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) اإلدريسي (أول من رسم خريطة للعالم  -19   

) الالتريت (التربة المدارية تسمى  -20  
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سنة ( 70) بعد كم سنه يتزايد السكان الى الضعف%( 1)اذا كان معدل النمو  -23  
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الواردات -)الفرق بين الصادرات والواردات ( > الصادرات الميزان التجاري -35  

  %(75) مساحة اليابس النسبة التي تغطيها الصخور الرسوبية من اجمالي -36

)  آسيا و أفريقيا ( يمتد الوطن العربي بين قارتين  -37  

  المسطحات  المائية ( ) أكثر الظواهر الطبيعية تمثيال للحدود  -38

% (73) نسبة الهيدروجين في الشمس  -39  



 

 

% (95) الصخور النارية كم نسبتها  -40   

) البارومتر (مقياس الضغط الجوي  -41  

) ابن حوقل (مؤلف كتاب صورة األرض - 42  
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) االستوائية (حوض الكونغو تابع للمنطقة   -46  
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الدولة التي تسيطر فيها الرأسمالية على اقتصاد السوق سواء كانت  )الدول الرأسمالية - 49

 الحكومة من النوع االستبدادي أو حكومة الحزب الواحد أو حكومة أحزاب متعددة (
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) تركيا (االكتفاء الصناعي من الفحم والحديد  -54  
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انتشار الصناعات في العديد من االماكن في االحياء مثل المخابز ؛الورش؛ توزيع الغاز -62  

) توطن شبكي (يطلق علية    



 

 

وتركز الصناعات في مكان معين مثل الصناعات البتروكيماوية في الجبيل وينبع يطلق علية -63  

 ) توطن عنقودي (
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  ) جيمس وات (مخترع اآللة البخارية  -76
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) البدزول> استصالح االراضي (المناطق التي تجفف من البحر تسمى  -71  

) برزخ بنما بين االمريكيتين ( اشهر برزخ في العالم  -72  

هـ(1358-م1938) أكتشف النفط في المملكة بكميات تجارية  -73  

المدن () والتر كريستالـر عمل نظرية  -74  

) وادي الرمة (وادي يمر بالقصيم  -75  

) المقدسي (أول من استخدم األلوان في الخرائط  -76  

)التجوية الكيميائية (التي تعمل على تحلل الصخور  عمليةال -78   

)جازان (تزرع الذرة الرفيعة بالمملكة  -79  

م( 1993) جزر القمر اصبحت عضو في جامعة الدول العربية عام  - 80  

النينو تيار مائي دافئ يتحرك شرقا في المحيط الهادي بحركة راجعة غير اعتيادية بسهولة  -81

اشهر (3) بحدود    

) المحيط الهادي (ظاهرة النينوتحدث نتيجة تغير مؤقت في مناخ المنطقة االستوائية  -82   

)حرائق الغابات (التأثيرات السلبية لظاهرة النينو  -83  

(الوفيرة) االمطار االيجابية على المحيط الحيوي والحياة البشرية لظاهرة النينوان التأثيرات  -84  



 

 

