
 

 

 
                             و 2018-2017:انعاو انذراسى        وزارج انررتيح                                                       

 االجرًاعياخ  : يراجعح يادج  ينطقح انجهراء انرعهيًيح                                                

 انًرىسطح تنين                            انصف انساتع انًرىسطيذرسح عهى انسانى انصثاح 

 

 

 يراجعاخ انصف انساتع

 "  انفصم انثاني"  
 

 
: الصؤال األّل 

: ما الفرق بٌن ( أ )

 اإلحصاء احلْٖٔ التعداد الصلاىٕ

مً حني  الدّلٍْ٘ اجراء تقْو بُ 

 ملعرفُ عداد الصلاٌ  ألخر

 

ّحاالت السّاج ّالطالق ٍْ تصجٔل 

املْالٔد ّالْفٔات مً شجالت رمسُٔ 

 بالدّل٘

 

 اللثاف٘ الصلاىٔ٘ العام٘ الينْ الصلاىٕ

 ألخرتسآد عدد الصلاٌ مً عاو 

غري  ّالسٓادٗ الطبٔعٔ٘ للسٓادٗ ىتٔج٘

  الطبٔعٔ٘

 

 املطلق٘ املصاح٘عدد الصلاٌ علٕ 

 (للدّل٘ الللٔ٘)

 

 

 



 

 

 

 

 املقْمات البشرٓ٘ لإلىتاج السراعٕ الطبٔعٔ٘ لإلىتاج السراعٕاملقْمات  

 املياخ-3املاء    -2الرتبُ     -1

 التضارٓض الصَْل املرتفعات -4

 

التقدو العلنٕ -2جَد االىصاٌ   -1

 راط املال ّالصْق  -3ّالتليْلْجٕ  

 

 
 

 

 

 

 الطاقة الغاز الطبٌعً النفط

بقآا عضُْٓ علٕ ٍٔئُ 

ىباتات ّحْٔاىات 

دقٔقُ ترشبت يف 

ّاىطنرت  قدمي٘عصْر 

 مسٔل٘حتت رّاشب 

ّحتْلت بالضػط 

الٕ صْرتَا  ّاحلرارٗ

 احلالٔ٘

 

 

غاز مصاحب لليفط 

اخلاو اّ ٓتْاجد ىفرد 

تته اشالتُ 

 الشتخدامات عدٓدِ 

 لآلالتقْٖ حمركُ 

ّعيصر مَه للتقدو 

ّالتطْر االقتصادٖ يف 

 اجملاالت  مجٔع



 

 

 
  حتتَا اخرت االجاب٘ الصخٔخ٘ مً بني البدائل التٙ تلٙ كل عبارٗ ّضع خطا(ب  )

الوطن العربً  لدول التً ٌتألف منهاعدد ا (1
                      (20   -  21 - 22 - 23   )

العام الذي تم فٌه إجراء أول تعداد سكانً فً الكوٌت هو - (2
(  م   1959 -م   1958 -  م1957)                          

 :تسمىأكثر الدول العربٌة سكـانا  (3
 )لٌبٌا  - مصر -قطر  (

الدولة العربٌة التً تحتل المركز األول بإنتاج البن هً  (4
 )لبنان -تونس -الٌمن (

. الدولة العربٌة التً تحتل المركز األول بإنتاج الموز هً  (5
 )مورٌتانٌا - لصومال ا-السودان  (

. العربٌة التً تحتل المركز األول بإنتاج النفط تسمى الدولة  (6
  )السعودٌة  -االمارات -الكوٌت  (

الدولة العربٌة التً تحتل المركز األول بإنتاج الغاز الطبٌعً  (7
تسمى  

 )البحرٌن  - قطر -الجزائر)                         
 الدولة العربٌة التً تحتل المركز األول بإنتاج الحدٌد تسمى  (8

 )األردن  - مورٌتانٌا-المغرب  (
 :العام الذي تأسست فٌه منظمة األوبك هو (9

 (م  1963-م1962-م 1961  -م1960) 
هو  األوبكمنظمة العام الذي تأسست فٌه  (10

            (1966- 1967- 1968 - 1969  )
 

 
 
 
 
 



 

 

: السؤال الثانً 
:   أكــــمــل الــعـــبــــارات الـــتـــالــٌــــة (      أ  )   

 

%   ..30...ٓتْزع شلاٌ الْطً العربٕ بقارٗ آشٔا بيصـب٘  (1

.............. %  2.20.....حْالٕٓقدر معدل الينْ الصيْٖ للصلاٌ يف الْطً العربٕ  (2

