
 [1]النموذج 

 ( :      خطا ( او )      واب ص اجب بــ) (أ

المناطق المكتظه بالسكان تمارس فيها الزراعه   .1

 (    الواسعه )

 (    يعاني ثلث سكان العالم من الجوع وسوء التغزيه ) .2

دول شمال اوروبا تعتمد علي القوي المائيه في  .3

 (    الصناعة )

 (    )السدرايت اجود انواع الحديد  .4



 (    )نسبة ملوحة مياه البحر تقل امام مصبات االنهار  .5

من الجو  الصور الجويه  صور تلتقط لسطح االرض  .6

 (    )بواسطة االقمار الصناعية

 (    )نعني بسوء التغذية عدم كفاية الغذاء للسكان  .7

والوظائف النشاط االقتصادي الرابعي هو نشاط االعمال  .8

 (    )والخدمات 

 (    )تتنوع النباتات الطبيعيه في السودان  .9

 (    ) تعلية الضفاف  من اسباب فيضان االنهار   .10



ما تقدمه االراضي  الزراعية من منافع لالنسان اكبر   .11

 (    )مما تقدمه الغابات  

 (    )  مسقطها مركزي الخريطة الطبوغرافيه  .12

13. 
𝟏

𝟒
ك يستهلك كغذاء االنتاج العالمي من االسما 

 (    )لالنسان 

 )    ( الصورة الجوية الراسية اقل استخداما من المائلة  .14

 (    )يروي مشروع الجنيد بالطلمبات  .15



 ادرس خريطه السودان ثم سم ما ياتي :   ( ب 
دول الجوار  

1.......................2.....................3............... 

االنهار        
4......................5......................6............... 

المدن         
7......................8.....................9............... 

السدود والخانات   
10..................11.................12.............  

 ..................13ط الطول خ

 ..............14دائرة العرض      



 ..................15الصحراء      

 ..................16حيوان الرعي       

 ........................ 17المحصول     

 .......................18المعدن     

 ..............20................... الجندل 19الوادي الجاف     

 

 

 

 

 



 ج(  رتب تنازليا ) من االكبر ( 

    –سيرالنكا  –الدول حسب انتاج المطاط )ماليزيا . 1      

 اندونسيا ( –تايالند             

...................................................................... 

  –فلندا  –. الدول حسب انتاج االخشاب الطرية)كندا 2      

 ( حده الواليات المت –روسيا             

...................................................................... 

 . النظم البيئيه حسب ما تقدمه من منافع لالنسان3      

 (االراضي الزراعيه   –الغابات   -السواحل  –المراعي     )

...................................................................... 



    –العراق  –الدول حسب احتياطي البترول )كندا  .4     

 السعوديه ( –  ايران        

...................................................................... 

 كوريا   –. الدول حسب استيراد القطن )اليابان 5     

 تايالند ( –الصين  –الجنوبيه       

...................................................................... 

 –الهندي  –المحيطات حسب مساحتها )الهادي  -6      

 االطلنطي ( – المتجمد الشمالي 

...................................................................... 



 –كندا  –سا . الدول حسب صادرات القمح )فرن7      

 استراليا(  – الواليات المتحدة 

...................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



 {2}النموذج 

 ضه خطا تحت الكلمه الشاذه مما يأتي : ]أ

 سنقافوره     -السنغال    -جنوب افريقيا   -السودان    .1
 الزالزل       -الفيضانات   - الحروب        - االعاصيير   .2
 لينتقراد   -برمنجهام    -اورال       -كوزنستك   .3
خط  -مدار السرطان  -مدار الجدي  -خط االستواء  .4

 غرينيتش
 الزمبيزي   -النيجر  -االمزون  - النيل  .5
 بذرة القطن  - الزيتون – زهرة الشمس  -الكاكاو  .6
 السدرايت  -انايت  الهيم -االنثراسابت   -  الماجنتايت  .7



االقمار الصناعية    -الصور الجوية  - المركبات الفضائيه  .8
 الصور الفضائيه

تربة الشرنوزم           - تربة االترايت      -الزراعه المتنقله   .9
 الغابات االستوائيه 

