
 

 االسه:               (     9191 – 9102االمتحان الفصلي األول )                                                                                                              

 ،املدة: ساعتا300ٌالدزجة:                                  جغرافيــــــــــــــــــــــــا                                                                                                                                                 
 التازيذ:                        الثالث الثانوي األدبي                                                                                                                                                           

 (درجة 03)                                                                                                                                                                                                       : أكنل الفراغات اآلتية مبا يناسبوا: أواًل
 يبدأ الريل بالتالشي .....4.....وعيد  .....3....... وذيل ...2..ذيل ... ..... املرىب مً الشنص يتشهل ذيلني ٍنا1..عيد ...

 املداز.طويلة مصدز املرىبات .....6.....مصدز ىشوء املرىبات قصرية املداز و .....5.....حشب فسضية ىشوء املرىبات: فإٌ 
 (درجات 03)                                                                                                                                     مع تصحيح اإلجابة املغلوطة مما يأتي : (غلط)أو  (صح)أجب بـ  -ثانيًا 

 تلعب الربانني دوزا ٍامًا يف تسسيب نسبوىات الهالشيوو بكاع احمليط. -

 (درجة 03)                                                                                                                                             : وانقلوا إىل ورقة إجابتك الصحيحة مما يأتيبة اإلجا ختري:  لجًاثا
 التصدس                                       –             الصَازة  –            التحول -         البلوزة  -      تتشهل الصدوز السسوبية يف مسحلة : –أ 

 السابع  –          الجالح  -     الجاىي  –    األول  –يعود تشهل مػازة الضوايات إىل احلكب اجليولوجي :   -ب 
 طسم املواصالت  –    جبل قاسيوٌ  –  ىَس بسدى  –     الشوز -          بشبب :   طوليًا اخترت مديية دمشل شهاًل -جـ  -
 (درجة  03)                                                                                      انقل إىل ورقتك اجلدول اآلتي و قارن بني احلقب اجليولوجي األول واحلقب الجالح :     :  رابعًا -

  احلقب األول احلقب الثالث املقارنةالنتائج اليت توصلت إليها من 
 األحداث اجليولوجية   

 األهنية االقتصادية  
 (درجة 03)                                                                                                                                                                                             أكنل خريطة املفاهيه اآلتية:          أ : خامش

 
 
 
 

 
 (درجة 01)                                                                                                                                           : أوضح بأسلوب علني كيف تؤثر التجوية  يف دورة الصخور؟  سادسًا

  (درجة 13)                                                                                                                                 مة .                       عد الشجيل الزييت من الجروات االقتصادية اهلاًا : يبعسا

 ؟يً يوجد يف سوزية ؟ وما أٍنيتُ االقتصادية أ - أ

       ؟ أنتب  بأسلوبي عً اآلثاز الشلبية البيئية لطسيكيت احلصول على الشجيل الزييت  - ب    
 (درجة 01)                                                                                                         .   ًا : متجل الدورة احلرارية امللحية منوذجًا للتفاعل بني أغلفة األرض األربعةثامن 

 .فائدتني اقتصاديتني  للدوزة احلسازية امللحيةمبييًا  عً دوز نل غالف فيَا مجااًل أعِط

 للشؤال الجالح 03للشؤال الجاني و 03للشؤال األول و 03      (درجة 03)                                                                                           ب عن األسئلة اآلتية : أج تاسعا :
  مديية ىَسية –ىَس الفسات  –د عليُ مع التشنية مديية ساحلية للجنَوزية العسبية الشوزية وحّد ازسه مصوزًا -أ

 إلقامتُاقرتح مشسوع اقتصادي بيئي وأحدد ميطكة على اخلسيطة  - ب

    فائدة اقتصادية وفائدة بيئية هلرا املشسوع .  أنتب خطوات املشسوع  مبييًا -جـ

 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                                 Tel. 2218807                              info@alandalos-school.com 

 تصنف املراكز العمرانية حسب وظيفتها إىل

. . . . 



 

 نموذج : ب  011ـ الدرجة :  9191- 9102أسئمة امتحاف مادة الجغرافية لمثالث الثانوي األدبي الفصؿ األوؿ لمعاـ الدراسي
 درجة 01                                 : أكمؿ الفراغات اآلتية بما يناسبيا: أولا 

 ..... 5..... و ..4.... ومنيا بشرية مثؿ : ....0..... و ..9..... مثؿ ..0يرتبط قياـ المدف بعدة عوامؿ منيا ..

 ......  .6وقد اتخذت مدينة مورمانسؾ شكؿ ..
 درجات 01     أجيب بػ صح أو غمط مع تصحيح اإلجابة المغموطة مما يأتي : -ثانياا 

 اتخذت قرية الحطيب شكال منعزل بسبب سيولة الوصوؿ الييا . -
 درجة 01            : وانقميا إلى ورقة إجابتؾ يأتيالصحيحة مما بة اإلجا تخير:  لثاا ثا
  الطيات . –الصدوع  –الثانوية  –األولية  -:  ةتتشكؿ الثروات في التراكيب الجيولوجي –أ 
 الرابع  –الثالث  -الثاني  –األوؿ  –يعود تشكؿ مغارة جعيتا إلى الحقب الجيولوجي :   -بػ 

 طريؽ المواصالت  –المناخ  –نير القش  –التضاريس  -تطور شكؿ قرية السامية واتخذ شكال طوليا بسبب :   -جػ  -
 درجة  41          وفؽ الجدوؿ اآلتي: شروط تشكؿ النفط والفحـ الحجري قارف بيف انقؿ إلى ورقة الجدوؿ اآلتي و :  رابعاا  -

 النفط الفحـ الحجري النتائج التي توصمت إلييا
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 درجة 91صمـ خريطة ذىنية أوضح فييا أسباب مشكمة الزدحاـ المروري في مدينة دمشؽ ونتائجيا:            أ : خامس
 درجة 05                      ؟ مبينا اسـ المرحمة  في دورة الصخورالكربوف ؤثر ي: أوضح بأسموب عممي كيؼ  سادساا 

  درجة 51 يعد الفوسفات مف الثروات القتصادية اليامة .                                      اا : بعسا
 أبيف كيؼ تشكؿ الفوسفات ؟ ومتى تشكؿ ؟ –أ 
       ؟أبيف الفوائد القتصادية التي تحصؿ عمييا المغرب مف الفوسفات  -بػ 
 درجة 95                                         مف خالؿ دراستؾ لدرس أجراـ تسجؿ التاريخ    اا : ثامن 
 أبيف كيؼ يتغير شكؿ المذنب عند اقترابو مف الشمس؟ -أ

 أصوغ بأسموبي كيؼ ساىمت المذنبات في جمب المياه وبدايات نشوء الحياة لألرض ؟  -بػ 
 لمسؤاؿ الثالث 01ؤاؿ الثاني ولمس 01لمسؤاؿ األوؿ و 41درجة       01أجيب عف األسئمة اآلتية :         تاسعا :

  مدينة نيرية –نير العاصي  –ارسـ مصورا لمجميورية العربية السورية وحدد عميو مع التسمية مدينة داخمية  -أ
 اقترح مشروع اقتصادي بيئي وأحدد منطقة عمى الخريطة إلقامتو. -بػ 
 المشروع .  أكتب خطوات المشروع  مبينا فائدة اقتصادية وفائدة بيئية ليذا -جػ

    
 انتيت األسئمة

 


