : ........ نسمي األنهار حسب رتبها-٢٥
  ............... .، : ...............  نسمي األنهار حسب نوعها-٢٦
  : نفرق بين السالسل الجبلية والحواجز المحيطية-٢٧

  : ......................................................................السالسل الجبلية
  ............................................................: ........الحواجز المحيطية

  : نسمي الظاهرات التضاريسية في قطاع تضاريسي محيطي بين قارتين-٢٨
........................................................................................  

.........................................................



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٧ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

...............................  
  .......، ..............، ..................، : ...............  نسمي أنواع الجزر-٢٩

 ............... ،. ....................  
  : نذكر كيف تتكون الصخور الرسوبية والصخور النارية-٣٠

  ...................................................: ................الصخور الرسوبية
  : .....................................................................الصخور النارية

  : نعرف االختصارات اآلتية ثم نعرف أين توجد-٣١
  ..............: ...................................................................نيحا
  : ................................................................................سيحا
  : ................................................................................سيما
  ..................: .............................................................سيال
  : نذكر الحدود الفاصلة بين األغلفة الصخرية لألرض-٣٢

  .............................................. .....................................حد 
  ...................................................................................حد 
  :م األحداث التي حدثت للقشرة األرضية خالل األزمنة الجيولوجية المختلفة نذكر أه-٣٣

.......................................................................................  

.......................................................................................  
...................................................................  

  ،: ................................... نذكر ثالثة أسباب لتغير مستوى سطح البحر-٣٤
.............................. ،. .......................  

  : نذكر أضعف أجزاء االلتواء واالنكسار أمام عوامل التعرية-٣٥
  : ..............................................................................اللتواءا

  : .............................................................................االنكسار
  :نذكر ماذا حدث على سطح األرض في عصر الباليوستوسين -٣٦

.......................................................................................  
.......................................................................................  
.......................................................................................  

ـــــــــــوجي نقـــــــــــسم االلتـــــــــــواءا-٣٧ ـــــــــــزمن الجيول : ت حـــــــــــسب ال



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٨ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

................. ،...................،  
. ....................  

  : نقسم البراكين حسب-٣٨
  : ...........................................................................نوع الالفا

  .........................: .............................................شكل المخاريط
  : .....................................................................النشاط البركاني

  : ...................................................................الزمن الجيولوجي
  ...................... .....، : ....................  نقسم الزالزل حسب أنواعها-٣٩

  ...................، : ..................نقسم الصخور النارية حسب أنواعها الرئيسة
  ...................،..........، : ........... نقسم الصخور النارية حسب عمقها-٤٠
  .................، : ................. نقسم الصخور النارية حسب نسبة السليكا-٤١

 ................... ،................... .   
  ...................، : ................ نسمي درجات الزالزل في القرآن الكريم-٤٢

....................... ،.................... ،. ....................  
  ،.............، .......: ........... نسمي أهم المواد الالحمة لحبيبات الصخور-٤٣

. ..............................  
ــــين -٤٤ ــــد االلتــــواء المحــــدب ب ــــد االلتــــواء المقعــــر     .......................  يمت ، فــــي حــــين يمت
  ........................... .بين 
  ،.................، .................. نقسم المواد الخارجة من انفجار البركان إلى -٤٥

. .......................  
  : نعرف المصطلحات اآلتية-٤٦

  : .............................................................الطبقة الصخرية الصماء
  : .......................................................................الغبار البركاني

  ...................................................................: ...االلتواء المتماثل
  : ............................................................الصخور النارية المتداخلة

  : ...........................................................................حد الموهو
  .......................................................................: ..حد جوتنبرج

  



 

 

   جامعة   -العظيم مشتھىعبد .  د-  ٩ -
  فلســطين–غزة -ا�زھر

  : ....................................................................الموجات الزلزالية
  : .................................................................................البيئة

  : ..............................................................................رالتصح
  : ..............................................................................التصخر

  : .....................................................................التحول الصخري
  ..................، ..............، : ............... نذكر خصائص باطن األرض-٤٧
  : ..................................... نثبت أن باطن األرض شديد درجة الحرارة-٤٨

........................................................................................  
.........................................................................................  

