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 م1026الفرع األدبي دورة عام الثانوية العامة  سمم تصحيح امتحان مادة الجغرافية لشيادة

 ئةثالثمالدرجة:                                                        األولىالدورة                           
 

 درجة 60                  أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي وانقميا إلى ورقة إجابتك:
   يتيبست   :          من الجبال التي تكونت بفعل الحركة اليرسينية -أ

  الحّمص  :                  حصول البقولي الغذائي الثاني باالستيالك والتصدير في سوريةمال -ب
  الباطن  :           من األودية الجافة في شبو الجزيرة العربية -ج
    حمب    : ة مدينةان في سوريّ من مدن المحور الداخمي لتوزع السكّ  -د

  القممون :         لجبال لبنان الشرقية ىي ثالث سالسل التوائية موازية -ه
   درعا             تقع شالالت تل شياب في محافظة: -و

 ات(درجعشر لكل إجابة صحيحة )     
  ةدرج 80                            ثانيًا: أجب عن األسئمة اآلتية:

 أين تنتشر الترب الفيضية؟ وما سبب خصوبتيا؟ -1
 : االنتشار

 المنخفضات المحقية. وأية واألنيار في األود -
  سيول دجمة والفرات. وأوادي النيل ودلتاه أو مساحات من السيول الفيضية الكبرى  -

 (ُيكتفى بفكرتين ولكل منيا خمس درجات)                                                             
 :خصوبتيا أسباب

 أو متجددة. ات من رواسب تتوضع فوق بعضيا البعض وىذا ما يجدد خصوبتيابفعل ما تجمبيا إلييا مياه الفيضان -
 دبال.إلى  ل السريع لموادىا العضويةو يسيم في التحأو 

 (درجات لمخصوبة 20درجات لالنتشار و  20)                                                          

 .عمل األىمية الجغرافية لموقع القرن اإلفريقي -2
 إفريقيا. (ووسط)صمة الوصل بين شبو الجزيرة العربية  -
 يتوسط الساحل الشرقي إلفريقيا. -
 يشرف عمى البحر األحمر أو مضيق باب المندب. -
 المحيط اليندي. يشرف عمى خميج عدن أو -

 )أربع فكر صحيحة لكل منيا خمس درجات(                                              
 ناعة االستخراجية في سورية؟ وما الصعوبات التي تواجييا؟بي ن أنواع الص -3

 .الرمل - التعدين – الكبريت –الفوسفات  –الممح  –االسفمت  –الغاز  –استخراج النفط 
 (ُيكتفى بفكرتين ولكل منيا خمس درجات)                                                          

 المخاطرة. –القدرة عمى المناسفة  –العالمية األسعار  –النضوب  صعوباتيا:
 (ُيكتفى بفكرتين ولكل منيا خمس درجات)                                                          

 (درجات لمصعوبات 20درجات لألنواع و  20)                                                          
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 طمق عمييا مصطمح الدول الصاعدة )الطافية(؟ ولماذا؟ما أبرز الدول التي أُ  -4
 .جنوبي إفريقيا –األرجنتين  –البرازيل  –اليند  –: الصين الدول

 (ُيكتفى بدولتين لكل منيا خمس درجات)                                                          

 : األسباب
  .(عمى مواجية تكتل الشمالميمة وكبيرة قادرة )اقتصادية  تكتالت سياسية وأأنيا استطاعت تطوير أسواق  -
 .شارك عدد منيا في تطوير التكنولوجيا الحديثة -
 توليد الثروة عن طريق تصدير ىذه التكنولوجيا. -

 (ُيكتفى بفكرتين ولكل منيا خمس درجات)                                                          

 (لألسبابدرجات  20درجات لمدول و  20)                                                         

  ةدرج 04                                                                  :السؤال اآلتيأجب عن ثالثًا: 
 :من حيث البيئة المتوسطية شبو الجافة والبيئة المتوسطية الجافة في سوريةوازن بين 

