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 م8102الثانوية 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:
  بالغا :          أكبر نسبة إنتاج لألسماك في سورية يأتي من -أ

  السودان :                  جات الزراعيةالدولة التي تعتمد عمى النقل النيري لنقل الركاب والمنت -ب
    الخابور  عند البصيرة ىو: الرافد الذي يصب في نير الفرات -ج
  تيران                 الجزيرة التي تقع عد مدخل خميج العقبة : –د 

 الورد             ادي الفرات :من حقول النفط السوري في و  –ه 
   الالذقية من المحافظات الجاذبة لمسكان في سورية : –و 

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

 ما نتائج تعرض الوطن العربي لعصر مطير في الحقب الجيولوجي الرابع؟ -1
 مائي.نشط الحت ال -
 حفرت األنيار أوديتيا. -
 .أو الدلتات تشكمت السيول الفيضية -
 .مجان الساحميةبعض الخردمت  -
 .( اتيبالرسوب أو الحفر ) المنخفضات الداخميةردمت  -

 أربع فكر صحيحة لكل منها خمس درجات(يكتفى ب)                                                                         
 ب التضاريس السورية اآلتية إلى البيئة المناخية المتوسطية التي تقع فيها:انس -2

 الجافة.          جبل البشري -
 شبو الجافة.          سيل حوران  -
 الرطبة.         الجبل األقرع  -
 شبو الرطبة.        أعالي ىضبة الجوالن  -

 صحيحة خمس درجات( لكل إجابة)                                                       
 فس ر تزايد أهمية الصناعات االستهالكية في الوطن العربي. -3

 توافر الخامات الالزمة ليا. -
 وجود األسواق لتصريف منتجاتيا. -
 الموجود في األقطار العربية يتناسب مع ىذا النوع من الصناعة. يالمستوى التقن -
 صغر حجم رأس المال الالزم لقياميا. -
 األيدي العاممة ) الخبيرة (. توّفر -

 خمس درجات(أربع فكر صحيحة لكل منها يكتفى ب)                                                          
 
 
 



 3 صفحت                   (      حقىق النشر والتىزيع والطبع محفىظت لىزارة التربيت م8102 خاص بالدورة االمتحانيت األولى العام الجغرافيت الفرع األدبيمادة )

 ف المدن العربية اآلتية بحسب الشكل:صن   -4
 طولية.             جدة  -
 شعاعية.          صفاقس -
 طولية.           القاىرة  -
 .أو شطرنجية )أو شكل ىندسي مربعات أو مستطيالت( شبكية        أبو ظبي  -

 )لكل إجابة صحيحة خمس درجات(
  ةدرج 04                                                               :السؤال اآلتيأجب عن ثالثًا: 

 ية في الوطن العربي من حيث:بوازن بين التربة المتوسطية والتربة السه
 وفق جدول        النشاط البشري ( في كل  منهما. –المون والصفات  –النتشار )ا

 
عناصر 
 الدرجة يةبالتربة السه الدرجة التربة المتوسطية الموازنة

 االنتشار

الكمسية المجاورة  يضاتنتشر في األر  -
 .لمبحر المتوسط

أو في األراضي الكمسية حيث المناخ  -
 المتوسطي.

 
 (خمس درجاتبفكرة واحدة )يكتفى 

 د 5

بين التربة  تشغل النطاق االنتقالي -
 .المتوسطية والصحراوية

 أو إقميم النجود العميا )الشطوط(. -
 أو المنطقة الداخمية الغربية من بالد الشام. -
 أو عمى هوامش الصحراء. -

 (خمس درجاتبفكرة واحدة )يكتفى 

 د 5

 د 5 .حمراءأو لونها سمراء  - المون 
 

 د 5 أو الداكن. تتميز بالمون القاتم -

 الصفات
 .غنية بأكاسيد الحديد -
 أو أكاسيد المنغنيز. -

 (خمس درجاتبفكرة واحدة )يكتفى 

 تحتوي عمى كمية كبيرة من الكمس والطين - د 5
 .والشيح كالحمفاءتظهر فيها نباتات  -

 (خمس درجاتبفكرة واحدة )يكتفى 

 د 5

النشاط 
 البشري

 رة.األشجار المثمتزرع ب -
 الحمضياتأو 
 الزيتون أو
 الحبوب كالقمح أو

 لزراعة.اأو 
 (خمس درجاتبفكرة واحدة )يكتفى 

 د 5

 د 5 الرعي -

 

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

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

 .درجة المعمومات الصحيحةينال ولم ي جب عن الطرف المقابل ا إذا كتب الطالب طرف واحد من أطراف الموازنة صحيحً  *
 .طالب درجة الصفروردت الموازنة سرداً ينال الإذا  *
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 درجة(60)                                                             رابعًا: اكتب في الموضوع اآلتي:
نادرًا ما يممك بمد من مقومات سياحية مثل سورية بحكم موقعيا وحضارتيا لكنيا تحصل في المقابل عمى دخل سياحي متواضع 

