
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع في مادة اجتماعيات ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/9social                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع في مادة اجتماعيات الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/9social1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس الشاخوري اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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                             مملكة البحرین  
                                                                                   وزارة التربیة والتعلیم  
 اإلعدادیة للبنین عاليمدرسة   
 قسم االجتماعیات  
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ً في :  أوالً   )دروس جغرافیة البحرین  (أسئلة ھامة جدا
 :الفراغات اآلتیة بما یناسبھا  أكمل -السؤال األول

 ] الحریة االقتصادیة[ ھا مملكة البحرین لتشجیع المستثمرین للعمل في البحرین ھي سیاسة السیاسة التي اتبعت -١
  .] السعودیة[ تستورد البحرین السلع النفطیة من  -٣      ] .النفط [ السلعة التي تحتل المرتبة األولى في صادرات البحرین ھي  -٢
 ]. ل اآلسیویة وأوروبا الغربیة والوالیات المتحدةالدو[ تستورد البحرین معظم السلع الغیر نفطیة من  -٤
 ]. مؤسسة نقد البحرین[   الجھاز الذي یشرف على تنظیم القطاع المصرفي ومراقبتھ في مملكة البحرین -٥
 ] حدید والمالبسالنفط واأللمنیوم وال[ من صادرات البحرین  -٧           ]. آلسیویةا[ تتوجھ معظم صادرات البحرین إلى مجموعة الدول  -٦
ٌإلنمائیة ھو  -٨ ً لجمیع المشاریع ا  ]. القطاع المصرفي[ القطاع الذي یشكل دعامة االقتصاد البحریني لكونھ مموال
 .]لتجارةا [و ] لنقل واالتصالا [و ] لفنادقا[ : أھمھا أخرى اقتصادیة قطاعات وتنمیة تنشیطفي البحرین إلى تطور قطاع السیاحة  أدى -٩

 ]. إتباع سیاسة تنویع مصادر الدخل وعدم االعتماد على النفط فقط[ نسبة النفط من إجمالي الصادرات في البحرین بسبب  تدنت -١٠
ً حتى ]  المنامة[ تنحصر أراضي الصالحة للزراعة بالبحرین بشریط یمتد من  -١١ ً ]  الزالق[ شماال  .غربا
ً تعتمد في تجارتھا على مینا -١٢   .]سلمان [ المیناء التجاري الرئیسي في البحرین ھو میناء  -١٣     ] . المنامة[ ء كانت البحرین قدیما
 ] . البحرین واإلمارات وعمان[ الدول الخلیجیة التي تمتلك شركة طیران الخلیج بالتساوي ھي  -١٤
    ]النفط[ نشئت البحرین میناء سترة لتصدیر أ -١٦   ].  تصدیریةال[  یرتكز قطاع الصناعة التحویلیة في مملكة البحرین على الصناعات -١٥
ً من دولتي اكتستورد مملكة البحرین خالل أشھر الشتاء بعض األنواع من األسم -١٧  ].   إلمارات وعمانا[  خصوصا
  ]. السریعة[ الطرق التي تربط بین المدن أو تحیط بھا كشارع الشیخ عیسى بن سلمان تسمى الطرق  -١٨
  ]. الداخلیة الفرعیة الخدمیة[ ة من الشوارع إلى داخل األحیاء السكنیة والتجاریة تسمى الطرق الطرق المتفرع -١٩
 ].توفیر فرص عمل+ خرى تقدیم قروض لقطاعات اقتصادیة أ[ من نتائج وانعكاسات تطور القطاع المصرفي على االقتصاد البحریني  -٢٠
 .] إتباعھا سیاسة الحریة االقتصادیة واالنفتاح على الخارج+ ھوض باالقتصاد خططھا للن[ زادت أھمیة البحرین التجاریة بسبب  -٢١
 ]. التاریخیة[ ، وبیت الجسرة من المعطیات السیاحیة ] الحضاریة الحدیثة[ مركز الصناعات الیدویة في البحرین من المعطیات السیاحیة  -٢٢
ھ [  إلنتاج ومشروع عذاري وبوري رمشروع ھورة عالي والبحی في البحریننموذجیة المشاریع ال -٢٣ ة ] األعالف والفواك ، ومشروع الھمل

 ] . الخارجیة أو اإلقلیمیة[ تسمى الطرق البریة التي تربط الجزیرة األم بالمدن المجاورة بالطرق  -٢٤            .] األغنام والماعز [ لتربیة
 ]اآسیا وأوروبا الغربیة وأمریك( من دول نقل ومعدات  رأسمالیةوسلع  غذائیة ومواد ) السعودیة ( نفطیة من سلع [ واردات البحرین  من -٢٥

  :علل لما یأتي :الثانيالسؤال 
 .البحرین  مملكة تطور القطاع المصرفي في: علل  -١
) د. والمواصالت تصاالتتطور اال) ب           .التمتع بموقع زمني مناسب ألكبر البورصات العالمیة )ج        . المتمیز الوسطيالموقع ) أ

     .من حیث تسھیل عملیات التحویل الخارجي وعدم فرض ضرائب الحریة االقتصادیة) ھـ.        المتخصصة الفنیة األیدي العاملةتوفر 
 

 . م٢٠٠١ عامالبحرین  مملكةالمیزان التجاري في  الفائض في : علل  -٢
 . انخفاض حجم الواردات النفطیة) ج       . ارتفاع حجم وقیمة الصادرات النفطیة) ب    .   ارتفاع حجم وقیمة الصادرات غیر النفطیة) أ

 

 .من عدة مشاكل البحرین  مملكةیعاني القطاع السمكي في : علل  -٣
 .ر تلوث البح) ج         . الحاجة إلى أرصفة الستقبال مراكب الصید) ب      .قلة مصانع الثلج والبرادات لحفظ األسماك ) أ 
 .عملیات الحفر والردم بالسواحل) و     .     قلة األیدي العاملة الوطنیة) ھـ          .  لصیادین لالحاجة إلى مراكز تدریب ) د

