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

  

صفحات  5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

البحرين مملكة  

 والتعليم التربية وزارة                             نموذج اإلجابة             

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات
 

 م 6102/6102الثانوي للعام الدراسي  للتعليم الثانينماذج إجابة امتحان نهاية الفصل الدراسي 

 
  والديني المسارات دتوحي المسار:                     الجغرافيا االقتصادية المقرر:اسم 
 ة ونصفساع الزمن:                                   016أجا  المقرر:رمز 

======================================================================== 
 عالمة( 62) السؤال األول:

 

 عالمة /لكل نقطة عالمتان( 06) أوالً: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية.
 

 تتطلب زراعة محصول القمح تربة.-0
 

             ج. مسامية جيدة الصرف.                   

 

 األوروبية المشتركة بموجب اتفاقية.نشأت السوق -6
 

 .روماد. 

 

 .تحرك أسعار السوق وفقا للعرض والطلب هو-3
 

                       .                    آلية السوقج. 

 

 .هي عملية تبادل السلع والخدمات داخل البلد الواحد وتقسم الى تجارة الجملة وتجارة المفرق-2
 

 .التجارة الداخليةد. 

 

 .تصنف زراعة الواحات ضمن أنواع الزراعات-5
 

 .المكثفةب. 

 

 ما عدا.جميع ما ذكر من عوامل التوطين الصناعي -2
 

 .العوامل البشريةد. 
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صفحات  5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 

 عالمة /لكل نقطة عالمتان( 06)ثانياً: أكمل المخطط التالي الذي يبين تنوع الحاجات البشرية في ضوء ما درسته .
 صنف االقتصاديون الحاجات البشرية أصنافاً عديدة منها تصنيف ماسلو وتنقسم هذه الحاجات إلى :

 

 

 

 عالمة( 62) الثاني:السؤال 
 

 علل ما يأتي:
 

عالمات /لكل 2) الهندوس.انتشار الزراعة المروية في المناطق الجافة كوادي النيل وسهل الفرات وسهل -0

 عالمات(3نقطة

  السكانية العالية.الكثافة 

 .وخصوبة التربة التي ساعدت على ممارسة هذه الزراعات 

 

 نقاط( اربععالمات /لكل نقطة عالمتان/يكتفي ب8) العالمي.أمتالك الثالوث كل مؤهالت القوة والسيطرة على االقتصاد -6

 .استئثاره بأكبر عدد من الشركات عبر القطرية 

  لالستثمارات األجنبية المباشر.احتكار ألكثر من نصف الرصيد العالمي 

  من احتياطي العمالت في العالم. %55نفوذ عمالته: الدوالر واليورو واليان التي تمثل 

 .نفوذه المالي الذي تمارسه بورصات نيويورك وشيكاغو ولندن وباريس وطوكيو أوساكا 

 قية بلدان العالم.نفوذه الجغراسياسي الذي يتجسم في النفوذ اللغوي واالقتصادي والثقافي في ب 

 .استئثاره بأكبر نسبة في البحث والتطوير 

 .استئثاره بالنسبة األكبر من براءة االختراع وإنتاج التكنولوجيا العالمية 

 .عضوية بلدانه الدائمة في مجلس األمن 

 .الوزن األكبر لبلدانه في المنظمة العالمية للتجارة  

الحاجات البشرية

حاجات ثانوية غير 
مشتركة

معنوي

الترفيه-2

مادي

العطور-1

حاجات أساسية 
مشتركة

معنوي

التجديد -االنتماء-2

الحماية-االمن-1

تحقيق -االكتشاف
الذات

مادي

السكن-2
الغذاء-1

الكساء
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صفحات  5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 

سيطرتها على السوق العالمية في بعض المنتوجات الصناعية والزراعية فقدان الواليات المتحدة األمريكية -3

 عالمات(3عالمات /لكل نقطة2 .المصدرة

  األوروبي.بسبب المنافسة الحادة من قبل اليابان واالتحاد 

 الدول الصاعدة مثل كوريا الجنوبية والبرازيل. بسبب منافسة 

 

عالمات /لكل نقطة 2) .ف إنتاجيتهاالنامية وضعأجمالي اليد العاملة في الدول  منأرتفاع نسبة المزارعين -2

 عالمتان/يكتفي بثالث نقاط(

 .غياب الكفاءة والتنظيم 

 قص في اآلالت والمعدات.الن 

 .اعتماد الزراعة على أدوات بدائية وتقنيات بسيطة موروثة 

  وتنميتها.عقلية المزارع التي تشكل عائقا أمام تحديث األرياف 

 

 عالمة( 62:)  الثالث:السؤال  الثالث:السؤال 
 

 ما يأتي: وضح
 

 (/ يكتفي بنقطتينعالمات3عالمات /لكل نقطة2) .ه التنمية في كوريا الجنوبيةالمشاكل التي تواج-0

  وتأثيراتها. 2551أزمة 

 .نمو مديني سريع 

 .التبعية لليابان 

 

