باسمه تعالى

الصّفّّالتّاسع

مسابقة في الجغرافيا
المجال األول  :تحديد مواقع واتجاهات (أربع عالمات)

المستند رقم 1

 -1استعن بالمستند رقم ( ، )1واكتب على ورقة االجابة:
أ .اسم المسطح المائي الذي يصب فيه نهر الفرات ،والمسطح المائي الذي يصب فيه نهر النيل.

ب .أسماء الدول العربية األفريقية التي تمتلك الكبريت وتطل على البحر المتوسط.
ج .اسم دولة عربية تمتلك الحديد وتقع بكاملها شمال مدار السرطان.

د .أسماء الممرات المائية الطبيعية يحسب األرقام .4 ،3 ،2 ،1
هـ .موقع مدينة الخرطوم بالنسبة إلى الممر المائي رقم .4

المجال الثاني :تحليل مستندات (تسع عالمات)
حدد طبيعة المستند ( )2وموضوعه.
ّ -2
 -3بالرجوع إلى المستند (:)2
أ .اذكر اسم دولة عربية تتمتع بنصيب فردي

(¾)

وحدد نصيب الفرد فيها.
مرتفعّ ،
ومعدل وفيات األطفال،
ب .قارن بين نصيب الفرد
ّ
ماذا تستنتج؟

(¾)
()1

معدل وفيات األطفال)½( .
 -4أوضح سبباً الرتفاع ّ

()1

(½)

(½)
(½)
(½)1

نصيب الفرد من
الناتج الوطني
بالدوالر
26774

12

الكويت

27431

11

لبنان

8854

22

السودان

2153

61

اليمن

231

الصومال

288

51
112

الدولة
قطر

المستند رقم ()2

معدل وفيات االطفال
لكل ألف طفل

بسبب تزايد استيراد غرف النوم الخشبية الجاهزة من
ال ردية اليغيرة ال توساة ت و
السوق ال حلية م

د

«على البا

اليني م ماليزينام سر،سنام لياالينام تر.يناأأأ بندع

ء»م بدع ال عل و

الع ّال يهجر

م

هذه اليناعةأ

خل الحتومة لح اية ال عتا ي
ع تتد ّ

سقد ارت عت حية غرف النوم الجاهزة ال ستوردة للى  04س
هذا يشير بوضوح للى لغراق السوق م
تدمير منهج

لل يا،ش ال حلينةم

ال حليةم سي ا القل ّة سقط ه
هذا يست يد م

يع لو سائق

سني ا ع غالبيتهنا هن

صناعة ال

ر

ا

علنى

مج ل السوقم هذه النسبة للى تزايد متواصنل مننذ سننوا م

مينا،ش سردينة صنغيرة متوسناةم تعت ند سن

ال بيعنا م ينبدل بالتنال

للنى

سنوقها ا ساسنيّة علنى ال بيعنا

على ا سواق الخارجيةأ

ع وماً «دها ال وبيليام ح ر الخشبم النجارة عربيّةم التنجيدم الرسم على الخشبم التقشني،م

يل ت للى ع بعض .بار معل ّ

ع وميةم ع س

مينا،ش ال

سن

مهنهم ال ور ثنة ع ال تتسنبةم ليسناو ال سنتورد

محا لة اضحة للسيارة على حيص ع.بنر من

ميا،ش .بيرة تعت د مبيعاتها بجزء عساس

تجار الخشبم تجار الق اشأأأ»م
سيارا

قبل ال ستوردي م س

ال ئة م

ر

نا

لبننا

هذه الحرف س

ال لبنا تر.وا ال هنة بحثاً ع

تجارة الخضر ال ا.هةم ع حوّلوا ميا،عهم للى محال س ا،ة مين

ميندر خخنر للعني،م بندع ا

مار.تأأأ

جريدة ا خبارم السبت  ١٣تشري

حدد طبيعة المستند رقم ( ،)3ومصدره.
 -8أّ .
ب .اقترح عنواناً له.

ل ٩٠٠٢

ا

المستند رقم ()½( )3
(½)

 -7من خالل المستند رقم (:)3

وبين الخيار الذي سلكه الصناعيون بسبب هذه المشكلة()1
أّ .
حدد المشكلة التي تواجه صناعة المفروشات اللبنانيةّ ،
(½)
بّ .بين دور الدولة في هذه المشكلة.
(½)

المحلية.
حدد السبب الذي يؤدي إلى تدمير المصانع
جّ .
ّ
دّ .بين العالقة القائمة بين حجم المصنع واألسواق التي تتوجه إليها منتجاته.

 -6أوضح خطوة يمكن أن تقوم بها الدولة لتطوير القطاع الصناعي في لبنان ،ودو اًر واحداً للمستهلك في ذلك)1( .
 -5أوضح بفكرة واحدة كيف يمكن للتكامل العربي أن يساعد على تطوير الصناعة اللبنانية.
المجال الثالث :كتابة نص (6عالمات)
باالعتماد على المستند المرفق وعلى معلوماتك ،اكتب نصاً

جغرافياً (بحدود 18 – 12سط اًر) ،حول الزراعة في العالم العربي

تبين فيه:
ّ ،
أ .واقع الزراعة في العالم العربي.

ب .أربع سمات للمشكلة الزراعية العربية.

ج .أربعة أسباب للمشكلة الزراعية في العالم العربي.

د .اثنتين من اإلمكانيات التي يوفرها التكامل العربي
للحد من أزمة الغذاء.