 بحيرة مالوي   -بحيرة تانا  -بحيرة النوبه   -بحيرة فكتوريا  .10

 جبل طارق  -باب المندب       -ماجالن      -بنما    .11
 الغاز الطبيعي  -الفحم الحجري   -الكهرباء   -البترول    .12
 الصناعه    -االعالم    -الفنون   -االداره العامه   .13
 كهرومغناطيسي -تلوث  اشعاعي     - الضوضاء    -تلوث الهواء  .14
     -التسويق   و -النقل   -السياسة الزراعيه      -االيدي العاملة    .15

 رأس المال 

 



  -عرف المسطلحات االتيه :  ]ب 

االنتاجيه  .1
...................................................................
................................................................... 

 السكن العشوائي  .2
...................................................................

.................................................................. 
 وقت الزروة   .3

................................................................... 



مقابر السيارات  .4
...................................................................
................................................................... 

التنميه المستدامه  .5
...................................................................
................................................................... 

التداخل  .6
...................................................................

................................................................. 
مخروط العدسات   .7

................................................................... 



العجز المائي  .8
...................................................................

................................................................... 
 التجاره االلكترونيه  .9

...................................................................

................................................................... 
الظهير االقتصادي  .10

...................................................................
................................................................... 
المياة االقليميه  .11

................................................................... 



المجال الجوي  .12
...................................................................

................................................................ 
الثوره الصناعيه  .13

...................................................................
.............................................................. 

النشاط االقتصادي االولي  .14
...................................................................

............................................................... 
التبين   .15

............................................................... 



غسيل االموال   .16
...................................................................

............................................................ 

 ادرس خريطه العالم جيدا 

 ...................... 2 ................. 1خطي  طول 

  ..................... 4 ................3دائرتي عرض  

 .......................... 6 .....................5البحرين   

 .....................8....................... 7الجزيرتين 

 .....................10........................ 9الجبال  

 ....................12 ..................11مصادر الطاقه 



 ...............  14 ....................13التيارات البحريه 

     ................  16 ..................  15اشباه الجذر    

  .....................18  ....................... 17االنهار      

 ..........................20................  19المضايق    

    

 

 

 

 

 



   {3}النموذج  

اكمل الجدول ادناه بأختيار ثالثة عبارات او كلمات من  ]أ

قائمة الموضوعات اسفل الجدول لتناسب كل من الموضوعات  
اسفل الجدول لتناسب كل من الموضوعات في العمود االول  

 )هنالك عبارات ليس لها موضوعات في العمود االول( 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4العمود ) (3العمود ) (2العمود ) (1العمود ) رقم

    الثالوت الفتاك .1

    الوقود الحفري  .2

    دول االشور  .3

دول الهند  .4
 الصينه 

   

    النمور االسيويه  .5

    الحزم التقنيه  .6

    الدول االلبيه  .7



 الموضوعات   

 - اكوادورو   -بيرو       -االوبئه     -الصين   

 الفحم الحجري      -المجاعات       -الغاز الطبيعي     -الحروب  

 -ماليزيا      -فيتنام            -شبلي    -الوس  

 كسبوديا   -ايطاليا     -االسمده      -فرنسا  

 كندا     -تايالند    -سويسرا       -البذور المصنعه  

 النرويج    -البترول    -روسيا   - مكافحة االفات    

 

 

 



 النقل البحري : ]ب 

 ما هي خصائص النقل البحري :  .1
 .......................................................أ/

 ....................................................ب/ 
 ....................................................ج/
 .................................................د/ 

 اذكر اهم طرق النقل البحري :  .2
 .................................................أ/

 .................................................ب/ 
 .................................................ج/
 .................................................د/ 



 معا التمثيل : ق ما الفرق بين القناة والمضي .3

 ........................مثل ...........................أ/ القناة    

 ........................مثل ............................ب/ القناة 

 

 ........................................ما اسم الجهاز : ]ج

 ...........................................فيم يستخدم 

  8----1سم االجزاء من

1............................................... 

