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دائرة االستواء
مستند ( : )1الخريطة السياسية للعالم العربي

 -1اكتب أسماء الممرات المائية التي تشرف عليها شبه الجزيرة العربية من بين الممرات المشار إليها باألرقام ((4-3-
2-1
 -2اكتب اسم :أ -دولة عربية أفريقية تمر بها دائرة االستواء.

(عالمة واحدة)
(عالمتان)

ب -دولة عربية أفريقية تقع بكاملها شمال مدار السرطان وأخرى آسيوية تقع بكاملها جنوبه.
ج -المسطح المائي الذي يفصل شطري العالم العربي األفريقي واآلسيوي.
 -3اكتب اسم الدولة العربية المشرفة على المحيط األطلسي والبحر المتوسط
حدد موقع مقديشو بالنسبة إلى مدينة مسقط .
ّ -4

(نصف عالمة)
(نصف عالمة)

المجال الثاني:استعمال مستندات (9عالمات)
قام وزير االقتصاد والتجارة محمد الصفدي بزيارة إلى بغداد ،هي األولى من نوعها منذ قاذام الحكذ الجديذد ذي القذرال ،ة لاذو لذدعوة وزيذر
التجارة القراقي علد الفالح السوداني .وأه ما نتج من الزيارة إعادة إحااء ال جنو الوزاريذو المتذتر و وإعذالغ بغذداد ااذتقدادها الاذتقمال مر ذ
طراب س ي عم اات الترانزيت واللحث ي إعادة ضخ النفط وةتغال المصفاة .را ق الصفدي و د ضذ لذار المذدراء والالذراء ذي وزارة االقتصذاد
وةمثل القطاع الااص برئاس جمقاو المصارف رنسوا بااال ورئاس اةحاد رجال أعمال المتواط ورئذاس رر ذو التجذارة والصذناعو ذي طذراب س
والتمال ورئاس مج س إدارة بنك االعتماد ال لناني.
واةفق الجانلاغ ع ى ةاصاص مساحو ل صناعات ال لناناو ي مقذر بغذداد المقلذل ومسذاحو ل قذرال ذي المنطقذو االقتصذاديو ذي ذمال
للناغ ،وقال الوزير اوداني إغ القرال ع ى ااتقداد «لنقل اللضائع القراقاو علر مر طراب س ي مال للناغ ،نظذرا لقذرا المسذا و بانذي وبذان
القرال ،وقد أب غنا ذلك إلى الصفدي .أما ةصدير النفط القراقي إلى اللحر المتواط علذر للنذاغ ،هذو أمذر ممكذن وع ذى حكذومتي الل ذدين درااذو
الموضوع واللحث ي إعادة ةتغال مصفاة طراب س التي انت ماصصو ي ما مضى لتكرير النفط القراقي وا نقل ط ب للناغ إلذى وزارة الذنفط
القراقاو ،ألني يحقق بنظري مكااب اقتصاديو ل ل دين» .وأضاف أغ «ل قرال قدرة لارة ع ى ااتاقاا المنتجذات ال لناناذو و اذي مجذاالت وااذقو
لالاتثمارات ي قطاعات المصارف واللناء والسااحو ورارها».
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المستند ()2

حدد طبيعة المستند ( ،)2ومصدره وموضوعه.
ّ -5
حدد:
 -6من خالل المستند (ّ ،)2

(عالمة واحدة)

(ثالث أرباع العالمة)

 -نتائج زيارة الوفد اللبناني إلى العراق.

(نصف عالمة)

 -أعضاء الوفد الذين رافقوا الوزير في زيارته.

(نصف عالمة)

 أهم القطاعات التي يمكن االستثمار فيها في العراق.حدد
ّ -7
حدد
ّ -8

(ثالث أرباع العالمة)

وبين نوعه.
المصرف الوارد اسمه في المستندّ ،
مفهوم الترانزيت ،وأوضح كيف تتم عبر لبنان؟.

(عالمة ونصف)

المستندّ()3

(نصف عالمة)

حدد طبيعة المستند ( ،)3وموضوعه.
ّ -9

 -11من خالل المستند (:)3

المصدرة.
حدد قيمة منتجات الصناعة الكيمياوية
ّ
أّ .
حدد نسبة صادرات الصناعة الغذائية من إجمالي الصادرات.
بّ .

(نصف عالمة)
(نصف عالمة)
(نصف عالمة)

حدد نوع السلعة التي تحتل المرتبة األولى من قائمة الصادرات اللبنانية.
جّ .
قدر القيمة السنوية للصادرات اللبنانية عام .2117
دّ .

(نصف عالمة)
(عالمة واحدة)

 -11أ .اذكر خطوتين قام بهما القطاع العام لتنشيط الصناعة اللبنانية.

(نصف عالمة)

أهمية واحدة لشراء المنتجات الصناعية اللبنانية.
بّ .بين ّ

كتابة نص جغرافي (ست عالمات)

مستند ( :)4الميزان المائي للعالم العربي (مليار متر مكعب).

