
 

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 مدرسة أوال اإلعدادية للبنين اضغط هنا                                           

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        
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 1الصفحة         م  وليس المذكرات 7102مالحظة : المصدر الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة 

 1الصفحة         م  وليس المذكرات 7102الرئيسي للطالب هو الكتاب المدرسي الطبعة مالحظة : المصدر 

 م 2018 -2017مذكرة المواد االجتماعية لنهاية الفصل الدراسي األول للصف الثالث اإلعدادي للعام الدراسي  
 

 دروس جغرافية البحرين ( )أوالً:  أسئلة هامة جداً في 
 

 الفراغات اآلتية بما يناسبها : أكمل -السؤال األول
               [ . النفطهي ] السلعة التي تحتل المرتبة األولى في صادرات البحرين  -1
  .[ السعوديةتستورد البحرين السلع النفطية من ]  -2
 [. االمريكية والواليات المتحدة والصين والبرازيل دول أوروبا الغربيةتستورد البحرين معظم السلع الغير نفطية من ]  -3
 [. المركزي البحرين مصرف]   لبحرينالجهاز الذي يشرف على تنظيم القطاع المصرفي ومراقبته في مملكة ا -4
 [ النفط واأللمنيوم والحديد والمالبسمن صادرات البحرين ]  -5
 [. القطاع المصرفيالقطاع الذي يشكل دعامة االقتصاد البحريني لكونه مموالً لجميع المشاريع اإٌلنمائية هو ]  -6
 .[لتجارةاو  لنقل واالتصالاو   لفنادقا  :أهمها اقتصادية قطاعات تنشيط] هو د البحرينيعلى االقتصاتطور قطاع السياحة  من المكاسب التي يعود بها -7
 [. عدم االعتماد على النفط فقط]و ،[ إتباع سياسة تنويع مصادر الدخل] تدنت نسبة النفط من إجمالي الصادرات في البحرين بسبب  -8
ً ] [  الزالقحتى ] [  شماالً ] [  المنامةن ] تنحصر أراضي الصالحة للزراعة بالبحرين بشريط يمتد م -9  .[ غربا
        [ . المنامةكانت البحرين قديماً تعتمد في تجارتها على ميناء ]  -01
 [ .البحرينالدول التي تمتلك شركة طيران الخليج هي ]  -11
    [.  تصديريةال]  يرتكز قطاع الصناعة التحويلية في مملكة البحرين على الصناعات -21
 .            [النفطأنشئت البحرين ميناء سترة لتصدير ]  -31
  .[ منتجات األلمنيوم ] وتصدير [ األمونيا ] الستيراد أنشئت البحرين ميناء ألبا -41
   [. إلمارات وعمانا]  من دولتي في فصل الشتاء اكتستورد مملكة البحرين األسم -51
  [.، وشارع الشيخ خليفة وشارع الملك فيصلتربط بين المدن أو تحيط بها كشارع الشيخ عيسى بن سلمانالطرق التي  الطرق  السريعة هي ] -61
 [. الطرق المتفرعة من الشوارع إلى داخل األحياء السكنية والتجارية الطرق الداخلية الفرعية الخدمية  هي ] -71
 [ية، وتربط بين أجزاء المدن الداخلية بشكل دائري تقطعه الشوارع اإلشعاعيةتحيط بأحياء سكنية وتجارطرق  ]الرئيسية هيالطرق الداخلية  -81
 [. التاريخية، وبيت الجسرة من المعطيات السياحية ] [ الحضارية الحديثةالبحرين من المعطيات السياحية ] مركز الصناعات اليدوية في -91
               .[ األغنام والماعز ] ومشروع الهملة لتربية [ األعالف والفواكه]  إلنتاج ذاري وبوريومشروع ع مشروع هورة عالي في البحريننموذجية المشاريع ال -02
 [. توبلياستفادت البحرين في ري األراضي الزراعية من المياه المعالجة في محطة ]  -12

 

 علل لما يأتي: :الثانيالسؤال 
 قطاعاته وتنوعه علل : تميز االقتصاد البحريني بالتوازن بين مختلف -1

 ب( سياسة الحرية االقتصادية            أ ( التنمية االقتصادية .  
 

 علل : إتباع حكومة البحرين سياسة التنويع في مصادر الدخل . -2
     بسب إدراك حكومة البحرين لخطر نفاذ النفط .

 

 

 .ستثمرين أدت سياسة الحرية االقتصادية في مملكة البحرين إلى جذب المعلل :   -3
 ب( إعفاء الشركات من الضرائب لمدة معينة .        أ( إعطاء الحرية في إدخال رؤوس األموال وإخراجها . 

 د( تقديم التسهيالت في الدوائر الحكومية لهم .            ج( السماح لألجانب بامتالك جميع أسهم الشركات .  
 