2. ................................................. 

3. ................................................. 



4. ................................................. 

5. ................................................. 

6. ................................................. 

7. ................................................. 

8. ................................................. 

 : ماهي صفات الفلم من حيث 

 .................................................الطول 

 .................................................العرض 

                 .................................................حجم الصوره   

 ...............................................عدد الصور  



 .................................................ما اسم الجهاز 

 

 ..................-.......................اخرين له اذكر اسمين 

فيم يستخدم هذا الجهاز  
................................................. 

 9---1سم االجزاء من

1. ................................................. 

2. ................................................. 

3. ................................................. 

4. ................................................. 



5. ................................................. 

6. ................................................. 

7. ................................................. 

8. ................................................. 

9. ................................................. 

 

 

 

 

 



 {4}النموذج    

 هات مثاال واحدا فقط :

 .................حيوان بري يعيش في الغابات البارده  .1
 ................. .................مقياس درجة الزلزال  .2
 .................منتجع سياحي في شرق السودان  .3
 .................دوله اوربيه حبيسه  .4
 .................اشعه ذات فائده لالنسان  .5
نهر اوروبي تعرض للتلوث في اقرن التاسع عشر   .6

................. 
 .................دوله منتجه للقمح الربيعي فقط  .7
 .................دوله منتجه للبوكسيت في غرب افريقيا  .8



 .................قناة تربط بين محيط وبحر  .9
حاكم عراقي قديم امر بترشيد استهالك  .10

 .................المياه
 .................ميناء نهري في السودان  .11
 .................من المؤسسات الماليه الدوليه  .12
 .................الموطن االصلي للزراعه المتنقله  .13
 .................نمط تلوث غير ملموس   .14
 .................قمر صناعي فرنسي  .15
 .................قناة تعمل بين بحرين  .16

 

 



 علي المخطط ادناه وضح عن طريق االعمده البيانيه 

 -% 18زامبيا    -% 40الدول المصدر للنحاس ) الفلبين 

 %( 27دول اخري  -% 15شيلي 

 

 

 

 

 

 

 



جد مقياس الصوره الجويه اذا كانت المسافة بين نقطتين 
سم وكان 20سم وعلي خريطه طبقرافيه لنفس المنطقه 10

 1:300000مقياس رسم الخريطه  الطبقرافيه 

...................................................................

...................................................................

...................................................................
...................................................................

...................................................................

...................................................................
...... 



سم وعلي   4,2المسافه بين نقطتين علي صوره جويه 

 كلم جد مقياس الصوره الجوية 9,6الطبيعه 

...................................................................
...................................................................
................................................................... 

 الدول المنتجه لليورانيم  
 –الواليات المتحده  –جنوب افريقيا   –كندا  –النيجر 
 ناميبيا 

في القطاع الذي يناسب  اكتب كل من اسماء الدول اعاله 
 حجم انتاجها 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   {5}النموذج 

 ط لما ياتي :اذكر اثنين فق 
 المشاكل الناتجه عن ازدحام حركة المرور  .1

 ........................................  أ/
 ........................................ ب/

 فوائد الغابات البيئيه  .2
 ........................................  أ/

 ........................................  ب/
 اسباب تلوث مياه نهر النيل  .3

 ........................................ أ/
 ........................................  ب/



 فوائد السيول  .4
 ........................................   أ/

 ........................................  ب/
 اسباب ثقب االوزون  .5

 ........................................  أ/  

 ........................................  ب/      

 غازات االحتباس الحراري  .6
 ........................................  أ/ 

 ........................................ب/
 
 الكوارث البشريه غير االراديه  .7



 ........................................أ/ 
 ........................................ب/

 اسباب استنزاف الغابات   .8
 ........................................أ/ 

 ........................................ب/
 بدائل الوقود المعدني   .9

 ........................................أ/ 
 ........................................ب/
 اسباب تلوث مياه البحار   .10
 ........................................أ/ 

 ........................................ب/



 فوائد التداخل  .11
 ........................................أ/  

 ........................................ب/
 اهداف اجهزه تفسير الصور الجويه  .12
 ........................................أ/ 

