
 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 د والمساحة الدرس األول : فمسطين الموقع والحدو ***                                       

 السؤال األول : احتر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
 أمريكا الشمالية ( -أوروبا –فريقيا أ –سيا آتقع فمسطين في قارة                  )  -1
 –سيا وأروبا وأمريكا آ –مريكا أفريقيا و وأسيا آ -فريقيا أوروباأسيا و آتشكل فمسطين ممتقي ثالث قارات وىي )  -2

 فريقيا وأستراليا(أسيا و آ
الشمالي  –الجنوبي الشرقي  –الشمالي الشرقي  –تقع فمسطين بالنسبة لقارات العالم الجزء )الجنوبي الغربي   -3

 الغربي ( من قارة آسيا
الجنوبي  –الجنوبي الغربي  –الشمالي الشرقي –سبة لقارة أفريقيا قرب الجزء) الشمالي الغربي نتقع فمسطين بال -4

 الشرقي(
 فريقي(القرن األ –بالد الشام  –اليالل الخصيب  -) المغرب العربيب تقع فمسطين ضمن المنطقة المعروفة  -5
سيف الدين  -صالح الدين االيوبي –تم تحرير  فمسطين من أيدي الصمبيين عمى يد القائد) عمرو بن العاص  -6

 (أبو عبيدة بن الجراج -قطز
سيف الدين  –أبو عبيدة بن الجراج  –صالح الدين األيوبي  –قائد معركة عين جالوت ) عمرو بن العاص  -7

 قطز(
 األردن ( -سوريا  –العراق  –يقع حقل كركوك في شمال )  حيفا  -8
الموقع  –المفيوم الذي يطمق عمى موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ) الموقع الفمكي  -9

 الموقع االستراتيجي( -الموقع البحري  –الجغرافي 
 الجغرافي الموقع – الفمكي اىر الطبيعية المجاورة ليا )الموقعو لمفيوم الذي يطمق عمى موقع الدولة بالنسبة لمظا -11

 (االستراتيجي الموقع -البحري  الموقع –
 (شمال خط االستواء(15إلى 33 -41إلى  33 – 35إلى34 -332إلى 292تقع فمسطين بين دائرتي عرض  ) -11
 كم (361كم 76-كم 74 –كم 79يبمغ طول الحد الفاصل بين فمسطين وسوريا     )  -12
 كم (1105 –كم 241 –كم 361 –كم 244يبمغ الحد الفاصل بين فمسطين والبحر المتوسط  ) -13
 لبنان (  -مصر –األردن  -أطول الحدود البرية ىي الواقعة بين فمسطين و    ) سوريا -14
 لبنان ( –حميج العقبة  –البحر المتوسط  –أقصر الحدود ىي الحدود الفاصمة بين فمسطين و )  سوريا  -15
 -2كم270127 -2كم280127 -2كم260127)                        تبمغ مساحة فمسطين حوالى -16

 (2كم290127
 



 

 

 ** السؤال الثاني: اكتب المصطمح الدال عمى العبارات اآلتية:
 المكان بالنسبة لما يجاوره من مظاىر طبيعية وغير طبيعية 0)00000000000(     -1
 0ىي إحدى دول قارة آسيا ويشكل موقعيا ممتقى ثالث قارات)00000000000(     -2
 0األيوبي الدين صالح بقيادة والمسممين الفرنج بين دارت معركة)00000000000(     -3
 والمسممين المغول بين وقعت التي جالوت عين معركة قائد)00000000000(     -4
 )00000000000( موقع الدولة بالنسبة لخطوط الدول ودوائر العرض0    -5
موقع يتميز بمكانة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية عمى الصعيد المحمى أو اإلقميمي أو )00000000000(     -6

 اإلقميمي 0
األردن وتنتيي بساحل خميج نير من التقاء نير اليرموك مع  أد فمسطين من جية الشرق  تبدحت)00000000000(   -7

 0العقبة
 **السؤال الثالث :فسر العبارات اآلتية :

