
  ١ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

  

  الجمهوریة العربیة السوریة 

  وزارة التربیة       

      

  

  

  

  

  

  

  

  

 مادة الجغرافیةتصحیح م سلّ 

  شهادة الدراسة الثانویة العامة 

 ) الفرع األدبي( 

  م ٢٠١٥عام  األولىالدورة 



  ٢ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

 

 م٥١٢٠الفرع األدبي دورة عام الثانویة العامة  سلم تصحیح امتحان مادة الجغرافیة لشهادة

  ئةثالثم: الدرجة                                  األولىالدورة                           

  

  درجة ٦٠                     :اختر اإلجابة الصحیحة مما یأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك: أوالً 

    الثاني     :          تعود معظم تكوینات الفوسفات في الوطن العربي إلى الحقب الجیولوجي -أ

    هضبة الجوالن   :                  من مناطق انتشار البیئة المتوسطیة شبه الرطبة في سوریة -ب

     ترسیب شاطئ    :           تشكلت بحیرة المنزلة في مصر بفعل عوامل - ج

           ٪ ٥٩: العمل ما نسبتهسنة من هم في سّن ) ٦٤- ١٥(للفئة العمریة من  ٢٠١٠دء انفتاح النافذة الدیموغرافیة في سوریة لعام ب - د

     السودان  :         الدولة العربیة التي تحتل المرتبة األولى بتربیة األبقار هي - ه

     هونشو  :            العاصمة الیابانیة طوكیو تقع ضمن جزیرة -و

  )اتدرجعشر لكل إجابة صحیحة (  

  

   ةدرج ٨٠                                  :أجب عن األسئلة اآلتیة: ثانیاً 

 .فّسر إنشاء مصر محطة للطاقة الشمسیة جنوب القاهرة -١

 .ألن اإلشعاع الشمسي المباشر في هذه المنطقة كبیر - 

 .منطقة غیر مأهولة بالسكان - 

 .قریبة من الشبكة الموحدة للكهرباء - 

 .خطوط أنابیب الغاز - 

 .مصادر المیاه التي تحتاجها للتبرید - 

  )یكتفى بأربع فكر صحیحة لكل منها خمس درجات(                                                          

  

 .بّین أهمیة زراعة الزیتون في سوریة -٢

 .تأتي سوریة في طلیعة الدول العربیة بزراعة الزیتون - 

 .یوفر فرص العمل لعدد كبیر من سكان الریف - 

 .یساهم في التطور الصناعي في سوریة - 

 .زیادة الصادرات الزراعیة - 

 .حمایة التربة من االنجراف والتعریة - 

 .یسهم في زیادة الدخل - 

 .یساهم في إنتاج الزیت - 

  )أربع فكر صحیحة لكل منها خمس درجاتیكتفى (                                              



  ٣ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

  

 :أكمل خریطة المفاهیم اآلتیة -٣

  

 

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

 

  )درجات ٥یكتفى بأربع فكر صحیحة لكل منها (                                               

  

 ما أهم العملیات التي أدت إلى تنوع المظاهر التضریسیة في سوریة؟ -٤

 .)في أطرافها الشمالیة(تصادم الصفیحة العربیة بالصفیحة األوراسیة  - 

 .بالصدع اآلسیوي اإلفریقي )في الغرب(تأثرت  - 

 .ناضولیة مع الصفیحة المشرقیة للبحر المتوسطسوریة الصفیحة األ )أقصى شمال غرب(تتصادم في  - 

       .تأثرت سوریة بالحركة األلبیة الهیماالئیة - 

    وما یتفرع عنهما ) الداخلیة أو الخارجیة(إذا ذكر الطالب أي عامل من عوامل تشكل المظاهر التضریسیة

    .بما یناسب تشكل تضاریس سوریة

  )درجات عشر فكرةلكل  بفكرتینیكتفى (                                                     

  

  

  

  

  

  

