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 م1027الثانوية العامة الفرع األدبي دورة عام  سمم تصحيح امتحان مادة الجغرافية لشهادة

 ئةثالثمالدرجة:                                      األولىالدورة                                                
 

 درجة 60                  أواًل: اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي وانقمها إلى ورقة إجابتك:
  شبو الجزيرة العربية :          الجغرافي العربي الذي يشرف عمى مضيقين اإلقميم -أ
  الرابع  :                  تشكمت األرصفة المرجانية في الوطن العربي في الحقب الجيولوجي -ب
  الشرقية جنوبيةال  :           تتعرض سورية في فصمي الربيع والخريف ليبوب رياح حارة من الجية -ج
    الزيتون    : تأتي سورية في المرتبة األولى عربّيا -د
  راجو :         توجد خامات الحديد في سورية بمنطقة -ه
   دمشق             :تعد أكثر المحافظات الطاردة لمسكان في سورية -و

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

 عربي من حيث المنشأ مع ذكر مثال لكٍل منها.صنف البحيرات الطبيعية في الوطن ال -1
 طبرية. أو)نتيجة انيدام(  كالبحر الميت  البحيرات االنيدامية: -
 البحيرات البركانية: )امتالء فوىة بركان بالمياه( كبحيرة مسعدة. -
 اصي.البحيرات البازلتية: )تجمع المياه خمف صبة بازلتية اعترضت مجرى النير( كبحيرة قطينة عمى نير الع -
 ( كبحيرة الخاتونية في سورية.والتجوية البحيرات الحتية: )بفعل عوامل الحت  -
 ( كبحيرة المنزلة في مصر.ئي)نتيجة الترسيب الشاطالبحيرات الترسيبية:  -
  كاألىوار. قمة تصريف مياه األراضي الفيضية -

 )أربع فكر صحيحة لكل منها خمس درجات(                                                                             
 (لممثالدرجة  1درجات لممنشأ و 3) 

 فس ر ارتفاع إنتاج الصيد البحري في اليابان: -2
 لمرور التيارات البحرية الباردة والدافئة قرب سواحل اليابان. -
 وجود أسطول كبير لمصيد. -
 سفن عبارة عن معامل عائمة. -
 .نتيجة التقنيات اليائمة  -
 .لمصيد ع الدولةتشجي -
 .مع دول أخرى عقد اتفاقيات لمصيد -

 )أربع فكر صحيحة لكل منها خمس درجات(                                              
 انسب المواقع األثرية السوري ة اآلتية إلى محافظاتها: -3

 شمرا: الالذقيةرأس                         معبد بل : حمص
  مسرح شيبا: السويداء                               إدلب إيبال:

 خمس درجات( فكرة صحيحة)لكل                                                           
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 كيف تشكمت سالسل بالد الشام؟ وما صفاتها التضاريسية؟ -4
  :التشكل -
 تأثرت باالنيدام اآلسيوي األفريقي. -
 .ائيا النكسارات )التوائية انكسارية(بعض اجز في جبال التوائية تعرضت  -
 األناضولية مع المشرقية. تصادم أوبفعل تصادم الصفيحة العربية مع األوراسية  أوناتجة عن الحركة األلبية  -
 :الصفات -
 تمتد من الشمال إلى الجنوب. أو سمسمتان متوازيتان -
 عمى حافتي االنيدام.تقع  -
 .لداخلنحو ا أو تنحدر بشدة نحو المنطقة المنخفضة -
 تنحدر بمطف نحو األطراف. -
 صخورىا كمسية. -

 (يكتفى بفكرتين لمتشكل لكل منها خمس درجات)                                    
 (يكتفى بفكرتين لمصفات لكل منها خمس درجات)

  ةدرج 04                                                               :السؤال اآلتيأجب عن ثالثًا: 
 :من حيث الصناعة الغذائية والصناعة النسيجية في سوريةوازن بين 

 جدول وفق                         الصعوبات                                                  –األنواع 
عناصر 
 الموازنة

 الدرجة الصناعة النسيجية الدرجة الصناعة الغذائية

 –تنقية الممح  –حفظ المحوم  –طحن الحبوب  األنواع
 –الكونسوروة  –الزيوت  –صناعة السكر 
 األلبان ومشتقاتها  –السكائر 

 خمس درجات(منها )يكتفى بفكرتين لكل 
 د 20

الخيوط  –السجاد اآللي  –الممبوسات  –األقمشة 
حمج وغزل ونسج  –األلبسة الجاهزة  –الصناعية 

 الحرير  –غزل ونسج الصوف  –القطن 
 خمس درجات( منهافى بفكرتين لكل )يكت

 د 20

الرسوم الجمركية المرتفعة عمى المواد الغذائية  الصعوبات
تدني جودة بعض  –والوسيطة المستوردة 

