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مادة الجغرافیة تصحیح مسلّ   

شهادة الدراسة الثانویة الشرعیة   

م ٢٠١٥عام  األولىالدورة   



  ٢ صفحة               حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعام األولىخاص بالدورة االمتحانیة  الثانویة الشرعیة الجغرافیامادة (

 

 سلّ م تصحیح امتحان مادة الجغرافیة لشهادة الثانویة الشرعیة دورة عام ٢٠١٥م

  ثالثمئة: الدرجة                          األولىالدورة                                 

  درجة ٦٠                         :اختر اإلجابة الصحیحة مما یأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك: أوالً 

   جبل طارق  : یفضي البحر المتوسط إلى المحیط األطلسي عبر مضیق -أ

  العراق  : تقع قمة حصار روست في جبال -ب

   ٪ ٨٠  : تربة الصحراویة من مساحة الوطن العربي ما نسبتهتشغل ال - ج

   حلوان  : أنشئ معمل الحدید والصلب في مصر بمدینة -د 

  االحس   :ُیستخرج الفوسفات في األردن من منطقة - ه

   الخرطوم  : مدینة عربیة تقع عند تالقي النهار هي -و

  )صحیح عشر درجات اختیارلكل (

  درجة  ٨٠                                   :تیةأجب عن األسئلة اآل: ثانیاً 

  .ما خصائص النقل باستخدام األنابیب في سوریة -١

 .قلة تكلفة النقل - 

 .سهولة الصیانة - 

 .العقبات والمسافات الطویلة سهولة اجتیازها - 

 .نقلها المواد الخطرة والسامة - 

 ).الغاز -  البترول –الماء (نقل الكثیر من المواد السائلة  - 

 )خمس درجات منهافكر لكل  أربعیكتفى ب(

  .فّسر غنى السواحل العربیة األطلسیة باألسماك -٢

 .)م٢٠٠إلى أعماق ال تزید (یمتد الرصیف القاري  - 

 .السواحل أنهار عدة تحمل مواد غذائیة مختلفةتنحدر إلى هذه  - 

 .تیار كناري البارد )بالساحل من شماله إلى جنوبه(یمُر  - 

 .التي تتغذى علیها األسماك) البالنكتون( أو الكائنات الحیة الدقیقة لحیوانیةارتفاع مقدار الهوائم النباتیة وا - 

  )درجات عشر فكرةلكل  یكتفى بفكرتین(
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 :أكمل خریطة المفاهیم اآلتیة -٣

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .أهمیة السیاحة في الدخل القومي للوطن العربي نبیّ  -٤

 .مورد أساسي للدخل القومي - 

 .تأمین فرص عمل - 

 .إلنتاجیةتوسیع القاعدة ا - 

 ).مطاعموالالفنادق كتستثمره في مجال تقدیم الخدمات  بما(تعمل على نمو االقتصاد  - 

 .المصرفي وأتنشیط القطاع المالي  وأالتجاري  وأالصناعي  وأالنشاط الزراعي  تعمل على زیادة أوجه  - 

 .عامل مهم لكسب العمالت الصعبة - 

 .عجز المیزانیة )على تسدید(تساعد  - 

  )لكل منها خمس درجات فكریكتفى بأربع (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 درجات ٥

 أقالیم الوطن العربي الجغرافیة

  الجناح اإلفریقيأقالیم   الجناح األسیويأقالیم 

 المغرب العربي لیبیا القرن اإلفریقي وادي النیل  شبه الجزیرة العربیة العراق بالد الشام

 درجات ٥ درجات ٥ درجات ٥
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  درجة  ٤٠                                 :السؤال اآلتيأجب عن : ثالثاً 

  :زراعتي القمح والقطن في سوریة من حیثوازن بین 

     وفق جدول.   الصناعات التي تقوم على كل من الزراعتین –تفاوت إنتاجیة الهكتار  –أماكن الزراعة  –األهمیة 

