
 

 

 اـــــاجلغرافيادة ــــمورقـــة عنــــل 

 (8102 – 8102)األول الثانوي 
                                                                                    :أمام العبارات اآلتية ()أو ()إشارة  ضع 

 ( بداٜت٘ نإ نٛنب صػري َتٓاٖٞ يف احلذِ. )ايهٕٛ يف  (1

 (ال شايت ع١ًُٝ ايبٓا٤ ٚ اهلدّ َطتُس٠ يف ايهٕٛ إىل َٜٛٓا ٖرا. ) (2

 (أنجس ايٓظسٜات َا شايت قٝد ايدزاض١ ٚايبشح ) ْظس١ٜ االْفذاز ايعظِٝ(. ) (3

 ( ًَٝاز ض١ٓ. ) 44تعٛد ْظس١ٜ االْفذاز ايعظِٝ إىل  (4

 (ٕٛ أثٓا٤ ايتطٛز ٖٞ تشهٌ أ١ْٜٛ ايرزات. )أٚىل املساسٌ اييت َس بٗا ايه (5

 (ٜصخس ضطح ايشُظ بايتفاعالت ايهُٝٝا١ٝ٥. ) (6

 (تعد ايشُظ املضدز ايس٥ٝطٞ يًض٤ٛ ٚ احلساز٠. ) (7

 ( ٕٛ آخس تشهٌ يف ٚضط َػًل. )ن ٜعترب ايجكب األضٛد (8

 ( ايٓظسٜات ٚايفسضٝات حتتاز إىل أدي١ ٚبساٖني يتكٓع اآلخسٜٔ. ) (9

 ( ػٓاطٝطٞ يألزض َٔ ايٓٛا٠ اخلازد١ٝ. )تشهٌ احلكٌ امل (01

 ( ٜتشد األنطذني باجلص٦ٜات املشش١ْٛ نٗسبا٥ٝا ٜٚعطٞ شفل قطيب بًٕٛ أمحس ٚ أشزم. ) (00

 ( حيٝط باألزض غالف دٟٛ َهٕٛ َٔ ايػاشات املدتًف١. ) (02

  (( عٓد خط االضتٛا٤ )0ٜظٗس ايشفل ايكطيب يف عٓد دزد١ ايعسض ) (03

 ( يف نتب ايتازٜذ. )ذنست ظاٖس٠ ايشفل ايكطيب  (04

  ()َٔ املُهٔ إٔ حيدخ ايشفل ايكطيب يف دلاٍ أٚضع أسٝاْا إذا ناْت ايسٜاح ايشُط١ٝ ق١ٜٛ.  (05

 ( ٜعترب فضٌ ايشتا٤ أْطب األٚقات ملشاٖد٠ ايشفل ايكطيب. ) (06

 ( َٔ املٓاطل اييت حيدخ بٗا ايشفل ايكطيب احملٝط اهلٓدٟ. ) (07

  (١ ايطاق١ )ايٓرتٚدني ٚ اهلٝدزٚدني( )ايسٜاح ايشُط١ٝ تتأيف َٔ غاشات عايٝ (08

 ( تتٛيد ايتٝازات ايهٗسبا١ٝ٥ َٔ سسن١ ايٓٛا٠ اخلازد١ٝ سٍٛ ايداخ١ًٝ. ) (09

 ( ايشفل ايكطيب تط١ُٝ مساٖا ايعامل ) غايًٝٝٛ غايًٝٞ ( ) (21

 ( َٔ االستُاالت ايعدٜد٠ يٓٗا١ٜ ايهٕٛ االْهُاش ايعظِٝ ٚايتذُد ايعظِٝ. ) (20

                                                                                    :عن األسئلة اآلتية أجب 

 ز: ٖٛ جتُع َٔ ايػاشات ٚاجلص٦ٜات ايػباز١ٜ يف ايفضا٤.  عرف شدٍم نصر. -1

 النظرٍات اليت حاًلت تفصري نشأة الكٌن.  عدد -2

 ز: أ( ْظس١ٜ ايهٕٛ ايطانٔ

 احلاي١ املطتكس٠: َا شايت قٝد ايدزاض١ ٚايبشح.ب( ْظس١ٜ 

 ز( ْظس١ٜ االْفذاز ايعظِٝ: ٚضعت يف عشسٜٓات ايكسٕ املاضٞ ٚاييت تفطس ْشأ٠ ايهٕٛ ٚ املساسٌ اييت َس بٗا

 عدد املراحل اليت مر بوا الكٌن أثناء تطٌري ًفل نظرٍة االنفحار العظَم كما ختَلوا العلماء. -3