 السٓادِ غري..ٓصنٙزٓادٗ عدد الصـلاٌ عً طرٓق اهلجرٗ مفَْو  (3

.............................  لطبٔعٔ٘ا

.............................  %50ٓشلل القطاع السراعٕ يف الْطً العربٕ حْالٕ  (4

  ..%36.....حْالٕتشلل املصاح٘ املسرّع٘ يف الْطً العربٕ  (5

 ..االغياوٓصنٙ أكثر أىْاع الثرّٗ الرعْٓ٘ اىتشارا يف الْطً العربٕ   (6

 % .20.....حْالٕٓبلؼ إىتاج اليفط بالْطً العربٕ  (7

 دّل٘ عربٔ٘ ..........  احدٖ عشر...........ٓبلؼ عدد الدّل٘ األعضـاء يف ميظن٘ أّابم  (8

    :   صنف الكلمات التالٌة بما ٌناسبها فً الجدول (  ب )  
 

( قصب السكر  –القمح  –األرز ـ التمور  –الموز  –القطن ) 

 
الغذائٌة الحبوب 

  

 
 الغالت النقدٌة

 

 
 الفواكه والثمار

 
 

 

 االرز-القمح     

 

 

 
 قصب السكر–القطن   

 
 التمور-الموز      



 

 

 
 : عـــــــــرف المــفــــــــــاهـــٌـــــــم الـتــالٌـة : السؤال الثالث 

الكثافة السكانٌة       -1
 .للدوله المطلقة المساحةعدد السكان علً 

 النمو السكانً      -2

 غٌر الطلبٌعه والزٌادة الطبٌعٌة للزٌادة نتٌجة ألخرد السكان من عام تزاٌد عد

الزٌادة الطبٌعة        -3
 هً الفرق بٌن عدد الموالٌد وعدد الوفٌات 

 

الزٌادة غٌر الطبٌعٌة      -4
  الهجرةعن  هً الزٌادة الناتجة

 

الغالت النقدٌة        -5
والحصول علً  التجارةوتزرع بغرض  الصناعةالتً تدخل فً  الزراعٌةهً الغالت 

 نقد

النفط             -6
وانطمرت  قدٌمةبقاٌا عضوٌه علً هٌئه نباتات  وحٌوانات دقٌقه ترسبت فً عصور 

  الحالٌةالً صورتها  والحرارةوتحولت بالضغط  سمٌكةتحت رواسب 
 

الطاقة            -7

 قوي محركه لال الت وعنصر مهم للتقدم والتطور االقتصادي فً جمٌع المجاالت 

الغاز الطبٌعً        -8
 عدٌده تالستخداماغاز مصاحب للنفط الخام او ٌتواجد منفرد تتم اسالته 

 الموارد البشرٌة -8
تلك  الموارد التً ترتبط بالسكان من حٌث اعدادهم وتوزٌعهم ومناسبه اعدادهم 

 لمساحه االرض التً ٌستغلونها 

الهجرة الداخلٌة  -9
 من القري الً المدن بحثا عن فرصه عمل افضل  الهجرةهً 

 

 
 
 
 



 

 

:  أجــــــــب عــــــن األســئــلــة الــتــالــٌــة : السؤال الرابع 
 

اذكر العوامل المؤثرة فً توزٌع السكان ؟    -1
 
 موارد لمٌاه  وتشمل االنهار ومٌاه االنهار -1  طبٌعٌةعوامل  -أ
 التضارٌس وتشمل السهول والودٌان والرمال والصحاري والجبال والهضاب  -2 

 زراعه  وصناعه  وتعدٌن  ورعً  -االنشطه االقتصادٌه     - عوامل بشرٌه  -ب
  
اذكر الفوائد األسـاسٌة للنشاط الزراعً فً الوطن العربً ؟    -2
 

 توفٌر الغذاء للسكان -أ
 توفٌر فرصه عمل   ماده اولٌه للكثٌر من الصناعات-ب
  

اذكر مناطق الزراعة فً الوطن العربً ؟    -3
 
 وادي النٌل ودلتاه بمصر والسودان -أ
 

. وادي دجله والفرات فً العراق وسورٌا -ب
 

 السهول الساحلٌة فً شمال غرب افرٌقٌا -ج
 

اذكر مقومات اإلنتاج الزراعً  ؟     -4
 
 التضارٌس السهول المرتفعات   -الماء  المناخ    -التربه    - طبٌعٌةمقومات  -أ

 راس المال واالسواق  -التقدم التكنولوجً    -جهد االنسان    -مقومات بشرٌه  -ب
 

اذكر أهمٌة الثروة الحٌوانٌة فً حٌاتنا  ؟     -5
 
 تعتبر وسٌله للنقل -أ

 ٌستفاد من لحومها وجلودها والبانها   -ب
 

اذكر أهمٌة النفط والغاز الطبٌعً فً حٌاتنا    -6
 .مصدر طاقه لتشغٌل االالت والمعدات -ا

