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المجال األول :تحديد مواقع واتجاهات (خمسة عالمات)
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مستند : 1الخريطة السياسية للعالم العربي

أكتب على ورقة اإلجابة:
ّ
ُ
ّ
المسطحات المائيّة التي تشرف عليها مدن :مسقط  -الرباط  -الجزائر  -مقاديشو( .عالمة)
 -1أسماء
ُ
ّ
ل على الخليج العربيّ بالتدرّ ج من الشمال إلى الجنوب1½( .عالمة)
 -2أسماء ال ّدول العرب ّية التي تط ّ
 -3أسماء الممرّ ات المائ ّية ال ّتي ُتشرف عليها شبه الجزيرة العرب ّية من بين الممرات المشار
(عالمة)
إليها بـاألرقام (.)4-3-2-1
(½ عالمة)
 -4موقع مقاديشو بالنسبة إلى مسقط والرباط.
(عالمة)
 -5اسم دولة عربية آسيو ّية تقع بكاملها جنوب مدار ال ّسرطان ،واسم دولة عرب ّية جزر ّية.
المجال الثاني :استعمال مستندات.

(ثماني عالمات)

 ...من أهم المعوقات التي تواجهها الدول العربية في سبيل تحقيق قددر أببدر مدن ا مدن اليد،اضي سدعال اسدتي ل ا ر قتيجدة لقادة المتسداقطات وشدد
التبخر حيث تقدّر المساحة المزروعة بحوالي % 6,4من مجمل مساحة العالم العربي إسافة إلى تص ّحر التربدة وامتدداد العمدران والمصداق إلدى هد،
ا ر فس ً عن سوء االستي ل  ...بما ساعد عاى اقخفا بفاء اإلستثمار في الزراعة  :الققص في مجدال تسدويق المققتوجدات الزراعيدة واإلرشداد
الزراعي والعمراقي في العقاصر البشرية المؤهاة وغياب التخطيط وقاة مستازمات تحسين اإلقتاج (با ع ال المربز واالالت والمعدات....
المصدر :التقرير اإلقتصادي العربي 8991

مستند2

 -6من خالل المستند ( ،)2أذكر أربعة أسباب طبيع ّية وبشر ّية ُتعيق تنمية القطاع الزراعيّ .
 -7بيّن المقصود من "األمن الغذائي"

(عالمة)
(½ عالمة)
1

 -8بنا ًء على معلوماتك:
أ .اقترح حلّين ُيمكن من خاللهما المسايمة ي تحقيق األمن الغذائيّ .
ب .أوضح بفكرة أيم ّية التكامل العربيّ على الصعيد الزراعيّ .

(عالمة)
(½ عالمة)

يعاقي العالم العربي من ققص حاد في موارد الماضية وه،ا ما تظهر المؤشرات الرقمية .فعدد سبان العالم العربي ّ
يمثل  %0من إجمالي سدبان
العالم ومساحته تش ّبل  %85من مساحة العالم بيقمدا قجدد فدي المقابدل أن قسدبة مدوارد الماضيدة الع،بدة ال تزيدد عدن  %5.0مدن مدوارد العدالم الماضيدة الع،بدة
والمتجددد  .ومدا يزيددد المشدباة حدد أن المدوارد الماضيددة فدي العددالم العربدي تعدداقي فدي ا صددل مدن التدددقي فدي القوعيددة إسدافة إلددى ظداهر الهدددر وغيرهدا مددن
المشب ت.
وقد باغ إجمالي الموارد الماضية التقايدية وغير التقايدية في ا عدوام ا خيدر حدوالي 162مايدار متدر مبعدب لدم يسدتثمر مقهدا إال قحدو  801مايدار
متر مبعب .في المقابل قاحظ ثبات في بمية الميا المتاحة وتزايد مسدتمر فدي اإلحتياجدات قدد يصدل إلدى  655مايدار متدر بعدب عدام  1585و 085مايدار
متر مبعب عام 1510و،لك بسبب التزايد السباقي وتطور الحيا اإلجتماعية واإلقتصادية.
أحمد بيسون -ا من الي،اضي في العالم العربي( 1558بتصرال)