عدم وجود أنظمة لضمان ومراقبة  –المنتجات 
 الجودة

 

 ()يكتفى بفكرتين لكل منها خمس درجات

 د 20

تدني اإلنفاق عمى  –ضعف الكوادر الفنية 
ة البضائع فسمنا –ث والتطوير العممي البح

 و الجودة العاليةاألسعار المنخفضة  –األجنبية 
 

 
  )يكتفى بفكرتين لكل منها خمس درجات(

 د20

 

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

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

 .صحيحةدرجة المعمومات الينال ولم ي جب عن الطرف المقابل ا إذا كتب الطالب طرف واحد من أطراف الموازنة صحيحً  *



 4 طفحت                   (      حقوق النشر والتوزيع والطبع محفوظت لوزارة التربيت م7102 لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانيت الجغرافيت الفرع األدبي)مادة 

 درجة(60)                                                             رابعًا: اكتب في الموضوع اآلتي:
يتوزع السكان في الوطن العربي بشكل غير متوازن جغرافيًا فبعض المناطق تتميز بتركيز سكاني شديد ويعاني البعض اآلخر من 

 ندرة واضحة في السكان.
, وما المقترحات رية في ىذا التوزعدور العوامل الطبيعية األدالتوزع الجغرافي لمسكان في الوطن العربي مبّينًا ابحث في أنماط 

 لتحقيق التوزع الجغرافي المتوازن لمسكان في الوطن العربي؟ برأيك
 درجات( 5)   المقدمة:

 ذا التوزع عدة عوامل.يتميز سكان الوطن العربي بالتوزع غير المتوازن جغرافيًا, حيث أثرت في ى
 تصمح مقدمة لمموضوع. عن توزع السكان في الوطن العربي( يصوغيا الطالب بمغتو الخاصة)أو أي فكرة عممية 

  :اآلتيةاألفكار  المناقشة والربط بين شملتعناصر الموضوع و 
 درجة( 22) :انماط التوزع السكاني

 النمط الخطي الموازي لمسواحل البحرية 
 انتشارًا  سعياأو  أوىا أكثر   -
 يمتد عمى طول السواحل البحرية  -
 أو األرض الزراعيةلوجود  أوتدلة واألمطار الكافية الحرارة المعبسبب  أو  ظروف المناسبةلم أوالمناخ بب بس -

  .لمالءمتيا لقيام األنشطة االقتصادية
 المتعامد مع السواحل البحرية أو النمط الخطي  

  .الفرات –دجمة  -النيلأحد األنيار اآلتية:   أو الموجودة في الوطن العربييرتبط باألنيار الكبرى الذي  -
 .سيوليا الفيضية حياة مستقّرة منذ القدم أو ديتيانشأت في أو   -
 .متعامدة عمى السواحل ليةفي امتدادات طو  تموضعت -

    نمط التوز ع المساحي  
 ( شبو متصمة) ساحات واسعة ميتوزع السكان فيو عمى شكل  حيث -
 كما ىو الحال في التوّزع الجغرافي لمسكان في السودان. -

 نمط التوز ع المبعثر  
 تجمعات سكانية مبعثرة  أو  وفيو يتوّزع السكان عمى شكل رقع -
 كما ىو الحال في الواحات المنتشرة في الصحارى العربية. -

 يرًا في توزع السكاندورًا كبليا التي  لمعوامل الطبيعيةىذه األنماط انعكاسًا  وتعدّ 
  النيل وأالفرات  وأدجمة مثل أنيار  أو ألنياراإلى  وأ فالسكان ينجذبون إلى السيول الفيضية -
لى و  -  مناطق السيول الساحمية ذات التربة الخصبةا 
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 .وفرة المياه يتجمعون حيث تتوافر أو والمناخ المعتدل ذي األمطار الوفيرة -
 طمبًا لألمن والحماية أو ىربًا من االضطيادات لجأت إلييا قديمًا كما جذبت بعض المناطق الجبمية جماع -
 ضد االستعمار. الثائرين لمجزائريينالتي أصبحت بعد ذلك ممجأ  كما ىو الحال في مرتفعات القبائل في الجزائر أو
 ىام في توزع السكان  دور ولمموارد الطبيعية -
أثر في  الفوسفات وغيرىا أوالحديد  أو الثروات المعدنيةوجود  أو الغاز أوالنفط  أومثل وجود الثروات الباطنية   -

حيث استخدمت عوائد  أوحيث توجد الثروات الباطنية  شرقي شبو الجزيرة العربيةفي  كما أوالتوزع الجغرافي لمسكان 
ة من التي استوعبت أعدادًا كبير )نشاء بعض المدن إأدت إلى و  النفط في تطوير المراكز العمرانية القائمة