 -12باالعتماد على المستند رقم ( )4ومعلوماتك ،أكتب نص ًا جغرافياً

(بحدود 15-12سط اًر) ،حول المياه في العالم العربي ،تُبيِّن فيه:
(عالمة ونصف)
 ست ًا من مصادر المياه في العالم العربي.وسببين ّأديا إلى هذا الواقع.
 واقع الميزان المائي العربي،ْ
 أربعاً من مشاكل استثمار المياه في العالم العربي. -اقتراحاً واحداً لحسن استثمار المياه العر ّبية.

(عالمة ونصف)
(عــالمتـان)

مياه
مكررة

(عالمة واحدة)

*ّشكلّالمسابقةّ(ّ:تماسكّالنصّ–ّمصطلحاتّومفاهيمّ–ّترتيبّالمسابقةّّ-إمكانيةّقراءتها)(ّ.عــالمةّواحدة)
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نموذج مص ّحح  +باريم ال ّتصحيح
جزء
السؤال

التصحيح
 -2مضيق باب المندب)½( .

1

العالمة

 - 3مضيق هرمز)½( .

1

2

أ -الصومال (½) ب -الدولة األفريقية تونس (½) واآلسيوية اليمن (½)

3

المغرب (½)

½

4

تقع إلى الجنوب الغربي من مسقط (½)

½

5

طبيعته :نص (¼)

مصدره)¼( 2002 -3 -11 www.almanar.com :

موضوعه :نتائج زيارة الوزير الصفدي إلى العراق
أ.
6

ج -البحر األحمر (½)

2

1

(أي موضوع مناسب) (½)

إعادة إحياء اللجنة الوزارية المشتركة (¼)  /إعالن بغداد استعدادها استعمال مرفأ طرابلس في الترانزيت
(¼)  /البحث في إعادة ضخ النفط إلى المصفاة (¼)

ب .رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل (¼) ورئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط (¼) ورئيس غرفة التجارة
والصناعة في طرابلس والشمال(¼) ورئيس مجلس إدارة بنك االعتماد اللبناني (¼)

¾
1
½

ج .قطاعات المصارف والبناء والسياحة (½) (العالمة كاملة ال تجزأ)
7

بنك االعتماد اللبناني (¼)  /ينتمي إلى المصارف الخاصة (أو التجارية) (½)

8

الترانزيت حركة تجارية للبضائع من دولة ألخرى عبر أراضي دولة ثالثة (½) ،تتم عبر لبنان من خالل مرفأي
بيروت وطرابلس وتشمل عبور البضائع المستوردة من الدول الصناعية إلى الدول العربية وبالعكس)1( ....

2

طبيعة المستند:جدول (¼)
مصدره :وزارة الصناعة – مصلحة المعلومات (¼)

¾
½1
½

أ .قيمة المنتجات الصناعية الكيمياوية المصدّرة  101 :مليون دوالر (½) (ضرورة استعمال وحدة القياس بشكل
صحيح).
ب .نسبة الصادرات الصناعية الغذائية )½( .% 10.76 :
ج .معادن عادية ومصنوعاتها (½)
10

د 1134 .مليون ×  2268 =2مليون دوالر تقريبا ً (½)

½1

11

 -12أ

أ -إعفاءات ضريبية لبعض االستثمارات الصناعية الجديدة (½) /منح الصناعة المحلية األفضلية في مشتريات
القطاع العام (½).../
ب -ب -تأمين ديمومة العمل للعاملين في الصناعة /توفير فرص عمل صناعية جديدة /تعزيز روح االنتماء الوطني..
(½) المطلوب أهميّة واحدة)
 مصادر المياه :األمطار والثلوج -الينابيع -األنهار -البرك والبحيرات -المياه الجوفية -تحلية مياه البحر -معالجةالمياه المبتذلة -األودية السيلية.

½1

½1

* المطلوب ست مصادر متنوعة 1/4 ،عالمة لك ّل مصدر.
 واقع الميزان المائي العربي :عاجز.-12
ب

 -األسباب :تزايد السكان -نقص التعاون -الهدر -سيطرة الصحراء -النزاعات...

½1

*  1/2عالمة لواقع الميزان المائي ،وعالمة واحدة لسببيْن 1/2 ،عالمة لك ٍّل منهما.
-12
ج
 -12د

 مشاكل استثمار المياه :ضعف استثمار الموارد المتاحة -الهدر في المياه المستثمرة -استنزاف الموارد المائيةالجوفية -ارتفاع معدالت تلوث المياه -ضعف التنسيق بين الدول العربية -محدودية التحكم بالموارد المائية
المشتركة مع دول غير عربية...
 أي اقتراحين مناسبين لحسن استثمار المياه( .إقامة سدود -منع التلوث -بُنى تحتية سليمة.)...*  1/2عالمة لكل اقتراح.

2

1

الشكل:
 تماسك النص  1/4عالمة. مصطلحات ومفاهيم  1/4عالمة.13

 ترتيب المسابقة  1/4عالمة. إمكانية قراءة المسابقة  1/4عالمة.مالحظة :
 إذا لم يت ّم استثمار معلومات المستند رقم (ُ ،)4تحسم عالمة واحدة. -إذا تجاوز عدد أسطر النص  17سطراًُ ،تحسم عالمة واحدة.

1