  : .............................................. نثبت أن باطن األرض جسم صلب-٤٩
........................................................................................  

  : كثافة صخور باطن األرض نحسب-٥٠
  = .............................................................................الكثافة 

  : .......................................... نعدد بعض خصائص الطبقة الوسطي-٥١
......................................... ..............................................  

.......................................................................................  
  : .................................... الصخرياإلرساب نعدد العوامل المؤثرة في -٥٢

.......................................................................................  
.........................................................................  

  ، ..............، : ................ نحدد الطرق التي تتكون بها الصخور الرسوبية-٥٣
. ...................  

  : نقسم االلتواءات حسب-٥٤
  ......................................................: ..........االرتفاع واالنخفاض

  : ..............................................................................الشكل
  : ...................................................................الزمن الجيولوجي

  ....................، ............... السطحية إلى  نقسم الموجات الزلزالية تحت-٥٥
  .....................، .................... نقسم الموجات الزلزالية السطحية إلى -٥٦
  



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٠ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  ............ .، ..............  نقسم الزالزل حسب السبب إلى -٥٧
  .................، ..............، ............. نقسم الزالزل حسب العمق إلى -٥٨
   : .......................................... نكتب ما نعرفه عن أمواج تسونامي-٥٩

.....................................................................................  
  ،: ....................... مجموعات األضرار الناتجة عن حدوث الزالزل  نعدد-٦٠

....................... ،............................. ،.............................  
  : ...................................................... نعرف زحزحة القارات-٦١
  ..................، : ...............ين كتبوا عن الزحزحة من أشهر العلماء الذ-٦٢
  : نعرف المصطلحات اآلتية-٦٣

   : .............................................................................بنجايا
  : .........................................................................بحر تثس

  : .......................................................ة الطرد المركزية لألرضقو
  : ....................................................................العصر الفحمي

  : .......................................................................جندواناالند 
  .....................، : ..................ر أنواع تيارات الحمل الحرارية نذك-٦٤
  : نقارن بين الصفائح األرضية والكتل الصخرية-٦٥

  ..................................... : ...........................الصفائح األرضية
  ...........................: .......................................الكتل الصخرية

  : نسمي اآلتي من خريطة العالم-٦٦
  : ...............................................................عشرة أنهار كبرى
  : ................................................................عشر جزر كبرى

  ..........................................: ............خمسة خلجان بحرية طولية
  : .....................................................خمسة خلجان بحرية عريضة
  : .....................................................ثالث قنوات بحرية صناعية

  ......................: ...................................... بحريةمضايقخمسة 
  : ............................................................خمسة خوانق محيطية

  : .......................................................خمسة تيارات بحرية دافئة
  



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١١ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  .........: ..............................................خمسة تيارات بحرية باردة
  : .....................................................................عشرة بحار

  :  تتكون وتتشكل تضاريس سطح األرض بفعل عاملين كبيرين -٦٧
 ......................... ،. ...........................  

  ..................، ..............، : .................. نذكر عوامل التعرية-٦٨
........................ ،. ..................  

  .................، ..............، : .................... نذكر أنواع التجوية-٦٩
  الغالف الجوي

  ...................... .، ..................  يتكون الغالف الجوي من -١
  :الف الجوي نحدد وظائف الغ-٢

.......................................................................................  

.......................................................................................  
.......................................................................................  

  ،: ......................... نسمي ثالث طبقات للحماية والفلترة في الغالف الجوي-٣
 ............................. ،. ....................  

  : ..................................................... أهمية نيتروجين الجود نحد– ٤
......................................................................................  

  ......................................... :........ نحدد أهمية بخار الماء في الجو– ٥
......................................................................................  

  : ................................................ في الجولغبارا نحدد أهمية -٦
....................................................................  

  : نسمي مجموعات األضرار الناتجة عن زيادة األشعة فوق البنفسجية على سطح األرض-٧
........................... ،......................... ،.............................  

، وينتج تدهور غـاز األوزون عـن .........................  ينتج تسخين جو األرض عن – ٨
. ........................  

  : ................................... نذكر أهم استخدامات مركبات الفلوروكربونات-٩
.......................................................................................  

