مدارس أكاديمية راف الوطنية

الصف  :السادس أ – ب

التاريخ :

المادة  :الجغرافيا

اسم الطالب /ـة :
امتحان الشهر األول

السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة
عالمات )
 -1المعالم التي يصفها علم الجغرافيا
ج -طبيعية وبشرية
ب -بشرية
أ -طبيعية
 -2أصل كلمة الجغرافيا
ج -عربي
ب -اسباني
أ -إغريقي
 -3من أشهر العلماء في علم الجغرافيا
ج -ابن حوقل
ب -ابن بطوطة
أ -االصطخري
 -4اقرب كوكب للشمس من كواكب المجموعة الشمسية
ج -األرض
ب -نيبتون
أ -عطارد
 -5نظام اإلحداثيات يتكون من
ب -دوائر العرض ج -الحدود
أ -خطوط الطول

(5

د -ال شيء مما ذكر
د -فارسي
د -جميع ما ذكر
د -المريخ
د -أ+ب

السؤال الثاني  :ضع إشارة صح أو خطأ أمام كل من العبارات اآلتية
عالمات )
 -1أبعد الكواكب عن الشمس هو أورانوس ( )
)
 -2من المظاهر الطبيعية المدن (
)
 -3من األمثلة على األقاليم اإلقليم الصحراوي (
)
 -4تمثل األردن محور اهتمام علم الجغرافيا (

(4

السؤال الثالث  :ما المفهوم الذي تعبّر عنه كل عبارة من العبارات اآلتية
عالمات )

(4

 -1هو مجسم كروي يمثل الشكل الحقيقي لألرض.......................................

 -2حيّز يتصف بمجموعة من المظاهر الطبيعية والبشرية التي تميزه عن غيره من األماكن
..................
مدار خاص .....................................
 -3ثمان كواكب مع الشمس تدور ك ٍل منها في ٍ
 -4رسم على سطح مست ٍو لألرض أو جزء منها باستخدام رموز وعالمات معينة وبمقياس رسم
مع ّين .......................................
السؤال الرابع  :أذكر مثاالً على كل مما يلي
عالمات )

(4

أ – أحد مجاالت علم الجغرافيا
.............................................................
أ -من طرق تمثيل سطح األرض
...............................................................
ج -من المظاهر البشرية للمكان
...............................................................
د -من العوامل التي ساعدت على تطور علم الجغرافيا
..............................................................
السؤال الخامس  :أكمل الفراغ بما هو مناسب في ما يأتي .
عالمات )
 -1نقش اإلنسان معالم األرض على جلود الحيوانات وورق البردي بهدف
.........................
 -2أقدم خريطة اكتشفت في بالد .................................
 -3الصور الفضائية تلتقط عن طريق .............................

(3

مدارس أكاديمية راف الوطنية

الصف  :السابع أ – ب -ج

التاريخ :

المادة  :الجغرافيا

اسم الطالب /ـة :
امتحان الشهر األول

(10

السؤال األول  :أكمل الفراغ بما يناسبه
عالمات)
 -1المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية ....................................
 -2تبدأ المجموعة الشمسية بكوكب ..........................................
 -3يطلق على األجسام التي تحترق عند دخولها الغالف الجوي وتصدر شعاعا ً مرئيًا
........................
 -4المنطقة التي تدور فيها الكواكب حول الشمس تسمى ................................
 -5تستغرق دورة القمر حول األرض  .........يوما ً  ............ساعة
 -6من البلدان التي تتخذ التقويم الهجري تقويما ً لها ...............................
 -7يميل محور األرض أثناء دورانها حول الشمس بمقدار .............................
 -8من األغلفة األرضية التي تتكون منها الكرة األرضية .......................
 -9تدور الكويكبات ضمن حزام بين كوكبي ...........................
 -10من أشهر المذنبات التي يمكن مشاهدتها من األرض ......................

(4

السؤال الثاني  :ما المقصود بالمفاهيم اآلتية
عالمات )
 -1المجرة :
............................................................................................................ .....
...................................................................................
 -2المحاق :
.................................................................................................................
...................................................................................
السؤال الثالث  :ضع إشارة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة
( 4عالمات)
)
 -1القطر االستوائي لألرض اقصر من القطر القطبي (.