) الفريد فينجر (نظرية زحزحة القارات لـ  -85  

) رمال جافة (تحدث ظاهرة العواصف الرملية عادة في المناطق التي تنتشر بها  -86  

شمال ( 37وبا  وجن 2) بين دائرتي عرض يمتد الوطن العربي بين دائرتي عرض  -87   

) ثلثي نصف العالم (كم تختزن المملكة من احتياطي النفط بالعالم  -88  

) كلوريد الصوديوم (ماهي األمالح التي تذوب في البحار  -89   

)كربونات الكالسيوم (االمالح التي تذوب في االنهار    

) شمال غرب أوروبا (أين يوجد أكثر تمركز في أوروبا  -90  

) مضيق (ممر مائي يربط بين بحرين  -91  

) ماليزيا واندونيسيا (  الممر المائي ملقا يربط بين -92  

) كندا (أقل كثافة سكانية في  -93  

) المريخ والمشتري (حزم الكويكبات تقع بين  -94  

) اإلكوادور (دولة اخذ اسمها من خط االستواء  -95  

% (60,7)  الكرة األرضية هو  نسبة المسطحات في القسم الشمالي من -96  

%(80,9)  اما القسم الجنوبي   

) حربية تجارية (مدينة خميس مشيط مدينة  -97  

) صائد (أكبر منجم نحاس في المملكة  -98  

) بلوتو (أصغر كواكب المجموعة الشمسية  -99  

) دومة الجندل ( أقدم استيطان بشري في شمال المملكة   -100  

) استراليا (أغنى دولة في انتاج اليورانيوم  -101  

) مفتاح الخريطة (اشكال هندسية ؛ أو رسوم تمثل قراءة الخريطة  -102  

) السفانيه (اكبر حقل بترول مغمور بالمياه في المملكة  -103  

  ) الهجرة (العالقة بين الديموغرافيا وجغرافية السكان   -104



 

 

مليون ( 27) هـ 1431عدد سكان المملكة عام  -105  

% (97,2%( ونسبة المياه المالحة 2,8) كم نسبة المياه العذبة بالعالم -106  

)  االرطاويه (أقدم هجرة وضعها الملك عبدالعزيز  -107  

)  كازاخستان (أكبر دولة اسالمية من حيث المساحة  -108  

م (1945)تأسست منظمة االمم المتحدة عام  -109  

)المصدرة للبترول(( تضم الدول 1960منظمة االوبك ) -110  

)  المحيط األطلسي (  ثاني أكبر المحيطات  -111   

) الغوار (أكبر حقل بري للبترول بالمملكة   -112  

) اليمن (أطول حدود المملكة مع  -113  

)قطر (أقصر حدود المملكة مع  -114  

)  وادي الرمة (  نورة الى العراقوادي طويل في المملكة من المدينة الم -115  

)  دوران األرض حول نفسها (يحدث الليل والنهار نتيجة  -116  

)  اذا كان القمر بدر (متى يحدث الخسوف  -117  

الخريطة لها مقياس الرسم وليس لها ميل وعكسها تختلف الخريطة عن الصور الجوية )  -118

 الصور الجوية(

) التقاء التيارات البحرية الباردة بالدافئة (صين بسبب سبب وفرة األسماك في ال -119  

) الكثافة السكانية (عندما نقسم السكان على المساحة نحصل على -120  

) باب المندب؛ جبل طارق؛ السويس؛ ملقا؛ المضايق التي تشرف عليها الدول االسالمية  -121

 هرمز؛ الدردنيل؛ البسفور؛ (

شمال ( 32شمال و 16) ها المملكة خطوط العرض التي تقع علي -122  

) التيربوسفير (ماهي الطبقة التي توجد بها التغيرات المناخية والرياح  -123  

) ياقوت الحموي (مؤلف  كتاب معجم البلدان  -124   

) األحمر (لون تربة السيروزوم  -125  



 

 

% (60) ماهي نسبة التداخل في الصور الجوية  -126  

) تجارية (مدينة بجنوب افريقيا كيمبرلي ماهي أهميتها  -127   

)االيوسين (في أي عصر ظهر البحر األحمر  -128  

  )  الرسوبية (القواعد البحرية تعتبر من الصخور  -129

) المطاط (اهم اشجار الغابات االستوائية   -130  

.( تضم االقليات االسالمية4)كم قارة فيها دول اسالمية  -131  

دول ( 8) كم دولة عربية حول البحر المتوسط  -132  

) نظام معلومات اإلنتاج (شخص يريد يبني مصنع أي نظم المعلومات يستعمل  -133  

) وسيلة تسلية  (أي من الخيارات ال تعتبر من فوائد الخريطة  -134  

) المجموعة الشمسية (ماهي الكواكب اللي حول األرض  -135  

) بعد المياه الساحلية (اذا كنت واقف باتجاه البحر أين يقع البحر االقليمـي  -136  

)  عسير (أعلى منطقة بالمملكة  -137  

) تبوك (مدينة تقع على البحر األحمر  -138  

) االجزاء الجنوبية تقع ضمن المنطقة المدارية أين تقع المنطقة الحارة في الوطن العربي  -139