  



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٢ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

.......................................................................................  
  : ................................. نقارن بين طبقتي التروبوسفير واالستراتوسفير-١٠

........................................................................................  
  : .................................... والتيرموسفير نقارن بين طبقتي والهوموسفير-١١

........................................................................................  
  :تي نعدد فوائد اآل-١٢

  : ....................................................................طبقة األيونوسفير
  : ..........................................................................طبقة الغبار

  .........: ............................................................طبقة النيتروجين
  الغالف المائي

  : نعلل-١
  .ال يتجانس توزيع الغالف المائي على سطح األرض

  .ال يتجانس توزيع البحيرات على سطح األرض
  .تتنوع األنهار واألودية على سطح األرض

  : نقارن بين-٢
  : .....................................................................المحيط والبحر

  : .....................................................................لبحيرة والبحرا
  : ....................................................الوادي النهري والوادي الجليدي

  : ................................................ نسمي أشكال المياه في الطبيعة– ٣
........................................ .............................................  

  .ًجاء تكوين المياه على سطح األرض مستقال عن تكوين األرض:  نوضح– ٤
  : نوضح الفرق بين التبخر والبخر-٥

  .........: ....................................................................البخر
  : .............................................................................التبخر

  :نعرف اآلتي – ٨
  : .....................................................................البحر المفتوح
  ............................: .........................................المياه اإلقليمية

  



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٣ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  : ........................................................................النهر الدائم
  : ..........................................................................البحيرات
  ...............................: ..............................................السدود

  : ...........................................................................الواحات
  : ...................................................................الخلجان الضيقة

  ........................: ............. نذكر عناصر الدورة الهيدرولوجية العامة-٩
...................................................................................  

  :نوضح اآلتي -١٠
  : ............................................مصدر ملوحة مياه البحار والمحيطات

  .............................: ...........................مصدر ملوحة مياه األنهار
  : ..............................................................معنى التيار البحري

  : ............................................................................الجليد
  ،..................، : ................ً نرتب المحيطات حسب مساحتها تنازليا-١١

.................... ،................... ،. ....................  
  ،: ................ الذين يربطان البحر األسود بالبحر المتوسط مضيقين نسمي ال-١٢

  ................. .، ونسمي البحر الواقع ببينهما .....................
  ................، ................... ، ................... تعيش األسماك في -١٣
  ،.............، .................، : .............. نجد المياه في الصحراء في-١٤

. ...................  
  الغالف الحيوي

   : نعرف-١
  ..............: ...............................................................البيئة

  : ...................................................................الغالف الحيوي
  ..............، ..............، : .............. الغالف الحيويمكونات نذكر – ٢
  ،..................، : ................... نذكر أربعة خصائص للغالف الحيوي-٣

........................... ،. ....................  
   ........: نوضح أمثلة على استخدام الكائنات الحية لفضالت كائنات حية أخرى-٤
  



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٤ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

...................................................................................  
...................................................................................  

  : نعلل-٥
  .ال يعيش الدب القطبي إذا نقل للقارة القطبية الجنوبية

  .ال يعيش البطريق إذا نقل إلى شمال سيبيريا
  .تشابه الكائنات الحية بين استراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية

  .تعيش حيوانات معينة في بيئات معينة
حيوانـــات والنباتـــات حـــسب ظـــروف بيئتهـــا، نوضـــح كيـــف تتكيـــف هـــذه  تتكيـــف العديـــد مـــن ال-٦

  .ةالكائنات في البيئات اآلتي
  .بيئة الصحراء

  .بيئة الماء
  .بيئة الغابات االستوائية

  .البيئة القطبية
  ......................، : ................. نسمي الكائنات الحية حسب نظام تغذيتها-٧

......................... ......  
  : ....................... نضرب أمثلة على سالسل الكائنات حسب المنتج والمستهلك-٨

.........................................................................................  
  ..............، : ............. نعدد عوامل توزيع الكائنات الحية على سطح األرض-٩

.......................... ،...................... ،. ...................  
  ......................، : .................ً نذكر أربعا من خصائص الكائنات الحية-١٠

 ........................... ،.............. . ..............  
  ،..............، ...............، ............. : .. من أشكال تلوث الغالف الحيوي-١١

. ..................  
  ،..............، : ................ من طرق تدهور الغالف الحيوي بواسطة اإلنسان-١٢

................. ، .................... ،. ......................  
  ...................... .، .................... : .... أصغر الكائنات الحية البحرية -١٤
  ،......................، : ..................... من الظروف الجيدة لحياة المرجان -١٥

....................... ،. .......................  