 

 .أدت سیاسة الحریة االقتصادیة في مملكة البحرین إلى جذب المستثمرین : علل   -٤
 .إعفاء الشركات من الضرائب لمدة معینة ) ب        . إعطاء الحریة في إدخال رؤوس األموال وإخراجھا ) أ

 .تقدیم التسھیالت في الدوائر الحكومیة لھم ) د            .  السماح لألجانب بامتالك جمیع أسھم الشركات ) ج
 

 .البحرین محدودة  مملكة في) المواشي  (تربیة الحیوانات  لال تزا: علل  -٥
ناخیة ) ج       .قلة المراعي الطبیعیة )ب   ارتفاع نسبة تكالیف اإلنتاج ) أ  ُ                             .الظروف الم
  .      توجھ الشباب للعمل في قطاعي الصناعة والخدمات) ھـ         .تربیة مواشي تنتمي إلى سالالت تقلیدیة ضعیفة اإلنتاجیة ) د

 

 .بحرین ال مملكةإنشاء الصناعات التصدیریة المتنوعة في : علل  -٦
 . توافر رؤوس األموال الضخمة) ج.     ضیق السوق المحلیة) ب.    توافر النفط والغاز كمصدرین رئیسیین لتولید الطاقة الكھربائیة ) أ 

 

 .ین محدودیة األراضي الصالحة للزراعة في البحر: علل  -٧
 

 .إتباع حكومة البحرین سیاسة التنویع في مصادر الدخل : علل  -٨
 

 ).قوارب خشبیة صغیرة + شباك صید + حظرة ( البحرین على الطرق التقلیدیة  مملكةیعتمد صید األسماك في : علل -٩
ً للقرار الوزا   .م ١٩٩٧الصادر عام )  ٥( ري رقم بسبب منع الصید الصناعي طبقا

 

 تمیز االقتصاد البحریني بالتوازن بین مختلف قطاعاتھ وتنوعھ: علل  -١٠

  المالحة الفقیرة  انتشار التربة الرملیة) ب.         قلة میاه الري ) أ 

 .بسبب إدراك حكومة البحرین لخطر نفاذ النفط 

سیاسة الحریة االقتصادیة          ) ب  .  التنمیة االقتصادیة ) أ 



 ٣

 :أجب عن األسئلة التالیة: السؤال الثالث
 ]نمو قطاع السیاحة في البحرین بشكل متسارع: علل[   ھا السیاحي؟التي قامت بھا البحرین لتنمیة قطاع اإلجراءاتما   -١
ً من اإلدارات المختصة بالسیاحة واآلثار ) ا  .  واالھتمام بھا اآلثارللتنقیب عن  لوزارة اإلعالم وذلك تابعةأنشأت عددا

 .األجنبیة على فتح مكاتب لھا في البحرینوالسیاحة  السفرشجعت وكاالت ) ج              السیاحة    مجالأعدت عمالة وطنیة في ) ب
 .اذكر أبرز المھام التي تقوم بھا مؤسسة نقد البحرین  -٢
 .مراقبة وجھة توظیف القروض) د   . تنظیم المھنة المصرفیة) ج     .على قیمة الدینار البحریني الحفاظ) ب      .النقد إصدارحق  )أ

 . البحرین مملكةالسیاحة في  مقومات اشرح  -٣
           .لمسافرین لمما جعلھا محطة استراحة : الموقع  الجغرافي بین األقالیم المختلفة ) أ  : معالم والمعطیات الطبیعیة السیاحیةال) أ 

 ) ].منتجع حوار(سواحل جرفیة )+ بالج الجزائر( سواحل رملیة :[ طول سواحلھا المتعددة األشكال) ج.    طبیعة البحرین الجزریة ) ب
 .   المناخ الشتوي الربیعي) ھـ.   تمكن السائحین من زیارة معالمھا السیاحیة بفترة زمنیة قصیرة وبكلفة قلیلة : صغر مساحة البحرین ) د

 

 ].مسجد الخمیس + البیوت القدیمة + المعابد كمعبد باربار + المقابر كمقابر عالي + القالع :[ مثل المعالم التاریخیة القدیمة) ب
 

 ] .المنتزھات+ المجمعات + مركز التراث الوطني + بیت القرآن + المتحف الوطني :[ مثل الحضریة الحدیثة والمعطیات معالمال) ج
 

 .والبنوك  الموجودة في مختلف مناطق البحرین  االتصاالتالمواصالت والفنادق والمطاعم والشقق و خدمات توافر) د 
ح -٤ ّ  .ھا الزراعي والحیواني البحرین لتطویر قطاع مملكةجھود  وض
 .ومعالجة میاه المجاري زیادة مساحة األراضي الزراعیة من خالل إنشاء شبكة تصریف للمیاه للتخلص من ملوحة التربة) أ

نة) ج .      ومستلزمات اإلنتاج للمزارعین تقدیم القروض )ب  .        الخدمات اإلرشادیةتقدیم ) د  .     إدخال البذور المحسّ
ـ ةت) ھ ة والبیطری ة الزراعی دمات الوقای تخدام  )و.   وفیر خ ةأاس الیب حدیث ودة) ن.    س ة الج الالت العالی ال الس اریع ) ي.     إدخ اء مش إنش

 .، ومشروع الھملة لتربیة األغنام والماعزإلنتاج األعالف والفواكھ ومشروع عذاري وبوري نموذجیة مثل مشروع ھورة عالي والبحیر
 .البحرین لتطویر قطاعھا السمكي  لكةمماذكر جھود  -٥
مت اإلعانات المادیة ومستلزمات الصید للصیادین) ب                         .        طورت بعض الموانئ كفرضتي سترة والمحرق) أ  .قدّ

