
 

   بطاقة مراجعة     – جغرافيا –األساسّي  الّصف الّتاسع

 خريطة العالم العربيّ  –( 1مستند رقم )

  (:1من خالل المستند رقم )

 اختر:  -1

 سوريا.  –تونس  –الكويت  –الصومال  –لبنان  –أسماء ثالث دول عربّية تطّل على البحر المتوّسط: اليمن  -أ

 موريتانيا.  –ليبيا  –الجزائر  -اسمّي دولتين عربّيتين تطاّلن على المحيط األطلسّي: المغرب   -ب

 موريتانيا.  –تونس  –المغرب  – اسم دولة عربّية تطّل على المحيط األطلسّي والبحر المتوّسط مًعا: لبنان  -ج

 الّسعودّية.  –تونس  -الجزائر –ليبيا  –ولتين عربّيتين تطاّلن على البحر األحمر: مصر داسم  -د

 د (  –ج  –ب  –أذكر أسماء الممّرات المائّية المشار إليها باألحرف ) أ  -2

 أربط عبارات المجموعة األولى بما يناسبها من عبارات في المجموعة الّثانية.  -3

 المملكة العربّية الّسعودّية. -1               اسم الّدولة العربّية اّلتي تحّد الممّر )أ( من جهة الّشرق.  -أ

 .اليمن -2            اسم الّدولة العربّية الّتي تحّد الممّر )ب( من جهة الجنوب.  -ب
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 المغرب. -3           اسم الدولة العربّية اّلتي تقع إلى الغرب من الخليج العربّي.  -ج

 حّدد:  -4

  االّتجاه العام لمسار نهر الّنيل من المنبع حّتى المصّب.  -أ

 قابس إلى الخرطوم. من االّتجاه العام للّطائرة المّتجهة  -ب

 موقع البحر األحمر بالّنسبة للبحر المتوّسط.  -ج

  الخرطوم بالّنسبة إلى مدينة قابس.  موقع مدينة -د

  خريطة لبنان –( 2مستند رقم)

 (: 2من خالل المستند رقم )

 أذكر:  -1

أسماء أربع مدن تضّم مرافق سياحّية حديثة  -أ

 واسم مدينة داخلّية تحوي معالم أثرّية. 

اسم الوحدة الّتضاريسّية اّلتي تضّم مراكز  -ب

 تزّلج. 

 اسم الجبل المشار إليه بالرمز -ج

اسم المسّطح المائّي اّلذي يصّب فيه نهر  -د

 إبراهيم. 

 حّدد:  -2

موقع مغارة جعيتا بالّنسبة إلى أرز بشّري  -أ

 وشالالت جّزين. 

 موقع مطار رياق بالّنسبة إلى مطار القليعات.  -ب

 موقع شالالت جّزين بالّنسبة لنهر الّدامور.  -ج

 االّتجاه العام للسيارة المتجهة من مغارة جعيتا إلى أرز بشّري.  -د



 

3 
 

 من منبعه حّتى مصّبه.  ّتجاه العام لمجرى نهر الّدامور اال -ه

 تحليل مستندات المجال الّثاني: 

 (3مستند رقم )

الزراعة تعود زراعة التفاح في لبنان إلى قرون مضت، خصوصًا في مناطق جبل لبنان العالية وقد تطّورت هذه 
وازدهرت مع الوقت إلى أن وصلت إلى أوّجها في الخمسينّيات والستينّيات من القرن الماضي حيث أصبح لبنان أّول 

ر للتفاح بين الدول العربّية.  منتج ومصدِّّ
لى تراجع لكن مرحلة األحداث األليمة والطويلة أتْت بالضرر على القطاع الزراعي اللبناني. فاألسباب التي أّدت إ

دة  َغر زراعة التفاح متعدِّّ نذكر منها قَِّدم شجرة التفاح واألصناف المزروعة وتراجع إنتاجّيتها وتشتت الملكّيات الزراعية وصِّ
 حجمها خصوصًا في مناطق جبل لبنان.

