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  ٢ صفحة                   حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظة لوزارة التربية)       م٢٠١٥ لعاما الثانية خاص بالدورة االمتحانية الجغرافية الفرع األدبيمادة (

 
 م٥١٢٠الفرع األدبي دورة عام الثانوية العامة  سلم تصحيح امتحان مادة الجغرافية لشهادة

  ئةثالثم: الدرجة                                  الثانيةالدورة                           
  

  درجة ٦٠                     :اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك: أوالً 
    السراة     :          نتج عن االنهدام اآلسيوي اإلفريقي سالسل جبال -أ
    شبه الجافة   :        حلب ووادي العاصي وسهول حوران هي البيئة المتوسطيةتسود هضبة البيئة التي  -ب
     خنيفيس    :           يستثمر الفوسفات في سورية في منطقة -ج
           الجزائر     : أقيم مصنع الحّجار إلنتاج الحديد في - د
     ٪٣٧          : سنة في سورية ونسبته/ ١٥/تشكل الفئة العمرية أقل من  -ه
     هوكايدو  :            تنتمي إلى دولة اليابان جزيرة -و

  )اتدرجعشر لكل إجابة صحيحة (  
  

   ةدرج ٨٠                                  :أجب عن األسئلة اآلتية: ثانياً 
 .ترّكز زراعة الرز في مصر والعراقفّسر  - ١

 .أو تربة خصبة سهول فيضيةوجود  -
 .مناخ مالئمتوفر ال -
 .مكانية ريه غمرًا بالراحة في دلتا النيلإ -
 .الحوض األدنى لنهري دجلة والفراتوفي  -
                                               .)تلبي احتياجات العمل( ةأو اليد العاملة الرخيصكثافة سكانية عالية  -

  )يكتفى بأربع فكر صحيحة لكل منها خمس درجات(                                               
 .ميزات النقل النهري في الوطن العربيّين ب - ٢

 .النقل وسائل أرخص وأأقدم  وأأهم  -
 .أبطأ وسائل النقل التجاري -
 .قلة تكاليفه -
 .دوامها -
 .قابليته الكبيرة على استيعاب كميات كبيرة من البضائع -

  )أربع فكر صحيحة لكل منها خمس درجاتبيكتفى (                                              
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 :أكمل خريطة المفاهيم اآلتية - ٣

  
 

  
  
  
  
  
  
 

  
                                                

  
  )درجات ٥ نوع من المحافظةيكتفى بأربع فكر صحيحة لكل ( 

  
 ؟األهمية االقتصادية للسياحة في سوريةما  - ٤

 .لمحليتنعش االقتصاد ا -
 ).الخدمات –الصناعة  –الزراعة (تحرض الطلب واإلنتاج في قطاعات  -
 .االتصاالتأو البنية التحتية أو  تطور المرافق -
 .دخال العملة األجنبية أو الصعبةوسيلة إل -
 .المنشآت االقتصاديةأو الفنادق أو  )مباشرة للسكان(تؤمن فرص عمل  -

  
  )درجات ٥يكتفى بأربع فكر صحيحة لكل منها (                                                 

  
  
  
  
  
  

    

 ريف دمشق طرطوس

 تصنيف المحافظات السورية حسب ظاهرة الهجرة الداخلية

 طاردةمحافظات  جاذبةظات محاف

 إدلب دمشق حمص الالذقية إدلب درعا الرقة

 دير الزور حماه السويداء حلب القنيطرة الحسكة
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   ةدرج ٠٤                                                                  :السؤال اآلتيأجب عن : ثالثاً 
 :من حيث تربية األغنام وتربية األبقار في سوريةوازن بين  -١

  جدول وفقلكل منها مناطق التربية  – األهمية – العدد – النوع
عناصر 
  الدرجة  تربية األبقار  الدرجة  تربية األغنام  الموازنة

  د ٥  األنواع المحسنة – الفريزيان  د ٥  األنواع المحسنة –العواس   النوع
  )درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر بيكتفى (

أو أي رقم  مليون رأس ١٥,٥أو  –مليون رأس  ٢٣  العدد
  بينهما

ألف  ٩٠٠و بين أ –مليون رأس  -  د ٥
  إلى مليون

  حوالي المليون -

  د٥

  )درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر بيكتفى (
الثانية أو المرتبة األولى بإنتاج اللحم األحمر  -  األهمية

