
  ) مستوى رفيع ( امتحان الجغرافيا 
  م٢٠٠٧لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المرحلة الثانية دور اول 

  : السؤال األول 
  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين ، ثم اكتب العبارة كاملة فى ورقة إجابتك ) أ(

 ٠٠٠٠٠٠من المشكالت والقضايا السياسية المعاصرة قضية  .١

  ) تلوث البيئة  –العولمة الثقافية  – الوطنيالتماسك  –اإلنتاج تنمية ( 
  ٠٠٠٠٠ دولتيالعالم يفصل بين  في سياسي فلكيأطول حد  .٢

  ) مصر والسودان  –الواليات المتحدة وكندا  –فرنسا وأسبانيا  –الهند والصين ( 
 الى محافظة ما وعدد المهاجرين) الوافدين ( يعرف الفرق بين عدد المهاجرين  .٣

  ٠٠٠٠٠٠منها بمفهوم الهجرة ) النازحين (  
  ) الصافية  –الدائمة  –الموسمية  –اإلجبارية ( 

  ثالثة اكبر مدن العالم سكانا ٠٠٠٠٠٠تعد مدينة  .٤
  ) طوكيو  –مكسيكوسيتى  –لندن  –نيويورك ( 

  ؟ ٠٠٠بم تفسر ) ب(
  ٠تقدم مصر نموذجا للدولة الوطنية المتصلة بثقافة امتها العربية  .١

  ٠لندن بالناس نهارا  فيدحام المنطقة المركزية از .٢

لالتصاالت والمعلومات على وثيقة تحقيق  العربيم اجمع مجلس الوزراء ٢٠٠٣عام ) " جـ(
ضوء العبارة السابقة ، وضح األهداف التى تسعى هذه الوثيقة  في"  العربيمجتمع المعرفة 

   ٠لتحقيقها 

  :  الثانيالسؤال 

  سا توضح حدودها خريطة فرن أمامك) أ(

  المدونة عليها  األرقاماكتب مدلول  ٠المثالية 

  :  اإلجابةبكراسة 

  ٠٠٠٠دولة  - ٢  ٠٠٠٠٠جبال  - ١

  ٠٠٠٠خليج  - ٤  ٠٠٠٠٠بحر  - ٣
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  : اشرح باختصار المقصود بالمفاهيم االتية ) ب(

  الدولة الحبيسة  - ١

 المنطقة الحضرية  - ٢

 العولمة الحقة  - ٣

هو الذى يضع فى الوقت الحاضر نهاية المجال االقليمى  الحد السياسى بين الدول) " جـ(
  : فى ضوء هذه العبارة وضح " لدولة ما وبداية المجال االقليمى لدولة اخرى 

   ٠الفرق بين الحدود الواقعية والحدود االفتراضية  - ١

   ٠أسباب ازدياد الضغط على استغالل موارد البحار والمحيطات فى الوقت الحاضر - ٢

 ولماذا ؟ اذكر مثاال يوضح اجابتك –ع للحدود السياسية النهرية افضل موق - ١

   - : اثبت صحة او خطأ العبارات االتية ) أ(السؤال الثالث 

   ٠تتميز السلع الصينية بالقدرة التنافسية فى االسواق الخارجية  - ١

  ٠على سكان دولة الهند " امة من الرحل " يطلق مصطلح - ٢

  ٠تج االوحد للمعرفة هو االنفتاح االقتصادى على العالم الخارجى اعتبرت استراليا ان المن- ٣

   ٠المنوفية تحتل المكانة االولى بين المحافظات المصرية فى نزوح سكانها - ٤

  : قارن بين كل من ) ب(

   ٠اهمية موقع كل من مدينة نيويورك ومدينة لندن - ١

  ٠لمدينة االثار االقتصادية للهجرة الداخلية على كل من الريف وا- ٢

  ما مقترحاتك لتنمية الريف المصرى ؟ ) جـ(
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  : السؤال الرابــع 

ان مشكلة انخفاض الدخل ومشكلة البطالة اهم المشاكل االقتصادية التى تحاول ) " أ(
  : فى ضوء هذه العبارة وضح " الحكومات وضع البرامج التنموية بما يكفل عالجها 

  ٠المقصود بالبطالة  - ١

   ٠فى محاولة القضاء على البطالة فى مصر  دور الدولة - ٢

   ٠مقترحاتك لوضع برنامج للتنمية الصناعية فى مصر  - ٣

  انقل خريطة مصر المرسومة امامك) ب(

  : ثم وضح عليها االتــى 

  تيار للهجرة من جنوب الوادى لالسكندرية - ١

  ٠تيار للهجرة من شرق الدلتا القليم سيناء - ٢

  ٠سطى للقاهرة تيارللهجرة من مصر الو- ٣

  : اكتب بأسلوبك الشخصى باختصار عن ) جـ(

  ٠مشكلة الفقر فى كلكتا  - ١

  ٠مشكلة اإلسكان بالقاهرة الكبرى  - ٢
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  ) مستوى رفيع ( امتحان الجغرافيا 
  م٢٠٠٧لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المرحلة الثانية دور ثانى 

