األسئـلة
أوالً  :اجلغـرافيـا
س : 1بم تفسـر :
 )1النشاط الزراعى من األنشطة االقتصادٌة األساسٌة فى العالم ؟
 )2شهرة قارة أوربا بإنتاج بنجر السكر؟
 )3تتمٌز الزراعة التجارٌة بالتخصص فى محصول واحد ؟
 )4تحتاج الزراعة الكثٌفة ألٌدى عاملة كثٌرة ؟
 )5أهمٌة محصول الذرة فى قارة أمرٌكا الشمالٌة ؟
 )6أهمٌة الثروة الحٌوانٌة ؟
 )7أنخفاض أعداد العاملٌن بالرعً البدابً ؟
 )8الصٌن أكبر الدول فى انتاج األغنام ؟
 )9زٌادة معدل االستهالك العالمى للحوم ؟
 )11أهمٌة تربٌة الدواجن ؟
 )11تحتل الصٌن المركز األول فى إنتاج األسماك؟
 )12انتاج مصر من األلبان ال ٌكفى حاجة السكان ؟
 )13صعوبة استخدام اآلالت والمٌكنة الزراعٌة فى الزرعة الكثٌفة ؟
 )14تنتشر مناطق الصٌد على سواحل القارات ؟
 )15توطن صناعة األلومنٌوم فى الدول المتقدمة فً أوروبا والٌابان وغٌرها ؟
ٌ )16عتبر البترول أهم مصادر الطاقة ؟
 )17التوسع فى استخدام الغاز الطبٌعى كمصدر للطاقة ؟
ٌ )18نتج قصب السكر فى معظم قارات العالم ما عدا قارة أوربا ؟
 )19تستهلك الدول المتقدمة نحو  :85من المعادن ؟
 )21تعتبر استرالٌا أولى دول العالم فى إنتاج الصوف ؟
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ٌ )21عد القطن فى مصر والسودان من أجود أنواع القطن فى العالم ؟
 )22لجوء بعض الدول لصٌد الحٌتان ؟
 )23األهمٌة االقتصادٌة لمعدن النحاس ؟
 )24تنتشر مناطق الصٌد على سواحل القارات ؟
 )25اشتهر اقلٌم غرب ووسط أوربا بالصناعة ؟
 )26تقدم الصناعة فى اقلٌم شرق الوالٌات المتحدة الصناعى ؟
 )27تطور الصناعة فى الدول المتقدمة ؟
ٌ )28ؾٛء ثٌٕٙذ ٌٍطجلز ثٌٕٚٛيز ٚثٌىٙشديز ؟
 )29صطٛس ثٌصٕجػز ف ٝثٌٕٙذ ؟
 )03ثٌميّز ثاللضصجديز ثٌّقذٚدر ٌألدمجس ف ٝثٌٕٙذ ؟
 )03صفٛق ثٌٕٙذ ف ٝصٕجػز ثٌقذيذ ٚثٌصٍخ ؟
 )02ثػضذجس ثٌٕٙذ ِٓ ثٌذٚي ثٌشةيغيز ثٌّٕضؾز ٌألعّجن ؟
 )00إٔضجػ ثٌٕٙذ ِقجصيً غزثةيز دىّيجس وذيشر ؟
 )03ثٔضؾجس أػذثد وذيشر ِٓ ثألدمجس ٚثألغٕجَ ٚثٌّجػض فٔ ٝيؾيشيج ؟
 )03صٕضؼ ٔيؾيشيج وّيجس وذيشر ِٓ ثألعّجن ؟
 )03صشوض ثٌغىجْ ف ٝثألٚديز ٚثٌّذْ ثٌىذش ٜدأٌّجٔيج ؟
 )07ؽزح ثٌّشصفؼجس ثٌٛعط ٝف ٝأٌّجٔيج ٌٍغيجؿ ؟
 )08ثٔىّجػ ِغجفز ثٌقؾجةؼ ف ٝأٌّجٔيج ؟
 )09صٛعغ ثٌصٕجػز ثألٌّجٔيز دؼذ ثٌقشح ثٌؼجٌّيز ثٌغجٔيز ؟

س : 2أكمــل ما يلى
 )1تعد أسٌا أكبر قارات العالم إنتاجا  ..................من الغابات االستوابٌة .
 )2من الدول المنتجة للقمح فى آسٌا .................. ، ..................
 )3تنقسم الزراعة إلى ثالثة أنواع . .................. ، .................. ،..................
 ) 4من المحاصٌل النسٌجٌة ................... ، .................. ، ..................
 )5تعتبر  ..................المصدر الربٌسى للحوم فى معظم سكان العالم .
 )6من حٌوانات الرعى . .................. ، .................. ،..................
2

 )7تعد  ..................من أكبر الدول المربٌة لألبقار .
 )8أهم الدول فى انتاج اللحوم  ..................ومعظمها من لحوم . ..................
 )9تحتل الوالٌات المتحدة المركز األول فى لحوم . ..............
 )11من أهم الدول المنتجة لألصواف أسترالٌا لتوافر . ..................
 )11تعد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة أكبر دول العالم إنتاجا  .......رغم عدم توافر البوكسٌت لها.
 )12الدولة األولى فى إنتاج النحاس فى العالم هى ........................
 )13أكبر دول العالم إنتاج للشاي .............................
 )14تعد دولة  ..................أولى دول العالم إنتاجا للبترول .
 )15تسهم دول  ..................بنحو  :47مما ٌدخل فى التجارة الدولٌة للبترول .
ٌ )16عد النحاس المصدر الربٌسى لصناعة  ..................و . ..................
 )17تعد قارتا  ..................و  ..................أكبر قارات العالم إنتاجا للفحم .
ٌ )18شكل البترول والغاز الطبٌعى نحو  : .................فى الطاقة المستخدمة فى العالم .
 )19أكبر قارات العالم فى إنتاج البوكسٌت قارة . ..................
ٌ )21ستخدم معظم إنتاج الذرة كعلف للماشٌة فى قارة . ..................
ٌ )21عتمد الصٌد الحدٌث على تطوٌر مركب الصٌد و  ..................و ..................
 )22تشتهر الصٌن بصٌد األسماك وتمثل المركز  ...................فى إنتاج األسماك.
 )23تتركز زراعة البنجر فى دولة .......................فى قارة أوروبا.
ٌ )24وجد فى العالم أربع مراكز صناعٌة متقدمة هى :
.................. ، .................. ، .................. ، ..................
 )25من أهم دول إقلٌم شرق أسٌا الصناعى . .................. ، ..................
 )23صغمظ أِطجس  ..................صيفيز غضيشر ؽّجي ثٌٕٙذ .
 )27عٛثفً ثٌٕٙذ طٛيٍز صّضذ ألوغش ِٓ  7333وُ ػٍ ٝخٍيؼ ٚ ...............ثٌذقش . .............
 )28صّٕ ٛفؾجةؼ لصيشر ػٍ٘ ٝضذز . ..................
 )29صّضذ ثٌٕٙذ ػٍ .................. ٝدسؽز ػشضيز ٚػٍٔ ٝق .................. ٛخظ طٛي .
 )03صذٍغ ِغجفز ٔيؾيشيج  ............أٌف وُٚ 2يؼذ  ............أُ٘ ِٕجطك ٔيؾيشيج ف ٝثإلٔضجػ ثٌضسثػ. ٝ
 )03صٕضؼ ٔيؾيشيج وّيجس وذيشر ِٓ  ..................ثٌزٚ ٜصً إٔضجؽٗ إٌ ِٓ : 0 ٝثإلٔضجػ ثٌؼجٌّ. ٝ
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 )02صضسع ٔيؾيشيج ِقص .................. ٚ .................. ٌٝٛف ٝثٌقذٛح .
 )00صؼذ ِذيٕز  ..................ثٌؼجصّز ثاللضصجديز ٌٕيؾيشيج .
 ِٓ )03أُ٘ ثألٔٙجس ثٌض ٝصؾش ٜف ٝأٌّجٔيج ٔٙش . .................. ٚ ..................
 )03أُ٘ صٕجػجس أٌّجٔيج . .................. ٚ ..................
 )03يضشوض عىجْ أٌّجٔيج ف. .................. ٚ .................. ٝ
 )07صغط ٝثٌغجدجس ِ ِٓ : ...........غجفز أٌّجٔيج ٚأّ٘ٙج ثٌغجدجس ٚ ............ثٌغجدجس . ............
 )08يقذ أٌّجٔيج ِٓ ثٌؾّجي دقش  ِٓٚ .................. ٚ .................. ٚ ..................ثٌؾٕٛح
. .................. ٚ ..................
 )09صصذس أٌّجٔيج إٌِ ٝصش . .................. ٚ ..................

س : 3ما المقصود بالمفاهيم اآلتية
 )1الزراعة الكثٌفة

 )2زراعة تجارٌة وعلمٌة

 )3الرعى البدابً

 )4النشاط التعدٌنً

 )5الفحم

 )5البترول

س : 4قارن بين :
 )1الزراعة البسٌطة (البدابٌة)  -الزراعة الكثٌفة (الراقٌة)  -الزراعة التجارٌة العلمٌة
 )2قارن بٌن الرعى البدابى و الرعى التجارى .