  في إنتاج الحليب 
  الجلود –الصوف  -

الثانية  وأاألولى بإنتاج الحليب  -  د ٥
  بإنتاج اللحم

  الجلود -

  د٥

  )درجات سخم طرفلكل  ة واحدةفكر بيكتفى (
مناطق 
  التربية

  الثانية وأمنطقة االستقرار األولى   د ٥  البادية
حول المدن  أوالمساحات المروية أو 

  السكانيةالمراكز  وأ

  د ٥

  )درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر بيكتفى (
  

  :مالحظة
  . لموازنة صحيحةإذا كانت ا) عمودية أو أفقية ( ينال الطالب الدرجة المستحقة كيفما وردت الموازنة * 
  .إذا وردت اإلجابة سردًا فكرة بفكرة ينال الطالب درجة اإلجابة الصحيحة*

  .والطرف اآلخر غير صحيح ينال درجة المعلومات الصحيحة في الجدول إذا ذكر الطالب أحد طرفي الموازنة صحيحاً * 
  .ينال الدرجة المستحقةالمقابل ولم ُيجب عن الطرف إذا كتب الطالب طرف واحد من أطراف الموازنة صحيحا * 
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  )درجة٦٠(                                                                      :اكتب في الموضوع اآلتي: رابعاً 
دان إن سوء استثمار الموارد المائية العربية والظروف المناخية المتغيرة ساهم في وجود أزمة مالية تعاني منها معظم البل

  .العربية
عالج هذا الموضوع من خالل دراستك ألهم المشكالت المائية التي يعاني منها الوطن العربي والحلول المناسبة لمعالجة 

  .هذه المشكلة، واقترح حلوًال أخرى برأيك
       يدًا تكون تمهإذا كتب الطالب مقدمة تضمنت أي معلومة أو صياغة مناسبة بلغته تتعلق بالموضوع بحيث  :المقدمة

ناعة أو الخدمات أو النقل المائي أو أي فكرة علمية صحيحة تتناول عن أهمية المياه في الزراعة أو الصأو مدخًال مناسبًا 
 .واألزمة المائية التي يعاني منها الوطن العربي أهمية المياه

  )درجات ٥ فكرة واحدة(                            
  :وتشمل: عناصر الموضوع

  :ومنها المشكالت المائيةول أهم يتنا :العرض
صعوبة  –انعدام الرقابة على استخدام المياه  –كالجفاف كما في السودان أو جيبوتي : إدارية وأمشكالت تقنية 

  .المحافظة على الموارد المائية المتوفرة
  .ساحات المرويةزيادة الم –ظهور صناعات جديدة  –اتساع المدن  –تتمثل بزيادة عدد السكان  :مشكالت سكانيةو 
  .من كمية المياه ٪٩٢حوالي  حيث يستهلك قطاع الزراعة –بسبب الري بالغمر  :مشكالت الهدر ثم

وضخ  -. )عن طريق حفر اآلبار(في الري يتم استنزاف المياه الجوفية  حيث :االستنزاف والتملحمشكالت  وتظهر
من خالل تسرب مياه البحر (ما يؤدي إلى تملح الطبقات المائية المستثمرة  -كميات كبيرة منها لزيادة اإلنتاج الزراعي

 .)إلى المياه المستثمرة
تصريف النفايات الصناعية  –)معالجة دون( بسبب تصريف مياه الصرف الصحي في األنهار :مشكلة التلوثوأيضًا 

   .استخدام المخصبات أو المبيدات –أو الكيمياوية في األنهار 
التفاوت بين الدول العربية التي تشكو من نقص في المياه وأخرى من نتيجة  :المشكالت السياسية تبينما ظهر 

تحلية مياه البحر فيما تقوم بدول الخليج العربي  ( .ة الستثمار المياه والحفاظ عليهاخطة عربي عدم وجود – .وفرتها
 –الفرات  –النيل (نابع المصادر المائية الهامة تحكم دول أجنبية في م - )تضيع مياه شط العرب في الخليج العربي

  .الصهيوني الذي يهدد الدول المجاورة ويغتصب مواردها المائية الكيان –) السنغال –دجلة 
 )ولكل مشكلة فكرتين يكتفى بخمس مشكالت لكل منها خمس درجات(

 .موارد المائيةإيجاد خطة عربية إلنماء االقتصاد الزراعي من خالل السيطرة على ال: الحلول
 التهديدات الدولية كاألطماع  مواجهة -. مصادر المياه في) التلوث –التملح  –التصحر (بعاد المخاطر إ

إيجاد تعاون عربي يكفل استخدام  - . ر المياه العربيةالصهيونية والتركية وبعض الدول اإلفريقية عن مصاد
إيجاد موقف عربي  - .العدالة في توزيع المياه العربية أكثر ترشيدًا للموارد المائية المتاحة وٕايجاد نوع من

 .البحث عن موارد مائية إضافية – .موحد أكثر ثباتًا أمام األطماع األجنبية في المياه العربية
 )يكتفى بأربع حلول لكل منها خمس درجات(