 الموقع الجغرافي

 درجات ٥

 درجات ٥

 درجات ٥ درجات ٥

 مقومات الصناعة في سوریة

 مقومات بشریة قومات طبیعیةم

 أو النقل الید العاملة المادة األولیة

 المواصالت

السیاسات  رأس المال 

 الحكومیة

التقدم  السوق

 العلمي

 المحركةالقوى   أو

 درجات ٥

 أو

 أو



  ٤ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

    

   ةدرج ٠٤                                                                  :السؤال اآلتيأجب عن : ثالثاً 

 :التربة المقلوبة والتربة الفیضیة من حیثوازن بین  - ١

                           مشكلة تعانیها كل تربة منهما – یهماالحاصالت المزروعة ف – سبب الخصوبة –االنتشار أماكن 

  جدول وفق

عناصر 

  الموازنة
  الدرجة  التربة الفیضیة  الدرجة  التربة المقلوبة

مساحة واسعة من منطقة السافانا أو جنوب ووسط   االنتشار

  السودان أو في المغرب العربي أو بالد الشام

اللحقیة أودیة األنهار أو المنخفضات   د ٥

أو الطمیة أو وادي النیل ودلتاه أو 

  سهول دجلة والفرات

  د ٥

  )درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر بیكتفى (

سبب 

  الخصوبة

بفعل ما تجلبه إلیها میاه أو متجددة   د ٥  تعود إلى تركیبها الكیماوي 

  الفیضانات ورواسب األنهار

  د٥

  )درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر بیكتفى (

ت الحاصال

المزروعة 

  فیهما

  د٥  صالحة لجمیع المحاصیل الزراعیة  د ٥  القطن أو أي محصول زراعي 

  )درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر بیكتفى (

مشكلة 

تعانیها كل 

  تربة منهما

خصائصها الفیزیائیة تجعلها في بعض األحیان ردیئة 

   بما تحویه من طین منتفخأو 

ي أو أ التملح أو االنجراف المائي  د ٥

  مشكلة تعاني منها التربة الفیضیة

  د ٥

  )درجات خمس طرفلكل  ة واحدةفكر بیكتفى (

  

  :مالحظة

  . إذا كانت الموازنة صحیحة) عمودیة أو أفقیة ( ینال الطالب الدرجة المستحقة كیفما وردت الموازنة * 

  .إذا وردت اإلجابة سردًا فكرة بفكرة ینال الطالب درجة اإلجابة الصحیحة*

  .والطرف اآلخر غیر صحیح ینال درجة المعلومات الصحیحة في الجدول ا ذكر الطالب أحد طرفي الموازنة صحیحاً إذ* 

  .ینال الدرجة المستحقةولم ُیجب عن الطرف المقابل إذا كتب الطالب طرف واحد من أطراف الموازنة صحیحا * 

  

  

  

  

  



  ٥ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

  

  )درجة٦٠(                                                                      :اكتب في الموضوع اآلتي: رابعاً 

السیاحة موردًا أساسیًا للدخل القومي، والوطن العربي غني بمقومات سیاحیة متنوعة، ولكن هذا القطاع لم یتطور بما  تعدّ 

  .یتناسب وهذه المقومات

  القطاع برأیك؟ابحث في مقومات ومعوقات السیاحة، وما المقترحات المناسبة لتطویر هذا 

تكون تمهیدًا أو إذا كتب الطالب مقدمة تضمنت أي معلومة أو صیاغة مناسبة بلغته تتعلق بالموضوع بحیث  :المقدمة

، بحیث تشمل أهمیة السیاحة ودورها االقتصادي واالجتماعي وأثرها بالتنمیة  في الوطن السیاحة موضوعلمدخًال مناسبًا 

  :العربي، من مثل

زیادة أوجه النشاط الزراعي والتجاري  - .تساهم في تامین فرص عمل - . خل القوميمورد أساسي للد(