 ] ما األسباب التي جعلت البحرين مركزاً مالياً مهماً بين األسواق العالمية ؟ [ او ين.البحر مملكة تطور القطاع المصرفي فيعلل :  -4

   .والمواصالت تطور االتصاالتب(            التمتع بموقع زمني مناسب ألكبر البورصات العالمية. (ج        . المتميز الوسطي( الموقع أ
     من حيث تسهيل عمليات التحويل الخارجي وعدم فرض ضرائب. لحرية االقتصادية( اهـ.        دربة الم الفنية كوادرالد( توفر 

 

 البحرين . مملكةالميزان التجاري في  علل : الفائض في  -5
       . وقيمتها  الصادرات النفطية ( ارتفاع حجمب    .   وقيمته   الصادرات غير النفطية اجماليأ( ارتفاع حجم 

 

 البحرين محدودة . مملكة ( فيالمواشي  ية الحيوانات )ترب لال تزاعلل :  -6
                            .في عدم وجود مراعي طبيعية  المتمثلةالظروف الُمناخية ب(                                 ارتفاع نسبة تكاليف اإلنتاج أ ( 

  لعمل في قطاعي الصناعة والخدمات.      ـ( توجه السكان الى اج       ة .سالالت ضعيفة اإلنتاجي تنتمي إلى بطرق تقليدية تربية مواشي( د
 

 البحرين . مملكةعلل : إنشاء الصناعات التصديرية المتنوعة في  -7
 . أ ( توافر النفط والغاز كمصدرين رئيسيين لتوليد الطاقة الكهربائية .    ب( ضيق السوق المحلية.     ج( توافر رؤوس األموال الضخمة

 

 علل : محدودية األراضي الصالحة للزراعة في البحرين . -8
 . ملوحة التربة وافتقارها للموادقلة مياه الري .         ب(  أ ( 
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 . البحرين مركزا تجاريا مميزا بين دول المنطقة تحتل علل : -9
 تغير نمط العيش وتحسن ظروفه  -جـ       عريقة   التقاليد التجارية ال -ب        تعدد خطط إنماء قطاعات االقتصاد البحريني  -أ
 انعدام الحواجز اإلدارية و اللوجستية ( -مؤشر الحرية االقتصادية )انعدام الضرائب على األرباح  -د

 

 أجب عن األسئلة التالية:: السؤال الثالث
 اح خططها التنموية .التدابير التي اتخذتها البحرين على صعيد البنية التحتية إلنج ثالثة من عّدد -1

 طقلمختلف المنا( مدّت شبكات المياه والكهرباء والمجاري جب( طورت شبكة المواصالت واالتصاالت.     نشأت المناطق الصناعية.     أ( أ
 

 ] علل: نمو قطاع السياحة في البحرين بشكل متسارع[  التي قامت بها البحرين لتنمية قطاعها السياحي؟ اإلجراءاتما   -2
 .  بها وترميمها واالعتناء اآلثارلتنقيب عن اومن ابرز مهامها ( أنشأت عدداً من اإلدارات المختصة بالسياحة واآلثار ا

 .والسياحة األجنبية على فتح مكاتب لها في البحرين السفر( شجعت وكاالت ج        السياحة    مجالفي  متخصصة ( أعدت عمالة وطنيةب
 

 .) مصرف البحرين المركزي (التي تقوم بها مؤسسة نقد البحرين اذكر أبرز المهام  -3

 المالية        االوراق إصدار (ب             ظيم القطاع المالي تن( رسم السياسة النقدية واالئتمانية وتنفيذها من خالل :          أ 
    ة على توفير بيئة اعمال متطورةد( المساعد                     الرقابة على البنوك وشركات االستثمار( ج

 

 البحرين . مملكةالسياحة في  مقومات اشرح  -4
           لمسافرين .لأ ( الموقع  الجغرافي بين األقاليم المختلفة : مما جعلها محطة استراحة  : معالم والمعطيات الطبيعية السياحيةال( أ 

 متعددة األشكال:] سواحل رملية ) بالج الجزائر(+ سواحل جرفية )منتجع حوار( [.طول سواحلها ال( ب( طبيعة البحرين الجزرية .    ج

 المناخ الشتوي الربيعي.   ( صغر مساحة البحرين : تمكن السائحين من زيارة معالمها السياحية بفترة زمنية قصيرة وبكلفة قليلة .   هـ( د
 

 مقابر عالي + المعابد كمعبد باربار + البيوت القديمة + مسجد الخميس [.مثل:] القالع + المقابر ك المعالم التاريخية القديمة( ب
 

 + المجمعات + المنتزهات[ .متحف الوطني + بيت القرآن + مركز الصناعات اليدوية مثل:] ال الحضرية الحديثة والمعطيات المعالم( ج
 

 نوك  الموجودة في مختلف مناطق البحرين .والب االتصاالتالمواصالت والفنادق والمطاعم والشقق و خدمات ( توافرد 
 

 البحرين لتطوير قطاعها الزراعي. مملكةجهود  وّضح -5
 الخدمات اإلرشادية.        تقديم ( ج  دخال البذور المحّسنة.     إجراء البحوث الميدانية إل( ب ومستلزمات اإلنتاج.       تقديم القروض (أ
.          إلنتةاج األعةالف والفواكةه عةذاري وبةوري و ( إنشاء مشاريع نموذجيةة مثةل مشةروع هةورة عةالي والبحيةري  . ( توفير خدمات الوقاية الزراعيةد