االجزاء الشمالية تقع في المنطقة المعتدلة (الحارة ؛ اما   

) انشطار  ( ماذا يحدث بعد زحزحة القارات  -140  

)  الذكور و االناث  (اختالف السكان النوعي المقصود به  -141  

) العالقات االجتماعية (ماذا يربط السكان في المجتمع الريفي  -142  

) الموقع (     ظر الى خريطة اذا اردت أن تعرف قوة الدولة السياسية تن -143  

) الطائف  (مدينة يوجد بها سوق عكاظ  -144  

) خريطة سياسية ( خريطة عليها الحدود والعاصمة هي  -145  

) الميزوسفير (ماهي الطبقة التي تحرق فيها الشهب والنيازك  -146  

) اليعقوبي (مؤلف كتاب البلدان  -147  



 

 

م ( مقرها القاهرة (1945)  تأسست جامعة الدول العربية  -148  

هـ مقرها مكة المكرمة ( 1381م   1962) رابطة العالم االسالمي  -149  

م  مقرها جدة( 1969) منظمة التعاون االسالمي  -150  

دول 6هـ(يضم 1401)مجلس التعاون الخليجي  -151  

مقرها جنيف بسويسرا (  1945) منظمة التجارة العالمية  -152  

) ازالة القيود المفروضة أعلى مستويات التكامل االقتصادي بين دول العالم االسالمي تتمثل  -153

 على حركة عناصر االنتاج ( 

) آسيا (تكثر األقليات االسالمية في قارة  -154  

) الغربية العكسية ( األمطار في شمال الوطن العربي تسقط شتاء بسبب الرياح -156  

) األمطار (في الوطن العربي بشكل عام على مياه  تعتمد الزراعة -157  

) جبل السودة (أعلى نقطة بالمملكة  -158  

) الشرقية  ؛ وأصغرها الباحة (أكبر المدن بالمملكة من حيث المساحة  -159  

) مكة المكرمة (أكثر المناطق المملكة في عدد السكان  -160  

% (68حة الرف العربي % ؛ اما مسا32) تبلغ مساحة الدرع العربي  -162  

%(4,6) تبلغ مساحة الحرات في المملكة  -163  

) عين الضلع في الخرج (أكبر العيون في المملكة  -164  

% (88تشكل  1150) يبلغ عدد الجرز في البحر األحمر  -165  

%(11تشكل  150) يبلغ عدد الجرز في الخليج العربي  -166  

داخلية بالمملكة تشترك حدودها مع عمان () سبخة سبخة أم السـميــم  -167  

) فريدريك راتزل (مؤسس الجغرافيا السياسية  -168  

) قارة أوروبا (قارة خالية من االقليم الصحراوي  -199  

)  موقعها ( تعتبر الدولة ذات قوة بسبب  -200  

) استراليا (أصغر قارة  -201  



 

 

اندونيسيا () أكبر دولة اسالمية من حيث عدد السكان  -202  

(القمر  ) جزراصغر دولة اسالمية من حيث المساحة  -203  

) صخور رسوبيه (نوع الصخور في الرف العربي  -204  

) احتجاب ضوء الشمس كله أو جزء منه عن األرض بسبب وقوع كسوف الشمس هو -205

ألرض أو القمر بين الشمس واألرض مما يمنع أشعة الشمس أو جزء منها من الوصول لسطح ا

لقسم منه , وهذا ال يتحقق اال عندما يكون القمر في المحاق , أي تكون الشمس والقمر واألرض 