 ..)..والصناعي

  )درجات ٥ فكرة واحدة(                            

  :وتشمل: عناصر الموضوع

 : وهي المقومات الطبیعیةوتشمل بحث الطالب في : المقومات - ١

یة توافر المواقع السیاحیة التي تصلح لمختلف الفصول االمتداد الكبیر للوطن العربي ساهم في إمكان :الموقع 

  .الوطن العربي بموقعه المتوسط یعد جسر اتصال بین قارات العالم القدیم -  .وبخاصة الشتاء والصیف

یشتمل على أقالیم مناخیة متنوعة أو مناخ البحر  -  .عامل جذب مهم یؤثر في مزاج اإلنسان وراحته :المناخو 

 ).المعتدلة صیفاً (وكذلك المناطق الجبلیة ذات الحرارة  -  ).فصل الصیف(ذب السیاح في األبیض المتوسط یج

  .بینما یجذب المناخ المداري أو الصحراوي السیاح في فصل الشتاء - 

 .متنوعة أو جبال أو هضاب أو سهول أو أودیة نهریة بأشكالها أو البحیرات بأنواعها :التضاریسثم 

  )درجات ٥( درجات ٤حدة مع شرحه وربط المصطلحات العلمیة بدقة السم المقوم الطبیعي درجة وا

 :وتشمل البشریةالمقومات 

  مهد الدیانات ) الوطن العربي(یعد  -تراث حضاري - الموطن األولي لإلنسان) الوطن العربي(یعد : التراث الحضاري 

   - غني باألماكن المقدسة - اقع التاریخیةغني باآلثار والمو  -مستقرًا للحضارات -السماویة الثالث                  

  .العربي أو تقالید الشعوب العربیةالفولكلور                   

  سم قكاألسواق حول المدن أو األبراج أو القالع أو الحصون أو تتمیز معظم المدن العربیة بوجود : المعالم العمرانیةو 

  ).القاهرة –دمشق (أثریة قدیمة أبنیة  - قدیم یضم سورًا أو قلعة                   

  االستثمارات في المشروعات السیاحیة  -تسهم في تشجیع حركة السیاحة الداخلیة والخارجیة :االستثمارات السیاحیةو 

  تتمیز بصغر حجمها أو عدم قدرتها على تلبیة الطلب  - في الوطن العربي ال تزال محدودة                       

  .المتزاید                       

ال یكتب النجاح لالستثمار في المشروعات السیاحیة إال بتوافر أطر بشریة  -  ):العمالة البشریة(األطر البشریة ثم 

تدریب العاملین  -)تدریب سیاحي وفندقي –معاهد (نشر التعلیم الفندقي  - في مجال السیاحة) ثقافیًا أو مهنیاً (مؤهلة 

 .المعاملة الطیبة للسیاح -الخدمات المقدمة التي تشجع السیاح للقدوم إلى الوطن العربي - في المجال السیاحي



  ٦ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

العالقات السیاسیة بین الدول تؤثر  - یؤثر في حركة السیاحة الداخلیة والخارجیة- :األمن واالستقراروصوًال إلى 

تؤثر  - والدول المستقبلةتنشط السیاحة عندما تكون العالقات السیاسیة جیدة بین الدول المصدرة  -سلبًا وٕایجاباً 

 ).الكیان الصهیوني –العراق  –أزمة الخلیج (األوضاع الداخلیة والحروب سلبًا في السیاحة 

  )درجات ٥( درجات ٤درجة واحدة مع شرحه وربط المصطلحات العلمیة بدقة  بشريالسم المقوم ال 

  

  )درجات خمس فكرةلكل ات من المقومبست فكر یكتفى (                                        

  

  واالستقراراألمن  - تثمارات السیاحیة ال تزال محدودة االس - عدم وجود أطر بشریة مدربة ومؤهلة  : السیاحة معوقات

  بین الدول تؤثر في السیاحة سلبًا    العالقات السیاسیة  - حركة السیاحة الداخلیة والخارجیة یؤثر في  -                   