 .للّري ومعالجة مياه المجاري ( زيادة مساحة األراضي الزراعية من خالل إنشاء شبكة تصريف للمياه للتخلص من ملوحة التربةهـ
 

 الحيواني .عها البحرين لتطوير قطا مملكةجهود  وّضح -6
  البيطرية.       ( توفير خدمات الرعاية ج             الخدمات اإلرشادية.        تقديم ( ب         .      ومستلزمات اإلنتاج تقديم القروض (أ
 الهملة لتربية األغنام والماعز.مشروع ( إنشاء مشاريع نموذجية مثل هـ                   .     اإلنتاجالعالية  الحيوانية ( إدخال السالالتد
 

 البحرين لتطوير قطاعها السمكي . مملكةاذكر جهود  -7
 ب( قدّمت اإلعانات المادية ومستلزمات الصيد للصيادين.       .  والحد  أ( طورت بعض الموانئ كفرضتي سترة والمحرق

 هـ( نظمت دورات تدريبية للصيادن.       ياء البحرية.   د( أسست مشروع رأس حيان لتربية األح      ج( قدمت القروض الميسرة.   
 

 الحوافز التي قدمتها لتنمية القطاع الصناعي .الجهود التي قامت بها حكومة البحرين  اشرح -8
 .            ب( أعطت األفضلية للمنتج الوطني.           ج( أعفت المصانع من الضرائب. نشأت المناطق الصناعية أ( أ
 دمت القروض.           هـ( توفير األراضي بأجر رمزي ألصحاب المشاريع.               و( سمحت لألجانب بإنشاء المصانع.  د( ق

 من الجمارك [ . ليةي( أصدرت قوانين لحماية الصناعات الوطنية مثل ] فرض جمارك على السلع المستوردة + إعفاء اآلالت والمواد األو
 

 . رتبة على تطور القطاع السياحي في مملكة البحرينما النتائج المت -9
          . اإلسهام في الناتج المحلي اإلجمالي( ج    . والتجارة واالتصاالت النقلطاعات أخرى كالقطاع الفندقي وتنمية ق( ب   . ازدياد عدد السيّاح( أ 
 

 لتنمية القطاع الصناعي ؟ما النتائج المترتبة على الحوافز التي قدمتها حكومة البحرين  -10
          .للمواطنين توفير فرص عمل( ج   . تنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني( ب  . زيادة االستثمار المحلي واألجنبي في القطاع الصناعي( أ
 
 

 وّضح التطورات في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية في مملكة البحرين . -11
       . اإلنترنتو( تم إدخال نظم اتصال متطورة كالنقال ب     المتطورة.  السلكي والالسلكي ين رائدة في استخدام نظم االتصال ( تعتبر البحرأ 

  إصدار جرائد ومجالت( هـ       . الرقمي( تعمل جميع البداالت بالنظام د         . من خالل األقمار االصطناعية ( تعمل االتصاالتج
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 البحرين . مملكة في  البرية والبحرية والجوية المواصالت مجال تصار التطورات فيوضح باخ -12

 :، وتضم مجموعتين من الطرق هي ومتميزة بمواصفاتها العاليةمتطورة  شبكةأنشأت  *في الطرق البرية :    التطور&  
 + الطرق السريعة [. + الطرق الداخلية الرئيسة  )الخدمية( خلية الفرعية: وهي تنقسم إلى ] الطرق الدا مجموعة الطرق الداخلية( ب           أ( الجسور 

 

ً ( كانت البحرين أ:   المواصالت البحرية  في التطور&              الصغير .د في التجارة على ميناء المنامة تعتم قديما
             حولةه يسةمح لألجانةب بإنشةاء المصةانع فيهةا.     حةرةصةناعية منطقةة وإقامةة الوسةائل  بأحةدثتطةويره توسةعته، وتأهيةل العةاملين فيةه، وو ( تم بناء مينةاء سةلمانب
 . ، وميناء خليفة بن سلمانوميناء ألبا ،سترة لتصدير النفط ميناء( يوجد موانئ أخرى مثل ج

 

 القتصادية في نقل الركاب. محطة عبور ثم زادت أهميته بعد النفط والنهضة ا المطار( شكل أفي المواصالت الجوية :    التطور& 
 . الخليجطيران  شركة ( تمتلك البحرينج.                       المعداتبأحدث  ه( تم توسيع المطار وتجهيزب

 

  قارن بين الصناعات التصديرية وصناعة إحالل الواردات في مملكة البحرين .  -: الرابعالسؤال 
 الل الوارداتصناعة إح الصناعات التصديرية وجه المقارنة
بعض 
 أنواعها

مكيفات  منيوم +لألاتسييل الغاز +  بتروكيماويات +  تكرير النفط +
 + والثالجات ....الخحديدكريات ال + هوائية + سخانات + مطابخ

أدوية + مشروبات غازية + مياه  مواد غذائية +
 الخ… ق+ مواد بناء + ور الزجاج  معدنية + 

 مميزاتها
 فيها. لعمالا كثرة( ب         .والها( كثرة رؤوس أمأ

 ، ومعظم منتجاتها من المواد األولى والوسيطة( كثرة إنتاجهاج
 أوحكومات وشركات أجنبية )الحكومي( القطاع العام د( يمتلكها