 على مستوى واحد , اضافه الى كون القمر عند احدى نقطتي االلتقاء ( 

) الغالف الصخري (طبقة القشرة األرضية تسمى  -206  

) مدينة أريحا فلسطين  ( أين قامت أقدم المدن -207  

) الجمع وااللتقاط والصيد البدائي (أول حرفة لإلنسان  البدائي  -208  

طبقة خالية من السحب تصلح للطيران ويوجد بها طبقة االوزون طبقة اإلستراتو سفير) -209

 الذي يمتص األشعة فوق البنفسجية ( 

لمادة هي نظام كوني مكون من تجمع هائل من النجوم , الغبار , الغازات , االمجرة) -210

 المظلمة التي ترتبط معآ بقوى الجذب المتبادلة وتدور حول مركز مشترك . 

تنشأ التيارات البحرية في البحار والمحيطات بسبب اختالف سبب حدوث التيارات البحرية ) -211

الخائص الطبيعية والكيمائية لمياهها وذلك في ضوء تباين االشعاع الشمسي الساقط على 

في مختلف دوائر العرض .عندما ترتفع درجة حرارة مياه البحر تتعرض للتبخر المسطحات المائية 

الشديد وتتركز فيها األمالح ومن ثم تزداد كثافتها. عندما تنخفض درجة حرارة المياه في البحار 

تتعرض المياه السطحية للتجمد ويتكون الثلج البحري وتتجمع األمالح في المياه السفلية وترتفع 

ها ومن ثم تزداد كثافته(.نسبة ملوحت  

) خرائط كمية ( الخرائط التي تعتمد على إحصائات وبيانات للظاهرات– 213  

) مركز االستشعار عن بعد في أهم مراكز االستشعار عن بعد في منطقة الشرق األوسط -214

 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (

(% 71%  ؛ نسبة الماء : 29)  نسبة اليابس -215  

 216- أكثر مناطق المملكة كثافة في السكان )منطقة جازان ( ؛ وأقل منطقة ) الحدود الشمالية ( 

) اختيار الخريطة (  أي المعايير التالية يمثل ارتباط الخريطة بموضوع الدرس -217  



 

 

لجمع معلومات دقيقة عن مساحات واسعة من األرض أو ظواهر طبيعية و بشرية معينة  -218

) االستشعار عن بعد ( دن مالمستها بواسطة األقمار الصناعية نستخدم   

من الظاهرات المرتبطة بالعمران المدني الحديث في المدينة جعل السكان خارجها في اماكن  -219

)ضواحي(تسمى   

)غينيا (بوكسايت يوجد في معدن ال -220  

اقسام ( 9)ينقسم مقياس ريختر الى  -221  

) تسونامي  (المصطلح الذي يطلق على األمواج الزلزالية البحرية هو  -222  

) فوق البنفسجية (ماهي أقوى األشعة  -223  

) التناضح العكسي ؛ والتقطير ( مياه البحار محالة بـ -224  

)  العنوان (أول ما ننظر للخريطة ننظر إلى  -225  

) مرتين (تتعامد الشمس كل عام على خط االستواء  -227  

 228- يحدث االنقالب الشتوي ) 21 ديسمبر (

) الشمس (لألرض حركتان األولى حول نفسها والثانية حول  -229  

) الدمام (من المدن بالمملكة تشرق عليها الشمس أوال  -230  

م ( 1949) تأسس حلف الناتو عام  -231  

) همبولت ويعتبر مؤسس الجغرافية النباتية (مؤسس الجغرافيا الطبيعية   -232  

) البا نتو جراف (تصغير وتكبير الخريطة بواسطة جهاز  -233  

) خندق ماريانا تقع في الحيط الهادي  (أعمق نقطة على سطح األرض  -234  

   مراحل( 4) مراحل نمو النظريه الديموغرافية  -235

) التيارات الباردة (التيارات البحرية التي تؤدي الى ظهور صحاري  -236  

) هندسية (الحدود بين كندا وأمريكا  -237  

)  الساميون  سام بن نوح ( أصل العرب  -238  

) البحر األسود ؛ وبحر مرمرة (مضيق البسفور يربط بين  -239  



 