س : 5ما النتائج
 )1وجود أغنام المارٌنو فى أسترالٌا ؟
 )2عدم توافر الطاقة الكهربابٌة والخبرة الفنٌة فى الدول النامٌة المنتجة للبوكسٌت ؟
 )3تركز إنتاج البترول فى دول الخلٌج ؟

ض : 6وضر فً خدول أهى انًدٌ وؼهسذها .
س : 7اذكر أهم األقاليم الصناعية .
س : 8اذكر أهم مدن دولة نيجيريا وألمانيا والعالقة االقتصادية بين مصر وهذه الدول .
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س : 9اخلاراط
خرائط الوحدة األولى  :الموارد واألنشطة االقتصادية فى العالم
( )1أهم المحاصيل والثروات الحيوانية والسمكية فى العالم :

1
3
4

2
5

6

9
7

8

 )1أولى القارات فى إنتاج القمح واألرز والقطن والجوت والمطاط وفى تربة األبقار والخنازٌر :

...................
 )2أولى القارات فى إنتاج الذرة الشامٌة . ................... :

 )3أولى القارات فى إنتاج الكتان ................... :
 )4أولى الدول فى إنتاج القمح واألرز واللحوم واألسماك وفى تربٌة الخنازٌر ............... :
 )5أولى الدول فى إنتاج الجوت والسكر واأللبان وفى تربٌة األبقار .................... :
 )6أولى الدول فى تربٌة الدواجن .................... :
 )7أولى الدول فى إنتاج قصب السكر والبن وأولى الدول خارج قارة اسٌا فى إنتاج األرز ............... :
 )8أولى الدول فى إنتاج األصواف .................... :
 )9أولى دول قارة أفرٌقٌا فى إنتاج القمح والقطن .................... :
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 )2أهم المعادن ومصادر الطاقة فى العالم

()2
()1
()9

()7

()8

()11

()10

()3
()5

()6

()4

 ) 1أولى القارات المنتجة للطاقة النووٌة والغاز الطبٌعى ................... :
 )2أولى القارات المنتجة للذرة ................... :
 )3أولى الدول المنتجة للحدٌد ................... :
 )4أولى الدول المنتجة للنحاس ................... :
 )5أولى الدول المنتجة للبوكسٌت ................... :
 )6أولى الدول المنتجة للمنجنٌز والذهب ................... :
 )7أولى الدول المنتجة للفحم ................... :
 )8أولى الدول المنتجة للبترول .................... :
 )9أولى الدول المنتجة األلومنٌوم والغاز الطبٌعى .................... :
 )11أولى الدول العربٌة المنتجة للحدٌد ................... :
 )11أولى الدول العربٌة المنتجة لطاقة الرٌاح ................... :
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ثانيًا  :التاريخ
س : 1أكمـل العبارات اآلتية
 )1كان من عوامل قٌام ثورة  1952هو التخلص من االحتالل . ...............
 ) 2وقعت اتفاقٌة الجالء بٌن مصر وبرٌطانٌا فى  ..............ونصت على الرحٌل خالل . ..............
 )3صدر قانون األصالح الزراعى األول فى . ...............
 )4حرصت مصر على تصفٌة  ................وتوحٌد  ................قبل حرب . 1973
 )5تم تأمٌم شركة قناة السوٌس فى . ...............
 )6وافقت هٌبة األمم المتحدة  1947على . ...............
 )7صدر تصرٌح بلفور عام  .............وانه وعد ممن ال  .............لمن ال ...............
 )8تمكنت القوات المصرٌة فى أكتوبر  1973من عبور قناة السوٌس وتحطٌم خط ...............
فى  ...............ساعة .
ٌ ) 9عرف خط الدفاع االسرابٌلى فى سٌناء بخط  ..............أما فى الجوالن بخط . ..............
 )11قام االنجلٌز فى فبراٌر  1942م  ...............بقصر عابدٌن إلجبار  ...............على
تعٌٌن  ...............ربٌسا للحكومة .
 )11ساندت مصر بعض من الدول األفرٌقٌة على نٌل استقاللها منها . ..................
 )12صاحب مقولة إن مٌدان الجهاد الحقٌقى فى مصر هو . ...............
 )13كانت تجربة الوحدة فى عام  1958بٌن  ...............و . ...............
 )14عقد مؤتمر باندونج باندونٌسٌا فى عام . ...............
 )15أسس جمال عبد الناصر تنظٌم . ...............
 )16قررت عصبة األمم وضع فلسطٌن تحت . ...............
 )17ترجع جذور نشأة الصهٌونٌة كحركة سٌاسٌة إلى . ...............
 ) 18فلسطٌن دولة عربٌة لها أهمٌة خاصة لعدة أسباب منها .......... ، ............ ، ............
 )39صذس ثٌذعضٛس ثٌذثةُ ٌّصش ف ٝعذضّذش ػجَ . ...............
 )23أٔؾأ ِقّذ ػٍِ ٝؾٍظ  ...............ػجَ . 3829
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 )23أٔؾأ ِ ...............ؾٍظ ؽٛس ٜثٌٕٛثح ػجَ . 3833
 )22دّٛؽخ دعضٛس  َ 3933عُ صؾىيً ِؾٍظ  ...............ػجَ . 3937
 )20أٚي لجضيز دجٌّقىّز ثٌذعضٛسيز . ...............
 ............... )23ؽغٍش ِٕصخ سةيظ ثٌٍؾٕز ثٌضؾشيؼيز دّؾٍظ ثٌؾؼخ .
 )23فصٍش ثٌّشآر ثٌّصشيز ػٍ ٝفك ثالٔضخجح ٚثٌضشؽيـ ف ٝدعضٛس . ...............
 )23يؼيٓ ثألِيٓ ثٌؼجَ ٌٍؾجِؼز ثٌؼشدي دأغٍذيز ثٌغٍغيٓ ٌّذر .................
 )27ثٌٙيىً ثٌضٕظيٌّ ٝؾجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشديز يضى. ............. ٚ ............. ٚ .............. ِٓ ْٛ
ٚ )28لغ ِيغجق ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشديز ػذد  ...............دٚي ٚػذد٘ج فجٌيًج . ...............
 )29ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشديز ِٕظّز  ...............أٔؾتش ػجَ . 3933

س : 2بم تفسر
 )1عجز األحزاب عن التعبٌر عن إرادة الشعب ومطالبه ؟
 )2موافقة الملك فاروق على مطالب قادة ثورة ٌ 23ولٌو  1952م ؟
 )3اختالف ثورة ٌ 23ولٌو عن حركات التحرر الوطنى األخرى ؟
 )4صدور قانون االصالح الزراعى فى سبتمبر  1952م ؟
 )5هزٌمة الجٌش المصرى فى حرب فلسطٌن  1948؟
 )6نجاح ثورة ٌولٌو  1952م فى تحقٌق العدالة اإلجتماعٌة ؟
 )7االنتداب البرٌطانى على فلسطٌن ؟
 )8هزٌمة العرب فى حرب فلسطٌن فى حرب  1948؟
 )9أهمٌة فلسطٌن لبرٌطانٌا بعد احتالل مصر  1882؟
 )11أغالق مصر لخلٌج العقبة أمام المالحة اإلسرابٌلٌة ؟
 )11هزٌمة الدول العربٌة فى ٌ 5ونٌو  1967؟
 )12تقدٌم الوالٌات المتحدة لمبادرة روجرز ؟
 )13تجنب الطابرات االسرابٌلٌة األقتراب من قناة السوٌس فى حرب  1973؟
 )14إندالع حرب أكتوبر  1973؟
 )15كان موقف الدول العربٌة مشرفا فى حرب أكتوبر  1973؟
 )16وقوف مصر إلى جانب سورٌا عام  1967؟
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 )17احداث ثغرة فى منطقة الدفرسوار ؟
 )18إقامة معابر على طوال قناة السوٌس فى حرب  1973؟
 )19إعتبار االنتخابات البرلمانٌة عام  2111مخالفة إلرادة الشعب المصرى ؟
 )21زٌارة الربٌس السادات إلسرابٌل عام 1977م ؟
 )23أّ٘يز دعضٛس ِصش ثٌذثةُ ػجَ  3973؟
 )22ػذَ ثالعضمشثس ثٌغيجعٌّ ٝصش دؼذ عٛسر  ِٓ 3939ثٌفضشر  3932 : 3920؟
 )20يؼذ ِؾٍظ ؽٛس ٜثٌٕٛثح خطٛر ِّٙز ف ٝصطٛس ثٌقيجر ثٌٕيجديز ثٌّصشيز ؟
 )23ثألُِ ثٌّضقذر ِٕظّز دٌٚيز ؟
ِ )23ؾٍظ ثألِٓ ٘ ٛأٖ أؽٙضر ثألُِ ثٌّضقذر ؟
 )23إٔؾجء ِؾٍظ ثٌٛصجيز ؟

س : 3ما النتائج المترتبة على -:
 )1ثورة  1952فى مجال السٌاسة ؟
 )2توقٌع إتفاقٌة الجالء فى  19أكتوبر  1954م ؟
 )3إنشاء السد العالى ؟
 )4إنجازات ثورة ٌ 23ولٌو  1952فى الصناعة ؟
 )5قٌام ثورة ٌ 23ولٌو  1952م فى المجال العربى ؟
 )6االنتداب البرٌطانى على فلسطٌن ؟
 )7تقسٌم فلسطٌن عام  1947؟
 )8هزٌمة العرب فى حرب فلسطٌن  1948؟
 )9عدوان ٌ 5ونٌه  1967؟
 )11العدوان الثالثى على مصر أكتوبر  1956؟
 )11حرب أكتوبر  1973؟
 )12تحقٌق السالم بٌن إسرابٌل والدول العربٌة.
 )30ثٌضؼج ْٚديٓ ِصش ِٕٚطّز ثٌئٛغى ٛ؟
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س : 4إلى من تنسب هذه األعمال اآلتية
 )1أعلن عن تنظٌم مجموعة من ضباط الجٌش المصرى عرفوا باسم الضباط األحرار .
()....................
 )2ألقى البٌان األول لثورة ٌ 23ولٌو  1952م .

