
نموذج امتحان الصف األول الثانوى  جغرافیا
م2010/2011للعام الدراسي 

-: اجب عن األسئلة التالیة 
-) : اجبارى ( المجموعة األولى 

-:لجمیع الطلبة –أجب عن السؤالین اآلتیین 

- : الســــؤال األول 
أمامك خریطة صماء ألهم المناطق )أ

اكتب –للصناعة فى الیابان - الرئیسیة  
- : مدلول األرقام الموقعة علیها 

........المحیط .1
.........بحر .2
الصناعیة ........ منطقة .3
الصناعیة......... جزیرة .4
؟ ... ما النتائج المترتبة على ) ب

0تعامد الشمس ظاهریا في ینایر على مدار الجدى - 1
0الجافة وشبه الجافة حدوث السیول فى األقالیم - 2
0حدوث الالزل والبراكین - 3

-: السـؤال الثانـــي  
" تحتل الطاقة مكانة واضحة وبارزة فى حیاة اإلنسان منذ أقدم العصور ) "أ

.... فى ضوء هذه العبارة وضح 
0أهم طرق إنتاج الطاقة المائیة .1
0أسباب عدم شیوع استخدام الریاح بشكل عام .2
0األخطار البیئیة الناتجة من استخدام الفحم كمصدر للطاقة .3

-: اكتب المفهوم أو المصطلح الذى تعبر عنه العبارات التالیة ) ب
نقص المطر فى بعض السنوات وقد تشتد حدته فیتوالى حدوثه لعدة سنوات متتالیة - 1
0كتل هائلة من الیابس وتشمل كل ما یقع فوق مستوى سطح البحر - 2
0والتى یتخللها ضوء وحرارة الشمس ) 180- (اطق البحریة قلیلة العمق المن- 3
0مصدر الماء العذب الموجود فوق أسطح القارات - 4



)اختیارى : ( المجموعة الثانیة 
-: یجیب الطالب عن سؤال واحد فقط مما یلـــى 

- : السؤال األول 
من الكائنات الحیة ویؤثر فیها ویتأثر األرض هى البیئة التى یعیش فیها اإلنسان وغیره ) " أ

... فى ضوء هذه العبارة وضح " بها 
أهم عناصر النظام البیئى .1
0الفرق بین الجغرافیا الطبیعیة والبشریة .2
0أهمیة طبقة األوزون لكوكب األرض .3

؟... ماذا یحدث إذا لم )ب
0یتمكن جیمس وات من استخدام قوة البخار فى ادارة اآلالت .1
0یعبد الهندوس األبقار فى الهند .2
تكثر الشالالت والمساقط المائیة فى قارة افریقیا .3

)أ(-: السؤال الثانـــى 
0إهتمام البرازیل بزراعة األرز .1
أهمیة الطاقة إلنسان القرن الحادى والعشرین.2
0زیادة الطلب فى السنوات األخیرة على جمیع أنواع الموارد الغذائیة .3
0البحر المتوسط أعلى بحار العالم تلوثا .4

-: قارن بین كل مما یأتى )ب
الصناعات البسیطة -الصناعات البدائیة - 1
مرحلة التكریر فى البترول –مرحلة النقل - 2



نموذج اإلجابة
-: إجابة السؤال األول 

جزیرة أوزاكا - 4منطقة طوكیو - 3بحر الیابان - 2المحیط الهادى -1)أ
) ب
أدى ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة فى نصف الكرة الجنوبى بینما تسجل أدنى حرارة فى - 1

المناطق القطبیة بنصف الكرة الشمالى وترتفع درجة الحرارة فى المناطق المداریة الواقعة شمال 
0دائرة  األستواء 

-: ترتب على ذلك - 2
میر القرى والمدن تد* تدمیر الطرق وتوقف حركة المرور بها * 
0تغطیة األراضى الزراعیة بطبقة سمیكة من الرواسب  مما یؤدى إلى إتالف المحاصیل * 
0حدوث شقوق عمیقة فى قشرة األرض وابتالع القرى والمدن * - 3

