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 باسمه تعالى
  الصف التاسع 

   
  مسابقة في الجغرافيا                                                            

 عالمات (4)المجال األول : تحديد مواقع واتجاهات    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أكتب على ورقة اإلجابة :

رطان، واسم الدولة العربية التي تمر بها دائرة أسماء الدول العربية اآلسيوية التي يمر بها مدار الس  .1

 االستواء .  

 

(1) 

 (¾) أسم كّل من الدول العربية اآلسيوية  المطلة على البحرالمتوسط  من الشمال إلى الجنوب.   .2

 (1¼) أسماء الممرات المائية الطبيعية التي يُشرف عليها العالم العربي من الشرق إلي الغرب.  .3

 )½( لنهر النيل، واسم المسطح المائي الذي يصب فيه.  االتجاه العام  .4

 )½( موقع مدينة الجزائر بالنسبة إلى مدينتي القاهرة ونواكشوط.  .5
 

 عالمات ( 8المجال الثاني : قراءة مستندات )
 )½(     وموضوعه  2حّدد طبيعة المستند رقم  .6
 

 ومعلوماتك: (2خالل المستند رقم )من  .7

 ؟2222ما هي قيمة الصادرات اللبنانية للعام  .أ 

 (½)       ؟2224والعام        

أوضح المقصود من الميزان التجاري، ومتى يكون  .ب 

 ( 1)              ؟ الميزان التجاري في عجز

لماذا يتزايد العجز على الرغم من تطو حركة  .ج 

 )½(      الصادرات إلى الخارج؟ 

ما الخدمات التجارية التي تساهم في سد العجز  .د 

 )½(      ؟, والواردة في المستندالتجاري

حّدد وسيلتين أخريين لسد العجز في الميزان التجاري  .ه 

 ½()         اللبناني. 

 

 ميزان التجارة الخارجية اللبنانية )مليارات الليرات اللبنانية(

 السنة                       

   لتجاريالنشاط ا

1111 2222 2224 

 14215.5 1311.7 1351.6 االستيراد 

 2622.5 1277.2 5.4.7 التصدير

 11475 314.5. 331.1. العجز التجاري

 - 7.5. 127.7 إعادة التصدير

 - 12.7 2.5. الترانزيت

 1612 2..1 2117.1 الواردات الجمركية

 مدار السرطان

 دائرة االستواء

 : الخريطة السياسية للعالم العربي1المستند رقم 

 النيل
 نواكشوط

 الجزائر

 القاهرة
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 )½(      ، ومصدره. 3حّدد طبيعة المستند رقم  - ..

 )½(      . 3إقترح عنوانا مناسباً للمستند رقم  -

 

 (:3من خالل المستند رقم ) .1

 (1)   أربعة أثار مترتبة على تراجع القطاع الزراعي في لبنان. استخرج  .أ 

 (1)   حّدد األسباب التي أّدت إلى تراجع الزراعة وبحسب المناطق اللبنانية. .ب 

 

 من خالل معلوماتك المكتسبة:  .12

 (1)½    ية.ثالث مشاكل إضافية تعاني منها الزراعة البنانأوضح  -

 

 عالمات(6المجال الثالث: كتابة نص )
 

 

 

 

 

 

 

 

 سطراً(، 15 – 12معلوماتك، اكتب نصاً جغرافياً )بحدود و 4المستند رقم باالعتماد على  .11

 يبّن فيه:تُ حول المياه في العالم العربي،             

 (1)½     ستاً من مصادر المياه في العالم العربي. .أ 

 (2)  إلى هذا الواقع. ي العربي، وثالثة أسباب أّدتقع الميزان المائوا .ب 

 (2)    أربعاً من مشاكل استثمارالمياه في العالم العربي. .ج 

 )½(     قتراحاً واحداً لحسن استثمار المياه العربيّة. .د 

 

 

 (2إمكانية قراءتها(   ) –ترتيب المسابقة  –مصطلحات ومفاهيم  –شكل المسابقة: )تماسك النص 

شكل ملجأ لكثير من الشباب الذين يشاركون فيه عائالتهم خالل عطلتههم اليتيةي و أيتأتي فتي ال يزال العمل الزراعي ي  
 ائم  الزراعات هذه زراع  الهبغ أالزيهون.رأس ق

% متن العتائالت الزراعيت  إلتى متا دأن ختر الةقتر 04غير أن تراجع القطاع الزراعي في لبنان قد أدى إلى تحول أكثر من 
 ر غيتر قتادر  علتى تتأمينأأصتبح  هتذه ا  تو المدقعو بمعنتى خختر إلتى عتدق القتدر  علتى الوفتاط بالمهطلبتات اللذائيت  للعائلت 

أن هذا النزف في دختل العتائالت الزراعيت  هتو التذ  أدى إلتى حتدأة الهجتر  الكثيةت   حتو أ االحهياجات الهعليمي  أاليحي  لأل ر
 العاصم و أبالهالي أدى إلى إ شاط ما صار يسمى بحزاق البؤس الذ  يلف محير العاصم  اللبنا ي .

خخر من هؤالط المواطنين الذين لم يسهطيعوا العود  إلتى أقد أت  الحرب في الجنوب فيما بعد لهساهم في تهجير قسم 
أراضيهم أمزارعهم رغم ا دحار االحهالل اإل رائيلي عن الجزط ا كبر من المنتاط  الهتي كا ت  محهلت و أبلتب بستب  بقتاط حتوالي 

هتاق لجتزط متن المتواطنين  أربعمائ  ألف للم إ رائيلي يحهلون خالف الهكهارات من ا راضي الزراعي  الهي كا   تشكل ميدر دختل
 .في الجنوب أالبقاع اللربي

أما في مناط  البقاع أعكار حيث الستهول الةستيح  فلتم يستهطع المواطنتون فيهتا حهتى إيجتاد زراعتات بديلت  للقيتاق 
المختدر . أهكتذا بأأدهم بعد اإلجراطات اليارم  الهي اتخذتها الدأل  اللبنا ي  تجاه زراع  النباتات الهي تسهخدق في صناع  المتواد 

فقد بقي السهل البقاعي الةسيح خاليا من أي  زراعات منظم . قادر  على ا هقطاب اليتد العاملت  الشتاب  المهتوفر  فيته بكثتر و 
 ألم تهخذ الحكومات المهعاقب  أي   يا ات هادف  إلى إ عاش هذه المناط  أالسير بها باتجاه الهطور.

 ين.نتبتصرف عن موقع إسالم أون ال        

 3 المستند رقم

ال يوجد منطقة في العالم تندر فيها المياه مثل الشرق األوسط وشمالي أفريقيا، ويزيد المشكلة تعقيداً نقص التعاون بين  

 الدول االثنيّن والعشرين التي تتقاسمها، والنزاعات والفشل في إدارة الموارد المائية.

خارج  ن% على مياه األنهار التي تنبع م52، التي تعتمد بنسبة تفوق % من أراضي هذه المنطقة7.وتغطي الصحارى  

عليه كثيراً عدم االستقرار السياسي، والنزاعات التي تعرقل تنمية البنى هّش يؤثّر  عحدودها، مثل النيل ودجلة والفرات، وهو وض

أً هاماً للمياه، إال أنّها باتت مهّددة نتيجة االفراط في التحتية، في المقابل تُشكل بحيرة المياه الجوفية في شبه الجزيرة العربية مصدر

  استخراج مياهها، وارتفاع نسبة ملوحتها، فيزداد االعتماد على تحلية مياه البحر.
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