()....................

 )3تنازل عن العرش البنه الصغٌر أحمد فؤاد الثانى .

()....................

 )4وقع اتفاقٌة الجالء بٌن مصر وبرٌطانٌا .

()....................

 )5أعطى إشارة بدء حرب أكتوبر . 1973

()....................

 )6أول ربٌس لجمهورٌة مصر العربٌة .

()....................

 )7وضع خطة العبور لقناة السوٌس .

()....................

 )8وزٌر الحربٌة أثناء حرب أكتوبر  1973م وحصل على وسام نجمة سٌناء الذى ٌعد أعلى
األوسمة العسكرٌة .
 )9دعا مصر وإسرابٌل لعقد مؤتمر كامب دٌفٌد للسالم .

()....................
()....................

 )11قامت بحماٌة وتأمٌن الممتلكات والمواطنٌن أثناء ثورة ٌ 25ناٌر 2111م)....................(.
 )33سةيظ فضح ثألِز .

()....................

 )32سةيظ فضح ثالصالؿ ػٍ ٝثٌّذجدا ثٌذعضٛسيز .

()....................

 )30أٚي ٚصيشر ٌٍؾت ْٛثالؽضّجػيز ػجَ . َ 3932

()....................

 )33أٚي ػّذر أِشآر دئفذ ٜلشِ ٜقجفظز أعيٛط .

()....................

 )33أٚي ِأرٔٚز ؽشػيز فِ ٝصش ٚصُ صؼييٕٙج ػجَ . َ 2338

()....................

 )33أٚي لجضيز يضُ صؼييٕٙج ػجَ  َ 2330ف ٝثٌّقىّز ثٌذعضٛسيز ثٌؼٍيج .

()....................

س : 5ضع عالمة (√) أو (×) مع تصويب الخطأ
 -1محاصرة اإلنجلٌز لقصر عابدٌن كانت فى سبتمبر  1952م .

(

)

 -2ألغت ثورة  1952دستور  1923كما حلت األحزاب السٌاسٌة .

(

)

 -3كانت تجربة الوحدة بٌن مصر وسورٌا فى فبراٌر . 1958

(

)

 -4كسرت صفقة األسلحة الشرقٌة عام  1952احتكار السالح العالمى .

(

)

 -5عقد مؤتمر باندونج بإندونٌسٌا فى عام  1957م .

(

)
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 -6أصدر الربٌس محمد أنور السادات دستور جدٌد للبالد دستور  1971م ( .

)

 -7تحقق االنسحاب اإلسرابٌلً الكامل من سٌناء فً  25إبرٌل . 1982

(

)

 -8األرض مقابل السالم من أدعا إلٌه مؤتمر كامب دٌفٌد .

(

)

 -9شككل المجتمككع المصككرى بككل فباتككه أثنككاء ثكورة ٌ 25نككاٌر 2111م مككا ٌعكرف باللجككان الشككعبٌة
لمواجهة أعمال السرقة والنهب .
 -33أٌغش عٛسر  20يٌٛي َ 3932 ٛدعضٛس . َ 3920

(

)

)

(

س : 6ما المقصـود بـ :
انتككداب – عككدم االنحٌككاز – دشٌّااجْ – ِٕظّااجس ثٌّؾضّااغ ثٌّااذِٕٔ – ٝظّااز دٌٚيااز –
ِٕظّز ثلٍيّيز – ثٌذعضٛس.
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اإلجـــابات

أوالً  :اجلغـرافيـا
س : 1بم تفسر :
 )1النشاط الزراعى من األنشطة االقتصادية األساسية فى العالم ؟
 -1مصدر لغذاء اإلنسان بجانب األسماك والحٌوانات .
 -2مصدر للمادة الخام الصناعٌة مثل األلٌاف (القطن والكتان والجوت) لصناعة المنسوجات
وقصب السكر والبنجر لصناعة السكر والمطاط فى صناعة إطارات السٌارات .
 -3ترتبط بتربٌة الحٌوان .
 )2شهرة قارة أوربا بإنتاج بنجر السكر ؟
لمالبمة الظروف المناخٌة والتربة الزراعٌة.
 )3تتميز الزراعة التجارية بالتخصص فى محصول واحد ؟
ألنها تهدف لإلنتاج التجارى الضخم .
 )4تحتاج الزراعة الكثيفة أليدى عاملة كثيرة ؟
ألنها تتم من خالل عملٌات عدٌدة مثل بذر الحبوب وتنقٌة الحشابش والرى .
 )5أهمية محصول الذرة فى قارة أمريكا الشمالية ؟
أنها تستخدم كعلف للماشٌة وتصدر جزء من الخارج .
 )6أهمية الثروة الحيوانية ؟
 -1مصدر للحوم واأللبان

