امتحان مادة الجغرافٌا للشهادة اإلعدادٌة دورة 3122
آ ـ أجب عن خمسة من األسئلة اآلتٌة

 31درجة
 21درجات

 2ـ أكمل الجمل اآلتٌة بالعبارات الجغرافٌة المناسبة :
ترتفع الكثافة السكانٌة فً الوطن العربً فً المدن وأودٌة األنهار وبخاصة وادي النٌل ودلتاه فً مصر
وتتوسط الكثافة فً المرتفعات العالٌة
وتنخفض فً المناطق الصحراوٌة .
 3ـ اختر اإلجابة الصحٌحة مما ٌلً وانقلها إلى ورقة إجابتك :
1ـ ٌستثمر النفط فً السعودٌة من حقل الغوار
2ـ اقٌم سد الملك طالل على نهر الزرقاء .
 4ـ انسب المدن اآلتٌة إلى دولها :
1ـ الموصل ( العراق ) ـ الرباط ( المغرب ) ـ صنعاء ( الٌمن ) ــ القٌروان ( تونس )
 5ـ علل أهمٌة قناة السوٌس فً مصر :
ج  :أهم طرٌق مائً فً مصر والعالم  :تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر اختصرت المسافة الطرٌق
المالحٌة بٌن أسٌا و أوروبا ـ تقود على مصر بعائدات كبٌرة .
6ـ أٌن تتركز صناعة السكر فً سورٌة ؟ وما المواد الخام التً تعتمد علٌها ؟
تتركز صناعة السكر فً سورٌا فً مناطق زراعٌة الشوندر السكري فً حمص وعذرا وتل سلحب وجسر
الشغور والرقة ودٌر الزور .
تعتمد على الشوندر السكري والسكر الخام المستورد .
7ـ أٌن ٌقع جبل طرابلس ( الجبل الغربً فً لٌبٌا ؟ وما صفاته التضرٌسٌة .
ج ٌقع جبل طرابلس فً الغرب من لٌبٌا وتكثر فٌه الظواهر البركانٌة .
ٌنحدر على سهل جفارة بحافة انكسارٌة حددتها االودٌة المنحدرة نحو المتوسط ارتفاعها  088م فً جبل غرٌان
ب  -أجب عن أحد السؤالٌن اآلتٌٌن (  5درجات )
 - 2وازن بٌن المنطقة الداخلٌة و المنطقة الجبلٌة من بالد الشام من حٌث الحرارة – األمطار – النبات .
المنطقة الداخلٌة :الحرارة  :حارة صٌفا ً  -باردة شتاء
المنطقة الجبلٌة بالد الشام  :باردة شتا ًء معتدلة صٌفا ً
المنطقة الداخلٌة  :األمطار  :أقل من  588ملم  /مطر
المنطقة الجبلٌة بالد الشام  :أكثر من  1888ملم مطر
المنطقة الداخلٌة  :النبات  :نباتاتها أعشاب تتحول الى نباتات صحراوٌة فً البادٌة (بطم – سندٌان )

المنطقة الجبلٌة بالد الشام  :الغابات دائمة الخصوبة ( ارز ـ سندٌان ـ صنوبر ـ شربٌن )
3ـ ما أهمٌة الزراعة فً الوطن العربً ؟ وأٌن تتركز األراضً الزراعٌة ؟
ج 1 2حرفة رئٌسٌة فً الوطن العربً ٌعمل بها نحو  3/1ثلث السكان
2ـ تسهم بنصٌب كبٌر فً الدخل الوطن لمعظم الدول العربٌة
 3ـ تتوفر لها المقومات المتمثلة فً التربة الخصبة والظروف المناخٌة المالئمة واألٌدي العاملة الخبٌرة
4ـ تتركز فً أودٌة األنهار وبخاصة الفرات ودجلة والنٌل وانهار المشرق العربً ومغربه
والسهول الساحلٌة المتوسطٌة واألطلنطٌة والسفوح الجبلٌة حٌث المدرجات وفً الواحات لتوفٌر المٌاه
ج  -ارسم مصوراً للجمهورٌة العربٌة السورٌة بحدودها البرٌة والبحرٌة وٌثبت علٌه مع التسمٌة
1ـ مجرى نهر العاصً وموقع سد الرستن
2ـ موقع كل من منجمً الشرفٌن ـ البشري
3ـ موقع حقل غاز جبسة

 6درجات

انتهت األسئلة مع تمنٌات المدرس حمدي عبد الكرٌم الخمٌس