 جدول وفق                         الحيوان الطبيعي –النبات الطبيعي – األمطار –االنتشار 
عناصر 
 الدرجة البيئة المتوسطية الجافة الدرجة البيئة المتوسطية شبو الجافة الموازنة

 –األجزاء الشمالية من منطقة الجزيرة ىضبة حمب  االنتشار
 وسيول العاصي وسيول حوران 

 د 5 ادية السوريةالب د 5

 (درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر ب)يكتفى 
 د5 مم سنوياً  100أقل من  د 5 مم أو أي رقم بينيما 500 – 100 األمطار

 (درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر ب)يكتفى 
النبات 
 الطبيعي

  العيصالن -العذم نباتات معمرة: 
  –أكميل الجبل  –الميرمية  –الحولية: البابونج 

 يالزعتر البر  

 د5 الر غل –الشنان  –الشيح  د 5

 (درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر ب)يكتفى 
الحيوان 
 الطبيعي

      القطا طيور  –الغزالن واألرانب  د 5 ابن آوى  –النمس  –الثعمب 
 الصقر -الحباري  -الحجل  -

 د 5

 (درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر ب)يكتفى 
 

 مالحظة:
 الب الدرجة المستحقة كيفما وردت الموازنة ) عمودية أو أفقية ( إذا كانت الموازنة صحيحة. * ينال الط

 ينال الطالب درجة اإلجابة الصحيحة. دون رسم جدول فكرةمقابل  إذا وردت اإلجابة فكرة *
 مومات الصحيحة.والطرف اآلخر غير صحيح ينال درجة المع في الجدول * إذا ذكر الطالب أحد طرفي الموازنة صحيحاً 

 .درجة المعمومات الصحيحةينال ولم يُجب عن الطرف المقابل إذا كتب الطالب طرف واحد من أطراف الموازنة صحيحا  *
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 درجة(60)                                                             اكتب في الموضوع اآلتي:رابعًا: 
  .اليامة لتحقيق التنمية والتقدم الوسائل ومن ،السياسية واالقتصادية لدول الوطن العربيُيعد النشاط التجاري أحد محاور القوة 

كيفية التخطيط لمتجارة الخارجية في الوطن العربي بما يخدم أىداف التنمية القومية، مبّينًا التكامل االقتصادي ابحث في 
 التكامل االقتصادي العربي؟والعراقيل التي تحول دون تحقيقو، وما المقترحات برأيك لتفعيل 

 درجات( 5)   المقدمة:
 .ا أو مقوماتيا أو أي فكرة عممية صحيحة يصوغيا بمغتو الخاصةمناسبة عن التجارة أو أىميتي إذا كتب الطالب أي فكرة

  :اآلتيةاألفكار  بين ربطالو شة مناقال شملتعناصر الموضوع و  
 درجة( 15) راءات اآلتية:وذلك من خالل اإلج: لمتجارة الخارجية التخطيط

يحقق الفائدة المرجوة من و  يجب أن يتم التخطيط لمتجارة الخارجية في الوطن العربي بما يخدم أىداف التنمية القومية
  التجارة الخارجية من خالل:

 لخارجية باألفكار المدرجة أدناه()تقبل أية مقدمة تدل عمى ربط الطالب لمتخطيط لمتجارة ا
  تنشيط دور الصادرات غير التقميدية.لصادرات وتنويعيا أو توسيع قاعدة ا -
 جنبية لتغطية النفقات لالستيراد.رصيد من العمالت األبما يضمن  -
 التقميل من السمع االستيالكية الكمالية. -
 يعيا عمى أكبر عدد من الدول العربية.ز و ويع منافذ االستيراد والتصدير وتتن -
 .من القيودالعربي تحرير التبادل التجاري أو  ضرورة التنسيق وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية -
 االىتمام بزيادة حركة النقل. -
 االنتقال إلى الوحدة االقتصادية العربية. وأتطبيق بنود االتفاقية  وأتوسيع قاعدة السوق العربية المشتركة  -
 (.بسبب االعتماد عمى اإلمكانات القطرية)م استثمارىا بشكل سميم ا يتالتي لمّ استثمار الموارد  -
 االستفادة من ميزات القرب الجغرافي. -