 .دورات تدریبیة للصیادن نظمت) ھـ       .   أسست مشروع رأس حیان لتربیة األحیاء البحریة) د      .   قدمت القروض المیسرة) ج
 .الحوافز التي قدمتھا لتنمیة القطاع الصناعي الجھود التي قامت بھا حكومة البحرین  اشرح -٦
 . أعفت المصانع من الضرائب) ج.           أعطت األفضلیة للمنتج الوطني) ب).            مناطق ١٠(أنشأت المناطق الصناعیة ) أ
 .  سمحت لألجانب بإنشاء المصانع) و.               توفیر األراضي بأجر رمزي ألصحاب المشاریع) ھـ .          قدمت القروض) د

 ] .من الجمارك  لیةإعفاء اآلالت والمواد األو+ فرض جمارك على السلع المستوردة [ أصدرت قوانین لحمایة الصناعات الوطنیة مثل ) ي
 

د التدابیر التي اتخذتھا البحرین ع -٧  .لى صعید البنیة التحتیة إلنجاح خططھا التنمویة عدّ
 .      والالسلكیة ةواالتصاالت السلكی] بریة وبحریة وجویة [ طورت شبكة المواصالت ) ب .         أنشأت المناطق الصناعیة) أ

نت الخدمات العامة ) ج  لمجاري إلى شتى المناطقمدّت شبكات المیاه والكھرباء وا) د ].      صحیة وتعلیمیة وإسكانیة [ حسّ
 

ح التطورات في مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة في مملكة البحرین  -٨ ّ  .وض
       . اإلنترنتوتم إدخال نظم اتصال متطورة كالنقال ) ب     .  المتطورةالسلكي والالسلكي تعتبر البحرین رائدة في استخدام نظم االتصال ) أ 

  إصدار جرائد ومجالت) ھـ       . الرقميتعمل جمیع البداالت بالنظام ) د         . ل األقمار االصطناعیةمن خال تعمل االتصاالت) ج
 

 .البحرین  مملكة في  البریة والبحریة والجویة المواصالت مجال وضح باختصار التطورات في -٩
        :، وتضم مجموعتین من الطرق  العالیةومتمیزة بمواصفاتھا متطورة  شبكةأنشأت  *:   في الطرق البریة  التطور&  

 ]. الطرق السریعة + الطرق الداخلیة الرئیسة +  )الخدمیة( الطرق الداخلیة الفرعیة[ وھي تنقسم إلى :  مجموعة الطرق الداخلیة) أ 
 .جسر الشیخ حمد و سترة وھي تربط الجزیرة األم بالمدن المجاورة عبر خمسة جسور ك: مجموعة الطرق الخارجیة أو األقلیمیة) ب

 

ً كانت البحرین ) أ:   المواصالت البحریة  في التطور&              .الصغیر د في التجارة على میناء المنامة تعتم قدیما
  .   حولھ یسمح لألجانب بإنشاء المصانع فیھا حرةصناعیة منطقة الوسائل وإقامة  بأحدثم وتطویره ١٩٥٨تم بناء میناء سلمان عام ) ب
 .الستیراد األمونیا وتصدیر األلمنیوم، ومیناء خلیفة بن سلمان جنوب شرقي الحدّ  ومیناء ألباسترة لتصدیر النفط  میناءكیوجد موانئ أخرى ) ج

 

 . محطة عبور ثم زادت أھمیتھ بعد النفط والنھضة االقتصادیة في نقل الركاب المطارشكل ) أ:   في المواصالت الجویة  التطور& 
 . الخلیجطیران  شركة وعمان واإلمارات تمتلك البحرین) ج.                       المعداتتوسیع المطار وتجھیز بأحدث  تم) ب

 .قارن بین الصناعات التصدیریة وصناعة إحالل الواردات في مملكة البحرین   -: الرابعالسؤال 
 صناعة إحالل الواردات الصناعات التصدیریة وجھ المقارنة



 ٤

بعض 
 أنواعھا

مكیفات  +منیوم أل+ تسییل الغاز  + بتروكیماویات  +تكریر النفط 
 الخ…حدیدكریات ال + مطابخ+ سخانات + ھوائیة 

میاه + مشروبات غازیة + أدویة  +مواد غذائیة 
 الخ… قور+ مواد بناء +  الزجاج  + معدنیة 

 ممیزاتھا
 .فیھا لعمالا كثرة) ب         .كثرة رؤوس أموالھا) أ

 ، ومعظم منتجاتھا من المواد األولى والوسیطةكثرة إنتاجھا) ج
 أوحكومات وشركات أجنبیة )الحكومي( القطاع العام یمتلكھا) د

 .فیھا العمالقلة ) ب       .قلة رؤوس أموالھا) أ
 .بشكل مباشر محلیا یستھلكقلة إنتاجھا الذي ) ج
 ) .األفراد ( القطاع الخاص  یمتلكھا) د

 مشاكلھا

           .  منافسة الشدیدة من قبل شركات إقلیمیة أو عالمیة ال) أ
 .    البعد عن األسواق المستھلكة مما یزید من التكالیف) ب
 .  تقلبات األسعار في األسواق العالمیة) ج
 .التكالیف المرتفعة للمواد األولیة المستوردة ) د

           ھا منھا رسوم جمركیة مرتفعة على وارداتفرض بعض الدول ) ھـ

 لمصانعا آالتاالعتماد على الخارج في تأمین ) أ
           .   وموادھا األولیة

 .    في السوق الداخلیة قلة تنوعھا) ب
ا ) ج ابھة وبینھ ة المتش ات الوطنی ین المنتج افس ب التن

 .          المستوردة  المنتجاتوبین 
 

 ) رة أوروباقادروس  (أسئلة ھامة جداً في :  ثانیاً 
 

 : أجب عن األسئلة التالیة -: ألولا السؤال
 .في قارة أوروبا  الطبیعیةتدني نسبة الزیادة السكانیة : علل  -١

