
داالللبنانى االا فارصااألاالاثااالطااللة ملادااا اداان الن اخرا لالام اا اثانلانااا اي ان االلطاااا  ااا االل ةنعاان اعانى االقتصاان

راالقتصاندمد.ارنلسينثدات تفتاعالينًارا اللصجن ألا اللصاالىزمتاعباااللااالرئا الق الض االللبننىيدات لاتابشكخاكبيااجاالًابسبباالىعاالماالااا 

اايااعاداكبيااا االلانشآ االلاننعيدرا بسببااللصهجياا لجاألااللياااللعنالدااللانلاألاالا صناً.ا اللاننعدا صيبتابأضاال اكثياألابطكلات

ار اثي ا نااللز العداتعاضتاالل االاالااشبهاشناخ.ا قاثيانار االلجن ارابسبباالقجصينثن ا القعصاالءال االقثاال يليدا.

القىصان االلاذ اتجلا ابشاكخاالانتارا اتاال  اتياادااللنانت االلاطلا ااالنااللنصيجدااللةبيعيدالهذالاالل التعاكنىتات تفااللنا راقابخاتاالجعاعالياد

ا اص ثطاثادااللا الط اانه.

ا
 04-04ص  –برنامج األمم المتحدة االنمائي  –مالمح التنمية البشرية المستدامة في لبنان                      

ا

ا2اللاسصناااااااااااا 

 

        
  في الجغرافيا مسابقة

 المدة : ساعة واحدة

 
 عالمات( 5اتجاهات ) 
 

 أكتب على ورقة اإلجابة:                                                        .4
                     (1    ):   المشار إليها باألرقامأسماء الوحدات التضاريسة  .أ 

                      

 ء المدن الساحلية المشار إليها باألحرفأسما .ب 
 (1)ل ، وذلك من الجنوب نحو الشما)أ، م، ع، خ( 

 

                     (5.0)  \\\\\\\اسم السهل المشار إليه بالرمز   .ج 
           

حتى مصبه.  واذكر اسم المسطح  ط، ومن النقطة طاني و ذلك من منبعه حتى النقطة اتجاه مسار نهر الليط .د 
              مائي التي يصب فيه.ال

                                                         (1)                                           
 موقع لبنان بالنسبة إلى كل من :  .ه 

  (1)      .        فلسطين المحتلةسوريا و     
 

 جهة الشمال.  حدود لبنان الطبيعية من .و 

   (5.0) 
ا

ا

 عالمات(8المجال الثاني: تحليل مستندات جغرافية.                                                     )

 
 ، مصدره وموضوعه.                                                             2حدد طبيعة المستند  .2

 (1) 
 : 2من خالل المستند  .3

 الثالثة )الزراعة، الصناعة، التجارة(لقطاعات االقتصادية كّل من احدد سبب التراجع في  -أ     
      . في لبنان 1775 -1790خالل األحداث من العام 

 (1.0) 
 حدد النتائج المباشرة لهذا التراجع على االقتصاد اللبناني.                                          -ب   

 (1) 
 

 (1)   .        اللبناني، وتأثيره على قطاع التجارة والخدمات بّين طبيعة النظام االقتصادي .4



ننطقااللامفيداالل االلاانا ب نصداالل ابيا  ا ضا الثيهن.ا تشاياا....ا ر البننناىجاا ناالقتجنهااللا يساللهجاألااللاالالليداتااجنءاا االلا

"ابيا  االلكباى"ا.ا النالذالااللنز حااللامف ارا اتزالمااااساصاارااـ%اا االلننزثي االلامفيي االثص ا الار اانامعافابا97اللبينىن االل ا نا

نا ب نصدااللعنصادرا ال تفنعااعافااللبةنلدار اىصيجداللصفن  االلكبياار ااسص من االلصنايدابي االلامفا اللاامند.اانا دىاالل اتض لااللاا

اللاانا زمندألااللضغطاعل االل اان االقجصانعيداكنلصعليلا اللاطدا اللسك ا غيالانراضضانردااللا اباا زااشاك  االجصانعياداعامااألارا ا

االلاانا تاد االلبيئدااللامفيدرا تاالجعاالقىصن االلز الع .
 439و438، ص 4991، مكتب األنيسكو االقليمي للتربية، عمان السياسات السكانية في الوطن العربي                

ا(3المستند رقم )

                                                                

 (5.0)     .                                  (3للمستند رقم ) اقترح عنوانا ً مناسباً  .0

 : (، حّدد3من خالل المستند رقم ) .6
 .                                                               في لبنان هجرة الداخليةال أبرز أتجاهات .أ 

 (5.0) 

 (5.0)    لحركة النزوح من األرياف اللبنانية.                               المسار العام .ب 

 (1.0)                        .         حّدد اآلثار السليية لحركة النزوح على المناطق الريفية، وعلى المدن  .ج 

 (5.0)         اذكر نوعين آخرين لحركة السكان. .9

 

 عالمات(                                              6)  المجال الثالث: كتابة نص جغرافي.
كمية المياه /مليون  واقع الموارد المائية في لبنان

 3م

 7955 الموارد المتاحة: -1

 2255 ة )األنهار(مياه سطحي -

 455 مياه جوفية تستخرج بالحفر -

 9155 مياه غير متاحة -2

 0455 مياه متبخرة -
 1535 مياه جوفية متسربة خارج لبنان -
 695 مياه سطحية في األنهار المشتركة -

 
 

 * عالمة على حسن الخط وترتيب المسابقة واستخدام مصطلحات جغرافية وتسلسل االفكار.