 فيها. العمال( قلة ب       .( قلة رؤوس أموالهاأ

 بشكل مباشر. محليا يستهلك( قلة إنتاجها الذي ج
 قطاع الخاص ) األفراد ( .ال د( يمتلكها

 مشاكلها

           .  منافسة الشديدة من قبل شركات إقليمية أو عالمية ( الأ
 .    البعد عن األسواق المستهلكة مما يزيد من التكاليف( ب
 .  تقلبات األسعار في األسواق العالمية( ج

 د( التكاليف المرتفعة للمواد األولية المستوردة .
            رسوم جمركية مرتفعة على وارداتها منها الدول فرض بعض هـ( 

 لمصةةةانعا آالت( االعتمةةةاد علةةةى الخةةةارج فةةةي تةةةأمين أ
           .   وموادها األولية

 .    في السوق الداخلية ( قلة تنوعهاب
( التنةةافس بةةين المنتجةةات الوطنيةةة المتشةةابهة وبينهةةا ج

 المستوردة .           المنتجاتوبين 
 

 
 ( قارة أوروبادروس  )نياً:  أسئلة هامة جداً في ثا

 
 اآلتية بما يناسبها : الفراغات أكمل -: األول السؤال

 . بالكتلة اآلسيوية األوروبية [ األفريقية] اصطدام الكتلة نشأت الجبال الحديثة التكوين في أوروبا بسبب  -1

              . [] أوروبا فيها صحاري هي يوجدالقارة الوحيدة التي ال   -2
  [األلب] العالم منطقة جبال بالجبلية  ةأشهر مناطق السياح من -3
 [. أورال] تلتقي أوروبا بقارة آسيا في الشرق بخط ينطلق شماالً بمحاذاة جبال   -4
 [. األولى] سكانية المرتبة بينما تحتل من حيث الكثافة ال [ الثانية] عدد السكان بين قارات العالم المرتبة  حيثأوروبا من  تحتل  -5
 . نتيجة انخفاض نسبة الخصوبة والوالدات ] انخفاض نسبة الزيادة السكانية [في ثقلها الديموغرافي في العالم بسبب  انخفاضأوروبا من  تعاني  -6
 [ . الوالداتمتوسط عمر اإلنسان وقلة نسبة  ارتفاع] نسبة المسنين في أوروبا بسبب  ترتفع -7
 [. تخزين المنتجات الزراعية وتصريفها في األسواق] اكل القطاع الزراعي في أوروبا مشكلة من مش -8
 [ شدة ارتفاعها+ قممها مسننة + منحدراتها قوية + وعورة مسالكها + أوديتها عميقة] من مميزات الجبال الحديثة التكوين في أوروبا  -9

10-  ً  [. عوامل التعرية] مدببة القمم متوسطة االرتفاع بسبب  أصبحت الجبال قديمة التكوين في أوروبا هضابا
 [. البحر المتوسط] بمحاذاة سواحل  [ الجنوبية تمتد الجبال حديثة التكوين في أطراف أوروبا ] -11
          [. الشمالية الغربية ووسطها] تمتد الجبال قديمة التكوين بأوروبا  -12
 [. تقدم الطب و تحسن المعيشة بسبب ] في أوروبا انخفضت الوفيات -13
  [. بعده عن تأثيرات المحيط األطلسي وتياراته] يتميز المناخ القاري في أوروبا بقساوته بسبب  -14
 [. بعدها عن المناطق المدارية] بسبب  التي تغيب عنها الصحاريتعتبر أوروبا القارة الوحيدة  -15
 [. تأثره بالرياح الغربية القادمة من المحيط األطلسي، وتيار جولف ستريم الحار] بسبب يتميز المناخ المحيطي بلطافته في أوروبا  -16
 [. حرائق وتلوث وعمران فوضوي يشوه جمال الطبيعة] تؤثر السياحة بشكل سلبي على البيئة لما يسببه السياح من  -17
 [. الخليج الدافئ ) جولف ستريم (] با شتاًء هو تيار التيار البحري الذي يحدّ من تدني درجة حرارة السواحل الغربية ألورو -18
 من مؤشرات تطور الصناعة في أوروبا  -19

 .[ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا]  وهي [ وجود أربع دول أوروبية أعضاء في مجموعة الدول السبع األكثر تصنيعاً في العالم]       
 [. المتوسطتوسطي في مناطق جنوبي أوروبا على البحر] م[، بينما يقع اإلقليم ال األطلسيعلى المحيط ]  يطل المناخ المعتدل المحيطي في أوروبا -20
 [. شمال أوروبا] منطقة صغيرة فيفي  القطبي[، بينما يقع اإلقليم  الوسطى والشرقية] القاري في مناطق أوروبا المناخ المعتدل  يقع -21
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  لتالية:أجب عن األسئلة ا -: الثاني السؤال
 

 في قارة أوروبا . الطبيعيةتدني نسبة الزيادة السكانية علل :  -1
 وهذا بدوره انعكس على المجتمع األوروبي ، وحكومات الدول األوروبية، حيث               الوالداتانخفاض  تدني نسبة الخصوبة و بسبب

