
 

 (حل أسئلة الوحدة اخلامسة وتدريباتها) اجلغرافيا
 2018 / 2017التاسع    

 :( أمام العبارة اخلاطئة وصححها فيما يأتي( أمام العبارة الصحيحة و إشارة )ضع إشارة ): السؤال األول
 .«الصناعات الغذائية»(          العربي .   )ة هي األكثر انتشارًا يف الوطن الصناعات املعدنّي .1

 .«من الصناعات احلديثة»(         صناعة تكرير النفط من أقدم الصناعات يف الوطن العربي. ) .2

 .«يف مصر»(  شبكة السكك احلديدية يف املغرب العربي هي أطول الشبكات و أفضلها يف الوطن العربي. ) .3
 :الصحيحة مما يأتياخرت اإلجابة السؤال الثاني: 

 ة يف سورية:  ناعات الكيماوّيأهم الّص .1

 السكر.-                         الغاز. -            .  األمسدة الفوسفاتية-            احلديد و الصلب. -

 :من التحّديات اليت تواجه الصناعة العربية .2

 .كل ما سبق صحيح- .منشآتها صغرية-. على أساس قطري التخطيط هلا-. اعتمادها على الزراعة-.  أّنها استهالكية-
 مرور البضائع من دولة إىل دولة عرب دولة أخرى ُيسمى: .3

 امليزان التجاري.-     .«رتانزيتال»ر جتارة العبو-                   .التجارة اخلارجية-                   .  التجارة الداخلية-
  :الوطن العربية يف ناعات املعدنّيمن الّص .4

 .صناعة تكرير النفط-        .صلبالاحلديد و صناعة -                  .صناعة األمسدة-                   .  صناعة االمسنت-
 ما املقصود باملفاهيم التالية:السؤال الثالث: 

 مادة أكثر نفعًا لإلنسان.ة إىل ات اليت تتم بوساطتها حتويل املادة من حالتها األولّيهي العملّي الصناعة: .أ

 .ة اليت تؤّمن حركة األفراد و البضائع و املعارف من مكان إىل آخرهو العملّي :النقــــــــــــل .ب

 و تبادل السلع و املنتجات بني املناطق امُلنتجة و املناطق امُلستهلكة.ه  :التجـــارة .ج

 هي مرور البضائع إىل دولة ما عن طريق الرب أو البحر أو اجلو لُيعاد شحنها إىل دولة أخرى مع  :«رتانزيتال»جتارة العبور  .د

 خضوعها إلجراءات مجركية خمتصرة.                                   

 و حركة هي السياحة اليت تشمل دراسات ملظاهر طبيعّية معّينة كحركة الطيور وهجراتها العاملّية أ : السياحة العلمية .ه

 األمساك أو زيارة احملمّيات الطبيعّية, و زيارة بعض املظاهر الطبيعّية كمغارة جعيتا يف لبنان.                         

 : فّسر ما يأتيالسؤال الرابع: 
 لتوّفر مقّوماتها الطبيعّية و مقّوماتها البشرّية و سياسة الّدولة الّداعمة هلا. :تطّور الصناعة يف سورية .أ

 رفع املستوى املعيشي للسّكان.-2دورها يف الدخل الوطين.      -1    :أهمية الصناعة يف سورية .ب

 إسهامها يف تطّور أنشطة اقتصادّية كالّزراعة و الّتجارة.  -4            توفر فرص عمل ألعداد كبرية من األيدي العاملة.  -3 

 ته الصحراوّية الفقرية بالّسّكان.الّتساع مساح  :فقر الوطن العربي بالسكك احلديدّية .ج

 بسبب موقع الوطن العربي املتوّسط بني قاّرات العامل وصفاء مسائه. :قيام عدد كبري من املطارات يف الوطن العربي .د

 تنشيط السياحة وتنميتها.-2تسهيل انتقال األفراد.        -1      :أهمية املواصالت يف الوطن العربي .ه

 ربط مناطق اإلنتاج مبناطق االستهالك و التصدير-4       ربط أجزاء الّدولة ببعضها من جهة و بالوطن العربي من جهة أخرى. -3
 .كثرة عدد عّماهلا ومعاملها-1من الصناعات العريقة و أهميتها: ألنها  :أهمية صناعة النسيج يف سورية .و

 .  اعتمادها على املادة األولّية املتوّفرة يف سورية-3            .  رأس املال املوّظف فيها-2                                                

 ألهميتها السياحّية و التعريف بالتُّراث احلضارّي العربّي. :اهتمام الدول العربية بالصناعات اليدوّية .ز

 ة و الكبري يف بناء وتنفيذ املشاريع الكربى العمرانّيللتطّور  :الّتوّسع املستمر يف صناعة االمسنت يف الوطن العربي .ح

 االقتصادّية يف أحناء الوطن العربي.                                                                        



 

 :اآلتية يةط املفاهيمائراخلأكمل : اخلامسالسؤال 
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 ضعف البنية التحتية و اخلدمات األساسية املتعلقة بها.- السمة املشرتكة :                               
 هلا آثار اجيابية وآثار سلبية.-                                                    

             .ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :وازن بني التجارتني الداخلية و اخلارجية وفق اجلدول اآلتي: السادسالسؤال 
 ةــــارة اخلارجيـــــالتج ةــــــارة الداخليــــالتج البيانــــات

 و دول العامل تبادل السلع و املنتجات بني أقطار الوطن العربي تبادل السلع و املنتجات بني أقطار الوطن العربي فــــالتعري

 اتــــــالصف
 واقع التجزئة.-1تتصف بالضعف بسبب: 

 تشابه املنتجات بني أقطار الوطن العربي.-2
 منافسة البضائع األجنبية للبضائع العربية.-3

و االعتماد على يف جمال املواد املصّنعة تتصف بالضعف: 
 جتارة املواد اخلام وال سيما النفط.

 

 .ل اآلتي )) موجود يف الكتاب(( أعداد القادمني األجانب إىل سورية, فّسر زيادة أعداد الزوار إىل سوريةويبّين اجلد: بعالساالسؤال 
 .«مطارات -اتصاالت   -فنادق  -مواصالت  »بسبب اهتمام الدولة بالبنى التحتية  .1

 زيادة االهتمام بالرتويج السياحي عن طريق وسائل اإلعالم و املعارض و بلغات العامل املختلفة. .2

 رخص األسعار و توّفر األمن و حسن معاملة السّياح و عقد اتفاقّيات سياحّية مع دول اجلوار. .3
www.alandalos-school.com                           Tel. 2218807                            info@alandalos-school.com 
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