)
 -2تتكون األرض من أربع أغلفة رئيسية( .
)
 -3ميل محور دوران األرض حول الشمس  23.5درجة( .
 -4تدور الكواكب حول نفسها باتجاه عقارب الساعة باستثناء كوكبي الزهرة و أورانوس(.
)
السؤال الرابع  :اذكر اثنتين من خصائص كوكب األرض ؟
عالمتان )
............................................................................................... -1
............................................................................................... -2

تمنياتنا لكم بالتوفيق

(

مدارس أكاديمية راف الوطنية

الصف  :الثامن أ – ب

التاريخ :

المادة  :الجغرافيا

اسم الطالب /ـة :
امتحان الشهر األول

السؤال األول  :ما المصطلح التي تدل عليه كل من العبارات اآلتية :
( 4عالمات )
 -1هي السهول المحاذية للبحار والمحيطات وتنتشر في مناطق واسعة من العالم
.....................
 -2أحد أشكال األرض الذي يجمع بعضا ً من خصائص السهول وخصائص
الجبال................
 -3طبقةةةة رقيقةةةة هشةةةةة تغطةةةي سةةةطح وتتكةةةةون مةةةن مةةةواد عضةةةةوية ومعدنيةةةة ومةةةاء وهةةةةواء
............................
 -4حالة الجو لمنطقة ما خالل فترة زمنية طويلة .........................
السؤال الثاني  :ما العوامل التي تساعد على أن تكون الهضاب مناطق جاذبة للسكان ؟
( 3عالمات )
.................................................................................................. -1
.................................................................................................. -2
.................................................................................................. -3
السةؤال الثالةث :قةارن بةةين السةهول السةاحلية والسةهول الفيضةةية والسةهول الداخليةة مةن حيةةث
الموقع (3عالمات)
نوع السهل
السهول الساحلية
السهول الفيضية

موقعها

السهول الداخلية
كون تعميما ً بين كل مما يلي
السؤال الرابع ّ :
3عالمات )

(

 -1التربة الخصبة والغطاء النباتي
........................................................................................................
 -2الموقع الفلكي ومعدالت األمطار
.........................................................................................................
 -3درجة الحرارة واالرتفاع
..........................................................................................................
السؤال الخامس  :ما هي أنواع الغطاء النباتي ؟
(3عالمات)
.................................3...............................-2................................ -1
أعط ً
مثاال على كل مما يلي
السؤال السادس ِ :
عالمات )
 -1سهول ساحلية ............................
 -2سهول داخلية ..............................
 -3هضاب ............................
 -4جبال .............................

تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 
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مدارس أكاديمية راف الوطنية

الصف  :التاسع أ – ب

التاريخ :

المادة  :الجغرافيا

اسم الطالب /ـة :
امتحان الشهر األول

عرف المفاهيم اآلتية
السؤال األول ّ :
(5عالمات)
-1

-2

-3

-4

-5

بانجايا :
.............................................................................................................
.......................................................................................
النواة :
............................................................ .................................................
.......................................................................................
القشرة األرضية :
.............................................................................................................
.......................................................................................
الصخور المتحولة :
.............................................................................................................
................................................................ .......................
الصخور النارية السطحية :
.............................................................................................................
......................................................................................

أعط مثالين على كل مما يلي
السؤال الثاني ِ :
(4عالمات )
-1
-2

عمليات الهدم .....................................و............................................
عمليات البناء .....................................و ...........................................

السؤال الثالث  :قارن بين كل مما يأتي
(8عالمات)
أ -الحركة التقاربية والحركة التباعدية من حيث نوعية الصفائح
....................................................................................................................
..............................................................................................
ب-

الصخور النارية والصخور الرسوبية من حيث الخصائص العامة لكل منها ( خاصيتين )

......................................................................................................................
..............................................................................................
ج -الماغما والّالفا
......................................................................................................................
..............................................................................................
السؤال الرابع  :ما نوع الحركة التكتونية التي أدّت إلى تشكّل المظاهر التضاريسية اآلتية :
(3عالمات)
المظهر التضاريسي

أخدود ألبيرو

البحر األحمر

البحر الميّت

نوع الحركة

مدارس أكاديمية راف الوطنية

الصف  :العاشر أ – ب

التاريخ :

المادة  :الجغرافيا

اسم الطالب /ـة :
امتحان الشهر األول

تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

عرف المفاهيم اآلتية
السؤال األول ّ :
(4عالمات)
-1
-2
-3
-4

الندّرة ............................................................................................ :
الخدمات ......................................................................................... :
السلع............................................................................................ :
الموارد الطبيعية ....................................................................................:

السؤال الثاني  :ما أهمية الموارد ؟
(3عالمات)
.......................................................................................... -1
...................................................................................... .... -2
.......................................................................................... -3
السؤال الثالث  :أكمل الشكل اآلتي بما يناسبه بمعايير تقسيم الموارد
( 5عالمات)

تجددها

تكونها
ّ

سر ما يأتي
السؤال الرابع  :ف ّ
(عالمتان)
-1

قيام الحكومة األردنية بوضع خطة استراتيجية الستثمار الصخر الزيتي .

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

-2

ظهور المبادرات والمشروعات الريادية المتعلقة بال ّطاقة .

.........................................................................................................
السؤال الخامس  :ما أهم الموارد الطبيعية التي يمتلكها األردن .
(عالمتان)
-1
-2

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

السؤال السادس  :اقترح حلوالً للحفاظ على الموارد الطبيعية
عالمات)
-1
-2
-3
-4

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