 فزادت نسبة المسنين مما أدى إلى تحّمل أعباء إضافية لتأمين الخدمات لهم.ب(            .سكانها تجديد مكانهاإلم يعد ب أوروبابعض دول  أ( أن  
 

 موقع أوروبا وتنوعها الطبيعي ثروة سياحية . يعتبرعلل :  -2
     [ . ريةاألثالمياه + المناطق  دفء للتمتع ] بالشمـس + المتوسطية المرتبة األولى من حيث استقبال السياح الذين يأتون إليها أوروبا* تحتل 
 + التمتع بالمناظر الجميلة [ .   التـزلـجاأللب أولى المناطق السياحية الجبلية في العالم حيث يأتيها السياح ] لممارسة  جبال* تعتبر 

 

 تقدم القطاع الزراعي وتطوره في قارة أوروبا .علل :  -3
 ( استخدام اآلالت الحديثة .ج .      المراعي فرتوا( ب           ( توافر السهول الخصبة + توافر المياه . أ بسبب

 

 تقدم القطاع الصناعي وتطوره في قارة أوروبا .علل :  -4
 ( استخدام الطاقة الكهرومائية والنووية .ج             ( التقدم العلمي .ب          ( توافر الفحم الحجري والحديد . أ    بسبب

 

 أوروبا .السكانية في قارة  الخصائصاذكر  -5

 ةالسكانيارتفاع الكثافة  -و   .المسنينارتفاع  -هـ الفتيان .  انخفاض  -د    انخفاض الوفيات . -ج  . الوالداتو ية الطبيعيةالزيادة السكان انخفاض -أ
 

 [والبحر بكثافة في أوروبا؟ ما النتائج المترتبة على تداخخ البر]  ذكر ما يدل على تداخل البر والبحر في قارة أوروبا وعدم تماسكها .ا -6
     .         شواطئها متعرجة تكثر فيها الرؤوس والخلجان -د         تخترقها بحار فرعية. -ج   .    كثرة جزرها -ب       . كثرة أشباه الجزر فيها -أ

 
 قارن بين ما يلي : -: ثالثال السؤال

 

 موارد طبيعية غير متجددة في أوروبا باموارد طبيعية متجددة ) ال تنفذ باالستخدام (  في أورو
 األنهار الصالحة للمالحة  -3         الغابات.   -2        التربة الزراعية .      -1
 المسطحات المائية الغنية بالسمك -5                وفرة المياه للطاقة الكهرومائية .  -4

الفحم الحجري + الةنفط + الحديةد + الرصةاص+ 
 .. إلخ م + البوكسيتاليورانيو

 

 مرتفعة في أوروبا سكانيةذات كثافة  مناطق منخفضة في أوروبا سكانيةذات كثافة  مناطق

 -يصعب على اإلنسان استغاللها زراعياً مثل: التي* هي المناطق 
 الغابات الشمالية . -2            الجبال العالية .      -1

 مدن .التي تشهد نزوحاً لل األريافمناطق  -3

 الحديثة . الزراعاتمناطق  -1

 . الصناعيةالمناطق  -2
 والصناعية في آٍن واحد . الزراعيةالمناطق  -3

 
 القاري المعتدلاإلقليم  القطبياإلقليم  المقارنة أوجه

 أوروبا الوسطى والشرقية مناطق صغيرة في شمال أوروبا منطقة التي يسودها المناطق

 المناخية المميزات

       ؤه ال تنخفض فيه الحرارة عةنشتا -1
الصفر [ لتأثره بتيةار  تحت 15-25] 

 جولف ستريم .

 الشتاءصيفه رطب وأكثر دفئاً من  -2

 شتاؤه بارد وجاف وأمطاره ثلجية قليلة . -1

 رعدية . عواصف يرافقهاصيفه يمتاز بشدة الحرارة وتساقط أمطار  -2
 المدى الحراري السنوي مرتفع.  -3
 هذا المناخ قساوة في المناطق الداخلية . ديزدا  -4

 انتظام جريان األنهار عدم يوجد ال النهرية المميزات

 
 المتوسطياإلقليم  المحيطي المعتدلاإلقليم  المقارنة أوجه

 المتوسطأوروبا على البحر  يجنوب مناطق الذي يطل على المحيط األطلسي الشريط التي يسودها المناطق

 اخيةالمن المميزات

      الةةدافئ. الخلةةيجمناخةةه لطيةةف لتةةأثره بةةالمحيط األطلسةةي وتيةةار  -1
 إلةةى  تصةةلالمةةدى الحةةراري السةةنوي صةةغير حيةةث أن حرارتةةه  -2

 شتاءً  7صيفاً و  15

 حار جاف صيفاً دفئ ممطر شتاءاً . -1

قد تنخفض درجة الحرارة بسبب هبةوب  -2
 القطبية الباردة . الشماليةالرياح 

 الشتاء فصل الفصول وخاصة الخريف والشتاء . كل طرسقوط الم فصل

 انتظام جريان األنهار عدم جريانها وصالحة للمالحة طوال العام انتظام النهرية المميزات
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 ً  ( قارة أمريكا الشمالية والوسطىدروس  ):  أسئلة هامة جداً في ثالثا
 السؤال االول : أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبها :

 . [ الهنود الحمر واإلسكيمو] سكان األصليون لقارة أميركا الشمالية والوسطى هم ال -1
 .[مرور تيار البرادور]في السواحل الشمالية الشرقية ألميركا الشمالية بسبب تنخفض درجة الحرارة شتاءً  -2
    .[ الشرقية] تمتد جبال األبالش في قارة أميركا الشمالية في الجهة  -3
 .[ماك كينلي] أميركا الشمالية تسمى قمة جبل بجبلية  أعلى قمة -4
 .[  الثاني] لزمن الجيولوجي لترجع التي  [ األبالش] سلسلة جبلية قديمة التكوين في أميركا الشمالية هي جبال  -5
 . [ مرور تيار كوروشيفو الحار] ترتفع الحرارة في السواحل الغربية ألالسكا وكندا بسبب  -6
 [ . األطلسي[ ومن الشرق على المحيط ]  الهادئا الشمالية من جهة الغرب على المحيط ] تطل أمريك -7
 [. المعتدل القاري[، وفي المناطق الداخلية المناخ ]  القطبيلقارة أمريكا الشمالية المناخ ]  ةيسيطر على األطراف الشمالي -8
 [.امتداد القارة من القطب الشمالي حتى خط االستواءاري بسبب]تتنوع المناخات بأمريكا الشمالية وتتدرج من القطبي للمد -9

 [ . اصطدام كتلة أمريكا بكتلة المحيط الهادئتكثر البراكين والزالزل في الجبال الغربية بأمريكا الشمالية بسبب ]  -10
 [ األمريكية –الكندية ع على الحدود ] [ وتق أمريكا الشماليةالبحيرات الخمس الكبرى من أكبر المسطحات المائية العذبة بقارة]  -11
 [ . الثالث[ تعود للزمن الجيولوجي ]  أمريكا الشماليةالجبال الغربية هي جبال حديثة التكوين في قارة ]  -12
 [ . الثالثةتأتي قارة أمريكا الشمالية من بين قارات العالم من حيث المساحة في المرتبة ]  -13
 [ .  الجليدية في الزمن الرابع تتأثير الموجافي شمال أمريكا الشمالية بسبب ]  توالجزر والبحيرا نشأت العديد من الخلجان -14
 [ . أوروبيمن مجمل سكان أميركا الشمالية والوسطى إلى أصل ]  %90يعود حوالي  -15
 [. تحسن االقتصاد وتوافر فرص العملبسبب ]  والغربي حل الجنوبيمدن السا البحيرات والساحل الشرقي نحو انتقال سكان امريكا الشمالية  من مدن -16
         [. تدني نسبة الخصوبة والوالداتمن الخصائص السكانية لدول قارة أمريكا الشمالية ]  -17
 [ ،ليينعنصري ضد السود والسكان األصممارسة البيض تمييز السود والسكان األصليين في أمريكا الشمالية بسبب ] لم يندمج البيض و -18
 [. الوسطىبينما نجد أن تلك األعراق الثالثة اندمجت في أمريكا ]       
 .[ استمرار عملية تصادم الكتلة األمريكية بكتلة المحيط الهادئالتزال الجبال الغربية بأمريكا الشمالية تتعرض للزالزل العنيفة بسبب ] -19
 [. أمريكا الشماليةالحار جنوباً في قارة ] تتدرج األقاليم المناخية من البارد شماالً إلى  -20
 [ صيفاً.المدارية الرطبةة[ شتاًء ،وانفتاحها جنوباً بتغلغل الرياح ]القطبية الباردسمح انفتاح مناطق أمريكا الشمالية شماالً بتغلغل الرياح ] -21
 [. األطلسيضيق عند ] [ وت خليج المكسيكتتسع السهول الساحلية الشرقية في أمريكا الشمالية عند ]  -22
 [  المواد المعدنية والنفطيةصناعة استخراج ] يعتمد القطاع الصناعي التقليدي في دول أمريكا الوسطى بشكل رئيسي على  -23
 .[ الصناعات البتروكيماوية والصناعات الخفيفة ]ويعتمد على  [ الواليات المتحدة األمريكيةالتي يُصدّر إنتاجها خصوصاً إلى ]      
 [. مكسيكوأكثر مدن أمريكا الوسطى ازدحاماً بالسكان هي مدينة ]  -24

 
 : أجب عّما يأتي -: السؤال الثاني

 
 . والوسطى الشماليةفي أمريكا سمحت بقيام زراعة متنوعة  يعّدد المقومات المشتركة الت -1

  السهول الواسعة.         د(                        ج( خصوبة التربة  ب( توافر المياه.         أ( التنوع المناخي.        
 ط

 تعتبر كندا والواليات المتحدة األمريكية المخزن الرئيسي للغذاء في العالم .علل:  -2

 أ( استخدام آالت حديثة.    ب( توافر رؤوس األموال.     ج( توافر أسمدة ومبيدات.      د( األيدي العاملة المتخصصة.
 