 

)  بحر ايجه ؛ بحر مرمرة  (مضيق الدردنيل يربط بين  -240  

) المغرب (تقع جبال أطلس  -241  

) البحر الميت (بحر شديد المملوحة  -242  

)وادي الدواسر (مدينة )الفاو( مدينة اثرية في المملكة  -243  

) البحر األسود (يطلق بحر بنطس وبحر القسطنطينية  -245  

) بحر قزوين (العالم أكبر بحر مغلق ب - 246  

)فوق البنفسجية ( واقصرها) األشعة تحت الحمراء ( أطول الموجات  -247  

) زحل(الكوكب الذي يحيط به ذرات غبار وثلج  -248  

) نهر سانت لورانس (النهر الذي يربط البحيرات العظمى بخليج المكسيك  - 249  

شمال  30أي من الرياح تهب من منطقتي الضغط المرتفع على جانبي دائرتي عرض  -250

) الرياح التجارية ( وجنوبا باتجاه خط االستواء   

(المعتدلة 40-30)يقع اقليم الغابة دائمة الخضرة عريضة األوراق بين دائرتي عرض  -251

 الدفيئة

صاليه ؛ غرينيه () رملية ؛صلتقسم التربة من حيث ذراتها الى  -252  

) عطارد (أي الكواكب التالية أقرب الى الشمس  -253  

( 360)  عدد خطوط الطول   -254  

) جاذبية القمر (  يعود السبب في ظاهرة المد والجزر الى  -255     

) تالقي قارة مع قارة (تكونت جبال الهماليا نتيجة  -256  

) تالقي محيط مع محيط (تكونت جزر اليابان والفلبين واندونيسيا نتيجة  -257  

م(1909) ألفريد فيبر عام نظرية التوطن الصناعي  -258  

) أن النباتات هي أكثر تعبيرا للمناخ ؛ وبناَء على ذلك اعتمد كوبن في تصنيفه للمناخ على  -259

تي (وضع حدود للمناطق المناخية وفقآ للغطاء النبا  

) بارغواي  ؛ وبوليفيا (الدول الحبيسة في أمريكيا الجنوبية  -260  



 

 

تعد حفرة االنهدام العربية أحد المظاهر الجيولوجية التي ظهرت في الزمن الجيولوجي  -261

(3)الـ  

شرقا ( 60غربا   17) يمتد الوطن العربي بين خطي طول  -262  

) الدانوب ( اء في ألمانيا ويصب  في البحر األسودينبع من الغابة السودأنهار أوروبا احد  -263  

)مدار تتعامد أشعة الشمس في فصل الصيف الشمالي على المنطقة المحصورة بين  -264 

 السرطان وخط االستواء(

اقليم الرور )ألمانيا ( اقليم اللورين  ) فرنسا ( اقليم االورال ) روسيا (  االقاليم الصناعية) -268  

) البحرين (أعلى الدول العربية من حيث الكثافة السكانية هي  -269  

) االلمان (من حمل لواء الجغرافيين  -270  

) المراعي ( يدل اللون االبيض في استخدام االراضي في الخريطة على -271  

   ) شماال (يزداد طول الليل في فصل الشتاء الشمالي كلما تجهنا الى  -272

ضيقة بسبب المرتفعات (البحر األحمر عن سهول الخليج العربي) تتميز سهول -273  

) مركبات الكورو فلور كربون (ما سبب نقص او ثقب طبقة االوزون  -274  

(أزمنة  4)قسم الجيولوجيين عمر األرض  -275  

  ) وسط آسيا (أين توجد حشائش اإلستبس في العالم االسالمي  -276

)جون كالرك (ان أول من اهتم بجغرافية السك -277  

) بسبب التبخر (كثرة األمالح في البحار والمحيطات  -278  

) المتوسط (في أي صف يستطيع الطالب أن يذكر أسماء القارات والمحيطات  -279  

) وصف حالة الجو في مكان ما خلل فترة زمنية قصيرة ( يطلق مصطلح الطقس  -280  

تد لشهر؛ فصل من الفصول؛ او سنةطويلة قد تم)وصف لحالة الجو لفترة ويطلق مصطلح المناخ   

