
 

 

 اـــــاجلغرافيادة ــــم

 (2018 – 2017)األساسي   التاسع
   :علل ما يلي :أواًل 

   قيام العلماء بتقسيم الوطن العربي منذ القديم إىل أقاليم جغرافية. -1

 (.2مليون كم 14)من أجل تسهيل دراسة الوطن العربي و ذلك نظرًا لسعة الرقعة اليت ميتد عليها 

 أهمية إقليم شبه اجلزيرة العربية. -2

 قناة السويس.-باب املندب  - ه و إحاطته مبضائق حبرية مهمة عامليًا: مضيق باب السالم إشراف .أ 

 و مقصد للحجاج من كل الدول. «الكعبة املشرفة  »وجود قبلة املسلمني  .ب 

 «احتياطي و انتاج  »امتالكه ثروة ضخمة من النفط و الغاز على املستوى العاملي  .ج 

 أهمية املوقع اجلغرايف إلقليم بالد الشام. -3

 منفذًا آلسيا الوسطى و الغربية على البحر املتوسط. .أ 

 اجلسر الذي يصل آسيا بأفريقيا. .ب 

 متر عربه أقصر الطرق الربية إىل أوروبا عرب األناضول. .ج 

 معاناة معظم سكان إقليم القرن األفريقي من سوء التغذية و اجملاعة. -4

 بسبب استخدام الوسائل البدائية و قلة التمويل يف الزراعة و الصيد. .أ 

 فتك الصراعات و احلروب األهلية بسكانه. .ب 

 أهمية موقع إقليم املغرب العربي. -5

 لتحكمه مبضيق جبل طارق الذي يصل بني البحر املتوسط و احمليط األطلسي.

 أكمل الفراغات التالية: : ثانيًا
 أي على ......................., ميتد الوطن العربي بني ....................... درجة  جنوب خط االستواء و ....................... مشال خط االستواء  -1

 ................ خط طول.درجة عرض و بني خطي الطول ....................... شرق غرينتش و ....................... غرب غرينتش أي على .......

 يفصل الوطن العربي عن تركيا جبال ....................... و عن إيران جبال ....................... . -2

 تبلغ مساحة الوطن العربي ....................... مبا نسبته ....................... من مساحة العامل "اليابسة". -3

 ي منذ القديم إىل أقاليم جغرافية عدة وفق:قّسم العلماء الوطن العرب -4

 مظاهر طبيعية منها ....................... . .أ 

 ....................... منها توزع السكان و الكثافة السكانية. .ب 

 اإلقليم الذي خيرتقه خط االستواء من جنوبه هو ....................... . -5

 ليم  ....................... .خليج سرت الواسع هو أهم مظهر جغرايف يف إق -6

حيتل املركز األول يف الوطن العربي على صعيد األمساك و االسفنج إقليم ....................... . -7
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