
 

 االصه:                             مذاكـــرة الفصـــل الثـــاني                                                                                                                                 

                                                جغرافيــــــــــــــــــــــــا                                                                                                                                 
  (7102 – 7102) بيداألالثالث الثانوي 

  (ةدرج 60)                                       اخرت اإلجابة الصحَحة مما ٍلُ ًانقلوا إىل ًرقة إجابتك:    األول:السؤال 

 .التفاح (ج      . احلنضٔات ب(      . الشٓتٌْ أ( :تأتٕ صْرٓ٘ يف املقدم٘ بني أقطار الْطً العزبٕ بإىتاج ( 1

 .لبياٌ الشزقٔ٘( ج         .    حزمٌْب(        .   قلنٌْأ(    :   لبياٌ الشزقٔ٘الضالصل االلتْائٔ٘ املْاسٓ٘ جلبال  ( 2

 . ٍّاب( جب( الضْٓدٓ٘.                .       عنزأ(                                   :          مً حقْل اجلشٓزٗ ( 3

 .املاعش( ج.             األغياوب(      .     األبقارأ(                      : املصدر الزئٔضٕ للخلٔب ّ مشتقاتُ ( 4

 .مشارع الضنك( ج          .   األىَار .   ب(الصٔد البخزٖأ(               :                  املصدر الزئٔضٕ للضنك ( 5 

 .حْض الضاحل( ج.   العاصحْض ب(  . حْض دمشقأ(                   :          أغيٙ األحْاض باملٔاِ اجلْفٔ٘ ( 6

 درجة( 00)                                                                               أجب عن األشئلة اآلتَة:                السؤال الثاني:

 : فّصر ما ٍأتُ( 1

 .ِتتصدر الشراع٘ اصتعنال املٔا 

 .ِتياقص ىصٔب الفزد مً املٔا 

 جبل العزب. (2

 الفْصفات يف صْرٓ٘. (3

 صبل التينٔ٘ الشراعٔ٘. (4

 درجة( 00)                                                ًازن بني زراعة القمح ً زراعة القطن من حَث: السؤال الثالث:

 السراعةمناطق  األهمَة 
   زراعة القمح
   زراعة القطن

 درجة( 60)                                                                                        اكتب يف املٌضٌع اآلتُ:   :الرابعالسؤال 
 عزفت صْرٓ٘ ٍجزات خارجٔ٘ ميذ القدو ّ حتٙ عقْد حدٓج٘: 

 احبح يف أىْاع اهلجزات اخلارجٔ٘ ّ أصبابَا ّ ىتائجَا.

ًالبحرٍة  احبذًدهجلموٌرٍة العربَة الصٌرٍة اخرٍطة ارشم  :اخلامسالسؤال  أتُ مع التصمَة اعلَوً عَّن الربٍة   :  ماٍ 

 (ةدرج 60)                                                                                                                                                        
  الفزات ّ العاصٕىَز.                                                 

  جبض٘ ّ الْردحقل                                                             . 

 البْارٗ ّ البشزٖجه امي.   
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  (7102 – 7102الثالث الثانوي األدبي )

  درجة( 60)                      اخرت اإلجابة الصحَحة مما ٍلُ ًانقلوا إىل ًرقة إجابتك:                                     األول:السؤال 

 .اخلابْر( ج                    .        البلٔذب(                       .      الضاجْرأ(                          : أٍه رّافد الفزات ( 1

    .        املزتفع الضٔبريٖ( ج  .    ميدفض البخز احلنزب(     .   امليدفض املْمسٕ اهليدٖأ(                   :      تتأثز صْرٓ٘ شتاًء بـ ( 2

 ( عنز. ج                  ب( الضْٓدٓ٘.                                أٍه ّاّصع احلقْل اليفطٔ٘:              أ( رمٔالٌ.    ( 3

 .( الضاحلج                   ب( العاصٕ.                                 أغيٙ األحْاض املائٔ٘ باملٔاِ اجلْفٔ٘:  أ( دمشق.     ( 4

 كفزٓ٘.( ج                         .   راجْ ب(                        .    خئفٔطأ(    :                       ْٓجد االصفلت يف ( 5 

 جبْل.( ج                        .   التبينب(                             .   البْارٗ:               أ( ٓضتجنز امللح الصدزٖ مً ( 6

 درجة( 00)                                                                                                    :   فّصر ما ٍأتُ :الثانيالسؤال 

 .تياقص ىصٔب الفزد مً املٔاِ يف صْرٓ٘ (1

 تتصدر الشراع٘ اصتعنال املٔاِ. (2

 اهلب٘ الدميْغزافٔ٘. (3

 البئ٘ االلتْائٔ٘ املتصدع٘ يف غزب صْرٓ٘. (4

 درجة( 00)                                                                           األشئلة اآلتَة:   من  أربعةأجب عن  :الثالثالسؤال 

 .ٍٔكل املياطق التضزٓضٔ٘ يف صْرٓ٘ (1

 جبل الشٔذ. (2

 الفْصفات يف صْرٓ٘. (3

 . ىتائج التصخز (4

 ىَز الضً. (5

 درجة( 00)                                                      بني البَئة الرطبة ً البَئة شبى الرطبة من حَث:ًازن  :الرابعالسؤال 

 النبات املناخ مناطق االنتشار 
    البَئة الرطبة

    البَئة شبى الرطبة
 درجة( 60)              تكّلم عن شول الغاب من حَث: أهمَتى, أصلى, حذًدي, أبعادي , مشارٍعى , ملحقاتى.   :اخلامسالسؤال 

 ملحقاتى مشارٍعى أبعادي حذًدي أصلى أهمَتى 
       شول الغاب

البحرٍةً  عَّن علَوا مع التصمَة ما ٍأتُ السؤال السادس:  درجة( 60):  ارشم خرٍطة اجلموٌرٍة العربَة الصٌرٍة حبذًدها الربٍةً 
 .ميجه راجْ -2                                                .دلزٖ الفزات ّ العاصٕ-1   

 ميجه كفزٓ٘.-4حقل ىفط عنز.                                                             -3   

   ميجه الصزاى٘ الشزقٔ٘.-5   
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