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طات وشدد  ... من أهم المعوقات التي تواجهها الدول العربية في سبيل تحقيق قددر أببدر مدن ا مدن اليد،اضي   سدعال اسدتي ل ا ر  قتيجدة لقادة المتسداق
إلدى هد،   مساحة العالم العربي   إسافة إلى تصّحر التربدة وامتدداد العمدران والمصداق  %من مجمل 6,4التبخر   حيث تقّدر المساحة المزروعة بحوالي 

ستي ل ... بما ساعد عاى اقخفا  بفاء  اإلستثمار في الزراعة : الققص في مجدال تسدويق المققتوجدات الزراعيدة واإلرشداد ا ر  فس ً  عن سوء اال
 وغياب التخطيط وقاة مستازمات تحسين اإلقتاج )با ع ال المربز  واالالت والمعدات....الزراعي والعمراقي في العقاصر البشرية المؤهاة 
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تفتقر الصنناعة اللبنانينة إلنى المنوارد األولينة     
لنننى المعدنيننة وإلننى مصننادر الطاقننة المحليننة وع

، ممنننا جعلهنننا رؤوس األمنننوال المسنننتيمرة  يهنننا
وتعتبنننننر الكية خفيفنننننة صننننناعة تحويلينننننة اسننننته

الصنننننناعات الغذائينننننة منننننن أكينننننر الصنننننناعات 
ألنهننا تسننهم  نني تنميننة القطنناع  التحويليننة أيميننة

 الزراعي وتنشيط الصناعات الكيماوية...
تتركز معظم المؤسسات الصناعية  ني لبننان     

در اإلشنارة ان بينروت  ي المنطقة الساحلية وتج
% مننن يننذ  05وضننواحيها تسننتبير بننبكير مننن 

كمننا تتجّمننع معظننم يننذ  المؤسسننات  .ؤسسنناتالم
 ني منناطق صنناعية محنّددة داخنل المندن أو  ني 

 ضواحيها.
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       عالمة()½   .                 على الصعيد الزراعيّ  ة التكامل العربيّ يميّ ح بفكرة أأوض    .ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )عالمة(      .ومصدر  وموضوعه, (3حّدد طبيعة المستند رقم ) -9
  (:3من خالل المستند) -85
   عالمة( ½)   .البشريةالناحية المائية و ةحّدد واقع العالم العربي بالنسبة للعالم من الناحي  .أ 
 عالمة(  )½      .      ائية  ي العالم العربيبّين المشكالت التي تعاني منها الموارد الم  .ب 
 عالمة( 8½) .من المستند استنتاجك بفكرتينمدعماً  ،العالم العربي استنتج واقع الميزان المائي  ي  .ج 
 عالمة(       ½)  ة.                  حتياجات المائيّ ستخلص سبب التزايد المستمر  ي االا  .د 

                                                                                

 بناًء على معلوماتك:  -88
   عالمة( ½)    غير التقليدية.         حد المقصود بالموارد بّين من خالل ميال وا .أ 
   عالمة( ½)    سن استيمار الميا   ي العالم العربي.       لحُ  اقترح حال مناسًبا .ب 
 

 )ست عالمات( المجال الثالث: كتابة نص جغرافي. 
 

كتب نًصا من    ك، ا( وبناًء على معلومات  6)اإلعتماد على المستند ب -21
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 - إمكانية القراءة -استعمال مصطلحات  -)تماسك النص شكل المسابقة :مالحظة
                         (ة)عالمبقة(  ترتيب المسا

                                                                                                                          
 عمال موفقا           

 
 
 

 أسس التصحيح

 الصف التاسع ، المادة الجغرافيا ، 
 مالحظات لعالمةا عناصر اإلجابةرقم 

% من إجمالي سدبان 0يمّثل  . فعدد سبان العالم العربيت الرقميةا  وه،ا ما تظهر  المؤشراضيةالم يعاقي العالم العربي من ققص حاد في موارد 
ضيدة الع،بدة % مدن مدوارد العدالم الما5.0% من مساحة العالم  بيقمدا قجدد فدي المقابدل أن قسدبة مدوارد  الماضيدة الع،بدة ال تزيدد عدن 85  ومساحته تشّبل العالم

د  أن المدوارد الماضيددة فدي العددالم العربدي تعدداقي فدي ا صددل مدن التدددقي فدي القوعيددة إسدافة إلددى ظداهر  الهدددر وغيرهدا مددن . ومدا يزيددد المشدباة حددوالمتجددد 
 المشب ت.

مايدار  801مقهدا إال قحدو مايدار متدر مبعدب لدم يسدتثمر 162وقد باغ إجمالي الموارد الماضية التقايدية وغير التقايدية في ا عدوام ا خيدر  حدوالي    
مايدار  085و 1585مايدار متدر بعدب عدام  655  وتزايد مسدتمر فدي اإلحتياجدات  قدد يصدل إلدى احظ ثبات في بمية الميا  المتاحة. في المقابل قمبعبمتر 

 و،لك بسبب التزايد السباقي وتطور الحيا  اإلجتماعية واإلقتصادية. 1510متر مبعب عام

 )بتصرال( 1558ا من الي،اضي في العالم العربي -أحمد بيسون                                                           

 :3 مستند
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 % من المؤسسات الصناعية50حوالي 
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 عالمة لكل خطوة½  عالمتان
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