 معرفة الموقع الجغرافي لدولة ما0 -1
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 أىمية الموقع الجغرافي لفمسطين0 -2
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 موقع فمسطين الجغرافي جعميا جسرًا بريًا وبحريًا بين القارات في آن واحد -3
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 تجارياً   أىمية موقع  فمسطين -4
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 الموقع الجغرافي لفمسطين جعميا تتصل بريًا مع قارة أفريقيا0 -5
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 السؤال الرابع : ما النتائج المترتبة عمى :
 الموقع الجغرافي واالستراتيجي لفمسطين0 -1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 الموقع الفمكي لفمسطين0 -2

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 ماذا يحدث : لو أن  فمسطين منطقة داخمية ال تشرف عمى ساحل البحر المتوسط0

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
أىم المسطحات المائية التي تشرف عمييا  الدول السؤال الخامس :ارسم خريطة لدولة فمسطين وبين عمييا

 فمسطين



 

 

 
 الدرس الثاني : تضاريس فمسطين**               

 قواس:السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األ**
إلى  الشرق  –الشمال إلى الغرب  –إلى الجنوب  الشمال –تمتد فمسطين بشكل طولي من ) الشمال إلى الشرق  -1

 الغرب (
 م(614-م146 -م414 -م416حوالي ) ينخفض مستوى البحر الميت عن مستوى سطح البحر المتوسط -2
 الوسط ( من فمسطين 0 –الشمالية  –الغربية  –تقع منطقة االغوار في الجية    ) الشرقية  -3
عن مستوى م(416 -م1821م 1218 –م 1812تتراوح ارتفاعات المظاىر التضاريسية في فمسطين بين ) -4

 سطح البجر 0
 ىضبة النقب(0 –المناطق الجبمية  –السيل الساحمي  –غوار تمثل الجزء الجنوبي من فمسطين ) األ -5
 سيل البطوف(0 –سيل صانور  –سيل الحولة  –سيل يقع جنوب شرق جنين     ) سيل مرج بن عامر  -6
 0(2كم4423-2كم3442 -2كم3244 -2كم2344تبمغ مساحة السيل الساحمي الفمسطيني حوالى ) -7
ليس مما  -كالىما  –البتعاد الجبال عنيا  –يمتاز السيل الساحمي بضيقو من الشمال ) القتراب الجبال منيا  -8

 ذكر(
 ليس مما ذكر ( –الجنوبي  –األوسط  –) الشمالي       يجري نير الَنعامين في السيل الساحمي       -9
 (الغرب  -الشرق  –الجنوب  –) الشمال       نحو يزداد السيل الساحمي اتساعا كمما اتجينا -11
  غزة ( –يافا  –الكرمل  –يبدأ السيل الساحمي الشمالي من رأس الناقورة حتى ) رفح  -11
 القدس ( -نابمس –الخميل  –جبال تتميز بوجود الغابات فييا                   ) الجميل  -12
 الجرمق (  -عيبال  -المكبر –من أعمى جبال فمسطين ارتفاعًا                   ) جبل الكرمل  -13
أخفض منطقة بالعالم  -خالي من األمواج –) شديد المموحة        تنعدم الحياة في البحر الميت ألنو          -14
 ذكر ( ليس مما–
 الثانية والثالثة معًا(  –الحولة  –لوط  –) طبريا          أشد البحيرات مموحة في فمسطين  بحيرة  -15
  ليس مما ذكر ( –الميت  –األحمر  –) المتوسط                     بحر في ال عربةيصب وادي  -16
 الزيتون ( –المكبر  –الخريج  –) صانور        يفصل بين وادي الجيبي ووادي عربة جبل  -17
 نير روبين( -نير النعامين –نير المقطع  –) نير األردن    النير المختمف من حيث المصب          -18