) الهجرة الداخلية (هي انتقال االنسان واستقراره داخل الدولة  -281  

) هندسية (ترتبط حدود المملكة مع جيرانها في الجزء الشمالي بحدود  -282  

) معادن ( الصخور عبارة عن -283  



 

 

( ) المناخالعناصر المؤثرة في الغطاء النباتي  -284  

م (  1858) التقاط أول صورة جوية  -284  

)فرع  من فروع علم الجغرافيا , تشمل دراستها كل الظاهرات الجغرافية الجغرافيا االقليمية  -285

وحدة مكانية واحدة من االقليم الطبيعية والبشرية معا  في اطار مساحة معينة من سطح األرض أو  

ئد الصحراوية ( ) المواتتشكل من تأثير الرياح  -286  

) األخشاب (يعتقد العلماء أن أول استخدام لإلنسان هو  -287  

على أي من الفرضيات التالية استند توماس ما لتوس في بناء أفكاره في علم السكان -288  

 انتاج الغذاء بتزايد بمتوالية حسابية وعدد السكان يزيد بمتوالية هندسية (            ( 

)تبني التعايش السلمي ؛ احترام المواثيق الدولية ؛ احترام سيادة حركة عدم االنحياز  -289         

 الدول

 واستقرارها(          

 ) تحديد المواقع (يستخدم قوقل ماب لـ   -290        

 ) الفسطاط (مدينة حربية انشاها المسلمين  -291        

 ) مقياس رسم كبير (خرائط المدن مقياس الخرائط لذي يستخدم ل -292        

 ) ضيقها (تتميز سهول البحر االحمر عن سهول الخليج العربي بـ  -293        

 ) الشباب (يتميز سكان العالم االسالمي بكثرة عدد  -294        

 ) حركة حسية(دوران االرض تعد  -295        

 ) اودية جليدية ( الفيورودات  -296        

 ) الواليات المتحدة االمريكية (جبال الروكي تقع في  -297        

 ) الهاشور (خطوط تتأثر باالرتفاع واالنحدار وتتفاوت في الُسمك   -298        

 ) المحيط االطلسي (نهر االمازون يصب في  -299        

 ) تشتت (انقطاع االستشعار عن بعد  -300        



 

 

 ) الهجرة الصافية (قياس النسبة بين الهجرة الوافدة والنازحة  -301

 ) المسالك والممالك ( من مؤلفات ابن حوقل  -302

 ) جبال السروات( عند السفر من جازان الى الرياض بالطائرة تظهر لنا تضاريس  -303

. . . بدرجة لة اكتشف ايرتوستين ان الشمس تسقط عمودية على بئر في اسوان  وتكون مائ -304

 االسكندرية() مدينةفي 

 ) شديده الميل( الصور الجويه تكون واضحه بها المعالم اكثر عندما تكون  -305

 ) خالد (اليمن اناب عنه ابنه االمير -الملك عبد العزيز في معاهدة الطائف  -306

 ) حلف وارسو(حلف يقوم على روح التعاون والصداقه المشتركه  -307

 ) بحر قزوين(يكثر الكافيار في  -308

 )) استشعار عن بعد القمر سبوت هو -309

 )زاويه اشعة الشمس(يتم تقسيم المناطق الحراريه على اساس  -310
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 فاو() مدينه تاريخيه عاصمه كنده القديمه هي  -312

