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 م 9191 – 9102اإلجببة النموذجية لألسئلة االسرتشبدية للعبم الدراسي 
 الصف الثبمن يف مبدة اجلغرافيب

 
 /  اذكس أيم املهاطل الصزاعية يف الوطو العسبي ؟ 1س 

 ميكو تكطيم العوامل اليت تؤثس يف اإلنتاج الصزاعي إىل عاملني اذكسيما ؟ /  2س 

 مو العوامل اليت تؤثس يف اإلنتاج الصزاعي العوامل الطبيعية اذكسيا ؟  /  3س

 العوامل البشسية إىل عدة أقطام اذكسيا؟تهكطم  /  4س 

 الغالت الصزاعية املوجودة يف الوطو العسبي ؟ أيم  ساذك /  5س 

  -علل ملا يأتي : /  6س 

. أيمتعترب احلبوب   -1  الغالت الصزاعية يف الوطو العسبي 
 . انتشازًا وأكجسيايعترب الشعري مو أقدم احلبوب الغرائية   -2
 . املتوضط األبيضالبخس  إقليمجتود شزاعة الكسوم يف  -3

 -اذكس نطبة إنتاج الوطو العسبي مو الغالت الصزاعية اآلتية :/  – 7س 

. – األزش –التموز  –الكسوم  –الصيتوى  –الكطو  -قصب الطكس    الكمح 

 اإلنتاج احليواني لٌ دوز كبري يف االقتصاد الوطين وميجل موزدًا يامًا مو موازد /  8س 

 ؟ اذكس أيميتٌ .الدخل للطكاى يف بعض مهاطل الوطو العسبي   

 اذكسيا ؟     . حتتوي املططخات املائية يف الوطو العسبي على ثسوات حبسية يامة  /  9س 

 لكي تتخكل االضتفادة  الكصوى مو الجسوة الطمكية ومضاعفة اإلنتاج البد مو  / 11س 

 ؟  اذكسيا . وذلك بعدة وضائل االيتمام بًا             

 ؟ جٌ اإلنتاج املعدني يف الوطو العسبيايي الصعوبات اليت تو ما / 11س 

 عسف الهفط مع ذكس مشتكاتٌ ؟ / 12س  

  -اذكس نطبة إنتاج الوطو العسبي مو : /  13س 

 احلديد    –   الفوضفات   - الهفط  

 ؟  ما يي أيمية الهفط يف حياتها / 14س 

 ؟ اذكس أيمية الهفط العسبي  / 15س 

 ما يي مميصات الغاش الطبيعي ؟ / 16س 

 وأيو يرتكص إنتاجٌ يف الوطو العسبي ؟ ؟  فيما يطتخدم املهجهيص  / 17س 
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 عسف الصهاعة مع ذكس املكومات الطبيعية والبشسية للصهاعة احلديجة ؟  / 18س 

 ما املكصود بالتخطيط الصهاعي ؟ / 19س 

 اذكس أيم الصهاعات يف الوطو العسبي ؟  / 21س 

========================================================================================= 
 / صهاعة تكسيس الهفط يف الوطو العسبي هلا أيمية كبرية ، وذلك لعدة أضباب  اذكسيا ؟ 21س 

 اذكس أيم وضائل الهكل واملواصالت يف الوطو العسبي ؟  / 22س 

 اذكسيا ؟ . مصادز الغراء كجرية ومتهوعة /  23س 

   

 األسئلةنتهت ا