 : أكمل الفراغ :السؤال الثاني **
 يمتد السيل الساحمي بشكل مواٍز لساحل 0000000000000  ويبدأ من 000000000000 شمااًل حتى 0000000 جنوبًا0 -1
 يمتاز السيل الساحمي بتنوع تربتو مثل 000000000000000و0000000000000000000000و000000000000000000000 -2
 ثالث أقسام وىي 00000000000000000 و00000000000000000 و000000000000000 إلى تنقسم السيول الساحمية -3
 من أشير أنيار السيل الساحمي الشمالي 0000000000000و00000000000000و000000000000000000000000 -4



 

 

 يبدأ  السيل الساحمي األوسط من 0000000000حتى 00000000000 ومن أشير أنياره 00000000000و0000000000 -5
 متد السيل الساحمي الجنوبي من000000000000حتى 000000000 ومن أشير أنياره 0000000و00000000000ي -6
 من أشير السيول الداخمية في فمسطين سيل 000000000000000و0000000000000و00000000000000000 -7
00000000000شرقًا  تمتد المرتفعات الجبمية في 00000000000 فمسطين من الشمال إلى 000000000000تنحصر بين -8

 00000000000 غرباً 
 00و000000000000  جبال الجميل ىي 000000000000و0000منطقة من أشير المدن التي تقع  في  -9
 تمد سمسمة الجبال الوسطى من 000000000000 شمااًل حتى 0000000000000 جنوبًا0 -11
 000000000000و0000000000000000و000000000000000تتكون الجبال الوسطى من جبال  -11
 من أشير جبال نابمس 000000000000 و000000000000000 -12
 تل العاصور في 0000000000000000000000من رام هللا ويبمغ ارتفاعو حوالي 00000000000000 يقع جبل -13
 من أعمى جبال القدس جبل 000000000000000 ويبمغ ارتفاعو00000000000000  -14
 أشير جبال الخميل 000000000000000و00000000000000000 ويبمغ ارتفاعو حوالى 0000000000000  من -15
 تنقسم منطقة األغوار الى ثالث مناطق وىي 000000000000000و000000000000000000000و0000000000000000 -16
 من أشير مدن حوض نير األردن 000000000000000و000000000000000000 -17
 ووادي عربة 00000000000000يصب وادي 0000000000000 في البحر الميت0000000000  -18
 والي 000000000000حولة حتم تجفيف بحيرة الحولة عام 00000000000000000تبمغ مساحة سيل ال -19
 0يعد البحر الميت اخفض منطقة عمى سطح األرض بنسبة 000000000000000تحت مستوى سطح البحر -21
 البحر الميت حوالي00000000 وطولو حوالي0000000 وأقصى عرض لو حوالى 0000000000000000تبمغ مساحة  -21
من  حتشكل ىضبة النقب 00000000000 مساحة فمسطين وتتميز بمناخيا 0000000000000وتنوع مظاىر السط -22

 0000000000000و0000000000و0000000000000
 0000000000و000000000000000000و0000000000 ممن القبائل البدوية التي تعتمد عمى تربية األغنا -23

 السؤال الثاني :بم تفسر0**
 ضيق السيل الساحمي من الشمال واتساعو من الجنوب0 -1

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 تعد منطقة جبال الجميل من المناطق الميمة 0 -2

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 تمتاز منطقة األغوار بالدفىء شتاًء وارتفاع درجة حرارتيا صيفًا0 -3

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 لجفاف0يواجو البحر الميت مشكمة ا -4

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



 

 

 أىمية منطقة األغوار -5
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 
 فمسطينتعد منطقة ىضبة النقب من المناطق الميمة في  -6

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 تعد منطقة السيل الساحمية منطقة زراعية ميمة0 -7

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 االسم0تسمية جبل المكبر بيذا  -8

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 تتمتع المرتفعات الجبمية بأىمية اقتصادية وسياحية 0 -9

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 ما النتائج المترتبة عمى: -أ: السؤال الثالث 