تدمیر المدن والطرق والكباري والمنشآت * 
غازات واألبخرة السامة والحمم خروج ال* طغیان میاه ا لبحر على الیابس * 

البركانیة

)أ(:إجابة السؤال الثانى
-: طرق إنتاج الطاقة المائیة - 1

0مصادر المیاه المتساقطة من السدود والخزانات والشالالت * 
0إنتاج الطاقة من الفرق فى درجات حرارة المیاه * 
المد والجزر * أمواج البحر * 

عدم انتظام الریاح وعدم إمكانیة توقع هبوبها من ساعة ألخرى ومن یوم ویرجع ذلك الى - 2
0آلخر 

یصدر عن مناجم الفحم تراب أسود ضار بالرئة * - 3
0ینتج غاز المیثان المتفجر * 
یؤدى احتراق الفحم إلى تجمع غاز ثانى اكسید الكربون وارتفاع درجة حرارة الجو          * 
0سقوط األمطار الحمضیة نتیجة الكبریت المتصاعد * 
) ب
القارات - 2الجفاف - 1
المحیطات- 4األرصفة القاریة - 3

- : المجموعة الثانیـــة 
)أ- :الســــؤال األول  

-: أهم عناصر النظام البیئى - 1



الشمس فهى أصل كل طاقة على سطح األرض وتعطینا الطاقة الالزمة للحیاة الالزمة 
0للحیاة ولتغذیة الكائنات الحیة بالغذاء 

تدرس البیئة الطبیعیة بعناصرها المختلفة وهى الماء والهواء -: الجغرافیا الطبیعیة - 2
0والصخور والتضاریس 

تدرس االنسان من حیث توزیعه والعوامل المؤثرة فى هذا التوزیع - : لجغرافیا البشریة ا
0الخ ... والنمو والكثافة والزراعة والصناعة 

ترجع أهمیة طبقة األوزون إلى منعها جزءا كبیرا من أشعة الشمس من الوصول إلى - 3
0األرض وخاصة األشعة فوق البنفسجیة 

الصناعیة الحقیقیة فى بریطانیا ولم تستخدم قوة البخار فى إدارة لما بدأت الثورة-1ب 
اآلالت الحدیدیة وغزل القطن ولما تحولت الصناعة من صناعة منزلیة الى نظام المصانع 

0الضخمة 
أصبحت الثروة الحیوانیة فى الهند ذات فائدة اقتصادیة عظیمة تكفى حاجة السكان من - 2

0الغذاء 
0روكة للطالــــب اإلجابة مت- 3

)أ(-: السؤال الثانــــى 
0وذلك للزیادة الكبیرة فى عدد سكانها وزیادة استهالكها من الحبوب بصفة عامة .1
ألنه یستغلها في تشغیل وسائل المواصالت وادارة اآلالت والماكینات وهى ضروریة له .2

0فى تدفئة المنازل وادارتها وتشغیل األجهزة المنزلیة المختلفة 
-: ویرجع ذلك لألسباب التالیة .3
 0الزیادة الكبیرة والسریعة فى عدد السكان وخاصة فى الدول النامیة
 0ارتفاع مستوى المعیشة
 0انكماش مساحة األرض الزراعیة
 0التغیر الذى طرأ على توزیع السكان وهجرتهم من الریف إلى المدن

ویرجع ذلك الى طبیعة البحر حیث یربطه بالمحیط االطلنطى فتحة ضیقة هى مضیق جبل - 4
سنة وكثرة ما ینصرف الیه من 80طارق وهذا یجعل دورة المیاه بطیئة وتستغرق حوالى 

لصناعة والصرف الصحى من المدن الكبرى الواقعة على سواحله ویبلغ عددها مخلفات ا
0مدینة وناقالت البترول 120

0تترك االجابة للطالب ) 2، 1( - ب