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٥ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  ،............، .............، ................. ، : .............. من فوائد الشجرة-١٦
................... ،. .................  

  : .................. نوضح أمثلة على استخدام اإلنسان لمنتجات كائنات حية ضارة-١٧
........................................................................................  

  ،..........................، ......................: .. يؤدي تلوث الماء بالنفط إلى-١٨
............................ ،. ..........................  

  : نذكر أين تبني الكائنات الحية اآلتية بيوتها-١٩
  ،:.................، العصفور: ....................، النمل: .....................الهدهد
  : ................. ، البعوض: ...................، النحل..................: ...الصقر

  :  نذكر الغذاء المفضل للكائنات الحية اآلتية-٢٠
  ،: ................، الخروف: ....................، الحمام: .....................النحل
   : .................... ، الفيل...........: ..........، الفأر: .....................البومة

  العبارات الصحيحة والخاطئة

أمــام العبــارة الخاطئــة، مــع تــصحيح ) × ( أمــام العبــارة الــصحيحة ، وعالمــة ( / ) نــضع عالمــة 
  .الخطأ

  . تتشابه مدارات المذنبات مع مدارات الكواكب-١
  ).ب ( ، ) أ (  لألرض نصفا قطرين هما -٢
  .بات المجموعة الشمسية تتبع المذن-٣
  . الكوكب بزيادة حجمه تزيد سنة-٤
  . يحدث كسوف الشمس بنفس الظروف التي يحدث فيها خسوف القمر-٥
   . كل الكواكب لها أغلفة جوية-٦
  . يتكون الغالف الجوي لكوكب الزهرة في معظمه من غاز ثاني أكسيد الكربون-٧
  . درجة عن المحور الرأسي٣٠  يميل المحور القطبي لألرض بزاوية مقدارها-٨
  .ً يتساوى يوم القمر مع شهره تقريبا-٩

  . بعض التوابع لها أغلفة جوية-١٠
  . تقع مجموعة الكويكبات بين المشتري وزحل-١١
  .تتكون حلقات زحل من غازات ملتهبة -١٢
  . كوكب المشتري أبطأ الكواكب في دورانه حول نفسه-١٣



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٦ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  .ْ  م٢٠ –على سطح كوكب عطارد إلى ًتنخفض درجة الحرارة نهارا  -١٤
  . يتحول الهيدروجين إلى هليوم في الشمس لتنتج الطاقة-١٥
  .يصدر عن الشمس أربعة أنواع من اإلشعاعات -١٦
  . يفصل حد الموهو بين القشرة األرضية وباطن األرض-١٧
  . نجح العلم وليم موريس ديفيد في تفسير زحزحة القارات-١٨
  .حرفة الرعي في الغابات المطيرة تدرس الجغرافيا -١٩
  . يقل غاز األكسجين في طبقة التروبوسفير ويزيد في طبقة األيونوسفير-٢٠
  . تدور كل المذنبات حول الشمس في مدارات دائرية-٢١
  . تستخدم الموجات الزلزالية في دراسة خصائص الصخور تحت سطح األرض-٢٢
  .لفة غير الصخرية لألرض يتساوى عدد األغلفة الصخرية مع عدد األغ-٢٣
  .في القشرة األرضية) المجما (  توجد أفران الصهير -٢٤
  ).اللب(  تقع معظم بؤر الزالزل في باطن األرض -٢٥
  . باطن األرض جسم صلب وبارد-٢٦
  .ً كثافة األرض تعادل ثالثة أضعاف كثافة القشرة األرضية تقريبا– ٢٧
  . يتكون سطح األرض من يابس وجليد-٢٨
  . شكل اليابس والماء ثابت منذ األزل-٢٩
  .ضر لم يتغير حجم الماء على سطح األ-٣٠
  . يعني طغيان مياه البحر غمر مساحات واسعة من اليابس-٣١
   . القوى األرضية الباطنية واحدة-٣٢
  . تترسب حبيبات الصخور الرسوبية في مرحلة الشباب من عامل التعرية-٣٣
  . مساحة سطح األرض تغطي الصخور الرسوبية ربع-٣٤
  . تتحول الصخور المتحولة عن صخور رسوبية أو نارية أو متحولة-٣٥
  . التحول الصخري إذا غطى الجليد سطح األرضيحدث-٣٦
  . بلورات الصخور هي معادنها-٣٧
  . تتكون الصخور الرسوبية نتيجة التحام الحبيبات فقط-٣٨
  . فوق بعضها تتكون الصخور النارية نتيجة لتراكم البلورات-٣٩
  .حة سطح األرض نتيجة للزحزحةا تزيد مس-٤٠
  . شكل القارات لم يتغير منذ الزمن الجيولوجي األول-٤١