  الدرجة  القطن الدرجة  القمح موازنةعناصر ال

 األهمیة

أهمیة كبیرة  –محصول استراتیجي 

یأخذ القمح أعلى قیمة  –لألمن الغذائي 

  بین الحبوب باإلنتاج والمساحة 

من  –محصول استراتیجي  د ٥

 –المحاصیل النقدیة التصدیریة 

 –ثاني منتج تصدیري بعد النفط 

یأتي بالمرتبة األولى بالقیمة 

احة في مجموعة المحاصیل والمس

 الصناعیة

  د ٥

  )خمس درجات بفكرة واحدةیكتفى (  )خمس درجات بفكرة واحدةیكتفى (  

  أماكن الزراعة
دیر الزور  أوالغاب  أوسهول حلب   د ٥  حوران  وأحلب  وأسهول الجزیرة 

  الرقة أو

  د ٥

  )خمس درجات بفكرة واحدةیكتفى (  )خمس درجات بفكرة واحدةیكتفى (  

  تاجیة الهكتارإن

ار ینشر األصناف الجدیدة واخت - 

 .البذار المناسب لكل منطقة

 .توسیع المساحة المرویة - 

تحسین المستوى التقني والفني لدى  - 

  .المزارعین

 .االختالف في خصائص التربة  -   د ٥

 .كمیة األسمدة المستخدمة  - 

 .أسلوب الري المتبع - 

  .أو مواعید الزراعةطریقة الزراعة  - 

  د ٥

  )خمس درجات بفكرة واحدةیكتفى (  )خمس درجات فكرة واحدةبیكتفى (  

  الصناعة
 –الخبز  –المعكرونة  –المعجنات 

  .األعالف –السلع الغذائیة 

 –المنسوجات  –الزیوت النباتیة   د ٥

  .األعالف –الخیوط 

  د ٥

  )خمس درجات بفكرة واحدةیكتفى (  )خمس درجات بفكرة واحدةیكتفى (  
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  درجة  ٦٠:                                                                      في الموضوع اآلتي أكتب: ثالثاً 

  .النشاط التجاري أحد محاور القوة السیاسیة لدول الوطن العربي ُیعدّ 

والعراقیل التي تحول  في الوطن العربي مبّینًا مفهوم التكامل االقتصادي العربي) البینیة(ابحث في سمات التجارة الداخلیة 

  .م فیهددون تحقیق التنمیة والتق

  :الموضوع

  مقارنة مع حجم التجارة الخارجیة  تتسم التجارة البینیة في الوطن العربي بتواضعها: المقدمة 

  .أو أي فكرة علمیة مناسبة كمقدمة للموضوع

  )یكتفى فكرة واحدة خمس درجات(

   :العرض

  .في الوطن العربي )البینیة(سمات التجارة الداخلیة

 .)وتنمو بشكل ضعیف(ال تزال الصادرات البینیة ضعیفة  - 

 ).٢٠٠٨-٢٠٠٠( ٪ ٨٠فقد بلغ متوسط معدلها حوالي  - 

 .)ملیار دوالر مقارنة مع باقي الكتل التجاریة في العالم ١٦٤(حیث تعد الصادرات العربیة البینیة األضعف  - 

 .وهذا یعكس هیكلیة االقتصاد العربي - 

 .ضیق مصادر دخله - 

 .فاالقتصاد العربي أحادي السلعة - 

 .من مصادر العملة الصعبة لبعض الدول العربیة ٪ ٩٩لنفط على حوالي ایهیمن  - 

 .في السلع المعروضة لإلتجار بین الدول العربیةتشابه  أومحدودیة  وأهناك تماثًال  - 

  .التجارة البینیة العربیة يفمما أثر سلبًا  - 

  )درجات خمسمنها  فكر لكل بأربعیكتفى (

 :التكامل االقتصادي

 .تغییرات هیكلیة في االقتصاد )یهدف إلى تحقیق( - 

 .عناصر اإلنتاج أو یترتب علیه إلغاء كافة القیود على انتقاء السلع - 

 .)االجتماعیةو (تنسیق السیاسات االقتصادیة  وأتوحید  - 

 .تتضمن مشروعات استثماریة التي استراتیجیة العمل المشترك )من أبرز وسائل االقتصاد العربي( - 

 .)بین الخطط التنمویة لألقطار العربیة(تهدف االستراتیجیة إلى تحقیق التنسیق المشترك  - 

