
صفحة         ( والديني توحيد المسارات ) المسار:     201أجا   ( 1 )  

  

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 

البحرين مملكة  

والتعليم التربية وزارة  

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات المركزية
 

 م 7102/8102للتعليم الثانوي للعام الدراسي  ولنهاية الفصل الدراسي ال امتحان 

 
  والديني توحيد المساراتالمسار:                              االقتصاديةالجغرافيا  اسم المقرر:

 ة ونصفساع الزمن:                                   201 اأج المقرر:رمز 
======================================================================== 

 السؤال الول:
 

 أواًل: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في البدائل التالية: -
 

التي تصنف ضمن الحاجات المعنوية في تصنيف ماسلو هي. الحاجة-2  
.االنتماء-ب.                                                         الغذاء-أ  

 ج-الكساء.                                                      د-السكن.
 

 

ة كاإلرسال من العقد كمحطات اإلرسال واالستقبال ومن الخطوط السلكية ككابالت اللياف الضوئية والالسلكي مجموعة-1
 اإلذاعي والتلفزيوني.

.المواصالت شبكات-ب.                                         االتصاالت شبكات-أ  

 المواصالت الجوية. شبكات-د                              المواصالت المائية. شبكات-ج

 

.مريكية تتمركز فيهاحزام الشمس في الواليات المتحدة ال منطقة-3  
.الزراعات الحديثة أنماط-ب.                                       الزراعية النشاطات-أ  

 السياحية. المناطق-د                                    المتطورة. الصناعات-ج

 

.تربية الماشية الواسعة ضمن الزراعات تصنف-4  
.الحديثة-ب.                                                المتخصصة-أ  

 .المتنوعة-د                                                  .الرأسمالية-ج

 

تحت اسم. 2111 يناير االتحاد الوروبي إصدار عملة موحدة في قرر-5  

.اليورو-ب                                                      .الدوالر-أ  

 .الليرة-د.                                                      االيكو-ج

 

 6-جميع ما ذكر من العوامل الداخلية المفسرة لتحقيق المعجزة الكورية ماعدا.
.مال بشري متميز سأر-ب.                                    المركزي للدولة الدور-أ  

 االنتفاع من المساعدات.-د.                      بين المؤسسات الصناعية التكامل-ج
 

 



صفحة         ( والديني توحيد المسارات ) المسار:     201أجا   ( 2 )  

  

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 

 ثانياً : أكمل المخطط التالي الذي يبين المقومات الطبيعية لإلنتاج الزراعي: -
 

 

 

 
 

 السؤال الثاني: علل ما يأتي : -
 

.تجتذب المناطق المدينية بعض الصناعات-2  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 

.مريكيةقوة قطاع الخدمات في الواليات المتحدة ال-1  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 

.مريكيةتراجع صناعة الفوالذ في الواليات المتحدة ال-3  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

المقومات الطبيعية لإلنتاج الزراعي 

................. ................. ................. .................

ينمو الشاي في 
........................

ينمو النخيل في 
........................



صفحة         ( والديني توحيد المسارات ) المسار:     201أجا   ( 3 )  

  

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 

.تعاني الدول الحديثة التصنيع من صعوبات خارجية-4  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 السؤال الثالث: وضح ما يأتي: -
 

.كل من الواليات المتحدة المريكية وروسيا وأستراليا في لتي تسودخصائص زراعة القمح والحبوب ا-2  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 

.عوامل اختيار الموقع التجاري -1  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 

.م2111النتائج االقتصادية لتوقيع اتفاقية ماستريخت عام -3  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

.تحاد الوروبياال قوة ليها إالداخلية والخارجية التي تستند  اتموارد االستثمار -4  
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 
 

 

 

 

 

 



صفحة         ( والديني توحيد المسارات ) المسار:     201أجا   ( 4 )  

  

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 السؤال الرابع:
 

 أواًل: صنف العبارات الواردة في الجدول اآلتي بوضع عالمة ) x ( في المكان المناسب حسب البلدان: -
 

 البلدان المتقدمة االخرى بلدان الثالوث العبـــــــــــــــــارة الرقم

2 
بلدان أوروبا الشرقية والوسطى غير األعضاء في 

 االتحاد األوروبي.

  

1 
بمرحلة انتقال من النظام االشتراكي الى  ميزتت بلدان

 اقتصاد السوق.

  

3 
تضم الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد األوروبي 

 واليابان.

  

 استئثارها بأكبر عدد من الشركات عبر القطرية. 4
  

5 
اللغوي  نفوذها الجغراسياسي في النفوذيتجسم 

 واالقتصادي والثقافي في بقية بلدان العالم.

  

 بلدان بصدد التحول مثل روسيا. 6
  

 استئثارها بأكبر نسبة في البحث والتطوير. 7
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صفحة         ( والديني توحيد المسارات ) المسار:     201أجا   ( 5 )  

  

صفحات 5 االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 ثانياً : أكمل الجدول التالي بكتابة مدلول الرقام المثبتة على خريطة العالم: -
 

,  

 

 

 

 

 العبــــــــــــارة الرقم مدلول الرقم على الخريطة

المروية.دولة تنتشر فيها الزراعة  2   

 1 
 بلدان نامية ذات مؤشر تنمية متوسط.

 3 

.ذللفحم والفوال األوروبيةالمجموعة دولة ضمن  4   

 5 
 6  مسطحات مائية.

 

 

 

 انتهت االسئلة

2 1 

3 

4 

5 

6 