  تنشط السیاحة عندما تكون العالقات السیاسیة جیدة بین الدول المصدرة والدول  - أو إیجابًا                     

  الكیان  –العراق  –أزمة الخلیج (تؤثر األوضاع الداخلیة والحروب سلبًا في السیاحة  - المستقبلة                     

 ).الصهیوني                    

  )درجات خمس فكرةلكل بفكرتین یكتفى (                                                              

نشر  -لسیاحيتدریب العاملین في مجال السیاحة أو إیجاد معاهد ومراكز خاصة للتدریب ا- : تطویر السیاحةمقترحات 

 -تعلیم الفندقي ضمن مناهج التعلیمخال الإد -فاظ على اآلثار واألبنیة القدیمةالثقافة والوعي االجتماعي بین السكان للح

إقامة المعارض  - توفیر األمن واالستقرار -)فنادق –مطاعم  –مواصالت (تأمین البنیة التحتیة والخدمات للسیاح 

 .عقد دورات تدریبیة متعاقبة في المجال السیاحي - العربیة وتنشیط السیاحةوالمهرجانات للتعریف بالحضارة 

  )درجات خمس فكرةلكل بفكرتین یكتفى (                                                

  .وتتضمن رأي الطالب في تطویر السیاحة والتغلب على مشكالتها  :الخاتمة

  )درجات خمس فكرة واحدة(                                                                       

  )درجات ٥للخاتمة  -درجات  ١٠للمقترحات  - درجات ١٠للمعوقات  - رجةد ٣٠للمقومات  -درجات ٥للمقدمة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٧ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

 )درجة ٦٠(:تيخریطة للجمهوریة العربیة السوریة بحدودها البرّیة والبحریة وثبت علیها مع التسمیة ما یأارسم  :خامساً 

  .موقع میناء طرطوس -                .د روافدهمجرى نهر الفرات وأح - 

  .موقع مدینة عدرا الصناعیة -       .سكة حدید لنقل الفوسفات -                             .نجم التبنيموقع م - 

  

 : توزع الدرجات وفق اآلتي 

  .الخریطةتوزع وفق ما هو مبین على  ةدرج ٣٠ :الهیكل -

  )درجات ١٠(: مسمى مجرى نهر الفرات وروافدهل :المسمیات - 

  . درجة ٢٠=  ٤×  ٥أي  )درجات ٥(ولكل ما تبقى من المسمیات  - 

  -انتهى السلم  -

                                                                                    تعلیمات خاصة بالتصحیح                                                                                                        

 ..    اإلجابةوتكتب الدرجة المستحقة فوق تلك ،الصحیحة الموافقة للسلم  اإلجابةیضع المصحح خطا تحت  -١

 .    اإلجابةالحقل األول على ورقة  إلىضمن ست دوائر وتجمع في مربع واحد وترفع  األولتوضع درجة السؤال  -٢

 .   اإلجابةورقة  أعلىالحقل الثاني في  إلىواحد وترفع  توضع درجة السؤال الثاني ضمن أربع دوائر وتجمع في مربع -٣

 .   اإلجابةورقة  أعلىتوضع درجة السؤال الثالث ضمن مربع وترفع الى الحقل الثالث في  -٤

 .   اإلجابةورقة  أعلىتوضع درجة السؤال الرابع ضمن مربع وترفع الى الحقل الرابع في  -٥

 .   اإلجابةورقة  أعلىفي   الخامسهیكل والمسمیات في مربع واحد الى الحقل ترفع درجة السؤال الخامس بعد جمع درجتي ال -٦

  .یقوم بتصحیح ورقة مادة الجغرافیة لجنة واحدة  -٧



  ٨ صفحة                   حقوق النشر والتوزیع والطبع محفوظة لوزارة التربیة)       م٢٠١٥ لعاما األولى خاص بالدورة االمتحانیة الجغرافیة الفرع األدبيمادة (