 )یكتفى بفكرتین لكل منها خمس درجات(

 :منهاهناك عراقیل تحول دون تحقیقه و  و

 .التبعیة للقوى الخارجیة - 

 ).ذائیة كالقمحفي مجال السلع الغ(اعتماد االقتصاد العربي على الخارج  - 

 .في الناتج المحلي اإلجمالي الزراعة أو ارتفاع نسبة مساهمة القطاع األولي - 
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 )في التجارة( انخفاض نسبة مساهمة الصناعة التحویلیة - 

 .االستثماریة وأاعتماد الدول العربیة على الخارج الستیراد السلع االستهالكیة  - 

  

 :)على الصعید القطاع المالي تتصف(

 .)من األسواق المالیة الدولیة(نتها ارتفاع مدیو  - 

 .معظم األقطار العربیة تحتفظ بمدخراتها لدى هذه األسواق - 

 .المنظمات العربیة المتخصصة وأضعف التنسیق بین األجهزة  - 

 .تغلیب المصالح القطریة - 

  )یكتفى بأربع فكر لكل منها خمس درجات(

 

  : الخاتمة

ر اإلنتاجیة والسكان وفي مستویات النمو وتوزیع الثروة والدخل بین التفاوت الشدید في الموارد الطبیعیة والعناص - 

 .األقطار العربیة ودعاة لحشد الموارد المتباینة وترشید استخدامها إلقامة تكامل اقتصادي قوي

 .أصبح مدعاة للخوف من انخفاض وائدها وارتفاع أعبائها من جراء عملیة التكامل - 

كامل االقتصادي أو العراقیل أو المقترحات التي قد یراها الطالب وتكون أو أي فكرة علمیة تتضمن مفهوم الت -

 .مناسبة للموضوع

 )خمس درجات(

  :مالحظة

للخاتمة خمس   -للعراقیل عشرین درجة  -درجات للتكامل عشر - للسمات عشرین درجة  - درجات خمس لمقدمةل

  .درجات
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 )درجة ٦٠(       :ریة بحدودها البرّیة والبحریة وثبت علیها مع التسمیة ما یأتيارسم خریطة للجمهوریة العربیة السو : خامساً 

                  موقع محافظة دیر الزور - مجرى نهر العاصي          -       منطقة النتشار البیئة المتوسطیة الرطبة - 

  قع میناء طرطوسمو  -موقع مطار القامشلي                - شهبا                 موقع  - 

  : توزع الدرجات وفق اآلتي 

  .درجة ٣٠لهیكل یعطى ل

  درجة ٣٠=  ٦× ٥درجات أي  ٥یعطى لكل مسمى صحیح 

 

 

   

-انتهى السلم  -  
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 خاص مكفوفین

 

  :تحدث عن الصناعة النسیجیة في سوریة

 .الصناعة النسیجیة الذاكرة السوریة اي إنجازات على صعید الصناعة كتلك التي قدمتهاال تختزن  - 

 .قدمت أمهر النساجین بالعالم - 

 .أول من أدخل خیوط الذهب والفضة - 

 .أبدعت أربعین صنفًا عالمیاً  - 

 .دفع العالم المتحضر لفتح أولى قنصلیاتها في مدینة حلب - 

 .بقیت صناعة الغزل والنسیج یدویة حتى العقد الثاني من القرن العشرین - 

 .)ول شركة للغزل والنسیجمع أ(أدخلت األنوال المیكانیكیة  - 

في حلب أو دیر الزور أو ) ونسیج القطن أواألقمشة والملبوسات كصناعة حلج وغزل (تقوم صناعة الغزل والنسیج  - 

 .دمشق أو حماه أو الالذقیة

 .حیث یصدر جزء كبیر من اإلنتاج - 

 .السویداء وأحلب  وأغزل ونسیج الصوف في دمشق  - 

 .األلبسة في المدن الكبرى وأالخیوط الصناعیة  وأنسیج الحریر  وأصناعة السجاد اآللي  - 

 .على الرغم من التحسینات في تقدیم المعدات واآلالت لم یترافق مع رفع مقدرات الكوادر الفنیة - 

 .إضافة إلى تدني اإلنفاق على البحث والتطویر العلمي في هذا القطاع - 

 .تواجه الصناعة النسیجیة منافسة حادة من البضائع األجنبیة - 

  . الجودة العالیة واألسعار المنخفضة بسبب - 

  )درجات ٦ فكرةلكل بعشر أفكار یكتفى ( 

   

  
  

 - انتهى سّلم المكفوفین -