  .يكون صحيحًا أي حل لمشكلة المياه في الوطن العربي على أن رأي الطالب من خالل إعطاء  :الخاتمة
  )درجات عشر فكرة واحدة(                                                                       

  )درجات ١٠ ورأي الطالب للخاتمة  -ةدرج ٢٠ للحلول -درجة ٢٥ للمشكالت -درجات ٥للمقدمة (
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 )درجة ٦٠(:تيلبحرية وثبت عليها مع التسمية ما يأخريطة للجمهورية العربية السورية بحدودها البرّية واارسم  :خامساً 
  .  موقع نهر بردى -                      .مصفاة نفطموقع  -               .موقع مدينة حلب -
  .حقل نفط التيمموقع  -                   .موقع مطار القامشلي –             .جبل البشريموقع  -
  

  
  :توزع الدرجات وفق اآلتي 

 :يأتيتوزع وفق ما  ةدرج ٣٠ :الهيكل -
  

  . درجة ٣٠=  ٦×  ٥أي  )درجات ٥(من المسميات  لكل مسمى :المسميات -
  -انتهى السلم  -

                 تعليمات خاصة بالتصحيح                                                                                                        
 ..    اإلجابةوتكتب الدرجة المستحقة فوق تلك ،الصحيحة الموافقة للسلم  اإلجابةيضع المصحح خطا تحت  - ١
 .    اإلجابةقة الحقل األول على ور  إلىضمن ست دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع  األولتوضع درجة السؤال  - ٢
 .   اإلجابةورقة  أعلىالحقل الثاني في  إلىتوضع درجة السؤال الثاني ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع  - ٣
 .   اإلجابةورقة  أعلىتوضع درجة السؤال الثالث ضمن مربع وترفع الى الحقل الثالث في  - ٤
 .   اإلجابةورقة  أعلىبع في توضع درجة السؤال الرابع ضمن مربع وترفع الى الحقل الرا - ٥
 .   اإلجابةورقة  أعلىفي   الخامسترفع درجة السؤال الخامس بعد جمع درجتي الهيكل والمسميات في مربع واحد الى الحقل  - ٦
  .يقوم بتصحيح ورقة مادة الجغرافية لجنة واحدة  - ٧

  

 درجات ١٠

١
٠

 
ت
جا
در

 

 درجات ٥

 درجات ٥
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  خاص بالمكفوفين
  :تبقى األسئلة كما هي ويستبدل السؤال خامسًا كما يأتي

  درجة ٦٠                                                ؟تحدث عن زراعة القطن في سورية: اً خامس
 .تعد سورية أكثر الدول العربية توسعًا في زراعة القطن -
 .مما يزرع في الوطن العربي ٪٢٠تشغل مساحة القطن  -
 .ألف طن وما يزيد على المليون طن ٦٥يتفاوت اإلنتاج بين  -
 .ة العاشرة عالمياً تأتي في المرتب -
 .مم)٤٠-٢٥( التيلةالقطن السوري متوسط  -
 .يتميز بنصاعة البياض ونعومة الملمس -
 .تستخدم اآلالت على قطاع واسع في زراعة األراضي -
 .أصبح القطن من المحاصيل الرئيسية التي يتركز عليها االقتصاد الزراعي في سورية -
 .أهم المحاصيل النقدية التصديرية -
 .منتج تصديري بعد النفطثاني محصول  -
 .يأتي في المرتبة األولى بالقيمة والمساحة في مجموعة المحاصيل الصناعية -
 .يزرع اعتمادًا على الري واألمطار -
 .يعمل في إنتاج القطن قرابة مليون عامل -
 .محصول استراتيجي يحظى باهتمام الدولة من حيث خطط اإلنتاج -
 .ناخية السيئةتشجيع اإلنتاج المبكر لتجنب الظروف الم -
 اإلنتاجية ويعود  د تقانات الري الحديث كاستخدام الري بالتنقيط وتحسين الخدمات المقدمة للحصول علىتمااع -

 :التفاوت في اإلنتاجية إلى 
 .االختالف في خصائص التربة -
 .كمية األسمدة المستخدمة -
 .أسلوب الري المتبع -
 .طريقة الزراعة وتوقيتها -

  ٥٠=  ٥×  ١٠أي  )لكل فكرة خمس درجاتأفكار  في عشرةيكتفى ( 
            ١٠=  ٥×  ٢اي )    يكتفى بفكرتين لكل فكرة خمس درجات(درجات  ١٠ لتفاوت اإلنتاجيةيعطى  

                    
    المكفوفين سلمانتهى                                         

________________  
 