بب وبة و بس بة الخص دني نس اض  ت والداتانخف ث                 ال ة، حی دول األوروبی ات ال ي ، وحكوم ع األوروب ى المجتم س عل دوره انعك ذا ب وھ
ل أعباء إضافیة لتأمین الخدمات لھم) ب           .سكانھا تجدید مكانھاإلم یعد ب وروباأبعض دول  أن) أ ّ  .فزادت نسبة المسنین مما أدى إلى تحم

 .موقع أوروبا وتنوعھا الطبیعي ثروة سیاحیة  یعتبر: علل  -٢
ا أوروباتحتل *  أتون إلیھ ذین ی ع ل المتوسطیة المرتبة األولى من حیث استقبال السیاح ال اه  دفء +بالشمـس [ لتمت اطق + المی ةالمن      ] . األثری
 ] .التمتع بالمناظر الجمیلة +    التـزلـجلممارسة [ األلب أولى المناطق السیاحیة الجبلیة في العالم حیث یأتیھا السیاح  جبالتعتبر * 
 .تقدم القطاع الزراعي وتطوره في قارة أوروبا : علل  -٣

 .استخدام اآلالت الحدیثة ) ج .      المراعي توافر) ب           . توافر المیاه + الخصبة  توافر السھول) أ بسبب
 .تقدم القطاع الصناعي وتطوره في قارة أوروبا : علل  -٤

 .استخدام الطاقة الكھرومائیة والنوویة ) ج      .التقدم العلمي ) ب      . توافر الفحم الحجري والحدید ) أ بسبب
 .السكانیة في قارة أوروبا  الخصائص اذكر -٥
 .انخفاض نسبة الوفیات  -ج   .     الوالداتانخفاض نسبة  -ب       .انخفاض نسبة الزیادة السكانیة الطبیعیة  -أ
 . السكانیةارتفاع الكثافة  -و                 .ارتفاع نسبة المسنین  -ھـ            .        انخفاض نسبة الفتیان  -د
 .أذكر ما یدل على تداخل البر والبحر في قارة أوروبا وعدم تماسكھا  -٦
     .         شواطئھا متعرجة تكثر فیھا الرؤوس والخلجان -د         .تخترقھا بحار فرعیة -ج   .    كثرة جزرھا -ب       . كثرة أشباه الجزر فیھا -أ
 

 :قارن بین ما یلي  -: ثالثال السؤال
 موارد طبیعیة غیر متجددة في أوروبا في أوروبا)  ال تنفذ باالستخدام ( عیة متجددة موارد طبی

 األنھار الصالحة للمالحة  -٣         .  الغابات -٢          .     التربة الزراعیة  -١
 المسطحات المائیة الغنیة بالسمك -٥                     . وفرة المیاه للطاقة الكھرومائیة  -٤

ري  م الحج نفط + الفح د + ال + الحدی
 إلخ..  البوكسیت+ الیورانیوم + الرصاص

 

 مرتفعة في أوروبا سكانیةذات كثافة  مناطق منخفضة في أوروبا سكانیةذات كثافة  مناطق
ً مثل التيھي المناطق *   -:یصعب على اإلنسان استغاللھا زراعیا
 .ت الشمالیة الغابا -٢            .     الجبال العالیة  -١
ً للمدن  األریافمناطق  -٣  .التي تشھد نزوحا

 .الحدیثة  الزراعاتمناطق  -١
 . الصناعیةالمناطق  -٢
ٍ واحد  الزراعیةالمناطق  -٣  .والصناعیة في آن

 

 القاري المعتدلاإلقلیم  القطبياإلقلیم  المقارنة أوجھ
 أوروبا الوسطى والشرقیة مناطق صغیرة في شمال أوروبا منطقة التي یسودھا المناطق

 المناخیة الممیزات

ن -١ رارة ع ھ الح نخفض فی تاؤه ال ت       ش
ت ٢٥-١٥[  فر  تح ار ] الص أثره بتی لت

 .جولف ستریم 
ً من  -٢  الشتاءصیفھ رطب وأكثر دفئا

 .شتاؤه بارد وجاف وأمطاره ثلجیة قلیلة  -١
 عواصف یرافقھاصیفھ یمتاز بشدة الحرارة وتساقط أمطار  -٢

 . المدى الحراري السنوي مرتفع -٣   .رعدیة 
 .ھذا المناخ قساوة في المناطق الداخلیة  یزداد  -٤

 انتظام جریان األنھار عدم یوجد ال النھریة الممیزات
 

 المتوسطياإلقلیم  المحیطي المعتدلاإلقلیم  المقارنة أوجھ
 المتوسطأوروبا على البحر  يجنوب مناطق الذي یطل على المحیط األطلسي الشریط التي یسودھا المناطق

 المناخیة الممیزات
ار  -١ ي وتی المحیط األطلس أثره ب ف لت ھ لطی یجمناخ  الخل

دافئ ث أن  -٢      .ال غیر حی نوي ص راري الس دى الح الم
ً و  ١٥ إلى  تصلحرارتھ   شتاءً  ٧صیفا

١-  ً ً دفئ ممطر شتاءا  .حار جاف صیفا
بب ھ -٢ رارة بس ة الح نخفض درج د ت وب ق ب

 .القطبیة الباردة  الشمالیةالریاح 



 ٥

 الشتاء فصل .الفصول وخاصة الخریف والشتاء  كل سقوط المطر فصل
 انتظام جریان األنھار عدم جریانھا وصالحة للمالحة طوال العام انتظام النھریة الممیزات