 موفقا.ا  عمالا                                                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ستند الم  

 جغرافيا ً أكتب نصا ً  ومعلوماتك (4) من خالل المستند  -8
 :"مبيناً فيهالموارد الطبيعية في لبنان"بعنوان سطراً(  10إلى  12)

في لبنان،  (المعادن، المياه، لموارد الطبيعية )التربةواقع ا -
 (3)     وفائدة لكل منها.

ن التربة والمياه في لبنان )مشكلتا المشاكل التي تعاني منها -
 (2)                       لكل مورد(.

وآخر للحد من التأثير للمحافظة على الموارد المائية اقتراحاً  -
 (1) .             السلبي للمقالع والكسارات

 



 مادة الجغرافيا

 العالمة االجابات المقترحة الرقم

1 

 المنطقة الساحلية، -3المنطقة الداخلية،  -2سلسلة جبال لبنان الغربية،  -1 أ
 بال لبنان الغربيةسلسلة ج -4 

 عالمة واحدة
 لكل إجابة()¼ 

 لكل إجابة()¼ عالمة واحدة  البترون-جبيل، م -جونية، أ -صور، ع -خ ب

 ½ سهل عكار ج 

ويصب في البحر )¼( ثم ينجه نحو الغرب )¼( نحو الجنوب الغربي  د
 ½(المتوسط)

 عالمة واحدة

 (½)يقع لبنان جنوب غرب سوريا     ه
 (½)شمال فلسطين                       

 عالمة واحدة

 ½ (½)النهر الكبير الجنوبي  و

2 

 )¼(طبيعته: نص   
برنددامج األمددم المتحددددة  –مصدددره:  مالمددح التنميددة البشدددرية المسددتدامة فددي لبندددان 

 )¼(  41-45ص  –االنمائي 

موضددوعه: تدداثير الحددرب علددى القطاعددات االقتصددادية فددي لبنددان )أو أي موضددوع 
 )½(ناسب(  م

 عالمة واحدة

3 

 )½(تراجع الزراعة بسبب االجتياحات واالعتداءات االسرائيلية       أ
 )½(تراجع الصناعة بسبب تدمير عدد كبير من المنشآة الصناعية   

 )½(تراجع التجارة بسبب انعدام األمن   

 عالمة ونصف

، تهور في الناتج المحلي )¼(، تراجع عملية االنتاج )¼(نتيجة ذلك توقف النمو  ب
 )¼(ومتوسط حصة المواطن منه )¼( 

 عالمة واحدة

، أدى هذا األمر إلى تدفق )½(طبيعته حر شديد االنفتاح على األسواق العالمية   4
الخدمات. رؤوس األموال العربية واألجنبية التي أسهمت في نمو قطاع التجارة و

)½( 

 عالمة واحدة

 نصف عالمة )½(أي عنوان مناسب   0

6 

 نصف عالمة )½(الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن بخاصة بيروت وضواحيها  أ

 نصف عالمة )½(حركة النزوح في تزايد مستمر  ب

 المدن:  ج
 زيادة الضغط على -  )¼(ارتفاع معدل البطالة  -)¼(  تضخم المدن  -

 )¼(بروز مشكالت اجتماعية عديدية  -)¼(  مات االجتماعيةالخد
 الريف: 

 )¼(ي تراجع االنتاج الزراع - )¼(تردي البيئة الريفية  -

 عالمة ونصف

 نصف عالمة )¼(، الهجرة نحو الخارج )¼(حركة االنتقال اليومية بين المناطق اللبنانية    9

في السهول ، متوسطة الخصوبة  التربة : متنوعة، معظمها رسوبي، فيضية خصبة   8
)½( .. 

 )½(فائدتها: تشكل مورداً هاما على الصعيد الزراعي. 
 

 )½(المياه : من خالل المستند 
 )فائدتين على األقل()½( فائدتها: تستخد للري واألعمال المنزلة ... 

 
 )½(المعادن: لبنان فقير بالموارد المنجمية المعدنية. 

 )½(ساسي للصناعة. فائدتها: تستخدم كمصدر أ

 ثالث عالمات

، االنجراف... النمو العمارني مشاكل التربة : االستثمار الجائر...، التلوث نتيجة ...  
 لكل مشكلة، المطلوب مشكلتين(½ العشوائي ...) 

مشاكل المياه: التلوث بفعل المياه المبتذلة ...، رمي النفايات  والمواد الكيماوية في 
 لكل مشكلة، المطلوب مشكلتين(½ الهدر ... ...) مصاد المياه...، 

 عالمتان 

 عالمة واحدة لكل اقتراح(½ أي اقتراحين مناسبين ...)   

 عالمة على حسن الخط وترتيب المسابقة واستخدام مصطلحات جغرافية وتسلسل االفكار

 