مناطق جذب سكاني قوي  إلى صردية والكويت واإلمارات العربية ومن شرقي السعو دتحولت م أو  (السكان
  من قبل. كثافتيا بشكل لم يحدث في تاريخيامن اد وز , فييا صورة التوزع ر منغيّ 

 (درجات 3ا أفكار صحيحة لكل منهخمسة ) ي كتفى ب                                                   
  الذي يساعد عمى تزايد السكان د المركز اإلداريفي وجو  العوامل اإلداريةدور  يتمثلو  -
 الخدمات المختمفة أو يصبح مركزًا لتجمع المؤسسات الحكومية حيث   -
  في القرى والمراكز العمرانية األصغر ةمحدودفي حين تكون الخدمات  -
تمييا  ثم المدن الصغيرة ثم مركز المحافظة عاصمة الدولة أوالً يفضل سكان المناطق الحضرية االستقرار في  -

  في جميع األقطار العربية. مالحظتيا الظاىرة يمكن , وىذهالقرى
 (درجات 5لكل منها  تينصحيح تين) ي كتفى بفكر                                                        

يقبل أي مقترح صحيح  في الوطن العربي. لمسكان المتوازنتوزع الجغرافي تحقيق الرأي الطالب حول كيفية  المقترحات
 عمميًا.

  (درجات خمسواحد ي كتفى بمقترح )                                                                         
 

 (خمس درجاتحدة فكرة وا )         .أي فكرة عممية صحيحة يصوغيا الطالب كخاتمة لمموضوع الخاتمة:
     ( درجات 5)لممقدمة   مالحظة:

 (لشرح كل نمط يكتفى بفكرة واحدة ولمشرح ثالث درجات -درجتان لمنمط  – درجة 10) األنماط -
 مع الشرح بخمس أفكار لكل فكرة ثالث درجاتيكتفى  ( ةدرج 25)دور العوامل الطبيعية  -
       (                            درجات 5)كرة يكتفى بفكرتين لكل ف ( درجات 20) العوامل اإلدارية -

 ( رجاتد 5) الخاتمة          ( درجات 5) المقترحات
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 درجة( 60):خريطة لمجمهورية العربية السورية بحدودها البري ة والبحرية وثبت عميها مع التسمية ما يأتيارسم  :خامساً 

 .الفراتمجرى نير  –               .دمشق -حمص سكة حديد  -
 .بحيرة األسد موقع –      .منجم إسفمت كفرية –                               .جبل العرب -

 

 
 توزع الدرجات وفق اآلتي : 

 الخريطة.توزع وفق ما هو مبين عمى  ةدرج 30 :الهيكل -
 ةدرج 30 المسميات: -

   درجات 20:  نير الفرات مجرى -

 .  (درجة 22=  4×  5أي )  درجات 5 الباقية المسمياتمسمى من  ولكل   -
 

 -انتهى السمم  -
                                                                                              تعميمات خاصة بالتصحيح                                                                                                        

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

 دبحيرة األس

 جبل العرب 

 كفريت

 دمشك -سكت حمض 
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 خاص بالمكفوفين

 

 تبقى األسئمة كما هي ويستبدل السؤال خامسًا كما يأتي:
 درجة 60           ؟وريةتحدث عن البيئة المتوسطية شبو الجافة والبيئة المتوسطية الجافة في س: خامساً 

 :البيئة المتوسطية شبه الجافة
  .من منطقة الجزيرة ( الشمالية) تشمل االجزاء  -
 .ىضبة حمب -
 .سيول حوران وأسيول وادي العاصي  -
 .( ممم سنوياً 522-222معدل امطارىا بين )  -
 . الحرارة مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء  -
 فييا. الصقيع ظاىرة مألوفة -
            اكميل الجبل   أو ميرمية أو حولية ذات فوائد طبية )بابونج وأعيصالن(  –)عذم نباتاتيا معمرة -

 .الزعتر البري( أو
 النمس( -ابن آوى –الحيوانات )الثعمب  -

 درجات( 5نها صحيحة لكل م ) ي كتفى بست فكرٍ                                                                                         
 البيئة المتوسطية الجافة

 .تشمل البادية السورية -
 .ممم سنوياً  222معدل أمطارىا اقل من  -
 .ئات جفافا لبعدىا عن البحريأكثر الب -
 .وجود الحواجز الجبمية التي تمنع وصول المؤثرات البحرية إلى الداخل -
 .المدى الحراري فييا كبير حارة صيفا باردة شتاءً  -
 .الرغل( -الشنان -شيحنباتاتيا ) ال -
 .حيواناتيا )سريعة العدو كالغزالن واالرانب( -
 , وىي تتعرض لمصيد الجائر.الطيور كالقطا والحجل والحباري والصقر -

 درجات( 5صحيحة لكل منها  ) ي كتفى بست فكرٍ                                                  
                   

   المكفوفين سممانتهى                                         
 


