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

  

صفحات 4 االمتحان في االجابةالحظ 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:                              الجغرافيا االقتصادية المقرر:اسم 
 ة ونصفساع الزمن:                                   201 اأج المقرر:رمز 

======================================================================== 
 السؤال الول:)12عالمة(

 

 أواًل: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة في البدائل التالية: -)21 عالمة /لكل نقطة عالمتان(
 

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

 

لياف الضوئية والالسلكية كاإلرسال خطوط السلكية ككابالت ال الرسال واالستقبال ومن اإل  من العقد كمحطات مجموعة-1
والتلفزيوني.اإلذاعي   

.           االتصاالت شبكات-أ  

                              

.مريكية تتمركز فيهاحزام الشمس في الواليات المتحدة ال منطقة-3  
                                     المتطورة. الصناعات-ج

 

.تربية الماشية الواسعة ضمن الزراعات تصنف-2  
.المتخصصة-أ  

 

اسم.تحت  2111 يناير في صدار عملة موحدةإاالتحاد الوروبي  قرر-5  

.اليورو-ب  

 

 6-جميع ما ذكر من العوامل الداخلية المفسرة لتحقيق المعجزة الكورية ماعدا.
 االنتفاع من المساعدات.-د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج اإلجابة 



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

  

صفحات 4 االمتحان في االجابةالحظ أن   

 ثانياً : أكمل المخطط التالي الذي يبين المقومات الطبيعية لإلنتاج الزراعي: -)21 عالمة /لكل نقطة عالمتان(
 

 

 

 
 

 السؤال الثاني: علل ما يأتي : -)16عالمة(
 

 2-تجتذب المناطق المدينية بعض الصناعات. )8 عالمات/ يكتفي بأربع نقاط/لكل نقطة عالمتان(
 .الحتوائها على اليد العاملة الوافرة والمختصة 

 .سوقا استهالكية 

 للراساميل  ا  مركز. 

 .مركز للقرار االقتصادي 

 .عقدة مهمة للمواصالت واالتصاالت 

 

 1-قوة قطاع الخدمات في الواليات المتحدة المريكية. )6 عالمات/ يكتفي بنقطتين /لكل نقطة 3عالمات(
 ارتفاع مستوى دخل الفرد. 

  التحضرارتفاع نسبة. 

 الثورة التكنولوجية. 

  مؤسسات خدمية مختصة.ظهور 
 

 3-تراجع صناعة الفوالذ في الواليات المتحدة المريكية. )6 عالمات /لكل نقطة 3عالمات(
 .منافسة البلدان األجنبية وخاصة اليابان 

 .منافسة البلدان الصناعية الجديدة 
 

 2-تعاني الدول الحديثة التصنيع من صعوبات خارجية. )6 عالمات /لكل نقطة 3عالمات(
 ة التجارية والمالية التي أسفرت عن عجز الموازين التجارية وبالتالي تفاقم التداين الخارجي.التبعي حدة 

 جراءات الحمائية المتبعة .اشتداد المنافسة في األسواق الخارجية من قبل البلدان الصناعية بسبب اإل 

المقومات الطبيعية لإلنتاج الزراعي 

التضاريس المياه المناخ التربة

ينمو الشاي في تربة مسامية عميقة ةينمو النخيل في تربة رملية ملحي
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صفحات 4 االمتحان في االجابةالحظ أن   

 السؤال الثالث: وضح ما يأتي: -)12عالمة(
 

.سترالياأمريكية وروسيا و كل من الواليات المتحدة ال في تسود التي خصائص زراعة القمح والحبوب-2  
  )6 عالمات/ يكتفي بثالث نقاط/لكل نقطة عالمتان(

 .االستعمال الكثيف لآلالت والتقنيات في كل مراحل العمل 

 .اإلنتاج الضخم والمردود المرتفع 

 .تخزين اإلنتاج في صوامع كبيرة 

  اإلنتاج.تصدير جزء كبير من 

  .اتساع مساحة األراضي المزروعة 

 

 1-عوامل اختيار الموقع التجاري . )6 عالمات/ يكتفي بثالث نقاط/لكل نقطة عالمتان(
  لى الموقع.إسهولة الوصول 

 .توافر األرض بالسعر المالئم 

 حياء السكنية.القرب من األ 

 الت العرض والمخازن.ااتساع العقار لبناء مواقف السيارات وص 
 

 3-النتائج االقتصادية لتوقيع اتفاقية ماستريخت عام 2111م. )6 عالمات /لكل نقطة 3عالمات(
 .التقريب بين اقتصاديات الدول األعضاء 

 األوروبي.ذ وحدة االيكو عملة مشتركة صادرة من المصرف المركزي اتطبيق سياسة نقدية موحدة واتخ 

 

  .تحاد الوروبياال قوة ليها إالداخلية والخارجية التي تستند  اتموارد االستثمار -2
 )6 عالمات/ يكتفي بنقطتين /لكل نقطة 3عالمات(

  من الناتج المحلي الخام. %10االدخار الذي بلغ نسبة 

 .االستثمارات التي توظفها الصناديق األوروبية 

  عادة وإما توظفه المؤسسات المالية والشركات الصناعية الكبرى من استثمارات في عمليات إعادة التوطن

 الهيكلة والتطوير التكنولوجي.
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صفحات 4 االمتحان في االجابةالحظ أن   

 السؤال الرابع: )16عالمة(
 

أواًل: صنف العبارات الواردة في الجدول اآلتي بوضع عالمة ) x ( في المكان المناسب حسب البلدان: -
 )22عالمة/ لكل نقطة عالمتان(

 

 المتقدمة االخرىالبلدان  بلدان الثالوث العبـــــــــــــــــارة الرقم

2 
با الشرقية والوسطى غير األعضاء في وبلدان أور

 االتحاد األوروبي.
 x 

1 
بمرحلة انتقال من النظام االشتراكي الى  ميزتت بلدان

 اقتصاد السوق.
 x 

3 
تضم الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد األوروبي 

 واليابان.
x  

  x بأكبر عدد من الشركات عبر القطرية. ااستئثاره 2

5 
اللغوي  في النفوذالجغراسياسي  انفوذهيتجسم 

 واالقتصادي والثقافي في بقية بلدان العالم.
x  

 x  .مثل روسيا بصدد التحول بلدان 6

  x بأكبر نسبة في البحث والتطوير. ااستئثاره 7

 

 

 ثانياً : أكمل الجدول التالي بكتابة مدلول الرقام المثبتة على خريطة العالم: -)21عالمة/ لكل نقطة عالمتان(
 

 العبــــــــــــارة الرقم مدلول الرقم على الخريطة

المروية.دولة تنتشر فيها الزراعة  2 العراق   

 1 مصر
 بلدان نامية ذات مؤشر تنمية متوسط.

 3 الهند

.والفوالذللفحم  األوروبيةالمجموعة دولة ضمن  2 ألمانيا  

 5 المحيط الهندي
 مسطحات مائية.

 6 المحيط الهادي

 

 

 

 اإلجابةانتهت 
 

 

 