()1
()2

()2

()1

()1

إن المؤشرات االقتصادية تبين أن السياسات الزراعية
للبلدان العربية لم تحقق تقدما يذكر في زيادة المساحات
المزروعة في حين أن تزايد الطلب على الغذاء بلغ  ٪ 7مقابل
 ٪ 2.8لإلنتاج .يرجع ذلك إلى عوامل متعددة أبرزها،سوء
إدارة القطاع الزراعي وتخلفه التكنولوجي ،ندرة الموظفين
األكفاء والمختصين ،وفشل اإلرشاد الزراعي بإقناع المزارعين
بتبني النماذج والتقنيات الزراعية الحديثة ،و ضعف استغالل
األرض نتيجة لقلة المتساقطات وشدة التبخر ،حيث تق ّدر
المساحة المزروعة بحوالي % 4,7من مجمل مساحة العالم
العربي  ،إضافة إلى تصحّر التربة وامتداد العمران والمصانع
إلى هذه األرض فضال ً عن سوء اإلستغالل مما ساهم في
استمرار الفجوة الغذائية ،و تدني اإلنتاج العربي من المواد
الغذائية.
المصدر :التقرير اإلقتصادي العربي ( 8991بتصرف)

()1

* الشكل (تماسك النص ،المصطلحات والمفاهيم ،ترتيب المسابقة ،إمكانية قراءتها)

المستند رقم ()4

(عالمة واحدة

أسس التصحيح – مادة الجغرافيا  -الصف التاسع –
رقمّ
السؤال ّ

1

العالمة ّ

مالحظات ّ

عناصرّاإلجابة ّ
أ .الخليج العربي – البحر المتوسط
ب .المغرب – الجزائر – ليبيا – مصر
ج .تونس
د .باب المندب – هرمز – جبل طارق

½
1
½
½1

¼ لكل إجابة
¼ لكل إجابة

ه .جنوب شرق

½

8

طبيعته  :جدول (¼) موضوعه :نصيب الفرد ومعدّل وفيات األطفال في بعض الدول
العربية (½)
أ .قطر يبلغ  26774دوالر /أو الكويت يبلغ  27431دوالر (¼ للدولة و½ للقيمة)
ب .في الدول التي يرتفع فيها الدخل الفردي تنخفض فيها نسبة وفيات األطفال ،والدول التي
ينخفض فيها نصيب الفرد يرتفع فيها معدّل وفيات األطفال.
تدني المستوى الصحي
أ .طبيعته :مقالة ،مصدره :جريدة األخبار ،السبت  ١٣تشرين األول ٩٠٠٢
ب .المشاكل التي تواجه صناعة غرف النوم في لبنان (أي عنوان مناسب)
أ .المشكلة :التعرض للمنافسة من البضائع المستوردة .
الخيارات التي سلكها الصناعيون  :تغير المهنة (العمل في قطاع التجارة و الخدمات)
ب .عدم تدخل الحكومة لحماية المعتاشين من هذه الصناعة.
ج .إغراق لسوق بالغرف الجاهزة المستوردة
د .المصانع الصغيرة والمتوسطة تعتمد على األسواق المحلية ،أما المصانع الكبيرة فإنها
تتوجه نحو األسواق الخارجية

6

دور الدولة :إعفاءات ضريبية لبعض االستثمارات الصناعية -حماية جمركية لبعض
المنتوجات المص ّنعة محليا.
دور المستهلك :شراء المنتجات الوطنية –.تشجيع الزراعات الصناعية.

2
3
4

7

5

2

توظيف أموال النفط في الصناعة اللبنانية يؤدي إلى  – ...التنسيق لشراء المنتجات اللبنانية
.....
أ %14 -من مساحة العالم العربي صالح للزراعة  %68منها واقع في المناطق الجافة -
تق ّدر المساحة المزروعة بحوالي  % 4,7من مجمل مساحة العالم العربي،

¾
¾
1
½

1
½
½
1
1
1

½½+
المطلوب  :دور
للدولة
دور للمستهلك-
½لكل إجابة
يكفي أي فكرة مناسبة

1

ب  -سمات المشكلة  :تدني االنتاجية ( % 2.8مقابل الطلب على الغذاء  - )%7استمرار
الفجوة الغذائية – ارتفاع الطلب على الغذاء وعدم القدرة على االكتفاء الذاتي  -تدني
عائدات القطاع الزراعي – تدني حصةالفرد من الغذاء.

2

ج -سوء إدارة القطاع الزراعي وتخلفه التكنولوجي ،ندرة الموظفين األكفاء والمختصين،
وفشل اإلرشاد الزراعي بإقناع المزارعين بتبني النماذج والتقنيات الزراعية الحديثة  ،و
ضعف استغالل األرض نتيجة لقلة المتساقطات وشدة التبخر ارتفاع األسعار في المدينة...

2

د – االمكانيات :األراضي الشاسعة وتنوع المناخ وإمكانية توظيف الرساميل - ،تبادل
الخبرات ورفع االنتاجية – توفر السواق االستهالكية ما يدفع لتحسين الجورد والنوعية-..
التعاضد من أجل مشكلة المياه العصب األساسي للزراعة

1

 تماسك النص والمصطلحات والمفاهيم -الترتيب وإمكانية قراءة المسابقة

½
¼ ¼+
½
½
½

½ لكل فكرة واضحة
(المطلوب فكرتين)
½ لكل سمة
(المطلوب  4سمات)
½ لكل سبب
(المطلوب اربعة اسباب)

½
½

½ فكرة عن التكامل
(المطلوب فكرتين)

