نموذج اختبار الفترة الثانية
المبحث :الدراسات الجغرافية
مدة االختبار( :

الصف الحادي عشر-العلوم اإلنسانية
تاريخ االختبار:
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السؤال األول :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لما يأتي:
عد صفيحة محيطية؟
 .1أي من الصفائح اآلتية ُت ّ
أ) أوراسيا.

ج) أستراليا.

ب) كوكوز.

د) أنتراكتيكا.

 .2ما االسم الذي كان يطلق على اليابسة عندما كانت كتلة واحدة؟
أ) بنجايا.

ج) جندوانا.

ب) لوراسيا.

د) أنتراكتيكا.

 .3أي من المناطق اآلتية يزداد فيها سمك القشرة األرضية؟
أ) الجبلية.

ج) السهلية.

ب) الغورية.

د) قيعان المحيطات.

 .4ما الجهاز المستخدم في رصد الزالزل؟
أ) السيزموجراف.

ج) ريختر.

ب) الميكروسكوب.

د) هيجروجراف.

 .5ما المضيق الذي يصل بين المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي؟
أ) جبل طارق.

ج) البسفور.

ب) هرمز.

د) بيرنج.

 .6ما اسم العملية التي تحدث نتيجة تفاعل المواد المكونة للصخور مع األكسجين مما يحدث تغي ار في خصائص
المادة الناتجة؟
أ) اإلذابة.

ج) الكارست.

ب) األكسدة.

د) التعرية.

 .7ماذا يضم مفتاح رسم الخريطة من العناصر اآلتية؟
أ) العنوان.

ج) الحدود السياسية.

ب) خطوط الطول.

أي القارات اآلتية التي يقع فيها جبل كلمنجارو؟
ّ .8
أ) إفريقيا.

ج) أمريكا الشمالية.

ب) آسيا.

د) الرموز ،واأللوان.
د) أمريكا الجنوبية.

 .9ما أول استخدامات الخرائط الكنتورية؟
أ) التعبير عن األعماق.

ج) التعبير عن السهول.

ب) التعبير عن الجبال.

د) التعبير عن الهضاب.

 .10ما األداة الممكن استخدامها في قياس المسافات على الطبيعية؟
أ) المسطرة.

ج) الجنزير.

ب) الخيط.
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د) الفرجار.

عرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية:
السؤال الثانيّ :
 -المانتل.

 -البركان.

 -الموائد الصخرية.

 -مقياس الرسم.

 -خطوط الكنتور.

السؤال الثالث :أجب عن اآلتية:
أ) وضح أهم الدالئل التي قدمها فجنر؛ إلثبات صحة نظريته.
ب) بين دور اإلنسان في عمليات التجوية.
ج) أذكر أهم خصائص خطوط الكنتور.
السؤال الرابع:
أ) وازن بين الجبال االلتوائية والجبال الصدعية ،من حيث النشأة مع األمثلة.
ب) علل ما يلي:
 -1تشكل األغوار الفلسطينية.
 -2تأخر نضوج المحاصيل الزراعية في السفوح الشمالية مقارنة مع السفوح الجنوبية للمرتفع نفسه في فلسطين.
السؤال الخامس:
أ) إذا كانت المسافة على الخريطة بين القدس ورام هللا  19سم ،أجد المسافة على الطبيعة ،إذا علمت أن مقياس
الرسم المستخدم هو 100000 :1 :سم.
ب) ما الرموز المستخدمة لتمثيل الظواهر اآلتية:
أرض زراعية ،معدن الحديد ،مدينة ،ميناء ،مطعم ،صيدلية ،نهر ،مصفاة بترول.
السؤال السادس :على الخريطة الصماء أكتب أسماء الظواهر الجغرافية المشار إليها باألرقام اآلتية:
 بحار.)3 ،2 ،1( : أنهار.)4( : جبال.)6 ،5( : هضاب.)8 ،7( : مضائق.)10 ،9( :انتهت األسئلة
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خريطة العالم صماء
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