 0ارتفاع جبال الجميل األعمى عن مستوى سطح البحر  -1
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 التراجع المستمر في منسوب مياه البحر الميت0 -2
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 تجفيف مياه بحيرة الحولة0 -3
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 وجود الثروات المعدنية في منطقة النقب0 -4
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 ماذا يحدث لو :أشرفت ىضبة النقب عمى ساحل البحر المتوسط -ب
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 لمواجية جفاف البحر الميت حموالً  اقترح -ج 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 الدال عمى العبارات التالية :السؤال الرابع : اكتب المفيوم 

يمتد بشكل مواز لساحل البحر المتوسط ويمتد من رأس الناقورة شمااُل حتى رفح ) 000000000000 (   -1
 جنوبًا0

 يبدأ من راس الناقورة حتى جبال الكرمل ومن أشير انياره نير النعامين0) 000000000000 (  -2
 ومن أشير انياره نير العوجا يبدأ من جبال الكرمل حتى يافا) 000000000000 (  -3



 

 

 يبدأ من يافا حتى غزة ومن أشير أنياره نير روبين0) 000000000000 (  -4
 2كم351ل ونابمس وتبمغ مساحتو يقع بين جبال الجمي) 000000000000 (  -5
 2كم52يقع شمال الناصرة وتبمغ مساحتو ) 000000000000 (  -6
 ي عربة ) 000000000000 ( جبل يفصل بين وادي الجيبي وواد -7

 السؤال الخامس : بين إجراءات االحتالل الصييوني في :
 االغوار:00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 النقب00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
 :األىداف من ىذه اإلجراءات 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 من األغوار والنقباقترح حاًل لمواجية سياسية االحتالل في كاًل 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 قارن بين الجبال الشمالية الجبال الوسطى من حيث   -السؤال السادس :أ

 الجبال الوسطى الجبال الشمالية  وجو المقارنة 
   االمتداد

   أعمى الجبال فييا
   أىميتيا

 السيل الساحمي الشمالي السيل الساحمي األوسط والسيل الساحمي الجنوبي 1ب
 السيل الساحمي الجنوبي السيل الساحمي األوسط الشماليالسيل الساحمي  المقارنةوجو 

    االمتداد
    أشير األنيار

 
 : ارسم خريطة لفمسطين وعين عمييا مايمي :السابعالسؤال 

 جبل الزيتون  –جبل النبي يونس  -جبل عيبال –جبل الخريج  -1
 نيرالعوجا –نير روبين  –نير المقطع  –نير النعامين  -2
 1عكا -يافا –بيسان –ريحا أمدينة  -3
 سيل البطوف –سيل مرج بن عامر  -سيل صانور -4
 البحر المتوسط خميج العقبة -البحر الميت -بحيرة طبريا -5



 

 

 
 

 شير الظواىر الطبيعية0أارسم مقطع سيل الحولة وبين عميو 
 
 
 
 
 
 

 شير الظواىر الطبيعيةأغوار وبين عميو ارسم مقطع األ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ارسم مقطع السيل الساحمي الشمالي وبين عميو اشير المدن واألنيار 
 
 

 
 
 

 نىضبة النقيب وبين عميو أشير المدارسم مقطع 
 
 
 



 

 

 مناخ فلسطين :الدرس الثالث: **                      
 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :

 (واالستوائيةالمدارية  -المعتدلة والقطبية –المدارية والمعتدلة  –تقع فمسطين ضمن المنطقة  ) المدارية  -1
( 292015) (,332041( و)292041) –( 332015( و)292031تقع فمسطين فمكيا ضمن دائرتي عرض ) -2

 ((332015( و)392031) (,432015و)
التضاريس  –الموقع الجغرافي  –في فمسطين ناتج عن ) الموقع الفمكي  عاماعتدال المناخ صيفًا وشتاًء بشكل  -3

 كل ما ذكر صحيح ( –
 م(242 -م232 –م 162 –م 212) الساحمييبمغ متوسط درجات الحرارة السنوي في السيل  -4
البعد عن  –م بسبب )تأثرىا بالمؤثرات البحرية 232يبمغ متوسط درجات الجرارة السنوي في االغوار حوالى  -5