 االموال سلرؤومصدر  - ب
 

    العربً ؟اذكر ممٌزات النفط  -7
 انخفاض تكلفه انتاج البرمٌل الواحد .. -أ

 االنراج وذسايذه تاسرًرار ضخايح -ب



 

 

  (  :اركـر انسـثة ) عهم يا يهي : انسؤال انخايس 
 

 فً الوطن العربً  للزراعة الصالحةضً  ضاألراعدم استغالل  -1
 

 تسثة نقص يىارد انًياه  - أ

 الزراعةاستخدام طرق تقلٌدٌه فً  - ب
ٌطلق على الغاز الطبٌعً اسم الطاقة النظٌفة ؟     
 

 ملوثاتال ٌنتج عن احتراقه ظهور  هال ن
 يرفىق عهي اننفط نخهىه ين ياده انكثريد وانرصاص 

 

تدهور اإلنتاج السمكً مٌاه الخلٌج خالل السنوات الحالٌة ؟     -3
 

 .الخلٌجبسبب تلوث مٌاه  -أ
 

  تذائيحانصيذ تطرق  -ب
 

 األٌدي العاملة فً الدول العربٌة إلى منطقة الخلٌج العربًهجرة  -4
 

 بسبب توافر فرص العمل   -أ
 

  ارذفاع االجىر -ب

 

:  أكـمـل الـجـداول التـالٌـة : السؤال السادس 
 

 األوابـك األوبـك وجــه المـقـارنــة

 
 التعـرٌـف      

 
 
 منظمة الدول المصدرة للنفط  

 
 

العربٌة منظمة االقطار 
 المصدرة للنفط

 
 الـمـقـر      

      
 فٌٌنا     

        
 الكوٌت     

 
 



 

 

 
 وجــه المـقـارنــة

 
 الهجرة الداخلٌة 

 
الهجرة الخارجٌة  

 

 
 

 التعـرٌـف

 
هى الهجرة من القرى الى 

 المدن

 
هى الهجرة من دولة الى 

 دولة اخرى

 

 

 

 

 
 وجــه المـقـارنــة

 
الموارد الطبٌعٌة   

 

 
 الموارد البشرٌة 

 
 

 التعـرٌـف

هً  الثروات التً منحها هللا 
لالقلٌم مادون ان ٌكون 

  لالنسان دخل فً وجودها 

هً تلك الموارد التً ترتبط 
 بالسكان من حٌث اعدادهم 

وتوزٌعهم ومناسبه اعدادهم 
لمساحه االراضً التً 

 ٌستغلونها 

 
 

  األمثلة

الثروات المعدنٌه والغابات 
 والمراعً  والموارد المائٌه 

الزراعه والصناعه وخطوط 
 المواصالت

 

 

 

 :أكمل الجمل التالية بكممات مناسبة : السؤال األول    
األسواق التي تحتل المكانة األولى بالنسبة لتجارة الصادرات  العربية ىي  (1

 االسواق االوربيو .

 ........%7.4...األسواق العربية حوالي تبمغ نسبو الواردات بين  (2
السمع التي تشترييا الدولة من الخارج لسد احتياجاتيا    (3

 ..............الواردات..........تسمي



 

 

عقد مؤتمر قمة األرض في ريودي جانيرو البرازيل عام  (4
......1992........... 

 ........تموثال...........الضرر الذي يمحق بالتربة والماء واليواء يسمي  (5
عام ... ...... ابوظبي ........أعمن قيام مجمس التعاون الخميجي في مدينة   (6

.......1981.......... 
 م1961تأسس الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية عام  (7
 م1971 .تأسس صندوق ابو ظبي لإلنماء االقتصادي العربي عام   (8

م                                                                               1945تأسست جامعة الدول العربية عام  (9
 " عضوا 22.تضم جامعة الدول العربية عدد ( 10

 م1999.حصل الدكتور احمد زويل عمي جائزة نوبل في الكيمياء عام (11
 السؤال الثاني 

 :صنف الصناعات حسب نوعيا في الجدول التالي : 
صناعة  –صناعة البشوت  –السجاد –استخراج المعادن  –الفخار   –األجبان  صناعة
 استخرج النفط–السجاد  –صناعة االصباغ   –الخوص   –صناعة المالبس –الورق 

                            

 

 
 

 

 

 صناعات حرفية  صناعات تحويلية  صناعات استخراجية 
 ........استخراج المعادن...
 استخراج النفط..

 

صناعو الورق .صناعو االجبان ..
................................. 

 صناعو المالبس.

 

صناعو .صناعو الخوص ...
البشوت صناعو الفخار 

 صناعو السجاد

 



 

 

 أىداف التنمية االقتصادية والتنمية البشرية  -3                                      
 أىداف التنمية البشرية  أىداف التنمية االقتصادية  

 .......استخدام العمم في زياده االنتاج..