 :اآلتیة بما یناسبھا  الفراغات أكمل -: رابعال السؤال
 ] وتقدم الطب تحسن المعیشة [انخفضت الوفیات بسبب -٢    . ]بالكتلة اآلسیویة األوروبیة  األفریقیةاصطدام الكتلة [ ة التكوین في أوروبا بسبب نشأت الجبال الحدیث -١
  ]األلب[ العالم منطقة جبال بالجبلیة  ةأشھر مناطق السیاح من -٤      ]. بعدھا عن المناطق المداریة[ بسبب  ]أوروبا [  فیھا صحاري ھي یوجدالقارة الوحیدة التي ال  -٣
ً تؤثر السیاحة  -١٧    ].    آسیا[ تلتقي أوروبا من جھة الشرق بقارة   -٥  ]. حرائق وتلوث وعمران فوضوي یشوه جمال الطبیعة[ على البیئة لما یسببھ السیاح من  سلبیا
 ]. األولى[ بینما تحتل من حیث الكثافة السكانیة المرتبة  ] ثانیةال[ عدد السكان بین قارات العالم المرتبة  حیثأوروبا من  تحتل  -٦
متوسط  ارتفاع[ نسبة المسنین في أوروبا بسبب  ترتفع -٨      . ]انخفاض نسبة الزیادة السكانیة [ في ثقلھا الدیموغرافي في العالم بسبب  انخفاضأوروبا من  تعاني  -٧

 ]. تخزین المنتجات الزراعیة وتصریفھا في األسواق[ من مشاكل القطاع الزراعي في أوروبا مشكلة  -٩                  ] . الوالداتعمر اإلنسان وقلة نسبة 
 ] أودیتھا عمیقة+ وعورة مسالكھا + منحدراتھا قویة + قممھا مسننة + شدة ارتفاعھا[ لتكوین في أوروبا من ممیزات الجبال الحدیثة ا -١٠
ً مدببة القمم متوسطة االرتفاع بسبب أصبحت الجبال قدیمة ا -١١  ]. عوامل التعریة[ لتكوین في أوروبا ھضابا
     ]. البحر المتوسط[  سواحل بمحاذاة ] الجنوبیة [تمتد الجبال حدیثة التكوین في أطراف أوروبا  -١٢
 ] بعده عن تأثیرات المحیط األطلسي وتیاراتھ[ بقساوتھ بسبب  بأوروباخ القاري یتمیز المنا -١٤   ]. الشمالیة الغربیة ووسطھا[ أوروبا تمتد الجبال قدیمة التكوین ب -١٣
 ]. تیار جولف ستریم الحاركذلك  تأثره بتأثره بالریاح الغربیة القادمة من المحیط األطلسي، و[ یتمیز المناخ المحیطي بلطافتھ في أوروبا بسبب  -١٥

 ) كا الشمالیة والوسطىقارة أمریدروس  (أسئلة ھامة جداً في :  ثالثاً 
 

ا یأتي -:السؤال األول  ّ  : أجب عم
د المقومات المشتركة الت -١  . والوسطى الشمالیةفي أمریكا سمحت بقیام زراعة متنوعة  يعدّ
   .        السھول الواسعة)  د                      خصوبة التربة ) ج .        توافر المیاه) ب .        التنوع المناخي) أ
 .تعتبر كندا والوالیات المتحدة األمریكیة المخزن الرئیسي للغذاء في العالم : علل -٢ط
 .األیدي العاملة المتخصصة) د.      توافر أسمدة ومبیدات) ج.     توافر رؤوس األموال) ب.    استخدام آالت حدیثة) أ

م القطاع الصناعي وتطوره في أمریكا الشمالیة : علل -٣  .تقدّ
 .توافر رؤوس األموال) د     .     توافر األسواق) ج     .     وجود أكبر احتیاطي للفحم الحجري فیھا) ب .     توافر المعادنت) أ

 .توافر أیدي عاملة متخصصة) و        .             استخدام آالت وتقنیات حدیثة) ھـ
 .الشمالیة یسود المناخ القاري في المناطق الداخلیة من أمریكا : علل -٤

 .لوجود جبال األبالش والجبال الغربیة التي تحجز الریاح الرطبة القادمة من المحیط الھادئ واألطلسي 
 :قارن بین كل مما یأتي   -٥

 الخصائص السكانیة في أمیركا الوسطى الخصائص السكانیة في أمیركا الشمالیة
 . نسبة الفتیان  قلة -٢         .الوالدات قلة -١
 ) .سنة  ٧٦( رتفاع متوسط عمر اإلنسان ا -٣
 .ارتفاع نسبة المسنین -٤
ً بین الشباب دون  -٥  .سنة ٢٥انعدام األمیة تقریبا

 .     ارتفاع نسبة الفتیان  -٢             .ارتفاع الوالدات  -١
ً  متوسط عمر اإلنسان بین یختلف -٣  ٧٥سنة في ھاییتي و ٥٣ (دولھا فمثال

 .انخفاض نسبة المسنین  -٤               ) .   في كوباسنة 
ً بین الشباب دون  -٥  .سنة  ٢٥ارتفاع نسبة األمیة تقریبا

  
 الزراعة في أمیركا الوسطى الزراعة في أمیركا الشمالیة

+  التنوع المناخي +  توافر المیاه  -١ : بسببأمیركا الشمالیة بقامت زراعة مكثفة ومتنوعة # 
   .حدیثة آالتاستخدام  -٣        األموال رؤوس افرتو -٢      .ول الواسعةخصوبة التربة والسھ

لألسباب السابقة تعتبر الوالیات #            خبیرةعاملة  أیدي -٧سمدة    أمبیدات و توافر -٦
ّر#      .المتحدة وكندا المخزن الرئیسي للغذاء في العالم  كمیات كبیرة من منتجاتھا للخارج تصد

یة تنت#  ة معیش ة تقلیدی ر زراع دول بش
  أمیركا الوسطى لتلبیة االحتیاجات المحلیة

ة #  ات تجاری ا زراع د فیھ ا یوج تمولھ
 .ىوتسوق إنتاجھا للخارج شركات كبر

 

