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 السؤال األول : أكملي الفراغات التالي بما يناسبها : 

 مدينة (  23) عدد المدن المليونية في الوطن العربي .  ▪
 ) القاهرة ( أكبر المدن المليونية في الوطن العربي هي  ▪
 حلب في سوريا (  –)دار البيضاء في المغرب سكان العاصمة  دد المدينتان التي يفوق عدد سكانهما ع  ▪
 ) المنامة ( في مملكة البحرين هي من حيث السكان المدينة الرئيسية  ▪
 مدينة زايد (  –ينة عيسى مد –) مدينة حمد من المدن الجديدة في مملكة البحرين  ▪
 ) مشكلة السكن ( المشكلة التي تحتل المرتبة األولى من مشاكل النمو المدني  ▪
 ) مشكلة البطالة ( المشكلة التي أدت إلى هجرة الكفاءات العربية إلى الخارج بحثا عن العمل هي  ▪
 غرب ( ) المالفوسفات هي ولى في إنتاج الدولة التي تحتل المرتبة األ  ▪
 ) عمان (في إنتاج الذهب  ولىاأل الدولة التي تحتل المرتبة  ▪
 ) موريتانيا (في إنتاج الحديد  ولىاأل الدولة التي تحتل المرتبة  ▪
  ) المغرب ( ولى في إنتاج الرصاص ة التي تحتل المرتبة األ الدول ▪
  ) الفوسفات ( ه وحجم إنتاجه معدن يأتي في المركز الثاني بعد النفط من حيث أهميت ▪
ك الزن –الفضة  –الكوبالت  –) الكروم ينتج الوطن العربي بعض خامات المعادن بنسبة ضئيلة جدا مثل  ▪

 البوتاس (  -يزنالمنغ -النحاس –
 ولى ( ) األتأتي المملكة العربية السعودية من حيث احتياطي النفط عالميا في المرتبة  ▪
 ) قطر (نتاج للغاز الطبيعي إلا في االحتياطي وا تأتي في المرتبة األولى عربي ▪
 الفحم الحجري (  )ضئيلة في كل من المغرب والجزائر ومصر قة الذي يستخرج بكميات مصدر الطا ▪
  () الطاقة الكهرومائية تنتج مصر أكثر من نصف ما ينتجه الوطن العربي من  ▪
▪  

 عللي لما يلي :  لسؤال الثاني :ا
 : تسارع النمو السكاني المدني في الوطن العربي 

 ارتفاع عدد النازحين من األرياف  -3   ارتفاع عدد النازحين من األرياف  -2      ارتفاع نسبة الزيادة السكانية -1

 

   هيمنة العاصمة أو المدينة الرئيسية الثانية على باقي المدن ؟ 

 تركز المؤسسات  الحكومية  -3توافر فرص عمل أكثر       -2استقطاب اعداد متزايدة الريفين        -1

 

 

الدراسي   الثاني  في الفصل  ر لالختبا مذكرة مراجعة للمواد االجتماعية 
 2023 - 2022   ول للعام األ
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 السؤال الثاني : اجيبي عما يلي  : 

  السكاني في المدن العربية . االكتظاظعددي مشكالت 
مشكلة التوسع العمراني على حساب  -4مشكلة البطالة           -3       مشكلة المواصالت والسير -2       مشكلة السكن  -1

  األراضي الزراعية 

 

  إلى حكومات بعض الدول العربية إلنماء الريف بهدف الحد من النزوح الريفي ما هي التدابير التي اتخذتها
 المدن : 

   تعليمية والصحية لوفرت الخدمات ا -4ت الريفية      انشطت الصناع -3راضي     استصالح اال -2ي    وسعت مشروعات الر-1
 رياف بالماء والكهرباء مدت اال -5

 :  تية أكملي الجداول اآلالسؤال الرابع : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدينة الرئيسية الثانية  المدينة الرئيسية األولى  الدولة

 المحرق المنامة البحرين

 جدة  الرياض  السعودية 

 دبي   أبوظبي   األمارات

 اإلسكندرية   القاهرة  مصر

 بنغازي  طرابلس   ليبيا 

 حلب  دمشق   سوريا

 دار البيضاء   الرباط   المغرب

 مشكالت النمو المدني 

 النتيجة  السبب  المشكلة 
 عدم الحصول على مسكن مالئم -1 كثرة النازحين إلى المدن مشكلة السكن 

 نشوء أحياء فقيرة على اطراف المدن . -2
 -كهرباء-تضاعف الطلب على الخدمات األساسية )ماء  -3

 هاتف ( 
مشكلة المواصالت 

 والسير
 أزمات سير خانقة  ةشبكة المواصالت قديم

الوظائف المتوافرة لم  البطالةمشكلة 
تتمكن من استيعاب  
النازحين من ذوي 

 الكفاءة

هجرة الفائض من الكفاءات العربية إلى الخارج بحثا عن 
 العمل .

مشكلة التوسع العمراني  
على حساب األراضي  

 الزراعية 

توسع المدن وزيادة 
 يتها السكنية أبن

 تقلص المساحات الزراعية بمدينة القاهرة -1
 اختفت مساحات شاسعة من غوطة دمشق .-2
 تاحت مدينة مراكش األراضي التي تنتشر فيها النخيل . اج-3
ر أدى إلى حرمان األراضي الزراعية نمو مدينة الجزائ-4

 المحيطة بها من مياه الري .
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 تحتل المرتبة األولى في انتاجه الدولة التي مصادر الطاقة 
 السعودية  النفط -1

 قطر  الغاز الطبيعي  -2

 مصر –الجزائر  – المغرب م الحجري  الفح -3

 مصر الماء ) الطاقة الكهرومائية (   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خامات المعادن 

الدولة التي تحتل   مجاالت االستخدام المعادن 
 ولىالمرتبة األ

 األسمدة الكيماوية   -1 الفوسفات  
 صناعة المبيدات  -2

 المغرب 

تستعمله الدول احتياطيا لدى مصارفها   ب الذه
 المركزية لتحقيق استقرارها النقدي 

 عمان  

  الحديد 
يستعمل في صناعة آالت المصانع وآالت  

 الزراعية و وسائل النقل 

 موريتانيا 

 صناعات البطاريات  الرصاص  
  –الطالء  –الكريستال  –الزجاج  –األوزان 

يستخدم لعزل   –بعض الصناعات الكيماوية 
 اإلشعاعات النووية  –الصوت 

 المغرب 
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اكتب ما تمثله مدلوالت األرقام الموضحة على خريطة الوطن العربي   السؤال الخامس :
 بحسب ما يناسبها في الجدول الذي يليها.      الّصماء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مـدلوالت األرقـام         الظاهرات الجغرافية 

مدن رئيسية 
 )عواصم( 

 المنامة   -3طرابلس      -2القاهرة     -1

 

يتوافر فيها   ةدول
   المغرب -4 معدن الفوسفات

دول تتوافر فيها  
 حقول النفط   

 السعودية  -7عمان         -6    الكويت -5

 

 المسطحات المائية 
 المتوسط  البحر  – 10الخليج العربي         -9طلسي      المحيط األ  -8 
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