
         

 4102/4102العام الدراسي    -سلم االمتحان النصفي          

 الثالث الثانوي األدبي   -مادة الجغرافيا                                                        
     

 د/01حيحة مما يأتي وانقليها إلى ورقة إجابتك:/أواًل:  اختاري اإلجابة الص   

 بغداد.  - الجزائر -الدار البيضاء  –يشير الرمز)أ( إلى موقع مطار: القاهرة  -1     

 الزرقاء.  -حمص  - كركوك -يشير الرمز)ب( إلى موقع مصفاة: عدن  -2     

 مصراته.  - حلوان -جبيل  -يشير الرمز)ج( إلى موقع مجمع: الحجاز  -3     

 العمق.  -العشارنة  -حوران  - الروجيتصل سهل الغاب في سورية من جهة الشمال بسهل:  -4     

 العرب.  -القلمون  - الشيخ -تقع أعلى القمم في سوريا في جبال: الالذقية  -5     

      وسطى. ال -الساحلية  -لبنان الشرقية  – التدمريةأطول السالسل الجبلية في سورية :  -6     

 د/18:/أجيبي عن أربعة من األسئلة اآلتية:  ثانيًا   

 هيكل المناطق التضريسية في سورية:مخطط  -0 

     

 

 

 

 

 :خضروات والفواكه في الوطن العربيصناعة تجميد وتجفيف وحفظ ال -4 

 قل طاقتها االنتاجية / مواد التغليف والتعبئة غالبًا مستوردة رائجة / موسمية االنتاج / شحها في بعض المواسم / تعمل مصانعها بأ     
 مما يزيد من تكلفة االنتاج / تتعرض لمنافسة شديدة من المستوردة.     

 القطن في الوطن العربي: زراعة -3 

 نوعيته /أجود أنواعه  أشهر خالية من الصقيع /ألشعة الشمس أهمية في نجاح زراعته وجودة 6محصول صيفي / فصل نمو طويل /      

 / تنتج في مناطق شبه جافة تتوافر فيها مياه الري / تأتي سورية في المقدمة عربياً  )مليون طن سنويًا( / من النوع المتوسط التيلة     
 م في صناعة الغزل % من إنتاج العالم / يستخد08تنتج  طويل التيلة /نصاعه بياضة وملمسه الناعم / تليها مصر التي تختص بالقطن      

 والنسيج ومن بذوره الزيوت وبقاياه سماد أو علف للحيوانات .     

 إللتوائية المتصدعة في غرب سورية:فسري البنية ا -2 

 االنهدام األسيوي األفريقي / حيث تمثل سورية نهاياته الشمالية /      

 فيحة المشرقية / مع الصفيحة األناضولية.صتصادم ال     

 السكك الحديدية في الوطن العربي: سمات -2 

 ألف كم / محدودة الكثافة والطول والترابط /23دخلت الوطن العربي بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر / تتزايد أطوالها )     

 م ( / مما يؤثر في السرعة والحمولة وعدد العربات.2 –م 1441 –م 1تختلف عروضها )     

 د/12:/يبي عن أحد السؤالين التاليينأج:  ثالثًا   

 وازني بين البيئة الرطبة والبيئة الجافة في سورية من حيث: -1   
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 وازني بين زراعة الزيتون وزراعة النخيل في الوطن العربي من حيث: -2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/01:/اكتبي في الموضوع اآلتي: رابعًا     

 ة الداخلية في الوطن العربي بكونها ضعيفة, بينما يعتمد الوطن العربي اعتمادًا واضحًا على التجارة الخارجية :تتصف التجار     

 وتطويرها وصفات التجارة الخارجية:بيني أسباب ضعف التجارة الداخلية      

 ضعف التجارة الداخلية:     

 2880 – 2888% بين 0بلغ معدل نموها  -       

 لصادرات البينية األضعف مقارنة مع باقي الكتل التجارية العالمية .ا -       

 عف التجارة الداخلية:أسباب ض     

 % من مصادر العملة الصعبة(.99فط على ضيق مصادر االقتصاد العربي فهو أحادي السلعة )يهيمن الن -      

 لعربية.تماثاًل ومحدودية في السلع المعروضة لالتجار بين الدول ا -      

 معوقات إدارية واقتصادية: قيود جمركية/ اتفاقيات تجارية / طبيعة األوضاع االقتصادية. -      

 معوقات ذاتية: نقل / اتصال / تسويق / إعالم / تمويل / ضمان. -      

 تطوير التجارة الداخلية:     

 القتصادية / تجمعات اقليمية ) مجلس التعاون الخليجي(.عمل عربي مشترك / السوق العربية المشتركة / مجلس الوحدة ا -      

 صفات التجارة الخارجية:     

 .2880% عام 55إلى  2883% عام 30يعتمد الوطن العربي عليها اعتمادًا واضحًا حيث زادت صادراته من الناتج المحلي من  -      

 ي الحياة االقتصادية واالجتماعية.فوتعاظم دوره  اإلنتاجيهيمنة النفط على معظم النشاط  -      

 اعتمدت الدول العربية على صادرات المواد الخام خصوصًا النفط مما حرمها من تحقيق عائدات اقتصادية واجتماعية لو استغلت  -      

 عائداته في بناء قاعدة صناعية متكاملة.        

 لزراعي والصناعي مما خلق أخطر أنواع التبعية ) الغذائية(.ا اإلنتاجمعظم الواردات سلع غذائية وصناعية لقلة  -      

  شهد الوطن العربي تجارب للتكامل االقتصادي لكنه لم يتمكن من تحقيق أهداف هذا التكامل ألنه يحتاج إلى قرار سياسي. -      

 د/01:/عليها مع التسمية ما يأتي ارسمي خريطة الجمهورية العربية السورية بحدودها البرية والبحرية وثبتي:  خامساً      

 د18الحدود الغربية: -:  الحدود 

 د5الحدود الشمالية: -                    

 د5الحدود الشرقية:  -                    

 د 3الحدود الجنوبية: -                    

 د18نهر الفرات :  -: التسميات للمواقع       

 د5األفريقي:  -االنهدام اآلسيوي  -                             

 د5جبل العرب:  -                             

 د 5جزيرة آرواد:  -                             

 د5سهل العشارنة:  -                             
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