 القطاع الصناعي وتطوره في أمريكا الشمالية . تقّدمعلل:  -3
 د( توافر رؤوس األموال.     ج( توافر األسواق.          ب( وجود أكبر احتياطي للفحم الحجري فيها.      أ( تتوافر المعادن.     

 و( توافر أيدي عاملة متخصصة.        هـ( استخدام آالت وتقنيات حديثة.             
 

 من أمريكا الشمالية . [ الداخلية] يسود المناخ القاري في المناطق علل:  -4
 لوجود جبال األبالش والجبال الغربية التي تحجز الرياح الرطبة القادمة من المحيط الهادئ واألطلسي .

 

 الوسطى؟ ما األسباب التي أدت إلى التفاوت القائم في القطاع الزراعي بين دول أمريكا الشمالية، ودول أمريكا -5
عاملةة  أيةدي+  سةمدةأمبيةدات و+  حديثةة آالتتقنيةات و +   األمةوال رؤوس ] توافر مقومات خاصة بدول أمريكا الشمالية وهي تةوافر وذلك بسبب

 [.زراعة تقليدية معيشية لتلبية االحتياجات المحلية تنتشر ]، بينما في دول أمريكا الوسطى تنتشر [  خبيرة
 

 ت الجليدية على سطح أمريكا الشمالية؟ما تأثيرات الموجا -6
 .تكون البحيرات الخمس الكبرىد(  تشكل الفُجر)الفيوردات(.    .    ج( تكون الخلجان والجزر وأشباه الجزر.    ب( تفتت صخور الهضابأ( 
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 في كٍل من: [يكا الوسطى ] وّضح التفاوت بين قارتي أمريكا الشمالية ، وأمر       قارن بين كل مما يأتي :  السؤال الثالث:
 الخصائص السكانية في أميركا الوسطى الخصائص السكانية في أميركا الشمالية

 نسبة الفتيان .  قلة -2         .الوالدات قلة -1
 سنة ( . 76) ارتفاع متوسط عمر اإلنسان  -3
 .ارتفاع نسبة المسنين -4
 سنة. 25انعدام األمية تقريباً بين الشباب دون  -5

 ارتفاع نسبة الفتيان .      -2             ارتفاع الوالدات . -1
(  في كوباسنة  75سنة في هاييتي و 53 ) دولها متوسط عمر اإلنسان بين يختلف -3
 انخفاض نسبة المسنين . -4
 سنة . 25ارتفاع نسبة األمية تقريباً بين الشباب دون  -5

  

 أميركا الوسطى الزراعة في الزراعة في أميركا الشمالية
 : بسببأميركا الشمالية بومتنوعة  (ممكننة متطورة)قامت زراعة# 
 خبيرةعاملة  أيدي -4      األموال رؤوس افرتو -3      التنوع المناخي -2     مياه توافر ال -1
  خصوبة التربة والسهول الواسعة  -7   سمدة   أمبيدات و توافر -6    حديثة . آالتاستخدام  -5
           لألسباب السابقة تعتبر الواليات المتحدة وكندا المخزن الرئيسي للغذاء في العالم.# 
 تصدّر كميات كبيرة من منتجاتها للخارج .# 

 

 [تقليديةةةة معيشةةةية] تنتشةةةر زراعةةةة # 
دول أميركا الوسطى لتلبية االحتياجةات ب

 .المحلية
تمولهةا يوجد فيهةا زراعةات تجاريةة  #  

 ها للخارج شركات كبرى .وتسوق إنتاج
 

 الصناعة في أميركا الوسطى الصناعة في أميركا الشمالية

 -قامت صناعة متطورة في دول أميركا الشمالية لألسباب التالية:# 
 وجود أكبر احتياطي للفحم الحجري فيها. -2توافر المعادن.          -1
 متخصصة .توافر األيدي العاملة ال -4توافر األسواق.         -3
 استخدام اآلالت الحديثة . -6توافر األموال .          -5
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 مقومات الصناعة الحديثة.

 : على يهاف قطاع الصناعياليعتمد # 
 استخراج المواد المعدنية والنفطية .  -1
 وكيماوية .رالصناعات البت -2
 الصناعات الخفيفة كالمواد الغذائية . -3

 
 قارن بين سكان دول أمريكا الشمالية ودول أمريكا الوسطى من حيث: السؤال الرابع:

 دول أمريكا الشمالية دول أمريكا الوسطى المجال

االنصهار 
 السكاني

واقع االندماج 
 العرقي

اندمجت األعراق السةكانية ) البةيض والسةود والسةكان 
 األصليين.

لم تندمج األعراق السةكانية ) البةيض والسةود والسةكان 
 األصليين.