 ) الفوسفات(تتصدر المغرب عالميا معدن  -313

 الكوبالت( )٪ 20يصدر العالم االسالمي معدن بنسبه  -314

 ) الورق(يستخدم نبات الحلفا في صناعة  -315

 ) مريكتور(استخدمت المملكه في رسم خرائطها مقياس  -316

 )  النبات والتربة (الجغرافيا الحيوية  -317

 (  االرضية الحركات  )من المفاهيم الجغرافيا المجردة  -318

 )  شجري (تصريف نهري فوق منطقه صخريه متجانسه  -319



 

 

قدم معلم الجغرافيا خريطه موضح عليها مقاييس الرسم ومعلومات حديثه تشرح موضوع  -320

 )اختيار(درسه ، المهاره هنا 

 الفخار والحجارة ( )تدرس الجغرافيا التاريخيه في االثار  -321

 ))  تعامد اشعه الشمس يكثر تساقط االمطار على خط االستواء بسبب  -322

 ( ) بخار ماء أعلى نسبه غاز يخرج من فوه البراكين  -323

 ( ٪71) نسبه الماء على الكرة األرضية  -324

 ) الفضة (يتركز في الدوادمي معدن  -325

 )  تيران (يربط بين قناة السويس وشبه الجزيرة العربية مضيق  -326

 )) جرفخطوط الكنتور تتعرض للتقاطع عند وجود  -327

 ) جبال الهماليا (نتج عن تصادم صفيحه الهند القاريه ب صفيحه اسيا القاريه تكون  -328

 بين () القطيتنوع الغطاء النباتي عند االتجاه من خط االستواء الى  -329

 )  الرياض (تكثر المصانع في المملكه بمدينه  -330

 )شمال شرق اوروبا ( تكثر مناطق زراعه نبات الشيلم في  -331

 ) الكثافة(سالدر من المناظرين لماثولس عمل نظريه للسكان تقوم على عالقه الخصوبه بـ  -332

 )الكسوف و الخسوف (فسر المصريون القدماء ظاهرة  -333

 ) توزيع السكان (عالم نظريه التمركز السكاني والتركريستالر  -334

 ) طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى (احتلت إيران ثالث جزر امارتية  -335

 )) متقطعهطريقه رسم خط طرق النقل في الخريطة  -336

 )) شمالي غربياتجاه جبال اطلس في قاره افريقيا  -337

 سنة(58)يتضاعف الى  1،2بالعالم  نسبه زياده السكان -338

 ) ممارسه النشاط الميداني(يتم ربط الطالب ببيئته في الدرس يستخدم استراتيجية   - -339

 )الرسوبية(توجد االحافير في الصخور  -340



 

 

 ) بحر الشمال (بحر ال يطل على دوله اسالميه  -341

 الخرائط النوعية() تمثيل كارتوجرافي اليحتاج الى بيانات احصائية  -342

)جغرافيه البيئة الطبيعية اولى متوسط في مدارس المملكة يدرسون في منهج الجغرافيا  -343

 والخرائط(

 ( )الثالثحدث انحسار بحر تيثس وتكونت حقول ومصائد النفط في الزمن  -345

 )  المساحه االرضيه (المصادر االوليه لنظم المعلومات  -346

 لمسافه بين قمتها وقمه الموجه التاليه  ( ) اطول الموجة   -347

) اهمال اسباب ماعدا عدة دينه وعلى اطرافها بطرق مبعثره لينتشر السكان خارج الم -348

 الحكومه وفسادها (

 ) العادات والتقاليد (يتميز المجتمع الحضري بمميزات عدة ماعدا   -349
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 ) نسيم الوادي والجبل (يومية من الرياح ال -351

  (      ) الزئبقتلوث الماء بسبب وجود معدن  -353

 )  هارتشون (عالم عرف بان الجغرافيه علم المكان   -354
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