  : السؤال االول 

  :يحة مما بين القوسين ، واكمل بها الفراغ فى الجمل االتية اختر االجابة الصح) أ(

  :التى نعيشها  ٠٠٠٠٠تعنى كلمة المعاصرة المسائل - ١

  ) كل ما سبق  –الراهنة  –القادمة  –الماضية (   

  ٠٠٠٠٠يتفق خط الحدود السياسية بين دولتى االرجنتين وشيلى مع سلسلة جبال - ٢

  ) اللب ا –هيمااليا  –االنديز  –روكى (   

  ٠٠٠٠٠٠تنتشر مساكن البسطات بمدينة - ٣

  ) كلكتا  –الخرطوم  –ليجوس  –مكسيكوسيتى (   

  ٠٠٠٠٠حرصت الدول االسيوية على تحقيق مجتمع المعرفة بتطوير نظامها  - ٢

  ) التعليمى  –االقتصادى  –السياسى  –االجتماعى (   

  ؟ ٠٠٠بم تفسر ) ب(

   ٠اية التسعينيات من القرن الماضى تراجع الموجه العاتية للعولمة منذ نه - ١

  ٠محافظتا المنوفية وسوهاج طاردتان لسكانهما  - ٢

  ٠تضم قارة افريقيا اكبر عدد من الدول الحبيسة بين قارات العالم  - ٣

   -: حدد اهم النتائج التى ترتبت على ) جـ(

   ٠تدهور البحيرات الشمالية فى مصر  - ١

   ٠ء مدينة نيويورك انتشار حوادث العنف والقتل فى انحا - ٢

  تدهور المرافق فى مدينة مكسيكوسيتى - ٣
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  : السؤال الثانى 

نجاح الحدود السياسية فى اداء مهمة الدفاع عن الدولة وتحقيق االمن لها يعتمد على ) "أ(
  : فى ضوء العبارة وضح  ٠قوة الدولة وطبيعة منطقة الحدود بينها وبين جيرانها 

   ٠لسكان الدول  األمنسية كيف توفر الحدود السيا - ١

   ٠الحدود التضاريسية  أفضلالحدود الجبلية  - ٢

  : قارن بين كل مــن ) ب(

   ٠البحر االقليمى والبحر المفتوح  - ١

   ٠البطالة والبطالة المقنعة  - ٢

  اكتب بأسلوبك الشخصى عن النتائج التى ترتبت على الهجرة الى مدينة القاهرة ) جـ(

   - : السؤال الثالـــث 

 تعد قضية التعليم قضية مصر القومية بل هى قضية كل الدول العصرية فى ضوء العبارة) أ(
  : السابقة وضح 

   ٠اهم المشكالت التى تواجه العملية التعليمية فى مصر  - ١

   ٠من التعليم بالريف  األطفالمقترحاتك للحد من ظاهرة تسرب  - ٢

  : اجب عما يأتـــى ) ب(

  ٠اذكر اهم توجيهات مصر اليوم لتحقيق مجتمع المعرفة  - ١

   ٠وضح اهم مظاهر التدهور الريفى - ٢

  امامك خريطة لقارة افريقيا ) جـ(

  انقلها لكراسة اإلجابة ، ثم اكتب عليها 

  ما تشير إليه األرقام المدونة عليها 

  ) مدن عمالقة سكانا ( 
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  : السؤال الرابــع 

تؤثر تأثيرا مباشرا على سكانها  التيلكبرى بالعالم العديد من المشاكل تعانى المدن ا) " أ(
  : فى ضوء العبارة السابقة وضح  ٠٠

   ٠تلوث الهواء بالمدن  أسباب - ١

  تعانى منها كل منهما  التيقارن بين القاهرة ولندن من حيث اخطر المشاكل  - ٢

   ٠مقترحات لوضع برنامج للتنمية الصناعية فى مصر  - ٣

   - : اشرح المقصود بالمفاهيم االتية  )ب(

  االغراق السلعى  - ٢      المنظومة  - ١

  التحضر الزائف  - ٤     الدول الجزرية - ٣

  مقترحاتك لعالج مشكالت القاهرة الكبرى  أهماذكر ) جـ(
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  ) مستوى رفيع ( امتحان الجغرافيا 
  م٢٠٠٨اول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المرحلة الثانية دور 

*****    
  : السؤال االول 

  :اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين ، واكمل بها العبارات االتية ) أ(

وجود نسبة مؤثرة من شباب ورجال المجتمع خارج قوة العمل تؤدى لظهور  - ١
  ٠٠٠٠٠٠مشكلة 