دول أمريكةةا الوسةةطى شةةعب واحةةد، يشةةكل الخالسةةيون  نتائجه
 مثل شعب المكسيك. %60منه نسبة كبيرة تزيد عن 

ذي فرضةةه البةةيض إلةةى عةةدم أدى التمييةز العنصةةري الةة
انصهار األعراق ، فعاش السود في أحيةاء فقيةرة، كمةا 

 عاش السكان األصليين في مناطق بعيدة.
اتجاه حركة االنتقال 

 السكاني
انتقةةال السةةكان مةةن األريةةاف حيةةث البةةؤس والفقةةر إلةةى 

 المدن.
انتقال السكان من منطقة البحيةرات و السةاحل الشةرقي 

 وبية والغربية.نحو مدن السواحل الجن
 :الجدول أدناهالوسطى في المكان المناسب في الشمالية واوروبا وامريكا  مام الخصائص السكانية لدول( أ  ضع عالمة )   :خامسلالسؤال ا

 وسطىقارة أمريكا الدول  دول قارة امريكا الشمالية قارة أوروبادول  الخصائص السكانية
 نخفضم مرتفع منخفض مرتفع منخفض مرتفع

       مستوى المعيشة
       نسبة الوالدات
       نسبة الفتيان
       نسبة المسنين
       نسبة االمية

 
 أمريكا الشمالية والوسطى[. –) أوروبا  يتقاريارات البحرية المؤثرة في مناخ قارن بين الت :السادس السؤال 

 ره على المناخأث مناطقه نوعه القارة اسم التيار

 تدني الحرارة واألمطار الشواطئ الغربية لكاليفورنيا والمكسيك بارد أمريكا الشمالية والوسطى كاليفورنيا

 ارتفاع الحرارة واألمطار السواحل الغربية ألالسكا وكندا حار أمريكا الشمالية والوسطى كوروشيفو

 انخفاض الحرارة شتاءً  مالية الشرقية للقارةالسواحل الش بارد أمريكا الشمالية والوسطى البرادور

 يحدّ من تدني الحرارة شتاءً  الشواطئ الغربية لقارة أوروبا حار أوربا الخليج ) غولف ستريم (
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الرقم 
 الظاهرة اجلغرافية املناسب

 ردنبلا عجتنم 9
 راو ح عجتنم 21
 ةايحلا ةر جش 11
 رئاز جلا جالب 51

 دار ع ةعلق 4

61 
 نب ناملس خيشلا ةعلق

 حتافلا دمحا
 يلاعر باقم 71
 ةر سجلا تيب 81
 رابر اب دباعم 12
 نير حبلا ةعلق 22

 يدايس تيب 2
 يلع نب ىسيع خيشلا تيب 2
 سيمخلا دجسم 02

 ينطو لا فحتملا 1
 نآر قلا تيب 1
 نير حبلا ةبلح 01
 ةدو قفملا نو ملد ةنج 31
 نير علا ةيمحم 41
 ير اذع هز تنم 02
 رتنس يتس عمجم 32
 فيسلا عمجم 32
 يلاعلا عمجم 32
 يبر علا جيلخلا 62
 نير حبلا جيلخ 72

الرقم 
 ئناو ملا و راطملا املناسب

 نير حبلا راطم 3

 ةفيلخ ءانيم 6

 ناملس ءانيم 7

 ةرت س ءانيم 8

الرقم 
 رو سجلا املناسب

 ةفيلخ خيشلا رسج 5

 دهف كلملا رسج 91

 ىسيع خيشلا رسج 42

  

 الدال عليها وفقا ملوضوعه على اخلريطة ؟ : اكتب امام كل من الظواهر اجلغرافية الواردة يف اجلدول الرقم 1س
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الرقم 
 الظاهرة اجلغرافية املناسب

 جبال االلب 10

 جبال القوقاز 2

 جبال االورال 9

 جبال الكرابت 15

 جبال ابنني 17

 جبال بناين 7

 يةشبه اجلزيرة االسكندانف 1

 جزر ايسلنده 5

 البحر االدرايتيكي 3

 البحر املتوسط 16

 البحر االسود 6

 بحر الشمال 12

 بحر البلطيق 13

 احمليط االطلسي 19

 احمليط املتجمد الشمايل 18

 نهر الدنيبر 14

 نهر السين 11

 اقليم املناخ املتوسطي 8

 السهل االملاين البولوين 4

 ريتيار جولف سرتمي البح 20
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 الظاهرة اجلغرافية الرقم 

 نهر الميسيسيبي           5

 ينهر ماكنز 16

 نهر سنت لورانس 6

 المحيط الهادي 14

 المحيط االطلسي 3

 المحيط المتجمد الشمالي 1

 خليج هدسن 8

 جبال سييراماديرا 15

 جبال االبالش 12

 جبل ماك كينلي 9

 هضبة كولورادو 13

 تيار كوروشيفو 4

 تيار البرادور 11

 تيار جولف ستريم 10

 مناخ مدار شديد الرطوبة 7

 صحراوي مناخ 2
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 : حّدد األقاليم املناخية 4س
 على خريطة قارة أورواب ؟

 

 

 االقاليم المناخية في اوروبا

 القطبي
 المعتدل القاري

 المعتدل المحيطي
 المتوسطي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حّدد األقاليم املناخية :6س

 ؟أمريكا  على خريطة قارة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 خية في اوروبااالقاليم المنا

 القطبي
 المعتدل القاري

 المعتدل المحيطي
 المتوسطي
 المداري

 الصحراوي