وفي المقابل يعمل بعض المنتجين على تطوير هذه الزراعة من خالل إدخال أصناف جديدة إلى لبنان، وإعطاء قيمة 
فة لإلنتاج من خالل إتباع طرق اإلنتاج الحديثة كالعملّيات الزراعية الجّيدة والزراعة العضوّية إضافة إلى عملّيات ُمضا

 التصنيع الزراعي وتحويل التفاح إلى عصير وخّل وما شابه، التي تزيد من قيمة الُمْنَتج وتسّهل عملّية حفظه وتسويقه.
 )بتصّرف(. 2007ط شبا -2-العدد  –مجلة التنمية الزراعية 

 

د طبيعة المستند رقم )  -أ -3      (  ومصدره.3حدِّّ
      اقترح عنوانًا مناسبًا لهذا المستند.   -ب

 (:3من خالل المستند رقم ) -4
د المنطقة الرئيسية لزراعة التفّ  -أ            اح في لبنان.حدِّّ
               اح في لبنان.بيِّّن أسباب تراجع زراعة التفّ  -ب  
   أذكر اثنْين من التحّوالت التي طرأت على زراعة التفاح.  -ج  

    أذكر سببًا واحدًا يؤّدي إلى إهمال الملكّيات الزراعية الصغرى.       -أ -5
أذكر أربع خطوات قامت بها الحكومات اللبنانية لتطوير القطاع الزراعي وخطوتْين أخريْين قام بهما القطاع  -ب
 الخاص. 
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الفصل األول  (2004الفصل األول ) 
(2005) 

الفصل األول 
(2006) 

مجموع المستوردات بماليين الليرات 
 اللبنانية

2921721 3259723 3542843 

 780554 611135 709676 مجموع الصادرات بماليين الليرات اللبنانية
 2762289 2648588 2212045 الميزان التجاري بماليين الليرات اللبنانّية

 2006المصدر: مصرف لبنان، الفصل األول، 
    (4المستند رقم )   
د طبيعة المستند رقم ) -6                     مصدره وموضوعه.(، 4حدِّّ
 (:4باالعتماد على المستند رقم ) -7

د وحدة القياس المعتمدة فيه.  -أ               حدِّّ
د السبب الذي أّدى إلى هذا الواقع. -ب           استخلص واقع الميزان التجاري اللبناني، وحدِّّ

ح مفهوم الميزان التجاري اللبناني، واذكر أربعة موارد ُتسهم في سد العجز فيه. -8   أوضِّ
 

مقدمة مقاصد الجذب لبنان بلد سياحي من الطراز األول ولديه من المقومات السياحية المتميزة ما يؤهله ليكون في 
السياحي في العالم العربي وعلى الصعيد الدولي أيضا. يستند الجذب السياحي إلى طبيعة خالبة ومناخ معتدل وإرث 
حضاري عريق ووعي سياحي متأصل لدى المواطن اللبناني المعروف بكرمه، ناهيك عما يتميز به وبجدارة المطبخ 

راثية وبتنوعه ليقدم أيضا بامتياز كل أطباق الشرق والغرب. ولبنان بلد سياحة الفصول اللبناني الشهير بأطباقه التقليدية الت
األربعة، ففي الشتاء تعتبر منطقة األرز مركزًا رئيسيًا لرياضات التزلج على الثلج، وفي الصيف تحفل منطقة الجبل 

الف من السياح خاصة العرب، حيث بأجمل مرابع ومنتجعات ومراكز االصطياف الشهيرة التي تستقطب سنويا مئات اآل
 يتجدد موسم االصطياف سنويا وُتنظم المهرجانات واالحتفاالت وغيرها من فعاليات الترفيه والمتعة.