 -2مصدر للجلود واألصواف

 )7انخفاض أعداد العاملين بالرعى البدائي ؟
نتٌجة توطٌن البدو وتدفق البترول فى شكبه الجزٌكرة العربٌكة وبادٌكة الشكام وانتشكار التعلكٌم
بٌن القبابل وتغٌرنشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات.
 )8الصين أكبر الدول فى األغنام ؟
بسبب توافر الحشابش التى تربى علٌها األغنام .
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 )9زيادة معدل االستهالك العالمى للحوم ؟
إرتفاع مستوى المعٌشة فى كثٌر من دول العالم .
 )10أهمية تربية الدواجن ؟
 مصدر للحوم والبٌض . )11تحتل الصين المركز األول فى إنتاج األسماك؟
بسبب وجود مصابد على المحٌط الهادي واألنهار والبحٌرات ومزارع تربٌة األسماك .
 )12انتاج مصر من األلبان ال يكفى حاجة السكان ؟
بسبب الزٌادة السكانٌة وزٌادة استهالك .
 )13صعوبة استخدام اآلالت والميكنة الزراعية فى الزراعة الكثيفة ؟
لصغرمساحات الحقول الزراعٌة .
 )14تنتشر مناطق الصيد على سواحل القارات ؟
أ) ضحالة المٌاه الساحلٌة وغناها بالمواد الغذابٌة .
ب) التقاء التٌارات البحرٌة الدافبة مع الباردة .
ج) توافر الموانا لرسو سفن الصٌد .
 )15توطن صناعة األلومنيوم فى الدول المتقدمة في أوروبا واليابان وغيرها ؟
لتوافر مقومات صناعة من طاقة كهربابٌة وخبرة فنٌة وعلمٌة متطورة وسوق محلٌكة وخارجٌكة
تستوعب االنتاج .
 )16يعتبر البترول أهم مصادر الطاقة ؟
 -1ترتبط به التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والعالقات السٌاسٌة حٌث ٌشكل البترول والغاز
الطبٌعى نحو  : 55من الطاقة المستخدمة فى العام .
 -2ألنه ٌنتج منه العدٌد من المشتقات كالبنزٌن والسوالر .
 )17التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة ؟
بسبب رخص ثمنه وسهولة نقله وعدم تلوٌثه البٌبة .
 )18ينتج قصب السكر فى معظم قارات العالم ما عدا قارة أوروبا ؟
لعدم مالبمة الظكروف المناخٌكة لكه حٌكث تقكع أوروبكا فكى المنطقكة المعتدلكة وهكو ٌحتكاج إلكى
حرارة عالٌة وكمٌة مٌاه وفٌرة .
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 )19تستهلك الدول المتقدمة نحو  :85من المعادن ؟
بسبب توافر الصناعات المختلفة التى تقوم على هذه المعادن .
 )20تعتبر استراليا أولى دول العالم فى إنتاج الصوف ؟
بسبب وجود أغنام المارٌنو الشهٌرة .
 )21يعد القطن في مصر والسودان من أجود القطن فى العالم .
ألن معظمة من األنواع طوٌل التٌلة .
 )22لجوء بعض الدول لصيد الحيتان .
لإلستفادة من لحومها وشحومها .
 )23األهمية االقتصادية لمعدن النحاس .
ٌدخل فى كثٌر من الصناعات مثل األسالك واألدوات الكهربابٌة.
 )24تنتشر مناطق الصيد على سواحل القارات ؟
أ) ضحالة المٌاه لساحلٌة وغناها بالمواد الغذابٌة .
ب) التقاء التٌارات البحرٌة الدافبة مع الباردة .
ج) توافر الموانا لرسو سفن الصٌد .
 )25اشتهر اقليم غرب ووسط أوربا بالصناعة ؟
لتوافر مقومات الصناعة  +الوحدة االقتصادٌة األوروبٌة للتكامل فى الجوانب االقتصادٌة
وحماٌته جمركٌا وتدعٌمها من جانب هٌبة االتحاد األوروبى .
 )26تقدم الصناعة فى اقليم شرق الواليات المتحدة الصناعى ؟
لتوافر مقومات الصناعة .
 )27ندىء انهُد نهطالح انُىويح وانكهستيح ؟
ألٔٙج صفضمش ٌٍذضشٚي ِٚصجدس ثٌطجلز ثآلخش. ٜ
 )28ذطىز انصُاعح فً انهُد ؟
دغذخ صٛثفش ِمِٛجس ثٌصٕجػز .
 )29انميًح االلرصاديح انًسدودج نألتماز فً انهُد ؟
دغذخ صقشيُ ثٌذيجٔز ثٌٕٙذٚعيز أوً ٌق َٛثألدمجس .
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 )30ذفىق انهُد فً صُاعح انسديد وانصهة ؟
ألٔٙج عجٌظ دٚي ثٌؼجٌُ إٔضجؽًج ٌٍفقُ ثٌز ٜيُؼذ أعجط ليجَ صٕجػز ثٌقذيذ ٚثٌصٍخ .
 )31اعرثاز انهُد يٍ اندول انسئيعيح انًُردح نألظًان ؟
ألٔٙج صطً ػٍ ٝخٍؾجْ دؾٙجس عجفٍيز طٛيٍز .
 )32إَراج انهُد يساصيم غرائيح تكًياخ كثيسج ؟
ٌضيجدر ِغجفز ثألسثض ٝثٌضسثػيز – وغشر صٛثفش ِيجٖ ثٌش " ٜثألِطجس – ثألٔٙجس "
 )33اَرؽاز أعداد كثيسج يٍ األتماز واألغُاو وانًاعص فً َيديسيا ؟
دغذخ ٚؽٛد ِشثػ ٝفؾجةؼ ثٌغجفجٔج .
 )34ذُرح َيديسيا كًياخ كثيسج يٍ األظًان ؟
ألْ دٙج عجفً طٛيً ػٍ ٝخٍيؼ غيٕيج دجإلضجفز إٌ ٝثٌؼذيذ ِٓ ثألٔٙجس ٚثٌذقياشثس ثٌضا ٝصٛؽاذ
دجٌذثخً .
 )35ذسكص انعكاٌ فً األوديح وانًدٌ انكثسي تأنًاَيا ؟
فيظ صضٛثفش فشؿ ثٌؼًّ ف ٝثٌؾشوجس ٚثٌّصجٔغ ثٌؼجٌّياز ٚفا ٝثألٚدياز ػٍا ٝؽاجٔذ ٝثألٔٙاجس
فيظ صم َٛثٌضسثػز .
 )36خرب انًسذفعاخ انىظطً فً أنًاَيا نهعياذ ؟
ألٔٙج صغط ٝدجٌغجدجس ثٌصٕٛدشيز ٚصىغش دٙج ثٌضالي ٚثٌيٕجديغ ثٌّجةيز .
 )37اَكًاغ يعازح انسؽائػ فً أنًاَيا ؟
دغذخ إفالي ثٌضسثػز – ثٌضٛعغ ثٌؼّشثٔ. ٝ
 )38ذىظع انصُاعح األنًاَيح تعد انسسب انعانًيح انثاَيح ؟
دغذخ صٛثفش ِمِٛجس ثٌصٕجػز ٚصذفك ثالعضغّجسثس ٚصٛثفش ثٌّشثوض ثٌؼٍّيز ثٌّضمذِز .

س : 2أكمــل ما يلى
 )1تعد أسٌا أكبر قارات العالم إنتاجا المطاط من الغابات االستوابٌة .
 )2من الدول المنتجة للقمح فى اسٌا الصين  ،الهند
 )3تنقسم الزراعة إلى ثالثة أنواع الزراعية البسيطة  ،الزراعة الكثيفة  ،الزراعة التجارية العلمية .
 )4من المحاصٌل النسٌجٌة القطن  ،الكتان  ،الحوت.
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 )5تعتبر األبقار المصدر الربٌسى للحوم فى معظم سكان العالم .
 )6من حٌوانات الرعى الجاموس  ،والماعز واألبل .
 )7تعد الهند من أكبر الدول المربٌة لألبقار .
 )8أهم الدول فى انتاج اللحوم الصين ومعظمها من لحوم الخنازير .
 )9تحتل الوالٌات المتحدة المركز األول فى لحوم الدواجن .
 )11من أهم الدول المنتجة لألصواف أسترالٌا لتوافر أصواف المارينو .
 )11تعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أكبر دول العالم انتاجا األلومينوم رغم عدم توافر البوكسٌت بها.
 )12الدولة االول فى إنتاج النحاس فى العالم هى شيلى.
 )13تعٌر دولة الصين أكبر دول العالم انتاج للشاي .
 )14تعد دولة السعودية أولى دول العالم إنتاجا للبترول .
 )15تسهم دول الخليج العربى بنحو  :47مما ٌدخل فى التجارة الدولٌة للبترول .
ٌ )16عد النحاس المصدر الربٌسى لصناعة األسالك واألدوات الكهربابٌة .
 )17تعد قارتا أوروبا و آسيا أكبر قارات العالم إنتاجا للفحم .
ٌ )18شكل البترول والغاز الطبٌعى نحو  : 55فى الطاقة المستخدمة فى العالم .
 )19أكبر قارات العالم فى إنتاج البوكسٌت قارة استراليا .
ٌ )21ستخدم معظم إنتاج الذرة كعلف للماشٌة فى قارة أمريكا الشمالية .
 )21تشتهر الصٌن بصٌد األسماك وتحتل المركز األولى فى إنتاج األسماك .
 )22تتركز زراعة البنجر فى دولة فرنسا فى قارة أوروبا .
ٌ )23عتمد الصٌد الحدٌث على تطوٌرمراكب الصٌد و أودات الصيد و الثالجات .
ٌ )24وجد فى العالم أربع مراكز صناعٌة متقدمة هى :
إقليم غرب ووسط أوربا الصناعى  -إقليم روسيا وأكرانيا الصناعى
إقليم شمال وشرق الواليات المتحدة الصناعى  -إقليم شرق أسيا الصناعى
 )25من أهم دول إقلٌم شرق أسٌا الصناعى كوريا  ،الصين .
 )23صغمظ أِطجس يىظًيح صيفيز غضيشر ؽّجي ثٌٕٙذ .
 )27عٛثفً ثٌٕٙذ طٛيٍز صّضذ ألوغش ِٓ  7333وُ ػٍ ٝخٍيؼ انثُغال ٚثٌذقش انعستً .
 )28صّٕ ٛفؾجةؼ لصيشر ػٍ٘ ٝضذز انسكٍ .
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 )29صّضذ ثٌٕٙذ ػٍ 27 ٝدسؽز ػشضيز ٚػٍٔ ٝق 29 ٛخظ طٛي .
 )03صؾغً ثألسثض ٝثٌضسثػيز فٛثٌِ ِٓ : 2 ٝغجفز ثٌذشثصيً .
 )03صذٍغ ِغجفز ٔيؾيشيج  924أٌف وُٚ 2يؼذ االلهيى انغستً أُ٘ ِٕجطك ٔيؾيشيج ف ٝثإلٔضجػ ثٌضسثػ. ٝ
 )02صٕضؼ ٔيؾيشيج وّيجس وذيشر ِٓ انثرسول ثٌزٚ ٜصً إٔضجؽٗ إٌ ِٓ : 0 ٝثإلٔضجػ ثٌؼجٌّ. ٝ
 )00صضسع ٔيؾيشيج ِقص ٌٝٛانًطاط  ٚاألزش ف ٝثٌقذٛح .
 )03صؼذ ِذيٕز الخىض ثٌؼجصّز ثاللضصجديز ٌٕيؾيشيج .
 ِٓ )03أُ٘ ثألٔٙجس ثٌض ٝصؾش ٜف ٝأٌّجٔيج ٔٙش انسايٍ َ ٚهس فيصز .
 )03أُ٘ صٕجػجس أٌّجٔيج انسديد وانصهة  ٚانعيازاخ .
 )07يضشوض عىجْ أٌّجٔيج ف ٝانًدٌ انكثسي  ٚانًُاطك انصُاعيح .
 )08صغط ٝثٌغجدجس ثهث ِ ِٓ :غجفز أٌّجٔيج ٚأّ٘ٙج ثٌغجدجس انُفضيح  ٚثٌغجدجس انصُىتسيح .
 )09يقذ أٌّجٔيج ِٓ ثٌؾّجي دقش انثهطً  ٚاندًَازن  ٚتسس انؽًال  ِٓٚثٌؾٕٛح انًُعا  ٚظىيعسا .
 )33صصذس أٌّجٔيج إٌِ ٝصش انصُاعاخ انكيًاويح  ٚانعيازاخ .