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٧ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  . توجد الصخور النارية داخل القشرة األرضية وعلى سطحها-٤٢
  . تكونت السدود النارية بفعل ترسب حبيبات الصخور بواسطة مجاري األنهار-٤٣
  .ي درجة الحرارة العالية وضغط الصخور على بعضها من أسباب التحول الصخر-٤٤
  . التصخر هو التحول الصخري-٤٥
  . ينتج الرمل من تكسر الميكا بفعل عوامل التعرية-٤٦
  . ينتج الطين من تصلب الالفا على سطح األرض-٤٧
  . المعدن الزيتوني هو العقيق-٤٨
  .ر تعتبر أكاسيد الحديد من المواد الالحمة لحبيبات الصخو-٤٩
  . يشبه الجير الحي الجبس من حيث التكوين-٥٠
  . يصنع الفحم الحجري من حرق األخشاب ببطء-٥١
  . تنتج الدفيئة في جو األرض من تصاعد بخار الماء في الجو-٥٢
  . يحدث تدهور غاز األوزون من حرق الحطب على األرض-٥٣
  . الشهب هي النيازك وتحترق في طبقة النيتروجين-٥٤
  .رف على زحزحة القارات من دراسة أنواع األسماك تم التع-٥٥
ً بحر تثس كان بحرا صغيرا يقع غرب أمريكا الشمالية-٥٦ ً.  
  . توجد تيارات الحمل الحرارية في طبقة الوشاح-٥٧
  . كم٢٠ يتكون الغالف الجوي من طبقة واحدة يصل ارتفاعها إلى -٥٨
  .از األكسجين يتكون الغالف الجوي من غازات فقط أكبرها نسبة غ-٦٠
  .ر مللي با١٠١٣.٢٥ تبلغ قيمة الضغط الجوي العادي عند سطح األرض -٦١
  . الصفيحة األرضية تساوي في الحجم الكتلة األرضية -٦٢
   . تقع الحواجز المحيطية على اليابس-٦٣
  . تعتبر الخوانق المحيطية أعمق المناطق في المحيطات-٦٤
  . فوق مستوى سطح البحر كم٩ نيقترب ارتفاعها م تقع قمة إفرست في جبال األنديز و-٦٥
  .ً تعتبر الجبال الكاليدونية أقدم الجبال االلتوائية عمرا-٦٦
  . كانت الكائنات الحية تعيش على اليابس ثم انتقلت إلى الماء-٦٧
  . يعتبر الزمن الجيولوجي الثالث زمن التكوينات الصخرية الجيرية-٦٨
  .يجة النكسار عادي مائل تكون األخدود األفريقي نت-٦٩
  . يعتبر البحر الميت حوض نهائي-٧٠