 تشهٌ ذز٠ اهلٝدزٚدني ٚ ايهٕٛ املس٥ٞ . -3/تشهٌ أ١ْٜٛ ايرزات  -2األٚي١ٝ /  ٚالد٠ اجلطُٝات -4  ز:

 تشهٌ نٛانب دلس٠ دزب ايتبا١ْ َٚٓٗا نٛنب األزض ْٚش٤ٛ احلٝا٠. -5تشهٌ اجملسات ايعُالق١ /  -4     

 احتماالت نواٍة الكٌن. عدد - 4

 يٓكط١ صػري٠ ز:أ( االْهُاش ايعظِٝ: إٔ ايهٕٛ ضٝٓهُش ٜٚعٛد عهط١ٝ َس٠ أخس٣ 

ب( ايتذُد ايعظِٝ: ٜطتُس ايتٛضع تدزجيٝا ست٢ تٓدفض دزد١ سساز٠ ايهٕٛ ْتٝذ١ ايتباعد ٜٚضٌ فُٝا بعد نٌ ايهٕٛ إىل 

 دزد١ ايضفس املطًل يريو ٜدخٌ يف ساي١ املٛت ايطسٜسٟ.

تهٕٛ قد ٚيدت أنٛإ أخس٣ ز: إذا نإ نْٛٓا قد ٚيد َٔ اْفذاز عظِٝ فُٔ املُهٔ إٔ  . ًضع فرضَة األكٌان املتعددة -5

 ٚايجكٛب ايطٛد ممسات يًعبٛز بني تًو األنٛإ . . نُا ٚيد نْٛٓا ٚيهٌ نٕٛ قٛاْٝٓ٘ ٚثٛابت٘ اخلاص١

 ما الصبب الرئَصُ يف نشٌء احلكل املغناطَصُ. -6

 ْٛا٠ األزض. ٜتشهٌ ْتٝذ١ ايتٝازات ايهٗسبا١ٝ٥ اييت ٚيدتٗا سسن١ ايٓٛا٠ اخلازد١ٝ سٍٛ ايداخ١ًٝ ٚٚدٛد زٚاضب يف 



 

 

 . شبب حدًث الشفل الكطيب بألٌانى املختلفة رصف -7

( يف ايػالف اجلٟٛ األع٢ً يتعطٞ شفل O2ز: عٓد اصطداّ ايسٜاح ايشُط١ٝ ٖٚٞ اجلص٦ٜات املشش١ْٛ ظص٦ٜات األنطذني )

 أمحس ٚ أشزم.( ايٓرتٚدني ٖٚٛ اآلشٚت تعطٞ شفل قطيب بًٕٛ N2بًٕٛ أخضس ٚأمحس ٚعٓد اصطداَٗا ظص٦ٜات ) قطيب

 ز: َٔ دص٦ٜات َشش١ْٛ عاي١ٝ ايطاق١ تكطع َالٜني ايهًَٝٛرتات ٚتضٌ إىل األزض .  تتألف الرٍاح الشمصَة؟ امم - 8

 (  O2  N2,) ماذا ٍنتخ عندما تتحد اجلسٍئات املشحٌنة كوربائَة مع الغازات األتَة : -9

 ٚأمحس عطب االزتفاع. شفل قطيب بًٕٛ أخضس O2 ز: اجلص٦ٜات املشش١ْٛ نٗسبا١ٝ٥ + 

                                             +N2   ًٕٛعطب االزتفاع. شزمٚأ أمحسشفل قطيب ب 

  بعض املناطل اليت حيدث بوا الشفل الكطيب. دعد -11

دا  - 2أالضها / -4ز:  طًٓ ٜٚر / -3/ دصٜس٠ ٜأ ٍ نٓدا /  - 4ايٓس دا / -6ايطٜٛد /  - 5مشا ًٓٓ ١ اجلٓٛب١ٝ.  -7ف  ايكاز٠ ايكطٝب

ا١ً٥ َٔ اجلطُٝات املشش١ْٛ  4859آب عاّ  28يف  :زما املكصٌد حبادثة ) كارٍنغتٌن(؟ -11 سدخ اْفذاز مشطٞ نبري أزضٌ ن١ُٖٝ 

 ٚصًت إىل األزض ٚشٖٛد إثسٖا ايشفل ايكطيب يف َٓاطل نجري٠ َٔ ايعامل َجٌ ٚال١ٜ نايٝفٛزْٝا األَسٜه١ٝ ٚدٚي١ نٛبا 