 ........................................ب/
 االنماط الزراعيه االكتفائيه  .13
 ........................................أ/ 

 ........................................ب/
 
 



 فوائد مخروط العدسات   .14
 ........................................أ/ 

 ........................................ب/
 مشاريع الزراعه المطريه في السودان  .15
 ........................................أ/ 

 ........................................ب/

شرق فكم  30Oصباحا في مدينة الخرطوم   11الساعه  ]ب 

     90o   غرب  ومدينة نيودلهي    90oتكون في مدينة شيكاقو 

 شرق

......................................................................

...................................................................... 



   {6}النموذج   

 علل لما ياتي : ]أ

تنعدم الحشائش داخل الغابات االستوائيه   .1
.................................................................. 

تتغير كمية االحتياطي من البترول من وقت الخر  .2
.................................................................. 

تزايد استهالك الغاز الطبيعي في مختلف اقاليم العالم   .3
.................................................................. 

تستورد دول اوروبا الفحم الحجري من الواليات المتحده  .4
رغم توفره في اراضيها  

.................................................................. 



  يعتبر الماجنتايت افضل انواع الحديد .5
.................................................................. 

يه هي اهم انواع الغابات  الغابات الصنوبر  .6
.................................................................. 

% من بخارة االلمونيوم 25تستورد الواليات المتحده  .7

بالرغم من ضخامة انتاجها 
.................................................................. 

الدول االكثر انتاجا لالرز اكثر استيرادا له  .8
.................................................................. 

يحتل الحديد المركز االول من حيث االهمية الصناعيه  .9
.................................................................. 



يعتمد معظم سكان العالم علي مصادر البروتين النباتي  .10
.................................................................. 

 

 اقليم حوض النيل   .1

 ........................................الموقع 

 ........................................الدوله  

 ........................................المساحه 

 ........................................عدد السكان  

 .................................نسبة العاملين في الصناعه 

 ........................................مصدر الطاقه الرئيسي 



 .....................فحم اوروبا نسبة انتاج االقليم من 

 .....................نسبة انتاج االقليم من فوالذ اوروبا 

 .....................اهم الصناعات باالقليم 

 اقليم شمال شرق الواليات المتحده     .2
 .....................مقومات الصناعه باالقليم 

 .....................اهم الصناعات باالقليم 
 .....................اهم المدن الصناعيه 
 .االقليم البحري      3

 .....................الدوله 
 .....................اهم المقومات الصناعيه 

 .....................اهم مركز صناعي باالقليم



 .....................اهم الصناعات باالقليم 
اذكر اهم التغيرات السكانيه التي صحبت ظهور الصناعه 

   في اوروبا
................................................................
................................................................

........... 
 
 
 
 
 



    {7}النموذج 

ادرس خريطه بورتسودان الكنتوريه ثم اجب عن  ]أ

 االسئلة االتية :
اكمل ترقيم خطوط الكنتور في الجزء الجنوبي الشرقي  .1

 من الخريطة 
1..................  /2....................../3.........../ 

كلم جد  15اذا كانت المسافه بين سنكات وجبيت تعادل   .2

مقياس رسم الخريطه 
..............................................................
..............................................................
.............................................................. 



 حدد ارتفاع : .3
  أ/ جبل اربا  ..............ب/ مدينة بورتسودان.........

 ج/ منتجع اركويت .................
 اكتب الكلمات في مكانها الصحيح داخل الخريطة  .4

 سهل ساحلي (  –انحدارشديد  –وادي  –)بروز 
 ..................ما هو اتجاه سنكات من بورتسودان  .5
 ما هي اهم الحرف السائده بالمنطقه  .6

 ...................................................... أ/
 ......................................................ب/
 ......................................................ج/



ما اسم السلسله الجبليه الممتده من الشمال الي  .7
الجنوب 

...................................................... 
في اي اتجاة تنحدر الخيران  .8

...................................................... 
وجبيت اذا قمنا برسم قطاع راسي بين سواكن  .9

متر  جد المبالغه  الراسيه 1:250بمقياس رسم راسي 

 )الحل بالخطوات ( 
................................................................