 ليس مما ذكر ( –سطح البحر  انخفاضيا عن مستوى   -المؤثرات البحرية 
 حزيران( –تموز  –كانون ثاني  –) كانون أول                أبرد شيور السنة في فمسطين شير  -6
 حزيران( –تموز  –كانون ثاني  –) كانون أول                أكثر شيور السنة حرارة في فمسطين -7
 (الربيع  –الخريف  –الشتاء  -في فصل ) الصيف  زوري تخضع فمسطين لتأثير الضغط المرتفع الشمالي اآل -8
 الجنوبية الغربية (–الشمالية الغربية  -الخماسين –) الشرقية        الرياح  ة بالغبارمممحجارة جافة رياح  -9
 –الشرقية والشمالية الشرقية  –رياح تيب في أواخر الصيف وىي رياح جافة وحارة نسبيا) الغربية الشمالية  -11

 الشمالية الغربية ( –الغربية الجنوبية 
الشمالية  –الشرقية  –الجنوبية الغربية  –الرياح التي تعقب المنخفضات الجوية الرياح )الشمالية الغربية  -11

 الشرقية (
الرياح الجنوبية  –يمي ماعد ) الرياح الشرقية  من أنواع الرياح الصيفية التي تيب عمى فمسطين جميع ما -12

 ن(رياح الخماسي –لية الغربية الرياح الشما –الغربية 
 ليس مما ذكر( –أمطار متأخرة  –أمطار مبكرة  –األمطار التي تسقط في فصل الخريف )أمطار شتوية  -13
 %(76-% 78 -%72-%74المجموع الكمى لألمطار الساقطة عمى فمسطين ) -14
 االستوائي( –الصحراوي  –الشبو صحراوي  –) البحر المتوسط      تقع مدينة حيفا ضمن إقميم  -15
 االستوائي( –الصحراوي  –الشبو صحراوي  –يقع وادي عربة ضمن إقميم       ) البحر المتوسط  -16
 ممم(411051-ممم9110411ممم 3110151-ممم151051الساقطة عمى اإلقميم الجاف)تتراوح كمية األمطار  -17

 سنوياً 
 االستوائي( –الصحراوي  –الشبو صحراوي  –إقميم تعتمد الزراعة فيو عمى مياه الري )البحر المتوسط  -18
القطبية  –المعتدلة  –المدارية  –الصفة العامة لمناخ فمسطين معتدل الن فمسطين تقع في المنطقة )االستوائية  -19

) 
 ** السؤال الثاني : اكتب المصطمح الدال عمى العبارات االتية :



 

 

 )  0000000000 ( ىي أمطار تسقط في فصل الربيع     -1
 ىو حالة عناصر الجو لمنطقة ما لفترة زمنية طويمة )  0000000000 (      -2
 حالة الجو لمنطقة محددة لفترة زمنية قصيرة تقدر ببضعة أيام)  0000000000 (      -3
 مطار الساقطة عميياىي المناطق الواقعة خمف الجبال وتتميز بقمة األ)  0000000000 (      -4
 الخريف خاصة عمى المناطق الجبيمة والساحمية  )  0000000000 ( تسقط في فصل     -5
 0)  0000000000 ( تصاحب المنخفضات الجوية وتسقط في فصل الشتاء     -6
 0رياح تيب نيارًا عمى شكل أنسمة قادمة من البحر المتوسط  وتعمل عمى تمطيف الجو)  0000000000 (       -7
 0بالغبار تيب من المناطق الصحراويةتتميز بانيا حارة وجافة ومحممة )  0000000000 (       -8
 رياح تيب أواخر فصل الصيف وىي رياح جافة وحارة نسبياً )  0000000000 (      -9