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٨ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  . تقع هضبة التبت في جبال أطلس-٧١
  . تفصل جبال أورال بين قارتي أفريقيا وآسيا-٧٢
  .تدور الكويكبات مجتمعة في مدار واحد حول األرض – ٧٣
  . يعرف الضغط الجوي بأنه حجم الهواء على وحدة المساحة-٧٤
  .رية واحدة  األمواج البح-٧٥
  .بيئة مدينة غزة مناسبة لحياة األسود -٧٦
  . يتحلل الكائن الحي بعد موته-٧٧
  . البترول والغاز الطبيعي من نواتج الحطب بعد دفنه في الصخور-٧٨
  . إذا التقى الماء البارد والماء الدافئ تحدث عملية تباعد-٧٩
  . توجد حدود فاصلة بين بيئات النباتات-٨٠
  .ظاهرة تضاريسية موجودة في الهند السديم -٨١
  . كانت القارات في بداية تكوينها سبع قارات-٨٢

  مذكرات جغرافية

  -:نكتب مذكرات جغرافية عن اآلتي
  . الشمس وما يحدث فيها-١
  . المجموعة الداخلية للكواكب-٢
  . المذنبات-٣
  . حدوث الفصول األربعة-٤
  . وحدات قياس الفلك-٥
   . المجرات-٦
  . المجموعة الشمسية خصائص-٧
  . الكون ومكوناته-٨
  . كسوف الشمس-٩

  . خسوف القمر-١٠
  . أغلفة األرض-١١
  . خصائص باطن األرض-١٢
  .ووظائفها) الوشاح(  طبقة المانتل -١٣
  . القشرة األرضية-١٤



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ١٩ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  . معدن الكوارتز-١٥
  . معدن الفلسبار-١٦
  . خامات الحديد-١٧
  . خصائص الصخور الرسوبية-١٨
  .ل ترسيب الصخور الرسوبية عوام-١٩
  . أماكن وجود الصخور الرسوبية-٢٠
  . أنواع الصخور الرسوبية غير العضوية-٢١
  . الصخور الرسوبية الجيرية والحيوية-٢٢
  . خصائص الصخور النارية-٢٣
  . أنواع الصخور النارية-٢٤
  . الصخور النارية تحت السطحية-٢٥
  . الصخور النارية السطحية-٢٦
  . الصخري وظروف حدوثه التحول-٢٧
  .أسباب التحول الصخري والتعرف عليه -٢٨
  . التصخر وطرق حدوثه-٢٩
  . القوى التي تكون وتشكل الظاهرات التضاريسية-٣٠
  . االلتواء وعناصره-٣١
  . أنواع االلتواءات-٣٢
  . االنكسار وعناصره-٣٣
   . أنواع االنكسارات-٣٤
  .طح األرض نتائج االلتواءات واالنكسارات على س-٣٥
  . الزالزل وبؤرها-٣٦
  . قياس الزالزل-٣٧
  . الموجات الزلزالية-٣٨
  . نتائج حدوث الزالزل-٣٩
  . البركان وعناصره-٤٠
  .البراكين أنواع المواد الخارجة من -٤١
  . التوزيع الجغرافي للبراكين-٤٢



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ٢٠ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  . أنواع البراكين-٤٣
  . أشكال المخاريط البركانية-٤٤
  .ية الصلبة خصائص الكتل الصخر-٤٥
  . األحداث الرئيسة التي واكبت األزمنة الجيولوجية-٤٦
  ).أسماؤها وحدودها(  الصفائح األرضية -٤٧
  . األدلة الجغرافية على حدوث زحزحة القارات-٤٨
  . أثر تيارات الحمل الحرارية على زحزحة القارات-٤٩
  . فروض نظرية زحزحة القارات-٥٠
  . وظائف الغالف الجوي لألرض-٥١
  . طبقات الغالف الجوي-٥٢
  . قيم الضغط الجوي ودرجات الحرارة في الغالف الجوي-٥٣
  . أهمية طبقات الحماية في الغالف الجوي-٥٤
  . غاز األوزون وأهميته-٥٥
  . المركبات الكيميائية المدهورة لغاز األوزون-٥٦
  . نتائج زيادة األشعة فوق البنفسجية على سطح األرض-٥٧
  .ف المائي خصائص الغال-٥٨
  . توزيع الغالف المائي على سطح األرض-٦٩
  . األنهار وأنواعها-٧٠
  . البحيرات وخصائصها-٧١
  . الجليد على سطح األرض-٧٢
   . تباين توزيع اليابس والماء-٧٣
  . الدورة الهيدرولوجية العامة-٧٤
  . خصائص الغالف الحيوي-٧٥
  . مكونات الغالف الحيوي-٧٦
  ).اضرب أمثلة( ة في بيئاتها  دور الكائنات الحي-٧٧
  . العالقة بين النبات والحيوان في بيئة الغابات المدارية-٧٨
  .تعايش الحيوانات في البيئة القطبية-٧٩
  . النباتات في بيئة الصحراء-٨٠



