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 باسمه تعالى  

         
 

 األساسي التاسع: الصف 
  الجغرافيا:  المادة

 
 

 عالمات( خمسالمجال األول :  تحديد مواقع واتجاهات ) 
 (، وأكتب على ورقة االجابة:   1الحظ المستند ) 1

تي يجري فيها نهر النيل بالتدرج من ة ال  ول العربي  الد   اءسمأ .أ 
 (1)             .            المنبع إلى المصب

 رطان وتطل  بها مدار الس   ة يمر  ة أسيوي  اسم دولة عربي   .ب 
 )½(على البحر األحمر .                               

       .على مضيق باب المندبشرف ت  اسم دولة عربية أفريقية  .ج 
                                                   )½( 

 ة المشار إليها بالحرف )ج(زري  اسم الدولة العربية الج .د 
                                                   )½( 

تقع بكاملها جنوب مدار التي ة سيوياألعربية الدولة الاسم  .ه 
، والدولة العربية التي يقع أجزاء منها في أقصى السرطان

                                                                         (1)                                    الشرق العربي.
حيط بشبه الجزيرة العربية، ت   ية التيمائال اتمسطاء الأسم .و 

لجهة التي تقع فيها هذه المسطحات بالنسبة إلى شبه اوحد د 
 (1 ½)                                 الجزيرة العربية

 1المستند رقم   

 

 

 

 عالمات(ثماني )ليل مستندات    :  تحثانيلالمجال ا 

 

 (2المستند رقم )            
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3 

 

                                      )¾(( وموضوعه.           3حدِّد طبيعة المستند رقم )
  

 (:2من خالل المستند رقم )

حدِّد القطاع الذي يستأثر بالقسم األكبر من التسليفات  .أ 
              (½)                                   المصرفي ة.  

 (½)            ب.استْنتج واقع القطاع الثالثي في لبنان.

استْنتِج مشكلة واحدة مشتركة تواجه القطاعْين الزراعي والصناعي   ج. 

 (½)                                                        في لبنان.   

 

 مدار السرطان

 

 

 1المستند 

 إيران

 تركيا

 نهر الفرات   

 النيلنهر 

 ج



 2 

4 

 

 (3المستند رقم ) من خالل
 (1) ن مدتيْ عت  د طبيعة المستند واذكر وحدتي القياس الم  حد   أ.

 (½.  )ة من المتساقطاتى أكبر كمي  الشهر الذي يتلق  حد د ب .
 )¾(          .السنوي في لبنان احتسب المدى الحراريج. 

 (½)                         .في لبنان الجفاففترة د حد  د. 

                                                                                                 ()½  .اخي الذي ينتمي إليه هذا المستندقليم المنهـ .حد د اال
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الحرارة )درجة مئوية(

 

 (:4من خالل المستند رقم ) 5
 (½أ. استخلص المشاكل التي تتعرض لها الزراعة.        )

 (½رحها الكاتب.              ).حد د أهم الحلول التي يقت ب
 

بي ن فائدة تعود على المدن من خالل تنمية الزراعة في 
 (½االرياف.                                               )

أوضح خطوة قامت بها الدولة وأخرى قام بها القطاع الخاص 
 (  1لتطوير الزراعة في لبنان.                              )

 
 

 (4المستند رقم )
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  المجال الثالث : كتابة نص جغرافي  )ست عالمات( 

 ( سطراً  11 - 12)كتب نصًا ،امعلوماتكالمستند المرفق و انطالقًا من  8
 مبينًا فيه:بعنوان "السياحة في لبنان" 

 ساعدت على ازدهار السياحةالتي بشرية( الطبيعية و القومات )أ. الم
 (2)                               أربعة مقومات( )يكفي      .فيه

 (1)     . نانلب )أنواع( السياحة المزدهرة في اثنين من أشكالب. 
 (1)             .في تطوير النشاط السياح عاملقطاع الل يندور ج. 
 (1)       تعاني منها السياحة في لبنان.التي مشاكل ال اثنين مند. 
)يكفي  دور السياحة في تنشيط القطاعات اإلنتاجية في لبنانهـ. 