س : 3ما المقصود بالمفاهيم األتية:
 )1الزراعة الكثيفةٌ :قصد بها زراعة األراضى بشكل مكثف إلشكباع حاجكة السككان المحلكٌن مكن
الغذاء وعادة ما توجد فى المنكاطق كثٌفكة السككان وتكزرع األراضكى أكثكر مكن
مرة فى العام الواحد .
 )2زراعة تجارية  :زراعة تم فى مزارع واسعة وتستخدم أحدث اآلالت الزراعٌة بهكدف اإلنتكاج
الضخم .
 )3الرعي البدائي :نوع من أنواع الرعى تمارسة جماعكات سككانٌة فكى المنكاطق الصكحراوٌة فكى
مساحات واسعة من قارات العالم .
 )4النشاط التعدينى :هواسكتخراج المعكادن ومصكادر الطاقكة مكن بكاطن األرض مكن فحكم وبتكرول
وغاز طبٌعً .
 )5البترول :تحلل الكابنات عضوٌة دقٌقة تعٌش فى البحار وتجمعت بكمٌكات كبٌكرة جكدا وغطتهكا
رواسب الطٌن والرمال .
 )6الفحم  :نباتات كانت موجكودة منكذ مالٌكٌن السكنٌن انطمكرت تحكت تكوٌنكات الصكخرٌة ونتٌجكة
الحرارة والضغط تحولت إلى مادة – سوداء .
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س : 4قارن بين :
وجه المقارنة الزراعة البسيطة (البدائية) الزراعة الكثيفة (الراقية)
 -1المناطق الحارة على
هوامش الغابات االستوابٌة
والسافانا

توجد فى المناطق كثٌفة
السكان وتنتشر فى المناطق
الحارة والمعتدلة .

أماكن
انتشارها

خصائصها

أهم
المحاصيل

الزراعة التجارية العلمية
تعرف بالزراعة الواسعة وتهدف
لألنتاج التجارى الضخم
تنتشر فى مناطق زراعة القمح
ونطاق القطن فى الوالٌات
المتحدة وفى جنوب شرق اسٌا
حٌث مزارع المطاط والشاى
وفى أسترالٌا حسب مناطق
زراعة القمح .

ٌ -1تطلب أٌدى عاملة وفٌرة  -1تهدف لإلنتاج التجارى
 -1أدوات بدابٌة بسٌطة
الضخم .
لبذر الحبوب والرى
 -2ضٌق المساحة المزروعة
 -2وتتم فى مزارع واسعة
وتنقٌة الحشابش .
 -3توفٌر االحتٌاجات الغذابٌة
للسكان دون وجود فابض  -2صعوبة إستخدام اآلالت  -3تستخدم فٌها اآلالت الزراعٌة
لضٌق المساحة المزروعة  -4قلة التكالٌف وعدد العمال
للتصدٌر .
ٌ -3تم فٌها زراعة األرض
باكثر من محصول خالل
العام.
الٌام– الذرة – الموز
الكسافا

القمح – األرز – القطن

المطاط و القمح والقطن والشاى

* قارن بين الرعى البدائى والرعى التجارى :
الرعى البدائى "التقليدى"
توجد بالمناطق الصحراوٌة مساحات واسعه
فى قارات العالم.
أ) صحارى حارة (أسٌا ) -شبه الجزٌرة
العربٌة – (أفرٌقٌا) فى صحارى شمال
أفرٌقٌا
ب) أوروبا واسٌا حٌث صحارى التندرا
الباردة حٌث ٌرعى حٌوان الرنة .

الرعى التجارى
ٌوجد فى مناطق الحشابش سواء ( السافانا
أو حشابش قصٌرة (البراري فى أمرٌكا
الشمالٌة فى مناطق االستبس) – وٌعتمد
على االسالٌب العلمٌة والتخصص فى
حٌوان المرعى دون االختالط بحٌوانات
أخرى ٌوجد فى  – U.S.Aاألرجنتٌن –
استرالٌا .
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س : 5ما النتائج
 )1وجود أغنام المارينو فى أستراليا ؟
أصبحت استرالٌا أكبر الدول فى إنتاج األصواف .
 )2عدم توافر الطاقة الكهربائية والخبرة الفنية فى الدول النامية المنتجة للبوكسيت ؟
أدى لتصدٌر هذه الدول إلنتاجها من البوكسٌت للدول المتقدمة لتصنٌع األلومنٌوم .
 )3تركز إنتاج البترول فى دول الخليج .
تسهم الدول العربٌكة المطلكة علكى الخلكٌج العربكً بنمكو  :47مكن التجكارة الدولٌكة للبتكرول
والغاز الطبٌعى .

ض : 6وضر فً خدول أهى انًدٌ وؼهسذها .
انًديُح
أتىخا

َيديسيا

الخىض
إيثاداٌ
تسنيٍ

أنًاَيا

ييىَخ
هايثىزج

انهُد

َيىدنهً
تىيثاي

زيدز أتاد

ؼهسذها
ثٌؼجصّز ِ ٝ٘ٚذيٕز دثخٍيز فذيغز .
ثٌؼجصّز ثٌمذيّز ٚأوذش ثٌّذْ ثٌٕيؾيشيز ٚأوغش٘ج صىذعج ً دجٌغىجْ ٚثٌؼجصّز
ثاللضصجديز .
ف ٝثٌّشوض ثٌغجٔ ٝدؼذ الؽٛط ِ ٝ٘ٚشوض ٌٍضؾجسر ٚثٌضؼٍيُ ٚثٌّٛثصالس .
ثٌؼجصّز ثٌغيجعيز ٌٍذٌٚز ٚيذٍغ ػذد عىجٔٙج ٔقٔ َ 043 ٛغّز
ػجصّز إلٍيُ دجفجسيج ؽٕٛدج ً ٚعجٌظ أوذش ِذْ أٌّجٔيج ِٓ فيظ ػذد ثٌغىجْ
دٙج ِمش ػذد ِٓ ثٌؾشوجس ٚثٌّصجٔغ ثألٌّجٔيز ثٌؼجٌّيز .
أُ٘ ِٛثٔب أٌّجٔيج  ٝ٘ٚلشيذز ِٓ دقش ثٌؾّجي .
ثٌؼجصّز ثٌغيجعيز
 صضّيض دٛؽٛد ثٌؾجِؼجس ٚثٌّشثوض ثٌصٕجػيز ٚثٌّؼجٌُ ثٌضجسيخيز ثٌّّٙز . ثٌؼجصّز ثٌضؾجسيز – ِٓ أوذش ثٌّذْ ثٌصٕجػيز دجٌٕٙذ أُ٘ ِذْ ثٌغجفً ثٌغشد ٝف ٝٙأوذش ثٌّٛثٔ ٝثٌٕٙذيز صٛؽذ دٙضذز ثٌذوٓ ِٓ أوذش ِشثوض ثٌصٕجػجس ثٌيذٚيز . صؾّغ ديٓ ثٌفٓ ثٌّؼّجس ٜثٌؾّيً ٚثٌّذيٕز ثٌقذيغز . -صضُ ثٌؼذيذ ِٓ ثٌّشثوض ثإلعالِيز .
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س : 7اذكر أهم األقاليم الصناعية .
اقليم شمال شرق الواليات المتحدة

اقليم غرب ووسط أوروبا
تتوافر به مقومات الصناعة وأدت الوحدة

أكبر األقالٌم الصناعٌة فى العالم تتوافر به مقومات

االقتصادٌة األوروبٌة إلى التكامل فى الجوانب

الصناعة اتسع لٌشمل البحٌرات العظمى .

االقتصادٌة والصناعٌة وحماٌتها جمركٌا وتدعٌمها
من جانب هٌبة االتحاد األوروبى .
 ٌوجد فى هذا األقلٌم مراكز صناعٌة عدٌدة فىدولة ( برٌطانٌا – فرنسا – ألمانٌا )

 الصناعات الهندسٌة المتطورة صناعة اإللكترونات . صناعة السٌارات . صناعة األدوات الكهربابٌة الصناعات الخفٌفةواالستهالكٌة مثل (الصناعات الغذابٌة والنسٌجٌة) .