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ٢١ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  . الغالف المائي بالنفطث أضرار تلو-٨١
  . التجوية وأنواعها-٨٢
  . التجوية الميكانيكية وأشكال ظاهراتها-٨٣
  . دور الحيوانات والنباتات في عملية التجوية-٨٤
  . التعرية وعواملها-٨٥
  . الفرق بين التجوية والتعرية-٨٦
  . الفرق بين الطقس والمناخ-٨٧
  . أنواع الصحاري على سطح األرض-٨٨
  . عالقة الشمس والقمر باألرض-٨٩
  .أنواع النجوم -٩٠

  أشكال مطلوبة

  . طبقات الشمس– ١
  .ية المجموعة الشمس-٢
  . كسوف الشمس وخسوف القمر-٣
  . أغلفة األرض-٤
  . قطاع تضاريسي بين قارتين-٥
  . االلتواء وعناصره-٦
  . أنواع االلتواءات حسب الشكل-٧
   . االنكسار وعناصره-٨
  . العادي أنواع االنكسارات– ٩

  . العادير أنواع االنكسارات غي-١٠
  .لى سطحها أشكال الصخور النارية في القشرة األرضية وع-١١
  . الموجات الزلزالية-١٢
  . البؤرة الداخلية والخارجية للزلزال-١٣
  .البركان وعناصره-١٤
  . أشكال البراكين حسب مخروطها-١٥
  . الجير-١٦
  . أشكال وخرائط توضح زحزحة القارات-١٧



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ٢٢ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

 قطاع رأسي في الغالف الجوي، بين عليه طبقاته ، وقيم الضغط الجـوي، ودرجـات الحـرارة -١٨
  .ًسيارأ

  . األنهار حسب رتبها-٢٠
  . حدوث الفصول األربعة-٢١
  ).الوشاح(  تيارات الحمل الحرارية في طبقة المانتل -٢٢

  خرائط العالم المطلوبة

  . السالسل الجبلية-١
  . األنهار الكبرى-٢
  . البحيرات والبحار الداخلية-٣
  . مناطق الجليد-٤
  . الجزر ومجموعاتها-٥
  . البحار والخلجان– ٦
  . دول العالم وعواصمها-٧
  . مناطق الزالزل-٨
  . مناطق البراكين-٩

  . الحواجز واألحواض المحيطية-١٠
  . التيارات البحرية األفقية-١١
  . أنواع الرياح على سطح األرض-١٢
  . األقاليم المناخية -١٣
   . األقاليم النباتية-١٤
  . الصفائح األرضية والكتل الصخرية-١٥
  .اديد المحيطية الخوانق واألخ-١٦
  . القطاعات الزمنية-١٧
  . مناطق صيد األسماك-١٨

  مقاالت جغرافية

  :نكتب المقاالت الجغرافية اآلتية
  . نهر النيل-١
  . نهر األمازون-٢



 

 

   -العظيم مشتھىعبد .  د- ٢٣ -
  فلســطين–غزة -جامعة   ا�زھر

  . نهر األردن-٣
  . البحر المتوسط-٤
  . البحر األحمر-٥
  . المحيط األطلسي-٦
  . المحيط الهادي-٧
  . جبال الروكي-٨
  .ي آسيا جبال األلب ف-٩

  . األخدود األفريقي العظيم-١٠
  . الصحراء الكبرى في أفريقيا-١١
  . الغطاءات الجليدية-١٢
  . التيارات البحرية-١٣
  . األغلفة الصخرية لألرض-١٤
  . الحاجز المرجاني العظيم شرق أستراليا-١٥
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 