تحقيق التكامل بين الدول العربيو في .

 .........................االمكانات والحاجات

 توظيف قدرات االنسان العربي نحو مجتمع افضل .

العربي ورعايتو في مرحمو الطفولو االىتمام بالطفل 

 .............المبكره

  توفير فرص عمل والرعايو الصحيو والقضاء عمي الفقر..

 
 

 :عمل لما يأتي: السؤال الرابع
 ..ضرورة نقل البضائع بوسائل حديثة ومتطورة   (1

 ....لضمان سالمتيا والحفاظ عمييا..

 .واالتصاالت  اىتمام الدول العربية بتحديث شبكة المواصالت  (2

 .............لمواكبو ركب التطور في عمميات النقل.

يختمف نشاط حركة المالحة النيرية في مصر والسودان عنيا في نيري دجمة  (3
 .................والفرات  

الن نير النيل يجري من الجنوب الي الشمال اما نير دجمو والفرات يجري من ...
 ...........الشمال الي الجنوب

 انشاء العديد من المواني التجارية والنفطية في الوطن العربي  (4

 الن الوطن العري يتمتع بسواحل ومنافذ بحريو ساعدت عمي انشاء ىذه. 
 ..........................................المواني

 قمة حجم النقل النيري بالنسبة لباقي وسائل النقل في الوطن العربي  (5

 ..طن العربي غير صالحو لممالحوالن معظم انيار الو



 

 

 .قمة التبادل التجاري بين دول الوطن العربي   (6

 بسب تشابو االنتاج بين الدول العربيو  ووجود خالفات وصراعات سياسيو..
 معظم صادرات دول الخميج العربية من النفط الخام (7

 .النيا دول منتجو لمنفط... 
 تعرض الوطن العربي لمشكمة التصحر  (8

 .العربي جفاف وقمو مياه االمطار في الوطنبسب ال.  
 فّرق بين كل من : السؤال الخامس     

  الصناعات االستخراجية والصناعات التحويمية  -1                                     
 الصناعات التحويمية الصناعات االستخراجية

تقتصرعمي استخراج مصادر الطاقو من نفط وغاز .

 ومعادن من باطن االرضطبيعي وفحم 

 

تقوم عمي تحويل المواد االوليو من معدنيو ونباتيو ..

 وحيوانيو الي سمع استيالكيو صالحو لالستعمال 

 

 الصناعات التجميعية والحرفية  -2                                   
 الصناعات الحرفية  الصناعات التجميعية 

لمصنعو عمي ىي عمميو تركيب وجمع المواد ..

 احتالف مصادرىا كي نحصل عمي سمع متنوعو

تعتبر الصناعات االولي في العالم وتستخدم مواد 

 اوليو وتعتمد عمي المجيود البشري 

 

 
 
 



 

 

 :عّرف ما يأتي: السؤال السادس    
 ......مقومات الصناعة .1

 .العوامل التي تساعد عمي تحويل الماده الخام الي سمع استيالكيو

 :..التعدينيةالصناعات  .2

ىي تحويل الخامات المعدنيو الي صفائح وسبائك صالحو لتنفيذصناعات معدنيو .

 مختمفو

تعتبر من الوسائل السريعو التي ربطت بين االقطار العربيو :..الطرق الجوية .3

 .الي اقصي الشرق برحالت جويو من اقصي الغرب

 .لعمميو التصدير واالستيراد بين الدو:.....التبادل التجاري .4

  السمع التي تنقل من دولو الي دولو اخري:...الصادرات .5

 .احتياجاتيا السمع التي تشترييا الدولو من الخارج لسد: .الواردات .6

 التبادل التجاري بين الدول العربيو:..ةالتجارة البيني .7

 زحف رمال الصحراء عمي المناطق الجافو وشبو الجافو:..التصحر .8

الطبيعو في حالو من التوازن لتؤدي وظائفيا بقاء عناصر ..التوازن البيئي .9

 وجو عمي اكمل

 برامج تحسين نوعيو الحياة:التنمية المستدامة   .10



 

 

بقايا عضويو عمي ىيئو نباتات وحيوانات دقيقو ترسبت في عصور :.النفط .11

قديمو وانطمرت تحت رواسب سميكو وتحولت بالضغط والحراره الي صورتيا 

 الحاليو

لالالت  وعنصر ميم لمتقدم والتطور االقتصادي في قوي محركو : ...الطاقة .12

 المجاالت جميع

 ىي التطور والتطوير وىي عمميو تتطمب التخطيط  والمشاركو من: التنمية .13

 الجميع

 والماء ىو الضرر الذي يمحق بالتربو واليواء: ..التموث .14

ىو العمل عمي توثيق الصالت بين الدول والشعوب العربيو :.التضامن العربي  .15
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