ض : 8اذكس أهى انًدٌ فً اندول اآلذيح وانعاللح االلرصاديح تيٍ يصس وهرِ اندول ؟

انًعازح
أهى انًدٌ
ذعرىزد
يصس يُها

اندول انُاييح

اندول انًرمديح

َيديسيا

أنًاَيا

2

 923أٌف وُ

2

 037أٌف وُ

 -ثدٛؽج

 -دشٌيٓ

 -الؽٛط

ِ -ئٛخ

 -إيذجدثْ

٘ -جِذٛسػ

ثٌغٍغ ثٌغزثةيز ٚأّ٘ٙج:

ثٌصٕجػجس ثٌىيّجٚيز – ثآلالس –

ثٌقذٛح ثٌضيضيز

ثٌغيجسثس

ثألعّذر – ثٌّؼذثس ثٌغميٍز –

ثٌذضشٚي  -ثٌغجص ثٌطذيؼ - ٝثٌّالدظ

ذصدز يصس ثألعالن ثٌٕقجعيز – ثإلطجسثس –
إنيها

ثٌّقٛالس ثٌىٙشدجةيز – ِٛثعيش
ثألٌِٕٛيَٛ
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س : 7اخلاراط
خرائط الوحدة األولى  :الموارد واألنشطة االقتصادية فى العالم
( )1أهم المحاصيل والثروات الحيوانية والسمكية فى العالم :

1
3
4

2
5

6

9
7

8

 )1أولى القارات فى إنتاج القمح واألرز والقطن والجوت والمطاط وفى تربة األبقار والخنازٌر  :آسيا
 )2أولى القارات فى إنتاج الذرة الشامٌة  :أمريكا الشمالية .
 )3أولى القارات فى إنتاج الكتان  :أوروبا
 )4أولى الدول فى إنتاج القمح واألرز واللحوم واألسماك وفى تربٌة الخنازٌر  :الصين
 )5أولى الدول فى إنتاج الجوت والسكر واأللبان وفى تربٌة البقار  :الهند .
 )6أولى الدول فى تربٌة الدواجن  :الواليات المتحدة .
 )7أولى الدول فى إنتاج قصب السكر والبن وأولى الدول خارج قارة أسٌا فى إنتاج األرز  :البرازيل .
 )8أولى الدول فى إنتاج األصواف  :أستراليا .
 )9أولى دول قارة أفرٌقٌا فى إنتاج القمح والقطن  :مصـر
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 )2أهم المعادن ومصادر الطاقة فى العالم

()2
()1

()3

()7

()9
()8

()5

()11

()10

()6

()4

 )1أولى القارات المنتجة للطاقة النووٌة والغاز الطبٌعى  :أوروبا
 )2أولى القارات المنتجة للذرة  :أمريكا الشمالية
 )3أولى الدول المنتجة للحدٌد  :الصين
 )4أولى الدول المنتجة للنحاس  :شيلى
 )5أولى الدول المنتجة للبوكسٌت  :استراليا
 )6أولى الدول المنتجة للمنجنٌز والذهب  :جنوب أفريقيا
 )7أولى الدول المنتجة للفحم  :الصين
 )8أولى الدول المنتجة للبترول  :السعودية .
 )9أولى الدول المنتجة األلومنٌوم والغاز الطبٌعى  :الواليات المتحدة .
 )11أولى الدول العربٌة المنتجة للحدٌد  :موريتانيا
 )11أولى الدول العربٌة المنتجة لطاقة الرٌاح  :مصـر

22

ثانيًا  :التاريخ
س : 1أكمـل العبارات اآلتية
 )1كان من عوامل قٌام ثورة  1952هو التخلص من االحتالل البريطانى .
 )2وقعككت اتفاقٌككة الجككالء بككٌن مصككر وبرٌطانٌككا فككى أكتوووبر  1954ونصككت علككى الرحٌككل خككالل
شهرا .
عشرين
ً
 )3صدر قانون األصالح الزراعى األول فى سبتمبر . 1952
 )4حرصت مصر على تصفٌة الخالفات وتوحٌد الصف العربى قبل حرب . 1973
 )5تم تأمٌم شركة قناة السوٌس فى يوليو  1956م .
 )6وافقت هٌبة األمم المتحدة  1947على تقسيم فلسطين .
 )7صدر تصرٌح بلفور عام  1917وانه وعد ممن ال يملك لمن ال يستحق .
 )8تمكنت القوات المصرٌة فى أكتوبر  1973مكن عبكور قنكاة السكوٌس وتحطكٌم خكط بوارليف فكى
ست ساعة .
ٌ )9عرف خط الدفاع االسرابٌلى فى سٌناء بخط بارليف أما فى الجوالن بخط آلوان .
 )11قام االنجلٌز فى فبراٌر  1942م بمحاصرة بقصر عابدٌن إلجبكار الملوك فواروق علكى تعٌكٌن
مصطفى النحاس ربٌسا للحكومة .
 )11ساندت مصر بعض من الدول األفرٌقٌة على نٌل استقاللها منها كينيا.
 )12صاحب مقولة إن مٌدان الجهاد الحقٌقى فى مصر هو الشهيد أحمد عبد العزيز .
 )13كانت تجربة الوحدة فى عام  1958بٌن مصر وسوريا .
 )14عقد مؤتمر باندونج باندونٌسٌا فى عام . 1955
 )15أسس جمال عبد الناصر تنظٌم الضباط األحرار .
 )16قررت عصبة األمم وضع فلسطٌن تحت االنتداب البريطاني.
 )17ترجع جذور نشأة الصهٌونٌة كحركة سٌاسٌة إلى هرتزل .
 )18فلسككطٌن دولككة عربٌككة لهككا أهمٌككة خاصككة لعككدة أسككباب منهككا ولوود بهووا المسووي  ،بهووا المسووجد
األقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين  ،موقعها الجغرافى .
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 )39صذس ثٌذعضٛس ثٌذثةُ ٌّصش ف ٝعذضّذش ػجَ  1971و .
 )23أٔؾأ ِقّذ ػٍِ ٝؾٍظ انًؽىزي ػجَ . 3829
 )23أٔؾأ إظًاعيم ِؾٍظ ؽٛس ٜثٌٕٛثح ػجَ . 3833
 )22دّٛؽخ دعضٛس  َ 3933عُ صؾىيً ِؾٍظ األيح ػجَ . 3937
 )20أٚي لجضيز دجٌّقىّز ثٌذعضٛسيز ذهاًَ اندثانً .
 )23آيال عثًاٌ ؽغٍش ِٕصخ سةيظ ثٌٍؾٕز ثٌضؾشيؼيز دّؾٍظ ثٌؾؼخ .
 )23فصٍش ثٌّشآر ثٌّصشيز ػٍ ٝفك ثالٔضخجح ٚثٌضشؽيـ ف ٝدعضٛس  1956و .
 )23يؼيٓ ثألِيٓ ثٌؼجَ ٌٍؾجِؼز ثٌؼشدي دأغٍذيز ثٌغٍغيٓ ٌّذر  5ظُىاخ .
 )27ثٌٙيىً ثٌضٕظيٌّ ٝؾجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشديز يضى ِٓ ْٛيدهط اندايعح  ٚانهداٌ اندائًح ٚاألياَح انعايح .
ٚ )28لغ ِيغجق ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشديز ػذد  7دٚي ٚػذد٘ج فجٌيًج  22دونح .
 )29ؽجِؼز ثٌذٚي ثٌؼشديز ِٕظّز إلهيًيح أٔؾتش ػجَ . 3933

س : 2بم تفسر
 )1عجز األحزاب عن التعبير عن إرادة الشعب ومطالبه ؟
بسبب عدم وجكود سٌاسكات واضكحة وثابتكة لإلصكالح االجتمكاعى نتٌجكة للصكراعات السٌاسكٌة
بٌن األحزاب .
 )2موافقة الملك فاروق على مطالب قادة ثورة  23يوليو  1952م ؟
ألن الملك فاروق أدرك أن الجٌش والشعب ٌكرهان حكمه باإلضافة إلى تخلى إنجلترا عنه .
 )3اختالف ثورة 23يوليه عن حركات التحرر الوطنى األخرى ؟
ألن لها أهمٌة كبٌرة لما تركته من آثار فى المنطقة العربٌة بشكل خاص وفى العالم بشكل عكام
ولما أسهم قادتها فكى تأسكٌس حرككات دولٌكة منهكا حرككة عكدم االنحٌكاز والحٌكاد اإلٌجكابى كمكا
كانت ثورة بٌضاء لم ترق فٌها الدماء .
 )4صدور قانون االصالح الزراعى فى سبتمبر  1952م ؟
للقضاء على األقطاع بعد أن حدد الملكٌة الزراعٌة بـ  211فدان تم توزٌع باقى األراضى على
الفالحٌن المعدمٌن .
 )5هزيمة الجيش المصرى فى حرب فلسطين  1948؟
 قٌام الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا بدعم إسرابٌل . عدم استقرار الجٌش المصرى والجٌوش العربٌة للحرب .24

 )6نجاح ثورة يوليو  1952م فى تحقيق العدالة اإلجتماعية ؟
ألنها قامت بـ :

 -1جعل التعلٌم بجمٌع مراحله قبل الجامعى والجامعى بالمجان .
 -2إصدار قوانٌن التأمٌنات االجتماعٌة والمعاشات للموظفٌن والعمال .
 -3تحدٌكككد سكككاعات العمكككل وإشكككراك العمكككال فكككى مجكككالس إدارة الشكككركات
والمصانع وتحدٌد نسبة لهم من األرباح .
 -4منح المرأة حق االنتخاب والترشٌح لمجلس األمة عام . 1956
 -5إقامكككة الوحكككدات الصكككحٌة والجمعٌكككات الزراعٌكككة والتوسكككع فكككى إنشكككاء
المدارس والجامعات .

 )7االنتداب البريطانى على فلسطين ؟
ألن فلسطٌن كانت تابعة للدولة العثمانٌة وهكى مكن الكدول المنهزمكة فكى الحكرب العالمٌكة األولكى
فوضعت عصبة األمم هذه الدول تحت إدارة دول متقدمة للنهوض بها فى مؤتمر سان رٌمو.
 )8هزيمة العرب فى حرب فلسطين فى حرب  1948؟
 -1بسبب دعم الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا .

 -2عدم استعداد العرب عسكرٌا للحرب

 -3تقوٌة جبهة الٌهود أثناء الهدنة .
 )9أهمية فلسطين لبريطانيا بعد احتالل مصر  1882؟
تعتبر خط الدفاع األول من الجهة الشمالٌة بمستعمراتها فى الشرق ٌستطٌع من ٌحتلها أن ٌسكٌطر
على الركن الشرقى من البحر المتوسط الغنى بموارده االقتصادٌة .
 )10اغالق مصر لخليج العقبة أمام المالحة اإلسرائيلية ؟
إلحكام الحصار االقتصادى الذى ٌفرضه العرب على إسرابٌل .
 )11هزيمة الدول العربية فى  5يونيو  1967؟
بسبب :

 -1نقص التدرٌب وعدم توافر األسلحة المتطورة للقوات المصرٌة .
 -2التفوق العسكرى اإلسرابٌلى وخاصة السالح الجوى .
 -3استخدام إسرابٌل المفاجكأة فكى ضكرب المطكارات المصكرٌة بإسكتخدامها أجهكزة
تجسس أمرٌكٌة .
 -4مسكككاندة الوالٌكككات المتحكككدة األمرٌكٌكككة والكككدول األوربٌكككة إلسكككرابٌل عسككككرٌا
واقتصادٌا وسٌاسٌا .
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 )12تقديم الواليات المتحدة لمبادرة روجرز ؟
لوقف إطالق النار تمهٌدا لحل النزاع سلمٌا.
 )13تجنب الطائرات اإلسرائيلية األقتراب من قناة السويس فى حرب  1973؟
حتى ال تواجه شبكة الصوارٌخ المصرٌة المنتشرة غرب قناة السوٌس .
 )14إندالع حرب أكتوبر  1973؟
نتٌجة لرفض إسرابٌل لنداءات السالم والمبادرات الدولٌة ألقناعها بتنفٌذ قرار مجلس األمن
رقم  242باالنسحاب من األراضى التى أحتلتها فى حرب ٌ 5ونٌو  . 1967وتصمٌم مصر
وسورٌا على إزالة نكسة ٌونٌه  1967باستراداد سٌناء والجوالن .
 )15كان موقف الدول العربية مشرفا ً فى حرب أكتوبر  1973؟
 -1ألن بعض الدول العربٌة قدمت الدعم المالى والعسكرى .
 -2قرار وزراء النفط فى اجتماعهم بالكوٌت ونص على خفض إنتاج البترول وطبقت الحظر
الكامل على صادرات النفط إلى الوالٌات المتحدة عندما طلب الربٌس األمرٌكى مساعدات
عاجلة إلسرابٌل .
 )16وقوف مصر إلى جانب سوريا عام  1967؟
تنفٌذا ألتفاقٌة الدفاع المشترك بٌن مصر وسورٌا .
 )17احداث ثغرة فى منطقة الدفرسوار ؟
بسبب تقدٌم الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة معلومات عسكرٌة ألسرابٌل ساعدتها فى وجود ثغرة بٌن
الجٌش الثالث فى السوٌس والجٌش الثانى باالسماعٌلٌة .
 )18إقامة معابر على طوال قناة السويس فى حرب  1973؟
لعبور الدبابات والمدرعات واآللٌات العسكرٌة بمختلف أنواعها .
 )19اعتبار االنتخابات البرلمانية عام  2010مخالفة الرادة الشعب المصرى؟
بسكبب تزوٌكر االنتخابككات البرلمانٌكة لمجلككس الشكعب عككام 2111م حٌكث حصككل الحكزب الككوطنى
الحاكم عام  :97من المقاعد وهذا خال المجلس من أي معارضه وطنٌة تذكر.
 )20زيارة الرئيس السادات ألسرائيل عام 1977م.
إلنهاء بالصراع العربكً اإلسكرابٌلى سكلمٌا فنكادي بالسكالم العكادل لككل شكعوب المنطقكة ودعكا
العالم كله لمسكاندته فكى التطلكع للسكالم الكدابم بعكد سلسكلة مكن الحكروب التكى اسكتنزفت طاقكات
وموارد البالد البشرٌة والمادٌة.
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 )29أهًيح دظرىز يصس اندائى عاو  1971؟
 ألٔٗ أوذ ػٍ ٝعيجدر ثٌمجٔٚ ْٛثعضغالي ثٌمضجء ٚإلشثس ِذجدا ثٌضؼذديز ثٌقضديز . صذس ٌضٙيتز ثٌؾذٙز ثٌذثخٍيز ٌّصش لذً فشح أوضٛدش . 3970 )30عدو االظرمساز انعياظً نًصس تعد ثىزج  1919يٍ انفرسج  1952 : 1923؟
 دغذخ ثٌصشثػجس ثٌقضديز ديٓ ثٌٛفذ ٚثالفشثس ثٌذعضٛسييٓ ٚثٌٙيتز ثٌغؼذيز ٚثٌٛطٕٚ ٝثٌىضٍٗثٌٛفذيز .
 فذٚط صصجدَ ديٓ فضح ثٌٛفذ ٚديٓ ثٌمصش ثٌٍّى ٝأ ٚديٕٗ  ٚديٓ عٍطجس ثالفضالي ثٌذشيطجٔ. ٝ )31يعد يدهط ؼىزي انُىاب خطىج يهًح فً ذطىز انسياج انُياتيح انًصسيح ؟
ألٔٗ أٚي ِؾٍظ يم َٛػٍ ٝأعجط ثٔضخجح أػضجةٗ ٚثٌز ٜوجْ يضُ وً عالط عٕٛثس .
 )32األيى انًرسدج يُظًح دونيح ؟
ألٔٙج صضُ ف ٝػضٛيضٙج ؽّيغ دٚي ثٌؼجٌُ ثٌّغضمٍز ٚإْ ٌُ يشصذظ دذؼضٙج دشٚثدظ ِؼيٕز .
 )33يدهط األيٍ هى أهى أخهصج األيى انًرسدج ؟
 ألٔٗ ِغتٛي ػٓ ففظ ثٌغالَ ٚثألِٓ ثٌذٌٚييٓ . يؼذ عٍطز لجٔٔٛيز ػٍ ٝفىِٛجس ثٌذٚي ثألػضجء. )34إَؽاء يدهط انىصايح ؟
ٌشػجيز ِصجٌـ ؽؼٛح ثٌذٍذثْ ثٌض ٝوجٔش ِغضؼّشثس "ِقضٍز" ٚثألخاز دياذ٘ج ٔقا ٛثٌقىاُ ثٌازثصٝ
ٚثالعضمالي .

س : 3ما النتائج المترتبة على
 )1ثورة  1952فى مجال السياسة .
ترتب على ذلك :
أ) إلغاء دستور  1923وحل األحزاب السٌاسٌة .
ب) إلغاء الملكٌة وإعالن الجمهورٌة وتعٌٌن اللواء محمد نجٌب أول ربٌس لجمهورٌة مصر العربٌة .
ج) توقٌع إتفاقٌة الجالء والتى تقر فٌها جالء القوات البرٌطانٌة عن مصر ورحٌل القوات البرٌطانٌة .
ء) تأمٌم قناة السوٌس .
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 )2توقيع إتفاقية الجالء فى  19أكتوبر  1954م ؟
ترتب على ذلك :
 أن تقرر جالء القوات البرٌطانٌة عن مصر خالل عشرٌن شهرا من توقٌع األتفاقٌة . تم جالء القوات البرٌطانٌة ٌونٌه  1956م وهكذا رحل االنجلٌز عن مصر بعد احتالل دامأربعة سبعٌن عاما .
 )3إنشاء السد العالى .
أ -حماٌة البالد من خطر الفٌضان .

ب -تخزٌن المٌاه وتولٌد الكهرباء .

 )4إنجازات ثورة  23يوليو  1952فى الصناعة .
ترتب على ذلك :
إنشاء العدٌد من المصانع مثل الحدٌد والصلب بحلوان ومصنع األسمدة بأسوان .
 االهتمام بالتعلٌم الصناعى ومراكز التدرٌب المهنى . االهتمام بالبحث والتنقٌب عن البترول وإنشاء معامل تكرٌر البترول . )5قيام ثورة  23يوليو  1952م فى المجال العربى ؟
ترتب على ذلك :
 -1مساندة الشعوب العربٌة فى حركات التحرر الوطنى مثل السودان والجزابر وتونس والمغرب
والمساهمة فى استقالل الكوٌت والعراق والٌمن .
 -2قٌام أول وحدة عربٌة كانت بٌن مصر وسورٌا فى فبراٌر  1958م .
 -3تأٌٌد ومساندة حقوق الشعب الفلسطٌنى فى إقامه دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقٌة .
 )6االنتداب البريطانى على فلسطين ؟
 بدأت حكومة االنتكداب فكى تنفٌكذ وعكد بلفكور عكن طرٌكق السكماح بهجكرة أعكداد كبٌكرة مكنالٌهود العالم لفلسطٌن والسماح بنقل ملكٌة األراضى من العرب للٌهود .
 قام الشعب الفلسطٌنى بالعدٌد من الحركات الوطنٌة من 1939 ← 1921 )7تقسيم فلسطين عام  1947؟
ترتب عليه :
 رفض العرب مشروع التقسٌم أمتنعت برٌطانٌا عن التصوٌت وأعلنت سحب قواتها من فلسطٌن وأنهت أنتدابها على فلسطٌن . طردت العصابات الٌهودٌة العرب من دٌارهم وارتكبت أبشع المذابح مثل مذبحة دٌر ٌاسٌن .28