مستند: 3

 -9ح ّدد طبيعة المستند رقم ( ,)3ومصدر وموضوعه.
 -85من خالل المستند(:)3
(½ عالمة)
أ .ح ّدد واقع العالم العربي بالنسبة للعالم من الناحية المائية والناحية البشرية.
(½ عالمة)
ب .بيّن المشكالت التي تعاني منها الموارد المائية ي العالم العربي.
(½ 8عالمة)
ج .استنتج واقع الميزان المائي ي العالم العربي ،مدعما ً استنتاجك بفكرتين من المستند.
(½ عالمة)
د .استخلص سبب التزايد المستمر ي االحتياجات المائ ّية.
(عالمة)

 -88بنا ًء على معلوماتك:
أ .بيّن من خالل ميال واحد المقصود بالموارد غير التقليدية.
ب .اقترح حال مناسبًا لحُ سن استيمار الميا ي العالم العربي.

(½ عالمة)
(½ عالمة)

المجال الثالث :كتابة نص جغرافي( .ست عالمات)

 -21باإلعتماد على المستند ( )6وبنا ًء على معلوماتك ،اكتب نصًا من
(81إلى )80سطرً ا عن "الصناعة ي لبنان"ُ ،تب ّين يه:
ّ
(½8عالمة)
وتوزعها الجغرا ي.
أ .واقع الصناعة ي لبنان
ّ
ب .مصادر الطاقة الضرور ّية للصناعة ومدى تو ريا ي لبنان8½( .عالمة)
(عالمتان)
ج .أربع خطوات قامت بها الدولة لتنمية القطاع الصناعي.
د .اينين من الفوائد ال ّتي تتح ّقق نتيجة شراء اللبنانيين المنتوجات اللبنانية.
(عالمة)

تفتقر الصنناعة اللبنانينة إلنى المنوارد األولينة
المعدنيننة وإلننى مصننادر الطاقننة المحليننة وعلنننى
رؤوس األمنننوال المسنننتيمرة يهنننا ،ممنننا جعلهنننا
صننننناعة تحويلينننننة اسننننتهالكية خفيفنننننة وتعتبنننننر
الصنننننناعات الغذائينننننة منننننن أكينننننر الصنننننناعات
التحويليننة أيميننة ألنهننا تسننهم نني تنميننة القطنناع
الزراعي وتنشيط الصناعات الكيماوية...
تتركز معظم المؤسسات الصناعية ني لبننان
ي المنطقة الساحلية وتجدر اإلشنارة ان بينروت
وضننواحيها تسننتبير بننبكير مننن  %05مننن يننذ
المؤسسننات .كمننا تتج ّمننع معظننم يننذ المؤسسننات
ني منناطق صنناعية محندّدة داخنل المندن أو ني
ضواحيها.
مستند4

مالحظة :شكل المسابقة (تماسك النص -استعمال مصطلحات  -إمكانية القراءة -
ترتيب المسابقة) (عالمة)
عمال موفقا

أسس التصحيح

الصف التاسع  ،المادة الجغرافيا ،
رقم

عناصر اإلجابة

العالمة

مالحظات
2

السؤال
2
1
3
4
5
6
7

8

9

21

22

21

مسقط على خليج عمان أو المحيط الهندي -الرباط على المحيط األطلسي –
الجزائر على البحر المتوسط  -مقاديشوعلى المحيط الهندي