................................................................
.......................................................... 



 ضع دائره حول حرف  االجابه الصحيحه : ]ب 

 من اهم المنتجات غير الخشبيه للغابات االستوائيه   .1
أ/   الصمغ العربي   ب/ المطاط    ج/ زيت النخيل        

 د/ زيت الكافور
 قاره تتمتع بفائض انتاج غذائي  .2

 أ/ افريقيا      ب/ اوروبا    ج/ استراليا       د/ اسيا  
 تمدد المدن ينتج عن  .3

أ/ االستغناء عن الترحيل ب/ مشكالت امنيه ج/  
 مشكالت صحيه         د/  كل من ب و ج 

 
 



 المشروع الذي يروي بالري الفيضي   .4
 الجنيد د/        الجزيره ج/       الرهد   ب/  القاش أ/ 
 وادي هور يجري في والية  .5

أ/جنوب دارفور  ب/ غرب دارفور   ج/  شمال دارفور        
 دارفورد/ وسط 

 من صفات الغابات الصنوبريه   .6
 أ/ اخشابها صلبه     ب/ دائمة الخضره         

 صعوبه التنقل  د/        متنوعه االشجار ج/ 
 من الكوارث البشريه االرادية  .7

أ/  حوادث المرور    ب/   الحرائق     ج/  المخدرات       
 د/ انهيار المناجم



 عاصمة والية النيل االبيض  .8
 أ/  كوستي ب/  ربك  ج/  الدمازين    د/ الروصيرص  
 اكبر دول العالم تصديرا للحوم الضان   .9

     نيوزلنداأ/   السودان   ب/  االرجنتين      ج/    
 ده الواليات المتحد/  
 محصول تسمين الماشيه  في الواليات المتحده  .10

      الذره الرفيعهج/      الذره الشاميهب/     البرسيمأ/  
  كل ما ذكر صحيح د/
 الطاقه النوويه : .11

      يمنع انتاجها عالمياب/   مخلفاتها مفيده للزراعه أ/  
 مصدرها الرئيسي اليورانيوم د/    ال عالقه لها بالقنابل الذريهج/    



 الفحم الحجري .12

  بقايا نباتات ترجع للعصور القديمهأ/    

 ارتبط استعمالها كطاقه عند اختراع االله البخاريه  ب/         

      اجود انواع اللجنايت ج/  
 االجابتان أ و ب د/  

 

 

 

 

 



 {8}النموذج 
االسئله ادرس خريطة الكرمك الكنتوريه ثم اجب عن 

 ة االتي
 حول مقياس الرسم الي  .1

 أ/ مباشر .................................................
 ب/ خطي .........................................

 ما هو اتجاه الكرمكك من بينا  .2
 اكتب كلمه بروز في انسب مكان لها علي الخريطه  .3
 جد ارتفاع مدينة الكرمك   .4
 سم االشكال داخل المستطيالت  .5

 أ/   ............ب/.......... 



 سم الظاهره الموضحه هكذا .6
............................................................ 

 ....................ما اسم اعلي منطقه في الخريطه  .7
 .........................سم قريه تقع علي ضفة نهر  .8

 ..........................سم قريه تتفادي اليضانات  
 ................سم قريه قريه تقع في منطقه سهليه

 ..............................سم قريه تقع بين نهرين
 .....................سم قريه تقع في فجوه جبليه 

 .............ما اسم الجبال المحيطه بمدينة الكرمك  .9
لماذا يختفي االستيطان من الجزء الجنوبي  .10

 ..................................الشرقي من الخريطه



 حرف سائده بالمنطقه  اذكر ثالثه .11
 أ/ ................ب/................ج/..................

اذا قمنا برسم قطاع راسي بين قرية شيما وقرية   .12
جد المبالغه   5000:    1مايكا بمقياس رسم  

 الراسيه 

..............................................................
..............................................................

..............................................................
.......................................................... 

 
 



  
 