 0رياح مرافقة لممنخفضات تكون مصحوبة بعواصف رعدية ويصحبيا سقوط أمطار)  0000000000 (  -11
 0تصفية الجو من الغيوم رياح تعقب المنخفضات الجوية وىي باردة نسبيا تؤدي الى)  0000000000 (  -11
 0تسقط في فصل الخريف خاصة عمى المناطق الجبيمة والساحمية )  0000000000 (  -12
 0تصاحب المنخفضات الجوية وتسقط في فصل الشتاء)  0000000000 (  -13
 ىو منطقة محددة جغرافيا وفمكيا ليا خصائص مناخية ونباتية تميزىا عن غيرىا من المناطق0)  0000000000 (  -14
 .متجانسة وصفات خصائص لها شاسعة مساحة فوق الهواء من ضخمة 0000000000 ( عبارة عن كتمة كبيرة )  -51

 0الجوية المنخفضات مرور قبل تيب الباردة الشرقية المناطق من قادمة وجافة باردة رياح)  0000000000 (   -16
 السؤال الثاني : فسر العبارات اآلتية:**

 0الرغم من صغر مساحتيايتصف مناخ فمسطين بالتنوع عمى  -1
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 0تمتاز منطقة األغوار بقمة أمطارىا وارتفاع درجة حرارتيا -2
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 0م212يصل متوسط درجة الحرارة السنوي في السيل الساحمي حوالي  -3
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 0انخفاض متوسط درجة الحرارة في المناطق الجبمية وارتفاعو في األغوار وصحراء النقب -4
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 0اختالف كمية األمطار في منطقة السيل الساحمي عنيا في منطقة األغوار -5
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 0فمسطين شتاًء وعدم سقوطيا صيفاً  سقوط األمطار عمى -6
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 0يزداد معدل سقوط األمطار عمى المناطق الساحمية والجبمية -7



 

 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 تقل كمية األمطار الساقطة عمى المناطق الشرقية والجنوبية0 -8

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 (من كل عام يوما عالميا لألرصاد الجوية 0 3-23تخصيص يوم ) -9

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 

 :لنتائج المترتبة على ما -أالسؤال الثالث : **
 0ىبوب الرياح الشرقية الشمالية الشرقية في أواخر فصل الصيف -1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 0الجنوبية الغربية المرافقة لممنخفضات الجوية شتاءح ىبوب ريا -2

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 0زوري المرتفع  صيفًا عمى فمسطين ي المداري الشمالي  اآلسيطرة الضغط الجو  -3

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 0تراجع مركز الضغط الجوي المداري المرتفع نحو الجنوب شتاءً  -4

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 0امتداد السمسة الجبمية وسط فمسطين -5

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 0فمسطين تنوع األقاليم المناخية في -6

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 :مناخياً  ماذا يحدث -ب

 زوري عمى فمسطين شتاءً آلاع سيطرة الضغط المداري المرتف -1
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 ازيمت السالسل الجبمية الفمسطينية الوسطى  -2
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

  
 
 
 
 
 



 

 

 لرابع :**السؤال ا
 بين الرياح الشتوية والرياح الصيفية  قارن  0 أ

 الرياح الصيفية  الرياح الشوية
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 في فمسطين  قارن بين األقاليم المناخية 0 ب

 اإلقميم الجاف الصحراوي  اإلقميم الشبو صحراوي  إقميم البحر المتوسط وجو المقارنة 
    االمتداد
    المناخ

    كمية األمطار
    النباتات أشير

  

 ج 0 صنف األمطار التي تسقط عمى فمسطين حسب فترات سقوطيا
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 **السؤال الخامس : ارسم خريطة لدولة فمسطين وعين عمييا :

 األغوار -1
 جبل عيبال -2
 نير العوجا  -3
 مدينة عكا -4
 المممكة األردنية -5
 ارسم تجاه الرياح الشتوية -6
 ارسم تجاه الرياح الصيفية  -7



 

 

 الدرس الربع : التنوع الحيوي **                    
 :ختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواساالسؤال األول :

