وزارة الرتبيت والتعليم
إدارة االمتحاناث واالختباراث
قسم االمتحاناث العامت

المبحث  :الجغرافيا األساسية

المستوى  :الثاني

الفـرع  :الفندقي والسياحي

الســـــؤال األول:
أ ) استنتج المشكالت الناتجة عن اليجرة من الريف إلى المدينة.
ب) اقترح أربعة حمول لمواجية مشكمة الخمل في التوزع السكاني داخل الدولة.

اإلجابة:

أ ) ـ ازدحام السكان في المدن الكبرى .ـ عدم توفر مساكن مناسبة.
ـ الضغط عمى الخدمات داخل المدن .

ـ التموث.

ـ خمل في التوزع السكاني داخل الدولة .

ـ البطالة في حالة عدم توفر فرص العمل .

ب)  )1فتح مشاريع اقتصادية في المناطق الريفية لتوفير فرص العمل.
 )2توفير الدعم المالي لممزارعين الستثمار أراضييم.
 )3توفير جميع الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية.
 )4تطبيــق مبــدأ الالمركزي ــة عمــى جميــع من ــاطق الدولــة

ـ كبن ــاا الجامعــات وتوزيــع الم سس ــات الرســمية و ي ــر

الرسمية لتغطي جميع المناطق بما فييا المناطق الريفية.

الســـــؤال الثاني:
كون تعميماً تربط فيو بين نسبة مشاركة المرأة في حجم القوى العاممة في الدول النامية مـن جيـةو والـدول المتقدمـة
أ) ّ
من جية أخرى.
ب) كون تعميماً تربط فيو بين المستوى التعميمي لمسكان وقوة الدولة.

ج) كون تعميمًا تربط فيو بين نسبة القوى العاممة من مجموع السكان وأثره في قوة الدول النامية.

اإلجابة:

أ ) تنخفض نسبة مشاركة المرأة في حجم القوى العاممة في الدول الناميةو وترتفع في الدول المتقدمة.
ب) كممــا ارتفــع المســتوى التعميمــي لمســكان فــي الدولــة ســاىم ةلــك فــي قــوة الدولــة فــي المجــاالت اإلقتصــادية والسياســية
والعسكرية.

ج) تـدني نســبة القــوى العاممــة فــي الــدول الناميــة تـ دي إلـى ارتفــاع نســبة اإلعالــة وزيــادة التكــاليف الماليــة التــي تتحمميــا
الدولة لتوفير الخدمات التعميمية والصحية واالجتماعيـة و وىـةا يـنعكس سـمبا عمـى قـوة الدولـة اإلقتصـادية والسياسـية
والعسكرية.

يتبع الصفحة الثانية ...

الصفحة الثانية

الســـــؤال الثالث:

أ ) ارسم خريطة ةىنية (مفاىيمية) مبيناً عمييا عناصر النظام في الزراعة المستدامة.

ب) متى تعد الزراعة مستدامة؟ ّبين ةلك من خالل الرسم.

العمال

اإلجابة:
أ)

المستهلكون

صناع القرار

عناصر
النظام
للزراعة
المستدامة

المزارعون

التجار

ب) تعــد الز ارعــة مســتدامة عنــدما تكــون ممارســتيا ســميمة بي ي ـًاو وناجحــة اقتصــاديًاو وعادلــة اجتماعي ـًاو ومال مــة ثقافي ـًا
وانسانيًا وتعتمد عمى منيج عممي شامل.