 (1)    فكرتين(.                                                 
 

 
 (5المستند  رقم )

  

 

 

 (: الحرارة واألمطار في بيروت3المستند رقم )

تنميةةةةة القطةةةةاي الزراعةةةةي تعنةةةةي صو    حمايةةةةة العنصةةةةر 

األساسةةةي لانتةةةاج وضةةةو ا رة  و حمايةةةة التربةةةة مةةةن 

الجةةةرح وحمايةةةة ا رة الزراعيةةةة مةةةن البنةةةا  وشةةة   

ومةا يتبعاةا مةن محةات تجاريةة و يرضةا حةو   الطرقات

الطرقةةات. وكةةالت التحةةريج ضةةو مةةن تةةروريات التنميةةة 

الزراعيةةةة ألنةةةه يحمةةةي التربةةةة ويحوةةةا الميةةةا  . واد ةةةا  

التقنيةةات الحدي ةةة كاعتمةةاد الزراعةةة المحميةةة  التةةي تةة د  

إلةةةى زيةةةادة ا نتةةةاج  علمةةةا  ان ضةةةا  التقنيةةةة تعتمةةةد علةةةى 

لة ا مكانيات الماديةة للمةزارعين المبادرة الوردية مع تآ

 وعدم وجود مساعدة من قب  الدولة . 

 المصدر : د. بطرس لبكي ا نسان و البيئة في لبنان )بتصرح (               

  ولديه مةن من الطراز األو   لبنان بلد سياحي  

متميزة مةا ي ضلةه ليكةون ة المات السياحي  المقو  

في مقدمة مقاصد الجاب السةياحي فةي العةالم 

العربي  وبالر م من الةت فةان حصةة وزارة 

%   0..6السةياحة مةن موازنةةة الدولةة تبلةة   

فقةةط مةةع مةةا يعانيةةه ضةةاا القطةةاي مةةن مشةةاك  

عديةةةةةدة   فقةةةةةد نجمةةةةةت عةةةةةن ا عتةةةةةدا ات 

اإلسرائيلية  سائر عديةدة بالقطةاي السةياحي   

ات  مشكات عديدة مطروحة على كما صن ضن

مسةةتوا البنيةةة التحتيةةة. مةةا يسةةتدعي العمةة  

علةةى تطةةوير ضةةاا القطةةاي وإعطائةةه ا ضتمةةام 

 الازم.
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رقم 
 السؤال

 مالحظات العالمة اإلجابة المتوقعة الجزء

1 

 لك  إجابة½  1 مصر  –السودان  ص

  ½ السعودية ب

  ½ جيبوتي ج

  ½ البحرين د

 لك  إجابة½  1 اليمن  /   سلطنة عمان  ه

 و
بحر العرب صو  –ال ليج العربي من الشر   –ا حمر من الغرب 

 المحيط الاند  من الجنوب
½ 1 

  ¼للمسطح   ¼
 للجاة

2 
حصة القطاعات ا قتصادية من ½ /  رسم بياني عمود   

 ¼التسليوات المصرفية 
 ¾ 

 

3 
  ½ ال دماتالتجارة و ص

  ½ مايمن ... –قو   –ناشط  –مزدضر  ب

  ½ نقص في الرسامي  –تعح التسليوات المصرفية  ج

4 

  1 ¼درجة مئوية  ¼   / ملم  ½ /   رسم بياني منا ي   ص

  ½ ملم  181  -كانون األو   ب

  ¾ تقريبا   )¼( درجة مئوية )½(   17=   11 – 28 ج

  ½ ار تشرين األو من شار صيار إلى ش د

  ½ المتوسطي ضـ

 من المستند )فكرتين ( ½ فقر المزاري ....–توسع عمراني  –انجراح تربة  ص  1

  ½ اد ا  التقنيات .... –التحريج  ب 

  ½ ت ويح النزوح .. –تلبية احتياجات المدن من المزروعات    6

 عامة لك   طوة½  1 ص   طوتين مناسبتين  7 

8 

 –قرب الجبا  من الشواطئ   –الموقع  -مناخ معتد  : عيةطبي ص
 تنوي المواتع الطبيعية الجميلة ال ابة

 -التراث والمارجانات -الوعي والكرم -اإلرث الحتار : بشرية
 .الوناد  -المطاعم -الكازينوضات

2 
م واتح  ½ لك  مقو 
 4عامة )المطلوب 
 مقومات متنوعة(

 عامة½ لك  اجابة  1 رياتية . –عية استطا – قافية  –ترفياية  ب

 عامة½ لك  اجابة  1 (88ص  دورين )الكتاب ص  ج

 عامة½ لك  اجابة  1 ا عتدا ات ا سرائيلية   مشكلة البنى التحتية   د

   ...)مطاعم الزراعي لتلبية الحاجات الغاائيةتنشط القطاي  ضـ 
  المتنوعة تنشط القطاي الصناعي لتلبية حاجات المراف -

 (..موروشات...)ص اث
1 

فكرتين لك  فكرة 
 عامة½

 )تماست النص  مصطلحات ومواضيم  ترتيب المسابقة وإمكانية قرا تاا(.    عامة واحدة شك  المسابقة :



 4 

 


