أ

مذاكرة الفصل الثاني
العام الدراسي 2019/2018
الصف التاسع األساسي  -مادة اجلغرافيا

االسم......................... :
الدرجة العظمى200 :

أولا :اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي و انقليها إلى ورقة إجابتك:
-1
-2
-3
-4

أقيم سد بين الويدان على نهر:
األولى عربيا ً بإنتاج الذهب:
اعتماد سورية باللحوم بالدرجة األولى على:
يكسب الحديد صالبة و مقاومة للتآكل:

أ -الفرات
أ -مصر
أ -األبقار
أ -الفوسفات

( 40درجة)

ب-العاصي
ب -سلطنة عمان
ب-اإلبل
ب -الرصاص

ج -أم الربيع
ج -المغرب
ج -األغنام
ج -النحاس

د -دجلة
د -تونس
د -الماعز
د -المنغنيز

ثانيا ا :أجيبي عن أربعة من األسئلة التالية:

( 80درجة)

 -1فسري اعتماد قطاع اإلنتاج الحيواني في سورية على األغنام واألبقار والماعز.
 -2األلمنيوم (أهميته  -إنتاجه) في الوطن العربي.

 -3انسبي اآلتي إلى مدينته :مرفأ سورية األول  -تتركز فيها صناعة القضبان الحديدية  -حاضرة شمالي سورية  -أقدم عاصمة مأهولة
 -4أكملي مخطط المفاهيم :

 -5ما هي النتائج السلبية لهجرة العقول على سورية؟
ثالثا ا :أجيبي عن السؤال اآلتي:
قارني في جدول بين النفط والفوسفات في سورية ،من حيث (مناطق اإلنتاج وأهم المناجم و الحقول  -أسلوب النقل  -ميناء التصدير).

( 40درجة)

رابعا ا :أرسمي مصور سورية بحدوده البرية و البحرية و ثبتي عليه مع التسمية ما يلي :
 غاز جبسة سد  16تشريننهر الكبير الشمالي

( 40درجة)

انتهت األسئلة

ب

مذاكرة الفصل الثاني
العام الدراسي 2019/2018
الصف التاسع األساسي  -مادة اجلغرافيا

أولا :اختاري اإلجابة الصحيحة مما يأتي و انقليها إلى ورقة إجابتك:
أ -موريتانيا
 -1األولى عربيا ً في إنتاج الحديد الخام:

االسم......................... :
الدرجة العظمى200:
( 40درجة)

ب -لبنان

ج -األردن

د -مصر

 -2تتركز زراعة قصب السكر في الوطن العربي في:

أ -سورية

ب -الجزائر

ج -السودان

د -ليبيا

 -3الثروة الباطنية التي تتركز في القلمون و وادي اليرموك:

أ -الكبريت

ب -السجيل الزيتي

ج -الملح الصخري

د -اإلسفلت

ب -من مدينة لمدينة

ج -كفاءات عربية

د -خارجية

 -4هجرة اآلسيويين غير العرب لدول الخليج العربي ،هجرة :أ -من الريف للمدينة
ثانيا ا :أجيبي على أربعة من األسئلة التالية:
 -1فسري عدم إنتاج المطاط في سورية.
 -2وضحي التركيب االقتصادي للسكان في الوطن العربي.
 -3انسبي اآلتي إلى ظاهرتها :قفصة  -حاسي الرمل  -التبني  -أكجوجت
 -4أكملي مخطط المفاهيم:
 -5لماذا اتبعت سورية طرق ري حديثة (رش وتنقيط)؟
ثالثا ا :أجيبي عن السؤال اآلتي:

( 80درجة)

( 40درجة)

قارني في جدول بين القطن والزيتون في سورية ،من حيث (مناطق زراعته  -أهميته  -ترتيبه بين المحاصيل  -نسبة زراعته من األراضي).
رابعا ا :أرسمي مصور سورية بحدوده البرية و البحرية و ثبتي عليه مع التسمية ما يلي:
 منجم اسفلت كفرية سد الوحدةنهر اليرموك
انتهت األسئلة

( 40درجة)