 الصناعة في أمیركا الوسطى الصناعة في أمیركا الشمالیة
 -:قامت صناعة متطورة في دول أمیركا الشمالیة لألسباب التالیة# 
 .وجود أكبر احتیاطي للفحم الحجري فیھا -٢            .         توافر المعادن -١
 .توافر األیدي العاملة المتخصصة  -٤             .        توافر األسواق -٣
 .استخدام اآلالت الحدیثة  -٦           .         توافر األموال  -٥
 زةجھوأیارات وطائرات سمثل ت جودة مؤسسات عمالقة تنتج مواد ذا تقوم بالصناعة #

 لصناعي فیھا تقلیدي بسبب محدودیةالقطاع ا# 
قطاع الیعتمد #    .مقومات الصناعة الحدیثة

تخراج المواد المعدنیة اس[  :على فیھا الصناعي
+    الصناعات البتر وكیماویة +      والنفطیة

 ]. ناعات الخفیفة كالمواد الغذائیةالص
 

 :أكمل الفراغات اآلتیة بما یناسبھا :  الثانيالسؤال 
 . ] الھنود الحمر واإلسكیمو[ السكان األصلیون لقارة أمیركا الشمالیة والوسطى ھم  -١
ً في السواحل الشمالیة الشرقیة ألمیركا الشمالیة بسبب -٢  .]مرور تیار البرادور [تنخفض درجة الحرارة شتاءا
 .]ماك كینلي[ أمیركا الشمالیة تسمى قمة جبل بأعلى قمة جبلیة  -٤      .] الشرقیة[ الشمالیة في الجھة تمتد جبال األبالش في قارة أمیركا  -٣
 .]  الثاني[ لزمن الجیولوجي لترجع التي  ] األبالش[ سلسلة جبلیة قدیمة التكوین في أمیركا الشمالیة ھي جبال  -٥
 . ] مرور تیار كوروشیفو الحار[ سبب ترتفع الحرارة في السواحل الغربیة ألالسكا وكندا ب -٦
 ] . األطلسي[ ومن الشرق على المحیط ]  الھادئ[ تطل أمریكا الشمالیة من جھة الغرب على المحیط  -٧
 ]. المعتدل القاري[ ، وفي المناطق الداخلیة المناخ ] القطبي[ لقارة أمریكا الشمالیة المناخ  ةیسیطر على األطراف الشمالی -٨
 ].امتداد القارة من القطب الشمالي حتى خط االستواء [المناخات بأمریكا الشمالیة وتتدرج من القطبي للمداري بسببتتنوع  -٩

 ] . اصطدام كتلة أمریكا بكتلة المحیط الھادئ[ تكثر البراكین والزالزل في الجبال الغربیة بأمریكا الشمالیة بسبب  -١٠



 ٦

 ] األمریكیة –الكندیة [ وتقع على الحدود ]  أمریكا الشمالیة[ طحات المائیة العذبة بقارةالبحیرات الخمس الكبرى من أكبر المس -١١
 ] . الثالث[ تعود للزمن الجیولوجي ]  أمریكا الشمالیة[ الجبال الغربیة ھي جبال حدیثة التكوین في قارة  -١٢
 ] . الثالثة[ المرتبة تأتي قارة أمریكا الشمالیة من بین قارات العالم من حیث المساحة في  -١٣
 ] .  الرابع الجلیدیة في الزمن تتأثیر الموجا[ في شمال أمریكا الشمالیة بسبب  تنشأت العدید من الخلجان والجزر والبحیرا -١٤
 ] . أوروبي[ من مجمل سكان أمیركا الشمالیة والوسطى إلى أصل % ٩٠یعود حوالي  -١٥
بب ان الوالیات المتحدة األمریكیةتشھد  -١٦ ة بس ة والغربی واحل الجنوبی دن الس و م احل الشرقي نح رات والس ة البحی دن منطق ن م ً م كانیا ً س ن [ تقاال تحس

ً في قارة  -١٧               ].  وتوافر فرص العمل الوضع االقتصادي ً إلى الحار جنوبا  ]. أمریكا الشمالیة[ تتدرج األقالیم المناخیة من البارد شماال
، بینما نجد ] ممارسة البیض التمییز  العنصري ضد السود والسكان األصلیین[ یض والسود والسكان األصلیین في أمریكا الشمالیة بسبب لم یندمج الب -١٨

 ]. الوسطى[ أن تلك األعراق الثالثة اندمجت في أمریكا 
 .] یة تصادم الكتلة األمریكیة بكتلة المحیط الھادئاستمرار عمل[التزال الجبال الغربیة بأمریكا الشمالیة تتعرض للزالزل العنیفة بسبب  -١٩
ً بتغلغل الریاح  -٢٠ ً بتغلغل الریاح ]  القطبیة الباردة[ سمح انفتاح مناطق أمریكا الشمالیة شماال ، بینما سمح انفتاحھا جنوبا ً ً ]  المداریة الرطبة[ شتاء .              صیفا
 ]. األطلسي المحیط [وتضیق عند ]  خلیج المكسیك[ الشمالیة عند  تتسع السھول الساحلیة الشرقیة في أمریكا -٢١
ى  -٢٢ ي عل كل رئیس طى بش ةصناعة استخراج [ یعتمد القطاع الصناعي التقلیدي في دول أمریكا الوس ة والنفطی واد المعدنی ا ]  الم ّر إنتاجھ د ي یُص الت

ً إلى   ]. الوالیات المتحدة األمریكیة[ خصوصا
 

 :ول أمریكا الشمالیة ودول أمریكا الوسطى من حیثقارن بین سكان د -س
 دول أمریكا الشمالیة دول أمریكا الوسطى المجال