 (/ يكتفي بنقطتينعالمات3عالمات /لكل نقطة2) .الدعائم الطبيعية لقوة االقتصاد األمريكي-6

 .تضاريس شاسعة ومفيدة 

 .مناخات متنوعة ومفيدة 

 .ثروات منجمية وطاقية متنوعة وهامة لكنها غير كافية 

 

 عالمات /لكل نقطة عالمتان/يكتفي بثالث نقاط(2) .بية المشتركةوأهداف السوق األور-3

 الدول األعضاء. توحيد السوق بإزالة الحواجز الجمركية بين 

 وحيد السياسة التجارية بإيجاد تعرفة جمركية موحدة للسلع المستوردة.ت 

 .حرية انتقال األشخاص والرساميل والخدمات بين الدول األعضاء 

 .تنسيق السياسة االقتصادية واالجتماعية والتشريع 

 البحار إلى السوق. ءانضمام دول ما ورا 

 .إنشاء السوق بطريقة مرحلية 

 هيئات عدة لتنظيم السوق المشتركة. إقامة 
 

 عالمات(3عالمات /لكل نقطة2) .في الّدّول الحديثة التصنيع الصعوبات الخارجية التي تواجه النموذج التنموي-2

 .حدة التبعية التجارية والمالية التي اسفرت عن عجز الموازين التجارية وبالتالي تفاقم التداين الخارجي 

  ل إلجراءات الحمائية المتبعة من قبة من قبل البلدان الصناعية بسبب ااألسواق الخارجياشتداد المنافسة في

 هذه البلدان.
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صفحات  5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 

 عالمة(62) :لرابعالسؤال ا
 

 عالمة / لكل نقطة عالمة( 02).صنف العناصر االتية بوضع كل منها في مكانه المناسب من الجدول التاليأوالً: 
 

 الخدمات:-0

  استعمال الخدمة ودورية استهالكها.تحدد حسب تواتر 

 .يهدف إلى الربح مثل التعليم الخاص 

 .تحدد حسب مقدم الخدمة 

 .ال يهدف الى الربح مثل الصحة والتعليم 

 .خدمات االستشارة والهندسة ودراسة األسواق 

 مراكز الشرطة والبريد.مثل ة المحلية رداخدمات اإل 

 

 شبكات االتصال:-6

 .الهاتف الثابت 

 .االنترنت 

 .التعليم عن بعد والمحاضرات المرئية 

 .شبكات التلفزيون بالكابل 

 

 القوة المالية والتجارية لالتحاد األوروبي:-3

 .حصة عالية من عائدات السياحة العالمية 

 الصناعية في المبادالت التجارية. تأهمية المنتجا 

 .ارتفاع حصة المبادالت العالمية للبضائع والخدمات 

 على ادفاق االستثمار المباشر األجنبي.  ةالهيمن 

 

 

 الخدمات النادرة والخدمات العادية الخدمات العمومية والخاصة

 .تحدد حسب مقدم الخدمة 

 .يهدف إلى الربح مثل التعليم الخاص 

 .ال يهدف الى الربح مثل الصحة والتعليم 

 

 

 عالمة /لكل نقطة()

  تحدد حسب تواتر استعمال الخدمة ودورية

 استهالكها.

 .خدمات االستشارة والهندسة ودراسة األسواق 

 .خدمات األداة المحلية مراكز الشرطة والبريد 

  

 عالمة /لكل نقطة()

 شبكات االتصال السلكية 

 

 شبكات االتصال الالسلكية

 .الهاتف الثابت 

 .شبكات التلفزيون بالكابل 

 

 عالمة /لكل نقطة()

 .االنترنت 

  والمحاضرات المرئية.التعليم عن بعد 

 

 عالمة /لكل نقطة()

 

 قوة تجارية قوة مالية

 .حصة عالية من عائدات السياحة العالمية 

 على ادفاق االستثمار المباشر األجنبي.  ةالهيمن 

 

 عالمة /لكل نقطة()

 الصناعية في المبادالت التجارية. تأهمية المنتجا 

  ارتفاع حصة المبادالت العالمية للبضائع

 والخدمات.

 عالمة /لكل نقطة()
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صفحات  5 االمتحان في إجابةالحظ أن   

 عالمة /لكل نقطة عالمتان( 06 )العالم. الجدول التالي بكتابة مدلول األرقام المثبتة على خريطة ثانياً: أكمل 
 

 

 العبارة

 

 الرقم

 

 مدلول الرقم على الخريطة

 

 البلدان المتقدمة في طور االنتقال االقتصادي.
0 

 روسيا

 

 الجديدة.البلدان الصناعية 
6 

 البرازيل

 

 البلدان النفطية )بلدان منتجة ومصدرة للمحروقات(.
3 

 المملكة العربية السعودية

 

 البلدان النامية ذات مؤشر تنمية متوسط.
2 

 تونس

 

 بلدان تنتشر فيها تربية الماشية الكثيفة.
5 

 استراليا

 

 بلدان حديثة التصنيع.
2 

 كوريا الجنوبية

 

 

 

 اإلجابةانتهت 
 