كل ذلك تخدمه بنية سياحية عامرة حيث يتم بناء كل ما يلبي رغبات وأذواق السياح والمصطافين، فمن شماله إلى 
بالمواقع الطبيعية الجميلة وباآلثار التاريخية القديمة، ويجد السائح أفخم الفنادق  جنوبه تزدحم مدن وبلدات وضيع لبنان

والمنتجعات والمطاعم والكازينوهات والمسارح ودور السينما مع خدمات مساندة متطورة كخدمات االتصال والليموزين 
 ومراكز التسوق الفاخرة والمتعددة.وخدمات النقل باإلضافة إلى توافر أحدث المرافق الرياضية والطبية والثقافية 

 .30/1/2005بتصّرف عن موقع الجزيرة. نت  
 ( 5مستند رقم )  

 
د طبيعة المستند رقم ) -أ -9           ( ومصدره.      5حدِّّ

         (.5اقترح عنوانًا مناسبًا للمستند رقم )  -ب    
 (:5من خالل المستند رقم ) -10
          ياحة في لبنان.        استخرج أربع مقومات طبيعية وبشرية للسّ  -أ 
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                بّين اثنين من أشكال)أنواع( السياحة المزدهرة في لبنان.                  -ب
                  استخلص فكرتين تبينان دور القطاع الخاص في تطوير النشاط السياحي. -ج
 ( ومعلوماتك: 5باالستناد إلى المستند رقم ) -11
ح بفكرتْين دور السياحة في تنشيط القطاعات اإلنتاجية في لبنان                           .أوضِّ

  
 .   وموضوعه 6المستند رقم  طبيعةحّدد  -12
 :  6من خالل المستند رقم  -ب   

بالّنسبة األكبر من سّكان  تستأثرحّدد المنطقة الطبيعّية التي  -
 . األقللبنان والمنطقة التي تستأثر بالعدد 

  

 

 نسبة الّسّكان بحسب المناطق الّطبيعّية  –( 6مستند رقم )

  

 

 

 

 

 

 

 ( 7مستند رقم )

 (.7المستند رقم ) طبيعةحّدد  -أ -13
 ( :  7من خالل المستند رقم ) -14
 المعتمدتين فيه.  وحدتي القياسحّدد  -
 السنوّي.  الحراريّ المدى احتسب  -
 مطًرا.  األكثرأذكر اسم الشهر  -
 . تنتهيوالّشهر اّلذي به  الجفافبه فترة  تبتدئحّدد الشهر اّلذي  -
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 المجال الّثالث: كتابة نّص جغرافّي 

العالم لعام مصرف في  1000... واحتّل لبنان المرتبة الّرابعة عربيًّا بالّنسبة لعدد المصارف اّلتي دخلت الئحة أكبر 
وُيعتبر القطاع المصرفّي الّلبناني واحًدا من أكبر القطاعات المصرفّية العربّية والّدولّية مقارنًة بحجم االقتصاد  ...2017

الّلبناني اّلذي يتمّتع برسملة مرتفعة وسيولة  القطاع المصرفيّ من جهة أخرى، يؤّكد مصرف لبنان على متانة الوطنّي. 
لمعايير الّدولّية المحاسبّية واالمتثال للقوانين والّتشريعات الّدولّية. كما ُيطمأن كبار االقتصاديون مرتفعة وتطبيق ل

 والمصرفّيون إلى سالمة الوضع النقدي والمصرفّي ومتانتهما على الّرغم من الّتحدّيات االقتصادّية القائمة...
https://www.eliktisad.com 

 المستند رقم )8( 

ا جغرافيًّا بعنوان القطاع المصرفّي 8من خالل المستند ) (، ومن معلوماتك المكتسبة، أكتب نصًّ

 الّلبنانّي، تبّين فيه: 

 أنواع المصارف في لبنان.                                                -

 واقع القطاع المصرفّي في لبنان واثنين من أسباب هذا الواقع.               -

 ثالثة أدوار يقوم بها المصرف المركزّي.                                   -

 أهمّية دور القطاع المصرفّي وذلك من خالل ثالثة أفكار.                   -

 

https://www.eliktisad.com/

