
 

 بطاقة مراجعة     – جغرافيا –الّصف الّثامن األساسّي 

 

  

 

 

 

 

 

 (1مستند رقم ) –خريطة العالم العربّي 

 (: 1من خالل مستند رقم )

 كمل الجدول اآلتي: أ (1

 بحر العرب البحر المتوّسط

اسم دولة عربّية تطّل على هذا 

 المسّطح من جهة الغرب. 

اسم دولة عربّية تطّل على هذا  تونس -أ

 المسّطح من جهة الجنوب. 

 الصومال -ج

اسم دولة عربّية تطّل على هذا 

 المسّطح وعلى البحر األحمر مًعا.  

اسم دولة عربّية تطّل على هذا  مصر -ب

 المسّطح من جهة الّشمال. 

 اليمن  -د

 

 (  4 – 3 – 2 – 1اذكر أسماء الّدول العربّية المشار إليها على الخريطة باألرقام )  (2

 سلطنة عمان –الّسودان  –األردن  –تونس  اإلجابة:
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 أربط عبارات المجموعة األولى بما يناسبها من عبارات المجموعة الّثانية:  (3

 الّشرق. -1 (.4( بالّنسبة للدولة )2موقع الّدولة ) -أ

 الغرب.  -2 ( على البحر األحمر من جهة. 3تطّل الّدولة ) -ب

 . الّشمال الغربي -3 ( بالّنسبة لمدار الّسرطان. 2موقع الّدولة ) -ج   

 الّشمال.  -4 تطّل المغرب على المحيط األطلسّي من جهة.  -د   

 

 حّدد:  (4

 شمال غربيّ (. 3( بالّنسبة للّدولة )1موقع الّدولة ) -أ

 جنوب شرقيّ  بالّنسبة للمحيط األطلسّي.موقع البحر األحمر  -ب

 غربي ( بالّنسبة للبحر المتوّسط.1موقع منطقة رقم ) -ج

 من الجنوب الّشرقّي إلى الّشمال الغربيّ  . نحو البحر المتوّسط لبحر األحمراالّتجاه العام للّسفينة المّتجهة من ا -د

 من الجنوب الّشرقّي إلى الّشمال الغربيّ  (.1)( للمنطقة رقم 4االتجاه العام للطائرة المّتجهة من منطقة رقم ) -ه

 أذكر أسماء الممّرات المائّية اّلتي تربط:  (5

 مضيق باب المندب. المحيط األطلسّي بالبحر المتوّسط.  -أ

 قناة الّسويس.البحر المتوّسط بالبحر األحمر.  -ب

 مضيق هرمزالمحيط الهندّي بالخليج العربّي.  -ج

 يق باب المندبمضالمحيط الهندّي بالبحر األحمر.   -د

 أذكر اسم دول عربّية:  (6

 الصومالتمّر بها دائرة االستواء.  -أ

 المغربتطّل على المحيط األطلسّي والبحر المتوّسط مًعا.  -ب

 لبنان تطّل على البحر المتوّسط وتحّدها سوريا من الّشمال. -ج
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 ( : 2من خالل المستند رقم )

 أكتب:  (1

أسماء المدن الّلبنانّية المشار إليها على الخريطة  -أ

 (  4 – 3 – 2 – 1باألرقام )

 (4بعلبك) –( 3زحلة) –( 2صور) –( 1بيروت) اإلجابة:

أسماء الوحدات التضاريسّية المشار إليها على  -ب

 ج (  –ب  -الخريطة باألحرف ) أ

سلسلة جبال لبنان  –الّسهول الّداخلّية)أ(  اإلجابة:

 سلسلة جبال لبنان الغربّية)ج( –الشرقّية)ب( 

 حّدد:  (2

 ب غربيو جنموقع مدينة صيدا بالّنسبة لمدينة جونيه.  -أ

 من الجنوب الغربّي إلى الّشمال الّشرقيّ االّتجاه العام للسيارة المّتجهة من جونيه نحو جبل المكمل.  -ب

 (2مستند رقم ) –خريطة لبنان 

 

 اربط عبارات المجموعة األولى بما يناسبها من عبارات المجموعة الّثانية:   (3

 مدينة لبنانّية داخلّية تقع جنوب جبل المكمل. -1

 مدينة لبنانّية داخلّية تقع شرق بيروت.  -2

 مدينة يصّب في شمالها نهر الّليطانّي. -3

 (3المدينة ) -أ 

 (2المدينة ) -ب

 (4المدينة) -ج

 

 الّصحيحة:  جابةاختر اإل (4

 وسطها.  –شمالها  –جنوبها  بالّنسبة للوحدة الّتضاريسّية )د( تقع طرابلس: -أ

  غرب لبنان.  –وسط لبنان  –شرق لبنان  تمتّد الوحدة الّتضاريسّية )د(:  -ب
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 (  3مستند رقم )

 ( وموضوعه. 3حّدد طبيعة المستند رقم ) -1

 اإلجابة:

 نوعه : جدول إحصائّي / موضوعه: توّزع الميزانّية المجمعة .... 

 (: 3من خالل المستند رقم ) -2

 الّدوالر األميركيّ حّدد وحدة القياس المعتمدة فيه.  -أ

 (172.2إلى  140.5) تزايدإلى . االّتجاه العام لمسار موجودات المصارف الّتجارّية الّلبنانّية -ب

 (113)  2014الّسنة اّلتي سّجلت فيها ودائع المقيمين أعلى نسبة.  -ج

 (29.2) 2011الّسنة اّلتي سّجلت فيها قروض القطاع العام أدنى نسبة.  -د
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  ( وموضوعه.4حّدد طبيعة المستند رقم ) -3

رّي / موضوعه: توّزع ئ: طبيعته: رسم بياني دااإلجابة

  الّتسليفات على القطاعات.

حّدد القطاع اّلذي يستأثر بالّنسبة األكبر من  -4

 %( 44تجارة وخدمات )الّتسليفات. 

 سليفات: حّدد نسبة كّل من القطاعات الّتالية من التّ  -5

 %13الّصناعة.  -أ

 %1 الّزراعة. -ب

 

 الّتسليفات المصرفّية –( 4مستند رقم )