 )8هزيمة العرب فى حرب فلسطين  1948؟
ترتب علٌه :استٌالء الٌهود على جمٌع أراضى فلسطٌن ما عدا قطاع غزة استمر تحت اإلدارة
المصرٌة والضفة الغربٌة بها قوات أردنٌة وقسمت القدس بٌن العرب والٌهود .
 )9عدوان  5يونيه  1967؟
 ترتب على ذلك هزٌمة الدول العربٌة أمام إسرابٌل – نجاح القوات اإلسكرابٌلٌة فكى احكتاللشكبه جزٌككرة سككٌناء حتككى الضككفة الشككرقٌة – هضكبة الجككوالن السككورٌة  .واسككتولت كككذلك علككى
مد ٌنة القدس العربٌة وعلى الصفة الغربٌة لنهر األردن وبذلك تكون إسرابٌل قكد اسكتولت علكى
فلسطٌن كلها بجانب ( سٌناء  -الجوالن  -الضفة الغربٌة بنهر األردن )
 )10العدوان الثالثى على مصر أكتوبر  1956؟
ترتب علٌه :
 -1فشله – انسحاب القوات االنجلٌزٌة والفرنسٌة من بورسعٌد .
 -2انسحاب القوات اإلسرابٌلٌة من غزة وسٌناء ووضع قوات طوارئ دولٌة بٌن مصر وإسرابٌل.
 -3إدراك الدول العربٌة الخطر اإلسرابٌلى وأطماعه فى السٌطرة على العالم العربى لكذلك قامكت
وحدة بٌن مصر وسورٌا عام  1958حتى  1961م .
 )11حرب أكتوبر  1973؟
 -1تقوٌض أسس العقٌدة القتالٌة للقوات اإلسرابٌلٌة .
 -2أنهت نظرٌة األمن اإلسرابٌلٌة .
 -3أنهت حالة الالسلم والالحرب .
 -4نقطة تحول فى الصراع العربى اإلسربٌلى وأثبت أن منطق القوة ال ٌمنح سالما .
 -5أظهرت أهمٌة استخدام سالح البترول فى السٌاسة العربٌة .
 -6حطمت أسطورة الجٌش االسرابٌلى الذى ال ٌقهر وعودة الثقة للمقاتل المصرى والعربى .
 -7أثرت فى العالقات بٌن أسرابٌل وبٌن بعض الدول األسٌوٌة واألفرٌقٌة واألوروبٌة المحبة للسالم .
 )12تحقيق السالم بين إسرائيل والدول العربية.
 -1االستقرار الداخلى للبالد العربٌة .

 -2دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.

 -3تشجٌع رؤوس األموال العربٌة واالجنبٌة .

 -4تنشٌط حركة السٌاحة.

 -5اقامة المشروعات الوطنٌة وتحقٌق التنمٌة.
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 )13انرعاوٌ تيٍ يصس ويُطًح انيىَعكى ؟
صشصخ ػٍ ٝرٌه :
 إٔمجر ِؼجدذ أد ٝعّذً ِٓ ثٌغشق .َ3933 -عجّ٘ش ف ٝإفيجء ِىضذز ثإلعىٕذسيز .

س : 4إلى من تنسب هذه األعمال اآلتية -:
 )1أعلن عن تنظٌم مجموعة من ضباط الجٌش المصرى عرفوا باسم الضباط األحرار .
( جمال عبد الناصر)
 )2ألقى البٌان األول لثورة ٌ 23ولٌو  1952م .

(محمد أنور السادات)

 )3تنازل عن العرش البنه الصغٌر أحمد فؤاد الثانى .

(الملك فاروق)

 )4وقع اتفاقٌة الجالء بٌن مصر وبرٌطانٌا .

(جمال عبد الناصر)

 )5أعطى إشارة بدء حرب أكتوبر . 1973

(محمد أنور السادات)

 )6أول ربٌس لجمهورٌة مصر العربٌة .

(محمد نجيب)

 )7وضع خطة العبور لقناة السوٌس .

( سعد الدين الشاذلى)

 )8وزٌر الحربٌة أثناء حرب أكتوبر  1973م وحصل على وسام نجمة سٌناء الذى ٌعد أعلى
األوسمة العسكرٌة .
 )9دعا مصر وإسرابٌل لعقد مؤتمر كامب دفٌد للسالم.

( المشير أحمد إسماعيل)
(جيمي كارتر )

 )11قامت بحماٌة وتأمٌن الممتلكات والمواطنٌن أثناء ثوره ٌ 25ناٌر 2111م( .الجيش المصرى)
 )33سةيظ فضح ثألِز .

(أزًد نطفً انعيد)

 )32سةيظ فضح ثالصالؿ ػٍ ٝثٌّذجدا ثٌذعضٛسيز .

(انؽيخ عهً يىظف)

 )30أٚي ٚصيشر ٌٍؾت ْٛثالؽضّجػيز ػجَ . َ 3932

(زكًد أتى شيد)

 )33أٚي ػّذر أِشآر دئفذ ٜلشِ ٜقجفظز أعيٛط .

(إيفا هاتيم)

 )33أٚي ِأرٔٚز ؽشػيز فِ ٝصش ٚصُ صؼييٕٙج ػجَ . َ 2338

(أيم ظهيًاٌ عفيفً)

 )33أٚي لجضيز يضُ صؼييٕٙج ػجَ  َ 2330ف ٝثٌّقىّز ثٌذعضٛسيز ثٌؼٍيج(.ذهاًَ اندثانً)
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س : 5ضع عالمة (√) أو (×) مع تصويب الخطأ -:
 -1محاصرة اإلنجلٌز لقصر عابدٌن كان فى سبتمبر  1952م .

(×)  4فبراير 1942

 -2ألغت ثورة  1952دستور  1923كما حلت األحزاب السٌاسٌة )√( .
 -3كانت تجربة الوحدة بٌن مصر وسورٌا فى فبراٌر . 1958

( √)

 -4كسرت صفقة األسلحة الشرقٌة عام  1952احتكار السالح العالمى  1955 )×(.م
 -5عقد مؤتمر باندونج بإندونٌسٌا فى عام  1957م

(×)  1955م

 -6أصدر الربٌس محمد أنور السادات بدستور جدٌد للبالد (دستور  1971م) )√( .
 -7تحقق االنسحاب االسرابٌلً الكامل من سٌناء فً  25إبرٌل  )×( .1982ما عدا طابا
 -8األرض مقابل السالم مبدأ دعا إلٌه مؤتمر كامب دٌفٌد.

(×) مؤتمر مدريد للسالم.

 -9شكل المجتمع المصرى بكل فباته أثناء ثورة ٌ 25ناٌر2111م ما ٌعرف باللجان الشعبٌة
لمواجهة أعمال السرقة والنهب .

( √)

 -33أصذس ثٌشةيظ ِقّذ أٔٛس ثٌغجدثس ديجْ ِ 03جسط  )×( . َ 3938خًال عثد انُاصس
 -33أٌغش عٛسر  20يٌٛي َ 3932 ٛدعضٛس . َ 3920

( √)

س : 6ما المقصـود بـ :
عدم االنحياز :عدم االنضمام إلى أى من الكتلتٌن الشرقٌة بقٌادة االتحاد السوفٌتى (سابقا) والغربٌة
بقٌادة الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .
انتداب  :نظام وضعته عصبة األمم بعد أنتهاء الحرب العالمٌة األولى  ،وهو شكل من أشكال
االستعمار ،وبموجب هذا النظام ٌتم وضع الدول التى كانت تابعه للدول المنهزمة
(ألمانٌا – الدولة العثمانٌة) تحت إدارة دول متقدمة للنهوض بها .
تسنًاٌ  :ثٌّؾجٌظ ثٌٕيجديز ثٌض ٝصض ٌٝٛثٌغٍطز ثٌضؾشيؼيز ف ٝثٌذٌٚز .
يُظًاخ انًدرًع انًدًَ ِ :ؾّٛػز ِٓ ثٌّٕظّجس صضُ ؽّؼيجس ثٌّؾضّؼجس ثٌّقٍيز ٚثٌّٕظّجس
غيش ثٌقىِٛيز ٚثٌٕمجدجس ثٌؼّجٌيز ٚثٌؾّؼيجس ثٌخيشيز ٚغيش٘ج .
يُظًح دونيح ِٕ :ظّز صضُ ف ٝػضٛيضٙج دٚي ثٌؼجٌُ ثٌّغضمٍز ٚثْ ٌُ صشصذظ دذؼضٙج دشٚثدظ ِؼيٕز .
يُظًح الهيًيح ِٕ :ظّز صؾّغ ػذد ِٓ ثٌذٚي ثٌّغضمٍز ثٌض ٝصشصذظ دذؼضٙج دشٚثدظ ِؼيٕز .
اندظرىز  :ثٌٛعيمز ثٌشعّيز ثٌض ٝصقذد ٔظجَ ثٌقىُ ف ٝثٌذٌٚز ٚصقذد ؽىً ٚثخضصجصجس ثٌّؤعغجس
ثٌذعضٛسيز ثٌّخضٍفز .
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