تجميع أسئلة ميد " جغرافيا األردن "
 )1تتواجد الصخور البازلتية في الجزء  :الشمالي الشرقي
 )2أكثر التكوينات الصخرية انتشارا باألردن  :الصخور الكلسية
 )3الصخور الفوسفاتية من األمثلة على الصخور  :الكلسية
 )4صخر الكونجلوميرات من األمثلة على الصخور  :الحطامية
 )5طول وادي عربة  171 :كلم
 )6مناخ البحر األبيض المتوسط  :جاف صيفا ورطب شتاءا
الحرة األوربية  :تالل وطفوح بركانية
)7
َ
 )8نهر األردن يصب في  :جنوب البحر الميت
 )9أراضي ح َماد مستوية السطح مغطاة بطبقة حصوية بسبب  :تذرية الرياح
 )11توجد مدينة البتراء ضمن سلسلة جبال  :الشراه
 )11أعلى جبال  :الشراه
 )12أعلى قمة في األردن  :أم الدامي
 )13تبلغ مساحة األردن 892287 :كم ^2
 )14يبلغ طول األخدود األردني  371 :كم
 )15يتصف مناخ اإلسبستس الدافئ بأنه مناخ  :شبه رطب
 )16الكتل الهوائية الباردة الجافة  :من شمال أوروبا أو سيبيريا
 )17المرتفع األوزوري  :فوق المحيط األطلسي وشمال افريقيا
 )18المنخفض الموسمي  :جنوب آسيا " الهند "
 )19نسبة صفاء الجو في األردن % 81 :
 ) 21أكثر أنواع الصقيع شيوعا في األردن هو  :الصقيع الشعاعي
 )21من شروط تكوين الضباب  :صفاء الجو ورياح هادئة وليل طويل
 )22يعد األردن من ناحية التقلبات الجوية  :دولة متأثرة بالمناخ
 )23الفرق الزمني بين شرق االردن وغربها  6 -5 :دقائق
 )24من أشكال التكاثف السطحي  :الندى والصقيع
 )25من العوامل الجغرافية المؤثرة على المناخ  :الموقع
 )26يصب وادي الموجب في  :البحر الميت
 )27تمتاز الحدود األردنية  :بطولها
 )28تعتبر األردن من حيث مساحتها  :دولة متوسطة
 )29أضيق منطقة للبحر الميت  3كم في منطقة  :جزيرة اللسان
 )31السبخات في األردن  :الدافئة وطابا وقاع السعيدين
 )31أطول سبخة في األردن  :سبخة طابا
 )32تمتد سلسة جبال عجلون من نهر اليرموك شماال حتى نهر الزرقاء جنوبا
 )33من أودية جبال عجلون  :العرب واللسان
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 )34يعتبر ظاهرة جيومورفلوجية  :وادي الموجب
 )35تعد جبال الشراه جبال  :جرانيتية
 )36تشكل البادية والصحراء من مساحة االردن % 71 :
 )37تمتد سلسلة جبال مؤاب  :من وادي حسبان حتى وادي الحسا
 )38انطالق الدعوة العباسية  :الحميمة
 )39جرى حكم التحكيم بين معاوية وعلي بن أبي طالب في  :أذرح
 )41آخر تعديل على الحدود األردنية العراقية كان عام 1981 :
 )41رجعت العقبة ومعان إلى األردن في معاهدة جدة عام 1927 :
 )42تم تقسيم بالد الشام بين فرنسا وبريطانيا عام  1921:معاهدة  :سان ريمو
 )43انشاء دولة لليهود عبر الصحراء السورية عام  1916 :اتفاقية  :سايكس بيكو
 )44دامت األردن تحت الحكم العثماني  4 :قرون
 )45كانت معان بعد الحرب العالمية قضاء تابع ل  :لواء الكرك
 )46قضاء عجلون تابع ألقضية  :الحوران
 )47قاع الديسة  :بادية حسمى
مر على األردن  :العصر الحديدي
 )48أقدم العصور َ
 )49تأسست األردن على أسس  :جميع ما ذكر
 )51على أعطى زخما قويا لمبدأ التوسع اإلقليمي  :الجيوبوليتك
 )51احتل اإلمبراطور تراجان األردن عام 193 :
 )52بنى قصر عمرة الخليفة  :الوليد بن عبد الملك
 )53وقعت حرب صفين سنة  37 :هـ
 )54تمتد سلسة جبال البلقاء من نهر الزرقاء شماال حتى وادي حسبان جنوبا
 )55يقع جبل العطاعطة شمن سلسة جبال  :الشراه
 )56المنطقة المحيطة بمنطقة الزور  :الكتار
 )57تسمى منطقة السهل الفيضي  :الزور
 )58يبلغ طول وادي نهر األردن  97 :كم
 )59أهم المناطق في األردن  :المرتفعات الجبلية
 )61تتكون الصخور في األردن بفعل  :الصدوع
 )61توجد أكثر التجمعات الرملية في  :وادي عربة
 )62مصدر الطفوح البازلتية  :جبل العرب جنوب سوريا
 )63عاصمة مؤاب  :ذيبان
 )64طلب من المانيا انشاء سكة حديد  :السلطان عبد الحميد
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 )65تشترك األردن مع فلسطين بحدود طولها  511 :كلم ومع السعودية  726كلم
 )66يتراوح ارتفاع االردن حوالي ( 421-إلى )1854
 )67يتبع األردن اقليميا للبحر  :الميت
 )68الكتل الهوائية الباردة  :تصل من البحر األبيض المتوسط
 )69منخفض البحر األحمر  :المنخفض السوداني
 )71مصدر المنخفضات الخماسية  :شمال افريقيا وجبال أطلس
 )71تتزايد درجات الحرارة في األردن  :باتجاه الجنوب والشرق
 )72تأثير الصقيع الربيعي أكبر على المزروعات ألنها  :مرحلة إثمار
 )73يتكون من بلورات وقطرات مائية معلقة تقلل الرطوبة  :الضباب
 )74تشترك األردن مع سوريا بحدود طولها  455كلم
 )75موقع األردن أكسبه  :أهمية تجارية وصراع دولي " جميع ما ذكر "
 )76سكن األنباط األردن  4 :ق.م
 )77كانت عاصمة دولة عمون  :عمان
 )78وظائف الحدود  :جميع ما ذكر
 )79يستغل األردن حوالي  %21 :من األمطار
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ال تنسونا من صالح دعائكم ^^ نتمنى لكم كل التوفيق والتفوق ^^