يكتفى بفكرتين وفي حال عدم ربطيا  عمى أن ترتبط بالفكرة الرئيسية درجات 5ر صحيحة لكل منيا افكأ بثالثة ُيكتفى  )
 (درجات لعدم الربط 5ويخسر الطالب 

 درجات( 11) : التكامل االقتصادي
  : ايترتب عميي(و ويترتب عميو تغييرات ىيكمية في االقتصاد)ييدف إلى تحقيق تغييرات ىيكمية في االقتصاد الذي  - 

 كافة القيود عمى انتقال السمع وعناصر اإلنتاج إلغاء -
 .السياسات االقتصادية واالجتماعيةتوحيد وتنسيق   -
إقامة مشروعات استثمارية تتضمن  أو التيلعمل العربي المشترك استراتيجية امن وسائل التكامل االقتصادي العربي و  -

 شترك ق والتخطيط المعمى درجة عالية من التنسي
                                                            .  يق التنسيق المشترك بين الخطط التنموية لألقطاروتيدف االستراتيجية إلى تحق -

 فى بفكرتين ولكل منيا خمس درجات()ُيكت 
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 العراقيل:
اعتماد االقتصاد العربي عمى الخارج لدرجة كبيرة وبخاصة في مجال نتيجة  ،ية لمقوى الخارجيةاستمرار التبع -

انخفاض نسبة و  ،القطاع األولي في الناتج المحمي االجمالي وارتفاع نسبة اسيام ،(كالقمح  ) السمع الغذائية
 .التحويمية بما يعزز اعتماد الدول العربية عمى الخارج الستيراد مستمزماتيامساىمة الصناعة 

 واق المالية الدوليةسرتفاع مديونتيا من األااألقطار العربية بتتصف حيث القطاع المالي  عمى صعيدأما  -
 سواق.بمدخراتيا لدى ىذه األتحتفظ  النفطية قطار العربيةمعظم األو 

تتجمى ، و الرغبة الصادقة في تحقيق وحدة اقتصادية، و)عدم( نظمة العربيةضعف اإلرادة السياسية لألو  -
ضعف التنسيق عمى االلتزامات القومية العربية، و  مظاىر الضعف بتغميب المصالح القطرية والعالقات الثنائية

 بين األجيزة والمنظمات العربية المتخصصة.
السكان وتوزيع الثروة والدخل ت نمو مستويااالنتاجية و والعناصر  ةالشديد في الموارد الطبيع التفاوتإن كما  -

قامة تكامل اقتصادي قوي أصبح إ المتباينة وترشيد استخداميا مدعاة لحشد المواردىذا و ، بين األقطار العربية
   ئيا من جراء عممية التكامل.انخفاض عوائدىا وارتفاع أعبا مدعاة لمخوف من

 درجة 25=  5× 3أي  (خمس درجات أو ثالث فكر فرعية لكل فكرة منيا ةرئيس فكربثالث ُيكتفى )           
 المقترحات والخاتمة

  .إقامة مشروعات استثمارية عمى درجة عالية من التنسيق والتخطيط المشترك -
 .تحقيق التنسيق المشترك بين الخطط التنموية لألقطار -
 قامة تكامل اقتصادي قوي.ارد المتباينة وترشيد استخداميا إلإعادة توزيع الثروة والدخل بين االقطار العربية وحشد المو  -
 .وال يتعارض مع التوجيات التربوية بالموضوع مرتبطيقدمو الطالب صحيح أو اي مقترح عممي  -

 .وسائل تحقيق التكامل االقتصادي بين الدول العربيةوتتضمن رأي الطالب في  :الخاتمة
 (ولمخاتمة خمس درجات درجات خمس ُيكتفى بمقترحين لكل مقترح منيا)                                     

 
 مالحظة:

