
 

 االسم:                    (السنغال) ورقـــــــــة عمــــــــــل                                                                                                          

  الشعبة:                                               جغرافيــــــــــــــــــــــــا                                                                                                                                 
  (2018 – 2017) بيداألالثالث الثانوي 

 :يأتياخرت اإلجابة الصحيحة مما  السؤال األول:

 .% من املساحة15 (ج         .   % من املساحة20 ب(      .   % من املساحة 12 أ(   :  تشغل األراضي الزراعية (1

 .سالومخليج  (ج             . الرأس األخضر ب(                 . سان لويس أ(      :  يصب نهر السنغال عند  (2

 .هضبة بوندو (ج         .سهل الكازامانس ب(               .هضبة الفريلوأ(     :ترّبى األغنام واملاعز يف  (3

 فّسر ما يلي : السؤال الثاني:

 أهمية موقع السنغال. (1

 

 

 العوامل املساعدة على تطور االقتصاد. (2

 

 

 .على السياحةالعوامل املساعدة  (3

 

 تكّلم عم ما يلي : السؤال الثالث:

 املنطقة البحرية. (1
 

 

 منطقة الكازامنس. (2

 
 

 الزراعة يف السنغال. (3

 
 

 : وازن بني :الرابعالسؤال 

 اخلدمات الصناعة الزراعة 

    األيدي العاملة

    الناتج احمللي

 انظر  إىل اخلريطة اجملاورة واكتب:السؤال الثالث:

 :مساء املدن الواردة يف رقمأ  -ا
1) 

2) 
 :اسم النهر الوارد يف رقم-ب
3) 
4) 

5) 

 :يف رقماسم اهلضبة الواردة -جـ
6) 
7) 

 يف رقم:السهل الوارد اسم -دـ
8) 
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                                            جغرافيــــــــــــــــــــــــا    
 السنغـــــــــــال

  (2018 – 2017الثالث الثانوي األدبي )
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 االسم:                  )اهلند( ورقـــــــــة عمــــــــــل                                                                                                                  

 الشعبة:                                            جغرافيــــــــــــــــــــــــا                                                                                                                                     
  (2018 – 2017الثالث الثانوي األدبي )

 :يأتياخرت اإلجابة الصحيحة مما  سؤال األول:ال

 .الشعري( ج               .       الرزب(  .      القمحأ(   :  بزراعةاملرتبة األوىل  اهلندحتتل (1

 .النقل البحري( ج         .    الطرق املعبدةب(     .   السكك احلديديةأ(     : حتتل اهلند املرتبة الثانية بـ  (2

 الشمالية.( ج    . اجلنوبية الغربيةب( الشمالية الشرقية.    : أ(من أمطار اهلند حتدث بسبب الرياح 85% (3

 صّنف الزراعة والصناعة واخلدمات يف اهلند من حيث نسب األيدي العاملة والناتج احمللي: (4
 

 اخلدمات الصناعة الزراعة 

    األيدي العاملة

    الناتج احمللي

 :أجب عن األسئلة التالية الثاني:السؤال 

 .السهول الشمالية )السهل السندي الغاجني( (1

 .نهر الغانج (2

 .صعوبات الزراعة يف اهلند (3

 .أهمية موقع اهلند (4

 .توزع الكثافة يف اهلند (5

 انظر  إىل اخلريطة اجملاورة واكتب:السؤال الثالث:

 :أمساء املدن الواردة يف رقم  -ا
1) 

2) 
 :اسم النهر الوارد يف رقم-ب
3) 

 :أمساء اجلبال الواردة يف رقم-جـ
4) 

5) 

6) 

 :اسم الصحراء الواردة يف رقم-دـ
7) 

 :اسم الثروة الباطنية الواردة يف رقم-هــ
8) 
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                                            جغرافيــــــــــــــــــــــــا    
 اهلنـــــــــــد

  (2018 – 2017الثالث الثانوي األدبي )
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 االسم:                           ورقـــــــــة عمــــــــــل                                                                                                                  

 الشعبة:                                            جغرافيــــــــــــــــــــــــا                                                                                                                                     
  (2018 – 2017الثالث الثانوي األدبي )

                                     :      يأتياخرت اإلجابة الصحيحة مما  السؤال األول:

 . السفن( ج               .       األملنيومب(  .      البرتوكيماويةأ(   :  حتتل اليابان املرتبة األوىل بالصناعة(1

 . كيوشو( ج                 .    هونشوب(            .   هركايدوأ(                        : أكرب اجلزر اليابانية  (2

  من األيدي العاملة .%27( ج                .     %67ب(           .    %4.6أ(     :   يعمل يف قطاع الصناعة (3

 رتب القطاعات التالية حسب األولوية: :أجب عن السؤال التالي  (4

 د( الصيد البحري           . الزراعي( ج                   .   اخلدميب(           .       الصناعيأ(              

                                                                                          :   تكّلم عن السؤال الثاني:

 .الصيد البحري (1

 . املناخ (2

 . توزع الكثافة (3

 . صفات الزراعة اليابانية (4

  السؤال الثالث:

                                                                  : أمساء اجلزر الواردة يف اخلريطة اجملاورةاذكر -ا
       1)  

             2)  
             3)  
             4)  

                                                                  : اذكر أمساء املدن الواردة يف اخلريطة اجملاورة-ب
       5)  

             6)  
                                                                  : اذكر اسم السهل الوارد يف اخلريطة اجملاورة-جـ

       7)  
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                                            جغرافيــــــــــــــــــــــــا    
 اليـــــــابــــــان

  (2018 – 2017الثالث الثانوي األدبي )
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