 ( نوعاً  5721-571-2751-2571يوجد في فمسطين أنواع متعددة من النبات الطبيعي تصل حوالى ) -1
 الرتم ( -االثل -الحمفا -االراك –) البالن         من األشجار التي تنمو في بيئة البحر المتوسط          -2
 ( الرتم -االثل -الحمفا -االراك – البالن)                                 من اشير النباتات الصحراوية  -3
 العقبة ( -بئر السبع  –النقب  –) الخميل                          يسود إقميم النباتات الصحراوية شرق  -4
 اآلراك(  -القطف –الشيح  –من أشير نباتات األغوار                                    ) الطمح  -5
             –تماسك ذرات التربة  –) تمطيف درجة الحرارة                             يسيم النبات الطبيعي فيما يمي -6

 الكربون (يطمق غاز ثاني أكسيد  –يقمل تموث اليواء 
 البموط( –الجعدة  –النتش  –شير األعشاب الطبية                              ) الزعرور من أ -7
 الثديات ( –البرمائيات  –الزواحف  –) الديدان والحشرات   يصنف الحرذون من                           -8
 الثديات ( –البرمائيات  –الزواحف  –) الديدان والحشرات   يعد التيس الجبمي من                         -9
 القدس ( –رام هللا  –نابمس  –)جنين         تقع محمية أم الريحان غرب مدينة        -11
 ( القدس – هللا رام – نابمس – جنين)          تقع محمية عين قينيا شمال غرب مدينة  -11

 ( القدس – هللا رام – نابمس – جنين)                      يقع وادي القمط شرق مدينة  -12
 عين قينيا( –برك سميمان  –الباذان  –محمية تقع في أرطاس جنوب غرب بيت لحم ) أم الريحان  -13

 ** السؤال الثاني :عرف مايمي:
 التنوع الحيوي 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1
 الفرفحينة00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  -2
 جدار الضم والتوسع00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -3
 العمراني0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000الزحف  -4
 الرعي الجائر0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  -5
 00000000000000000000000000000000المحمية الطبيعية 0000000000000000000000000000000000000000000 -6

 **السؤال الثالث: بم تفسر
 تعد فمسطين من أكثر دول العالم تنوعًا بالغطاء النباتي -1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 



 

 

 أىمية النبات الطبيعي لمبيئة الفمسطينية  -2
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 انقراض بعض أنواع النباتات والحيوانات البرية في فمسطين -3
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 اختفاؤىا في مناطق أخرى من فمسطين تراجع نمو بعض النباتات البرية في مناطق و  -4
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 تناقص أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات البرية في فمسطين  -5
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 الفمسطينية قيام االحتالل اإلسرائيمي بتجريف مساحات واسعة من األراضي -6
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 يعد الحفاظ عمى البيئة الطبيعية من واجب األفراد والجماعات والمؤسسات الفمسطينية  -7
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 تنوع النباتات والحيوانات البرية في فمسطين -8
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 االلتزام بقوانين البيئة الفمسطينية وتطبيقيا -9
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

  :المترتبة عمى السؤال الرابع : أ 0 ما النتائج
 تنوع األقاليم المناخية والتضاريس في فمسطين -1

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 بناء جدار الضم والتوسع   -2

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 ن في األعشاب والغابات اشعال النيرا -3

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 الزحف العمراني والزراعي عمى األراضي الطبيعية -4

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 الصيد الغير منظم لمطيور والحيوانات البرية  -5



 

 

 انتياكات االحتالل الصييوني عمى الحياة البرية النباتية والحيوانية في فمسطين0 -6
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 ماذا يحدث لو : التزم االفراد بقوانين البيئة المتعمقة بالحياة البرية الفمسطينية  -ب

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
 اقرحي حموال0: -ج

 انقراض بعض أنواع النباتات  والحيوانات البرية
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 :قارن بين األقاليم النباتية الفمسطينية من حيثأ0 السؤال الخامس :
 إقميم نباتات األغوار إقميم النباتات الصحراوية  إقميم نباتات البحر المتوسط وجو المقارنة 

  الموقع
 

  

أشير 
 النباتات

   

 صنف أنوع الحيوانات البرية والبحرية في فمسطين  -ب
      
 
 
 

     

 

 

 

 

 



 

 

 **الدرس الخامس مدن فمسطينية 0:

 

 