  ) تدهور االنتاج  –البطالة  –انخفاض الدخل  –االسكان ( 

  ٠٠٠٠٠٠٠اصال بين بمثل نهر االردن حدا ف - ٢

  ) االردن وسوريا  –االردن والعراق  –االردن ولبنان  –االردن وفلسطين (       

حينما يفضل كبار السن العودة الى قراهم والتمتع بهدوء الريف يسمى ذلك  - ٣
  ٠٠٠٠٠٠بالهجرة 

  ) االجبارية  –الداخلية  –العائدة  –الصافية ( 

  ٠٠٠٠٠٠مع يرتبط مفهوم مجتمع المعرفة بمفهوم مجت - ٤

  ) التعلم  –التخطيط  –الشهرة  –الثراء ( 

  : قارن بين ) ب(

   ٠والمدن الكبرى  –المدن الكبيرة  - ١

 ٠ومدينة لندن  –مزايا موقع كل من مدينة نيويورك  - ٢

  امامك خريطة صماء لبحر الشمال ) جـ(

  وضح فى كراسة االجابة مدلول االرقـام 

  الموضحة عليها والتى توضح القطاعـات 

   ٠تابعة للدول المطلة عليه ال
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  : السؤال الثانى 

  : اذكر المصطلح الجغرافي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية ) أ(

 ٠فتحات تصل ما بين البحيرات الشمالية بمصر والبحر المتوسط  .١

ميل بحري تبدأ من خط الساحل  ٢٠٠:  ٥٠:  ١٢بحر يتراوح حده ما بين  .٢
  ٠ض سيادتها عليه ويعتبر جزءا من الدولة تفر

رسم يوضع على محوره الرأسي فئات العمر وعلى محوره األفقي نسبة عدد  .٣
  ٠األفراد فى كل فئة إلى مجموع السكان 

هى المؤهل الحقيقى للحصول على المنهج السليم للتفكير العلمى المنتج  .٤
  ٠لتكنولوجيا العصر وعلومه 

" العديد من المشاكل المتراكمة تواجه المدن الكبرى فى شتى انحاء العالم ) "ب(
  وضح : فى ضوء العبارة 

   ٠مقترحاتك للحد من ارتفاع معدالت التلوث فى القاهرة الكبرى  - ١

  كيف ؟ –من اخطر مشاكل نيويورك  –الجريمة وعدم الشعور باألمن  - ٢

  أسباب التراحم الشديد بالمنطقة الوسطى والمركزية فى لندن  - ٣

  لتالية ؟ ولماذا ؟ هل توافق على العبارة ا) جـ(

  ) ظهور المنظمات اإلقليمية الغت دور المنظمات العالمية (   

  : اثبت صحة أو خطأ العبارات التالية ) أ( - : السؤال الثالث 

  ٠التماسك الوطني من أهم مقومات الدولة  .١

  ٠يعود تخلف بعض الثقافات الوطنية إلى زيادة اإلنجاب  .٢

  ٠قومية مصطلح كرنفال المرور يطلق على االحتفاالت باألعياد ال .٣

يرجع االنخفاض فى مستويات التعليم فى معظم المدن الكبرى فى الدول  .٤
  ٠النامية إلى تقلص األنشطة المدرسية للطلبة 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ؟ ٠٠٠بم تفسر ) ب(

عن منافسة نظائرها من السلع  –فى بعض الدول  –عجز السلع المنتجة محليا - ١
   ٠المستوردة 

   ٠لمانات للوزارات فى كل من الدول النامية والمتقدمة أهمية محاسبة البر- ٢

  ماذا يحدث إذا استمر نمو المدن فى الدول النامية الفقيرة بمعدله الحالى) جـ( 

   ٠فى السنوات القادمة   

   -: السؤال الرابــع   

   –امامك خريطة صماء لمصر ) أ(  

  انقلها فى كراسة االجابة ثم وضح 

  : عليها موقع كل من 

  ٠محمية وادى الريان  - ١

  بحيرة البردويل - ٢

  معامل تكرير بترول السويس- ٣

  محافظة قنا - ٤

  ؟٠٠٠ما النتائج التى ترتبت على )ب(

   ٠استمرار هجرة السكان من الريف الى المدن على الحياة فى الريف  - ١

   ٠استخدام المعرفة فى مجال تنمية المراعى والحفاظ عليها - ٢

السياسية االطار المكانى لالراضى والمياه التى يمكن لسكان تمثل الحدود ) " جـ(
اجب عما  –فى ضوء العبارة السابقة " دولة ما استغالل مواردها فى الحاضر والمستقبل 

  : يأتى 

  ؟ وماذا ترتب على ذلك ؟  ألخر آنمن  اإلقليميةلماذا تقوم بعض الدول بمد حدود مياهها - ١

 لسكان الدول ؟  واألمنلحماية كيف توفر الحدود السياسية ا - ٢
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