عالمة

¼ عالمة لكل إجابة

أسماء الدول  :العراق -الكويت -السعودية -اإلمارات العربية -قطر – عمان
 -2مضيق باب المندب  -3مضيق هرمز
مقاديشو جنوب غرب مسقط -مقاديشو جنوب شرق الرباط
اليمن ،الدولة الجزرية ( البحرين أو جزر القمر)
األسباب الطبيعية :قلة المتساقطات -شدة التبخر -تصحّر التربة.
األسباب البشرية واإلقتصادية :امتداد العمران والمصانع – النقص في مجال
التسويق -النقص في اإلرشاد الزراعي – عجز في العناصر البشرية المؤهلة –
غياب الخطيط -قلة مستلزمات تحسين اإلنتاج
األمن الغذائي  :تأمين الغذاء من اإلنتاج المحلي (أو أي تعريف مناسب)
أ -الحلول :استخدام التقنيات المتطورة لزيادة اإلنتاج -..رفع مستوى استثماس
المياه المتاحة لتأمين الري -استصالح األراضي القابلة للزراعة -رفع مستوى
اإلستثمار المالي في المجال الزراعي....
ب  -أهمية التكامل :زيادة اإلنتاج العربي الزراعي ورفع قدرته التنافسية في
الخارج -قيام الزراعة في الدول التي تملك مقوماتها السودان – المغرب )...مما
يؤدي إلى تنوع السلع......
نوعه :نص
مصدره :أحمد بيضون – األمن الغذائي في العالم العربي(2001بتصرف)
موضوعه :الموارد المائية في العالم العربي(أو أي موضوع مناسب)
أ -الواقع المائي%0,5 :من موارد العالم .
الواقع البشري %5 :من إجمالي سكان العالم
ب -المشكالت تدني النوعية – الهدر
ج -واقع الميزان المائي :عاجز
فكرتان :ثبات في كمية المياه المتاحة – تزايد مستمر في اإلحتياجات
د -سبب التزايد في اإلحتياجات  :التزايد السكاني – تطور الحياة اإلجتماعية
واإلقتصادية.
أ -مصادر غير تقليدية :المباه المتأتية من تحلية مياه البحر – معالجة المياه المبتذلة
ب -حلول  :إنشاء سدود – استعمال وسائل ري حديثة -اصالح شبكات المياه....
 واقع الصناعة اللبنانية وتوزعها الجغرافي :صناعة تحويلية خفيفة استهالكية.تتوزع على أربعة مناطق رئيسية (ثالثة على الساحل وواحدة في البقاع) – يتركز
 %80من المؤسسات الصناعية في المنطقة الساحلية وتضم بيروت وضواحيها
حوالي  %50من المؤسسات الصناعية
 مصادر الطاقة الضرورية للصناعة ومدى توفرها  :الكهرباء متوفرة لكن غيركافية -النفط يتم استيراده من الخارج -الفحم الحجري غير مستخرج ومستورد من
الخارج
أربعة خطوات قامت بها الدولة  :تخفيض الرسوم الجمركية على المواد األولية
ومصادر الطاقة -إعطاء األفضلية للصناعة المحلية  -إنشاء مصارف للتسليف
الصناعي -إقامة إتفاقيات تجارية – إعداد اليد العاملة..........
فوائد شراء المنتوجات اللبنانية :تشجيع الصناعة وتطورها – التخفيف من
اإلستيراد -تخفف من العجز في الميزان التجاري – تساهم في تنشيط الدورة
اإلقتصادية..............

½ 1عالمة
عالمة
½ عالمة
عالمة

¼ عالمة لكل إجابة
½ عالمة لإلجابة
½ عالمة لإلجابة

عالمة
½ عالمة
عالمة

¼ عالمة لكل سبب شرط أن
تكون مختلطة
تلغى إجابة في حال كانت غير
مختلطة
المطلوب حلين لكل حل نصف
عالمة

½ عالمة
عالمة

 3عالمات

عالمة
½ 1عالمة

½ 1عالمة

¼ عالمة لطبيعة المستند
¼ عالمة للمصدر
½ عالمة للموضوع
 ¼ عالمة لكل واقع ¼ عالمة لكل مشكلة ½ عالمة لواقع الميزان المائي ½ عالمة لكل فكرة (فكرتان) ¼ عالمة لكل سبب (سببين)½ عالمة لمورد مناسب
½ عالمة إلقتراح مناسب
 ½ عالمة لواقع الصناعة عالمة لفكرتين عن التوزيعالجغرافي
المطلوب  3مصادر ½ ,عالمة
لكل مصدر ومدى توفره

عالمتان

½ عالمة لكل خطوة

عالمة

½ عالمة لكل فائدة

شكل المسابقة  (:ترتيب المسابقة – استعمال مصطلحات – إمكانية القراءة -تماسك النص )

عالمة واحدة

3