االنصھار 
 السكاني

واقع االندماج 
 العرقي

كانیة  كان ( اندمجت األعراق الس ود والس یض والس الب
 .األصلیین

كانیة  كان ( لم تندمج األعراق الس ود والس یض والس الب
 .األصلیین

یون د نتائجھ كل الخالس د، یش عب واح طى ش ا الوس ول أمریك
 .مثل شعب المكسیك% ٦٠منھ نسبة كبیرة تزید عن 

دم  ى ع یض إل ھ الب ذي فرض ري ال ز العنص أدى التمیی
ا  رة، كم اء فقی ي أحی انصھار األعراق ، فعاش السود ف

 .عاش السكان األصلیین في مناطق بعیدة
اتجاه حركة االنتقال 

 السكاني
كان ال الس ى  انتق ر إل ؤس والفق ث الب اف حی ن األری م

 .المدن
رات و الساحل الشرقي  ة البحی انتقال السكان من منطق

 .نحو مدن السواحل الجنوبیة والغربیة
 

ً من دروس متفرقة:  سادساً   أسئلة ھامة جدا
 

 :الم الموضحة بالجدول أدناهأمام كل إقلیم من األقالیم المناخیة بحسب تمثلھا في قارات الع)   (  ضع عالمة : األولالسؤال 

 قارة أمریكا الشمالیة قارة أوروبا األقلیم المناخي

   الصحراوي
   األستوائي

   المعتدل المتوسطي
   المعتدل القاري
   القطبي البارد

   المداري
   المعتدل المحیطي

 
 ].أمریكا الشمالیة والوسطى –أوروبا ( ارات قیارات البحریة المؤثرة في مناخ قارن بین الت: الثانيالسؤال 

 أثره على المناخ مناطقھ نوعھ القارة اسم التیار
 تدني الحرارة واألمطار الشواطئ الغربیة لكالیفورنیا والمكسیك بارد أمریكا الشمالیة والوسطى كالیفورنیا
 ارتفاع الحرارة واألمطار السواحل الغربیة ألالسكا وكندا حار أمریكا الشمالیة والوسطى كوروشیفو
 انخفاض الحرارة شتاءً  السواحل الشمالیة الشرقیة للقارة بارد أمریكا الشمالیة والوسطى البرادور

ّ من تدني الحرارة شتاءً  الشواطئ الغربیة لقارة أوروبا حار أوربا )غولف ستریم ( الخلیج   یحد
 

 تي تقدمھا حكومة البحرین لتنمیة قطاعھا الصناعي؟ما النتائج المترتبة على الحوافز ال: الثالثالسؤال 
 .توفیر فرص عمل للمواطنین) ب.              تشجیع المستثمرین المحلیین واألجانب على االستثمار في القطاع الصناعي) أ

 .تنویع القاعدة اإلنتاجیة لالقتصاد الوطني) ج
 مصرفي في مملكة البحرین؟ما النتائج المترتبة على تطور القطاع ال: الرابعالسؤال 

 .تقدیم القروض للقطاعات االقتصادیة األخرى لتمویل مشاریعھا اإلنمائیة) ب                .              توفیر فرص عمل للمواطنین) أ
 بما تفسر حدوث الظواھر الجغرافیة التالیة؟: الخامسالسؤال 

       .اـــحدوث الكثیر من الزالزل والبراكین في الجبال الحدیثة التكوین في أوروب -١
 

 .التفسیر ھو أن ھذه الجبال ال تزال تنھض حتى اآلن



 ٧

      .اــــــانتظام جریان أنھار اإلقلیم المحیطي في أوروب -٢
 

 .خ المعتدل المحیطي بلطافتـھتمیز المنا -٣
 

 .سیادة المناخ القاري في المناطق الداخلیة من أمریكا الشمالیة -٤
 .والجبال الغربیة التي تحجز الریاح الرطبة القادمة من المحیطین الھادئ واألطلسي األبالشبسبب وجود جبال 

 

 .نیا والمكسیـــــكتدني الحرارة وكمیة األمطار في الشواطئ الغربیة لكالیفور -٥
 

 داــارتفاع الحرارة في المناطق الغربیة ألالسكا وكن -٦
 

 في السواحل الشمالیة الشرقیة ألمریكا الشمالیـــــة رارة شتاءً ــنخفاض الحا -٧
قیام العدید من المصارف الوطنیة واألجنبیة في العمل بالبحرین في فترة  -٨

 السبعینات
 .بسبب ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى توافر فوائض نقدیة ضخمة

 
 

د عل -س ماء ، حدّ  ]. األخوار + الطرق الرئيسة + الموانئ + الجسور + المطار [ يها مواقع أمامك خريطة البحرين الصّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .لتغذیھا بمیاه األمطار بصورة مستمرة ما یجعلھا صالحة للمالحة وھ لتفسیرا
 تأثره بتفرعات تیار جولف ستریم الحار) ب      .قربھ من المحیط األطلسي) بسبب أ

 .سبب مرور تیار كالیفورنیا الباردبالتفسیر ھو 
 .بسبب مرور تیار كوروشیفو الحارالتفسیر ھو 

 .بسبب مرور تیار البرادور الباردالتفسیر ھو 



 ٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماء ، وزّع عليها أسماء أهم المواقع السياحية الحضارية الحديثة والطبيعية والتاريخية -س  . أمامك خريطة البحرين الصّ



 ٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٠

 
 
 
 
 
 
 
 

 
اء التي أمامك مجموعة أرقام تمثل عددًا من الظواهر الجغرافيـة، اكتـب مـا تمثلـه هـذه  -س ّ على خريطة قارة أمريكا الشمالية والوسطى الصم

 المبينة في الجدول الذي األرقام على الخريطة حسب البيانات
نوع الظاھرة 
 الظاھرة الواردة على الخریطة التضاریسیة