     ( درجات 5)لممقدمة  -
 ( درجة 25) لمتخطيط -
 ( درجات 20) التكامل -
 ( درجة 25) العراقيل -
 ( درجات 20) المقترحات -
 ( رجاتد 5) الخاتمة -

 
 



 6 صفحت                   لوزارة التربيت(      حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظت  م0216 لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانيت الجغرافيت الفرع األدبي)مادة 

 

 درجة( 60):تية والبحرية وثبت عمييا مع التسمية ما يأخريطة لمجميورية العربية السورية بحدودىا البري  ارسم  :خامساً 

 .مجرى نير بردى –               .الالذقية -سكة حديد حمب -
 .منجم اسفمت البشري موقع –      .موقع حقل نفط عمر –                      .موقع مدينة دمشق -

 
 توزع الدرجات وفق اآلتي : 

 .الخريطةىو مبين عمى توزع وفق ما  ةدرج 30 :الييكل -
  درجات 20: مسمى سكة حديد حمب الالذقية ل :المسميات -

 . (درجة 21=  4×  5أي )  درجات 5 الباقية المسمياتمسمى من  ولكل   -
 

 -انتيى السمم  -
                                                                                                                   تعميمات خاصة بالتصحيح                                                                                   

 .    اإلجابةوتكتب الدرجة المستحقة فوق تمك ، الصحيحة الموافقة لمسمم اإلجابةتحت  يضع المصحح خطاً  -2
 .    اإلجابةالحقل األول عمى ورقة  إلىربع واحد وترفع ضمن ست دوائر وتجمع في م األولتوضع درجة السؤال  -1
    .اإلجابةورقة  أعمىالحقل الثاني في  إلىتوضع درجة السؤال الثاني ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع  -3
 .  اإلجابةورقة  أعمىتوضع درجة السؤال الثالث ضمن مربع وترفع الى الحقل الثالث في  -4
 .   اإلجابةورقة  أعمىالرابع ضمن مربع وترفع الى الحقل الرابع في توضع درجة السؤال  -5
 .  اإلجابةورقة  أعمىفي   الخامسترفع درجة السؤال الخامس بعد جمع درجتي الييكل والمسميات في مربع واحد الى الحقل  -6
 يقوم بتصحيح ورقة مادة الجغرافية لجنة واحدة. -7

 درجاث 12

 درجاث 5 

 درجاث 5 

 درجاث 5 

 درجاث 5 
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 خاص بالمكفوفين

 
 يستبدل السؤال خامسًا كما يأتي:تبقى األسئمة كما ىي و 

 درجة 60                   ؟ما أسباب التمدُين في سورية؟ وكيف يمكن إنماء المدن السورية: خامساً 
  أسباب التمدُين في سورية:

 
ز تحول البمدات الريفية إلى مدن وفق إجراءات إدارية تستند إلى تعريف المدينة في قانون اإلدارة المحمية حين يجاو  -

  .ألف( نسمة 21عدد سكان البمدة )
حمب( نتيجة النمو السكاني الطبيعي لسكان ىذه البمدات  –معظم ىذه البمدات تكون قريبة من المدن الكبرى )دمشق  -

 .واليجرة إلييا
 حمب(. –مثل )دمشق ىجرة سكان الريف إلى المدن بسبب تركز فرص الدراسة والمال واألعمال والتسوق  -
 

 لمدن السورية:كيفية إنماء ا
 وضع مخططات عمرانية لمحد من السكن العشوائي. -
 .زيادة االىتمام بمشاريع الصرف الصحي -
 مياه الشرب. -
 االىتمام بتوزيع الكيرباء. -
 .االىتمام بإدارة النفايات -
 قضايا المرور. -

 
    )ثالثة أفكار لكل فكرة عشر درجات( درجة 30يعطى لألسباب 

   درجات( عشرأفكار لكل فكرة  بثالثة )يكتفى درجة 30 لإلنماءيعطى 

  
                   

   المكفوفين سممانتيى                                         
 
 