 انمقارنة بالدول المتقدمة كالياب
يك ما الحمول وبرأ ،مية ومقومات ومشكالت السياحة في سورية، مبّينا كيف استثمرت اليابان مقوماتيا السياحيةفي أىابحث 

 ة؟لتطوير القطاع السياحي في سوريّ 
 درجات( 5)  المقدمة: 

 .الحضاراتضافة إلى غنى تاريخيا بإ تتميز بموقع جغرافي ميمو تعتبر سورية محطة التقاء بين قارات العالم 
 تصمح مقدمة لمموضوع. السياحة في سوريةعن  يصوغيا الطالب بمغتو الخاصةأو أي فكرة عممية       

  :اآلتيةاألفكار  المناقشة والربط بين شملتعناصر الموضوع و 
 (درجات 20) :أهمية السياحة

 أثار إيجابية عمى حياة العاممين بيا صناعة السياحة من الموارد االقتصادية الميمة إذ يعكس تطويرىا وتفعيميا تعد  
 أهمية السياحة باألفكار المدرجة أدناه()تقبل أية مقدمة تدل عمى ربط الطالب 

 أو تؤمن تموياًل ذاتيًا لممناطق السياحيةما مردود الصناعة أو التجارة أو النفط  يضاىي إلى حد   مردودا كبيراً  توفر -
 أو تسيم في الدخل الوطني وسيمة إلدخال العممة الصعبة كونيا  -
ط أو تنشّ  الصناعة وأتنعش قطاع الزراعة  وأ ش االقتصاد المحميتنع (لسياحة بجميع فروعيا والخدمات السياحيةوا) -

 جميع المين
 (مما ينعكس إيجابيًا عمى السكان وأجيزة اإلدارة المحمية لتطوير المنطقة)ر المرافق والبنية التحتية واالتصاالت طوّ وت   -
                                   .تؤمن فرص عمل لمسكانكما  -

 (درجات 5لكل منهما  حتى لو كانت من خارج الكتاب صحيحتين ي كتفى بفكرتين) 
 درجات( 20) ة:يالسياحمات مقو ومن ال 

 الطبيعة الخالبة -
 الجغرافية المتنوعةو   -
 تنوع الفصول وأخ المتنوع المناو كذلك   -
 مظاىر الحياة الطبيعية واالجتماعيةتنوع  و  -
تعد من أغنى الدول في العالم أو  موقع أثري 3333فييا أكثر من أو المخزون اليائل من المواقع األثرية و  -

 التاريخية رية بموجوداتيا األث
 البعد القوميو  -
 كرم الضيافة عند الشعب السوري.كذلك  و -
                                       فر المنشآت السياحيةتو و  -

 (درجات 5لكل منهما  حتى لو كانت من خارج الكتاب صحيحتين ي كتفى بفكرتين)
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   درجة( 25):في الجمهورية العربية السورية منها السياحةيعاني منها قطاع مشكالت بينما هناك عدة 
 ضع في التخطيط والتنسيق بين الوزارات واالداراتاتو ال -
 .(االقتصادية واالجتماعية)عدم وضع نشاط السياحة في مركزه ضمن سمم أولويات التنمية و  -
 ضعف الموارد المالية المخصصة لمترويج السياحي وعدم كفايتيا.و كذلك  -
 قدم بعض التشريعات التي تعمل فييا وزارة السياحة.و  -
 عمية دور األدالء السياحيين ومستوى أدائيم في العمل السياحي.ضعف فاو  -
 النقص في الوعي السياحي لدى المواطنين يضًا أو  -
 قصر الموسم السياحي )فصل الصيف( و كذلك  -
 الرسوم كثرة الضرائب وو  -
 قالتوزع الجغرافي غير المتوازن لمفنادو أيضًا  -
 انخفاض مستوى الخدماتو  -
 صوص األثار والعبث بالمواقع األثرية والطبيعيةضافة إلى مشكمة لباإل -
 .كما أن االستقرار واألمن واليدوء من أىم متطمبات السياحة -
بالفكرة الرئيسية وفي حال عدم ربطها يكتفى عمى أن ترتبط  درجات 5لكل منهما ة أفكار صحيحة بثالثي كتفى )

 (الربطدرجات لعدم  5بفكرتين ويخسر الطالب 
  درجة( 25):من خالل ةيالسياحتستثمر مقوماتها اليابان 

كثرة مناطق الجذب السياحي بسبب  أو من الناتج المحميالنشاط السياحي في اليابان حصة كبيرة  حيازة -
 .كالمحطات الواقعة إلى الشمال الشرقي من طوكيو

 الساحمية وأالسياحة الصيفية في المنتزىات الوطنية  تنشط  و   -
 وأحمامات الوحل  وأالمداخن الكبريتية  وأفورات المياه الساحمية ناحيث تكثر أو وفي المناطق البركانية   -

 ة حيث أقيمت منتجعات سياحية حوليا بشكل منتظم.توجد الينابيع مع المياه الحار 
 جارىا وأعشابيا ز اليابان بجمال الطبيعة ووضوح فصوليا وتنوع أزىارىا وأشضافة إلى تميّ إ -
 الياباني. لإلنسانوساعد ذلك عمى خمق حس االبتكار وجمال االبداع الثقافي والصناعي  -