نوع الظاھرة 
 الظاھرة الواردة على الخریطة التضاریسیة

             مالیةالدائرة القطبیة الش -١ دوائر عرض
                    المحیط األطلسي -٣                             المحیط المتجمد الشمالي -٢ المحیطات

 البحراألیوني  -٨       بحراألدریاتیكيال -٧          بحرالمانش -٦     بحرالشمال -٥         بحرالبلطیق -٤ البحار
        بحرقزوین -١٢       البحر األسود -١١      بحر إیجھ -١٠      البحرالمتوسط -٩

 الجبال
     جبال القوقاز  -١٦                جبال بناین -١٥        جبال األلب األسكندنافیة -١٤       جبال األورال -١٣
      جبال األلب -٢٠     ریةجبال األلب الدینا -١٩                   جبال الكربات -١٨        جبال البلقان  -١٧
          جبال كانتبریان  -٢٢         جبال إبنین  -٢١

 األنھار
        نھر الدانوب -٢٦               نھر الدنیبر -٢٥              نھر الدون -٢٤            نھر الفولغا -٢٣
      نھر السین -٣٠               ر الرابننھ -٢٩                نھر األلب -٢٨        نھر الفیستول -٢٧
    نھر البو -٣٣               نھر الرون -٣٢            نھر اللوار -٣١

 الجزر وأشباه الجزر
       شبھ جزیرة إیبیریا -٣٧       الجزر البریطانیة -٣٦     جزیرة آیسلندا -٣٥      شبھ جزیرة اسكندنافیھ -٣٤
        جزیرة صقلیة -٤١       جزیرة سردینیا -٤٠  جزیرة كوروسیكا -٣٩                  جزر البلیار -٣٨
        جزیرة كریت -٤٤     شبھ جزیرة البلقان -٤٣          شبھ جزیرة إیطالیا -٤٢

 )        تیار الخلیج الدافئ ( تیار غولف ستریم البحري الحار  -٤٥ التیارات بحریة
                    المحیط األطلسي -٤٧                             المحیط المتجمد الشمالي -٤٦ المضائق



 ١١

 مدار السرطان -٢             الدائرة القطبیة الشمالیة -١ دوائر عرض

 المحیط المتجمد الشمالي -٥                     المحیط الھادئ -٤                    المحیط األطلسي -٣ محیطات

 البحر الكاریبي -٧                              بحر بیرنغ -٦ بحار

         كالیفورنیا  -١٢       خلیج المكسیك -١١      خلیج ھدسن -١٠آالسكا     خلیج  -٩     خلیج بافن -٨ خلجان

           نھر میسوري -١٥         نھر أركنساس -١٤          نھر المیسیسیبي -١٣ أنھار
        نھر ماكنزي -١٨            نھر نلسون -١٧        نھر سانت لورنس -١٦

         أالسكا  -٢٣    سییرامادیرا  -٢٢     جبال الكسكاد -٢١    جبال الروكي -٢٠     جبال األبالش -١٩ جبال

        غولف ستریم الحار -٢٧     باردالبرادور ال -٢٦    كالیفورنیا البارد -٢٥    كوروشیفو الحار -٢٤ تیارات بحریة
د األقاليم المناخية على خريطة قارة  -س  ].أوروبا [ حدّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د األقاليم المناخية على خريطة قارة  -س  ].أمريكا الشمالية والوسطى [ حدّ



 ١٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -س
 

د أهم المدن والعواصم على خريطة قارة -س  ].أوروبا [  حدّ
 



 ١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم المواطنة
 
 



 ١٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥



 ١٦

 



 ١٧

 
 

 مملكة البحرین
 وزارة التربیة والتعلیم

 اإلعدادیة للبنین الزالقمدرسة 

 نشاط صفي 
 يف التربية للمواطنة

 .................................................... :اسم الطالب 

 ............... /إعدادي  ثالث: الصــف  
 

 ٤٤-٣٩العمل أساس التنمية ص: الدرس الخامس
 

، وقد أخذة نظرة اإلنسان لھذه الفكرة عدة صور وأشكال عبر الحضارات ..............نشأ العمل وتطورت فكرتھ مع نشأة اإلنسان منذ ((  -١س
 :، ثم أجب عن األسئلة التالیة٤٣-٣٩في ضوء ھذه العبارة، اقرأ ص)) ودرجة قبولھ بین الناس  القدیمة والحدیثة، مما أثر في قیمة العمل، 

ّف مفهوم  )أ  .كما ورد يف قانون العمل مبملكة البحرين" العمل " عر
  ................................................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ما أھمیة العمل الشریف؟) ب
◄  .....................................................   ◄  ...................................................             ◄  ....................................................  

 

، ما النتائج ))نجد بعض الناس في مجتمعنا، تسربت إلیھم ثقافة العیب یرفضون بعض المعن، بل ویعیبون من یمتھنھا ویسخرون منھ ) (( ج
 المترتبة على تسرب ثقافة العیب لبعض الناس في مجتمعنا؟ 

◄  ............................................................................................        ◄  ............................................................................................ 
◄  ...........................................................................................................................................................................................................  

 

 :، ثم أكمل العبارات اآلتیة٤٣-٤٢اقرأ ص  -٢س
 . ].[ ..........مجموعة من النشاطات المتجانسة والمتكاملة تتطلب مھارات فكریة أوجسدیة، أواالثنین معاً، ویزاولھا الفرد لقاء أجر ھي  -١
 ]. .............و ............... و ................ و .............. و ............. [  من المھن الحیویة المرتبطة بالتنمیة في المجتمع البحریني ھي -٢
، [ .................. ]اإلنسان  ، مثل المحاسب والخباز؛ ولكن لیس كل عمل یؤدیھ[ ............... ]كل مھنة یؤدیھا اإلنسان ھي عبارة عن  -٣

 [..............................................].مثل أن یقوم 
 .. ].................[ ...........................................................................................................................العمل التطوعي ھو  -٤
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