  

  خاص بالمكفوفین

  :تبقى األسئلة كما هي ویستبدل السؤال خامسًا كما یأتي

  من هذه المشكالت؟ ما المشكالت التي تعاني منها مدینة دمشق؟ وما الحلول المناسبة للحد: خامساً 
  درجة ٦٠

  :المشكالت التي تعاني منها مدینة دمشق
 .م لمدینة دمشق مشكالت عمرانّیة واجتماعّیة واقتصادّیة وبیئّیةأفرز التوسع الكبیر غیر المنظّ  - 

 .الحضاري للمدینة خاصة أحیاءها العشوائّیة أعاقت التطور - 

 .دمشق  تغیرت المنظومة البیئیة التي كانت تسود حوضةَ  - 

 .كنتیجٍة الختالل التوازن بین المتطّلبات البشرّیة من میاه نظیفة وغذاء كانت في المدینة القدیمة - 

 .والمرج الغوطةفیما تنتشر البساتین والحقول على أراضي   - 

 .كان نهرى بردى واألعوج شرایین الحیاة في هذه الحوضة - 

 .عن إمكانات حوضة دمشق من میاه وغذاءالبشریة بات ولكن توسع العمران وتزاید السكان زادت المتطلّ  - 

 أما المتغیرات في المنظومة الجغرافیة 

بعد أن كانت میاه األمطار وینابیع نهري بردى واألعوج تزّود مدینة دمشق وغوطتها  –التغیر في المنظومة المائیة  - 

 .بالمیاه الالزمة للسكان والري

 .والهیجانةمرورها بشبكة نهریة مكشوفة تنتهي بمنخفضي العتیبة  - 

 .أخذ توسع العمران وما فرضه من تغیر باستجرار المیاه النظیفة الصالحة للشرب بأنابیب إلى المدن - 

 .التي تنتهي إلى محطات كمحطة عدراطرحها في شبكة الصرف الصحي  - 

 .مما أدى إلى عزل تدریجي لمنظومة الشبكة المائیة الطبیعیة عن المنظومة الجغرافیة لحوضة دمشق - 

 .آمن شبكة الصرف الصحيالشبكة المائیة القدیمة معرضة للتفكك فتغیرت وظیفة بعضها لتصبح جزءًا أصبحت  - 

 .كذلك تواجه مدینة دمشق تحدیات تتجلى في معوقات التنمیة العمرانیة

مشكالت مدینة دمشق  –تلوث وشح میاه الشرب  –تلوث الهواء  – ألزمة المروریة -  كمناطق السكن العشوائي - 

 .ومحیطهاالقدیمة 

  :الحلول المناسبة للحد من هذه المشكالت
 .البد من وجود عمل تخطیطي متكامل - 

 .التوسع مدینة دمشق مرتبط بتوسع سوریة - 

 .منع البناء في أراضي الغوطة - 

 .الحاجة الماسة إلى تنمیة عمرانیة اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة - 

 .شقانتقاء عدد من المدن الدینامیكیة المساعدة في إقلیم دم - 

 .دعمها بالخدمات والفعالیات المناسبة التي تسمح لها بأن تصبح اقتصادیا جاذبة - 

 .إیجاد منطقة واقیة للمدینة أو الغوطة - 

  . استیعاب السكان المستقبلیین - 

  ٤٠=  ٥×  ٨أي  )یكتفى بثمانیة أفكار لكل فكرة خمس درجات( درجة ٤٠یعطى للمشاكل  

                                   ١٠=  ٥×  ٢اي )    تین لكل فكرة خمس درجاتیكتفى بفكر (درجات  ١٠للتحدیات یعطى  
                                   ١٠=  ٥×  ٢اي )    یكتفى بفكرتین لكل فكرة خمس درجات(درجات  ١٠یعطى للحلول  

                    

    مكفوفینال سلمانتهى                                         

________________  