 (درجات 5لكل منها  بثالث فكر) ي كتفى                                                                  
 درجات( 5:)الخاتمة:و  و الحمول المقترحات

 يقبل أي مقترح صحيح عمميًا. .ي في سوريةالسياح تطوير القطاعحول رأي الطالب  
  (درجات خمسواحد بمقترح  ي كتفى)                                                                                  

 (خمس درجاتفكرة واحدة  )         .أي فكرة عممية صحيحة يصوغيا الطالب كخاتمة لمموضوع
 (1x 5( المقومات )1x 5األهمية )  ( درجات 5)لممقدمة   مالحظة:
 (2x 5المقترحات أو الحمول )  (3x 5( اليابان )3x 5المشكالت )           
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 درجة( 60):ة لمجمهورية العربية السورية بحدودها البري ة والبحرية وثبت عميها مع التسمية ما يأتيخريطارسم  :خامساً 

 .جبل عبد العزيز –    .             مطار دير الزور موقع -
 .مدينة دمشقموقع  –     .   منطقة لزراعة الحمضيات –                           مجرى نير العاصي. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 توزع الدرجات وفق اآلتي : 
 الخريطة.ن عمى توزع وفق ما هو مبي   ةدرج 30 :الهيكل -
 ةدرج 30 المسميات: -

  درجات 20: العاصينير  مجرى -

 درجة(.  23=  4×  5) أي  درجات 5ولكلٍّ مسمى من المسميات الباقية  -
 

  –انتهى السمم  -
 

  عبد العسيسجبل 

 مدينت دمشك 

 زراعت الحمضياث 

 مطار دير السور

 نهر العاصي

زر
ث

يا
ض

حم
ال
ت 

ع
ا
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                                                                                                                                                                                   تعميمات خاصة بالتصحيح                   

 .    اإلجابةتمك  وتكتب الدرجة المستحقة فوق، 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  إلىتوضع درجة السؤال الثاني ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع  -3
 .  اإلجابةورقة  أعمىوترفع الى الحقل الثالث في توضع درجة السؤال الثالث ضمن مربع  -4
 .   اإلجابةورقة  أعمىتوضع درجة السؤال الرابع ضمن مربع وترفع الى الحقل الرابع في  -5
 .  اإلجابةورقة  أعمىفي   الخامسترفع درجة السؤال الخامس بعد جمع درجتي الهيكل والمسميات في مربع واحد الى الحقل  -6
 ادة الجغرافية لجنة واحدة.يقوم بتصحيح ورقة م -7
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 خاص بالمكفوفين
 

 تبقى األسئمة كما هي ويستبدل السؤال خامسًا كما يأتي:
 درجة 60               تكمم عن محاور توزع السكان في سورية.: خامساً 

 يأخذ التوزع الجغرافي لمسكان في سورية ثالث محاور رئيسية ىي: -
% من سكان سورية رغم صغر مساحتو 7,8كز فيو حوالي المحاذي لمساحل يتر  المحور الساحمي: -1

  % من مساحة القطر2,2التي تقارب 
 ويتمثل بمدن الالذقية وجبمة وبانياس وطرطوس. -
 سكان سورية، % من 84الذي يتركز فيو تقريبًا  المحور الداخمي: -2
 درعا( والعاصمة دمشق ،حمص ،حماه ،ادلب يضم أكثر المدن )حمب، -
  الطبيعية من توافر مياه األنيار والتربة الخصبة في ىذه المناطق  فقط تضافرت الظروف -
زمن الدولة العثمانية واآلتي من اريخية البشرية المتمثمة بأمن طريق الحج السمطاني تالظروف ال -

 اآلستانة إلى حمب فدمشق التي كان يجتمع فييا الحجيج من كل أرجاء الدولة 
 ضافر ضمان أمن طريق الحج السمطاني فييا وينطمقون باتجاه الديار المقدسة وت -
 مع ضمان أمن الطرق الداخمية لمتجارة الدولية فتمثل األثر الديموغرافي المزدوج  -
  افر األمن واالستقرار النسبي ليالذلك في رفع وتيرة التركز نتيجة تو  -
 مما رفع من معدالت نموىا االقتصادي والسكاني واالجتماعي عمى حد سواء  -
 % من السكان في ثالث محافظات ىي )حمب، دمشق، ريف دمشق( 45قريبًا ويتركز ت -
 وىناك تباعد المدن عن بعضيا أكثر  منطقة الجزيرة: -3
 وتتركز المدن عمى ضفاف الفرات والخابور )الرقة، دير الزور، الحسكة(  -
 %18ويمثل سكان ىذه المحافظات تقريبًا  -
   من مساحة سورية. %43بالرغم من أن مساحة ىذه المنطقة تجاوزت   -

 درجات( 6صحيحة لكل منها  فكر   عشر) ي كتفى ب                                                                                        
                   

   المكفوفين سممانتهى                                         
 