 آهل١ ايفذس  -2أْٛاز اجل١ٓ  -4 ز:عدد مصمَات الشفل الكطيب. -12

 ز: زٚاضب َعد١ْٝ َٔ احلدٜد تٛدد يف ْٛا٠ األزض.  الرًاشب اليت تصاعد على ًجٌد حكل مغناطَصُ. ما نٌع -13

املطتكس األعظِ  ٢ٜدع اًلز: ٖٛ ْٗا١ٜ زلِ أنرب َٔ مشطٓا ع٢ً األقٌ بجالخ َسات اْفذس اْفذاز ٖا٥الجكب األشٌد.  عرف -14

ع٢ً شهٌ ثكب أضٛد صػري ذٚ داذب١ٝ شدٜد٠ ٜطتطٝع درب نٌ  املسنص ٚاْضػطت بشد٠ فاْٗازت َاد٠ ايٓذِ ايعُالم باجتاٙ

 َا ميس تعرب ب٘ َٔ ض٤ٛ أٚ أدساّ ذلٝط١.

 تتباعد الشدٜاد سذِ ايهٕٛ ٚبطبب ايتربد فايهٕٛ يف ساي١ تطٛز ٚبٓا٤ َطتُس.  ز: كَف تبدً املصافات بني اجملرات عرب السمن، ًملاذا؟ -15

( أٟ يف املٓاطل ايكطب١ٝ َٚٔ املُهٔ إٔ حيدخ 50ايٛاقع١ إىل ايشُاٍ َٔ دزد١ األزض )يف املٓاطل أٍن حيدث الشفل الكطيب؟ -16

 عسض أقٌ يف ساٍ ناْت ايسٜاح ايشُط١ٝ ق١ٜٛ ق٠ٛ ناف١ٝ.  يف دلاٍ أٚضع ٚدزدات

مبسس١ً َٔ ايٓٗاز ألٕ املٓاطل ايشُاي١ٝ َٔ األزض متس  .ر ملاذا ٍعترب فصل الشتاء أنصب األًقات ملشاهدة الشفل الكطيبفّص -17

  يًػا١ٜ صعبًا أَسًا ايكطيب ايشفل َالسظ١ جيعٌ ٖٚرا ٚأًٍٜٛ ْٝطإ شٗسٟ بني ًابٜاملطتُس تكس

                                                                                    :امأل الفراغات اآلتية 

 ............................ تط٢ُ تًو ايٓكط١...................إٕ ايهٕٛ يف بدٜات٘ دلسد ْكط١ َتٓا١ٖٝ يف ..... -

 ـع١ًُٝ ايتٛضع املطُا٠ بثِ بدأت  .......................... .. ٚ........................ .. ٚ........................ ٚ.. ........................تهاثفت بداخًٗا  -

ٚاْدفعت َهْٛات االْفذاز إىل اخلازز ٚمشًت رلتًف األبعاد ٚنْٛت ضشاب١ ٖا١ً٥  ايعظِٝ. .. ........................

 .ض١ٓ ثِ بدأت دزد١ احلساز٠ ٚايهجاف١ باالخنفاض تدزجيًٝا .......................... .. سدخ ٖرا قبٌ...................َٔ.....

 .. ........................ٚصٛال إىل تهٜٛٔ  .......................... .. ٚ........................بدأ تهٕٛ املاد٠ بدا١ٜ َٔ اجلطُٝات األٚي١ٝ  -

ٚ اجملسات ٚنٌ األدساّ ايه١ْٝٛ بايتشهٌ ٚال شايت   .......................... .. ٚ...................ثِ بدأت ..... ناهلٝدزٚدني ٚاهلًّٝٝٛ 

 ٚاهلدّ َطتُس٠ يَٝٛٓا ٖرا. .. ........................ ع١ًُٝ

 .. ........................ايرزات يف أعايٞ  .. ........................تضسب اجلطُٝات املشش١ْٛ ايكاد١َ َٔ  -

يف ٖرٙ ايرزات إىل َدازات ذٟ  .. ........................طاق١ فتتشسى   .......................... .. ٚ........................تهتطب ذزات  -

 .. ........................عٔ ًا أنرب بعٝد .. ........................

**انتهت الورقة**
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 املهفردة

 احلرارة اإلشعاعات الطاقة املادة

 االنفجار

 مليار 14 الدخان

 العهاصر الهرتونات الربوتونات

 الكواكب الهجوم

 البهاء

 الغالف اجلوي الشمس

 االلكرتونات الهرتوجني االكسجني

 الهواة طاقة

 الصغر


