
من جتميع  للجغرافيا الزراعية هـ املقايل1436))هنا اس ئةل اختبار العام املايض 

ايد حيىي العلييل(( وتصحيح حلو الأخ/حسني مزلوه   وتنس يق أأبو ا 

 
  جارية؟الت العلمية وتعريف الزراعة –زراعه البحر وتعرف  - الرعي التجاري/ عرف 1س

دي  ي قحقيق البرشي ادلور الراي يلعب فهيا العنرصمعلية اقتصادية  يه/ جاريتعريف الرعي الت -1

 ة .قتصادي الام ل للةووا اوييوا يالاس تغالل الا

ـــــواف قحت أأحوال يتح   ا / تعريف زراعة البحر -2 ـــــو  أأو الاحت يه زراعة النبااتت أأو الأس

 ال نسان .

ليت تقوم غالت اا ىل توفري ال هذه املزارع العلمية التجارية هتوفو / تعريف الزراعة العلمية التجارية -3

 .قصب السكر والشاي والنب والاكاكو، ومن هذه الغالت : املطاط و علهيا كثري من الصناعات

 اىل ؟اويبوب واس باب الاعامتد علهيا ترجع امهيه / 2س

لهيا.  -1 ن ال نسان البوايئ اكن قو تعود عىل مجيع أأحتناف قومية تنمتي ا    ا 

  وخزهنا.ا  ه من السهل مجع اويبوب   -2

ـــــعرات حرارية ، كو قحتوي عىل   -3 قحتوي اويبوب عىل املواد الكربوهيوراتية اليت تعطي س

الربوتينات وبعض الفيتامينات وادلهون واملعادن ، ذلا فا ن اويبوب مبفردها تعو غذاًء اكفيًا 

نسان أأكةو من أأي  وع أ خر من احملاحتيل.   لال 

ذا ما قور ت بمكية   -4 س بتعطي ا  تاجًا كبريًا ا  صغريا اليت تبذر ، مبعىن أأن ن ة ال  تاج اويبوب ال

ذا ما قور ت مبا زرع.   كبريا جوًا ا 

ل جمهودًا قلياًل.  -5   ل تتطلب زراعة اويبوب ا 

ــا   كأحــويتســـــج امللمي الاقل ي / 3س ــو ادلراســـــــةمن  ؟خصـــــــا   اوالبحــب بع
قلو الواحو والأااط اةتلفة لهذا النشــاط. أأ ه -1  -يعطي حتــورا وا ة عن النشــاط الزراعي  ي ال 

قلو داخل  طاق جغرا ي حمود حتورا وا ة دلورويعطي  -2  .الانسان  ي اس تغالل هذا ال 

 اضــــــــافـــة ذل  يعطي حتـــــورا مف ـــــةل عن مـــول التنوع الزراعي داخـــل الاقلو.  -3

 

 

 

 



  ؟معادةل مابس تخواالزراعي  ي اي جممتع  نشاطال ميكن حساب نس به العاملني  ي / 4س

شاط  /معادةل معامل التوّطن صيب وحوا ماك ية معينة من الن وهيوف اىل قياس ادلرجة اليت قحود  

ـــــا الهامة اليت ميكن أأن يعمتوها التالاطيمي الاقل ي  ي توزيع  الزراعي واذلي يعو بووره احو الاس

 قتصادي وتوّطنه  ي اقلو أأو منطقة ما. أأي نشاط ا

ادية عىل ة الاقتصــــحســــاب النســــ بة املئوية للعاملني ابلزراعة اىل مجةل العاملني  ي   الأنشــــطو 

             - ذه اويس بة الرايضية ادانه :مس تول ادلوةل 

 العاملون ابلزراعة

 =---------------------------------------------   ×100 

 العاملون  ي   الأنشطة الاقتصادية          

 

 ؟  ي جوا ب عويوه ملا الزراعةتمكن حرفه / 5س
شار جغرافيا  .1 سعة الا ت صادية  ي العامل وتمتزي بأأهنا حرفة عاملية وا شطة الاقت تعو من أأمه الأن

وا عىل عال لقيامهيوعىل عكا   من الصــــناعة والتعوين حيب يتطلبان  وطا خاحتــــة 

 احملوود  ي مناطق ودول العامل. متركزهو

متارس الزراعة  ي   ماكن وعنو اكفة بين البرش. وميكن الاس تولل عىل أأمهية هذه اويرفة  .2

جارا ومول املســـــامهة  ي حركة الت  بعوا معايري من بيلا عود العاملني فهيا ، مكية الا تاج

 ادلولية والتبادل التجاري و ي ادلخل القويم لدلول.

من ســاكن العامل يعملون ابلزراعة وتربية اوييوان  وهذه نســ بة ل  % 45 ي حوود  ل زال .3

لها عىل هذه ودخ  ااقتصــــادايهتيســــ هبان  ا خاحتــــة  ي دول العامل الأقل تطورا واليت تعمتو 

 اويرفة.

 ة ؟تاج الزراعي  ي الاقالو املواريخصا   الا  / 6س
تنوع ال  تاج الزراعي بني حماحتيل جتارية هامة اكملطاط والشاي والاكاكو ، وحماحتيل  -1

معاش ية م ل اذلرا بنوعهيا حيب يعمتو علهيا  ي الغذاء  ي كثري من الأقطار الفقريا، وهنا  

  كر.أأي ًا احملاحتيل الزراعية الصناعية م ل اجلوت والقطن وقصب الس

ية وزراعة جتارية تعمتو عىل  -2 ـــــ  عة املوارية بني زراعة معاش تايج  ي الزرا تنوع الهوف ال  

رؤوس أأموال كبريا كو يه اويال ابلنســ بة ملزارع املطاط اليت قحتاج ا ىل عوا ســ نوات ح  

  تنتمي وتور عا وًا.

ـــــ بة ملزارع النب  ي جاوه ومزارع  -3 كثريًا ما تتعرض الزراعة املوارية لل فات كو حوث ابلنس

  املطاط  ي ليرباي.



 

 

 

  ؟ ةمتنوع بأأشــــاكل الزراعيةادلول اىل ســــ ياســــه تعزيز اســــعار املنتجات  أأ تلج/ 7س
ذا ما ل   ي الأفق ما هيود  بوطها،  ـــعار ا  ـــة تعزيز الأس ـــ ياس ىل س يتخذ ذ  و تلجأأ بعض ادلول ا 

عاانت للزراعيني لتشجيع التوسع الزراعي :   التعزيز أأشاكًل متنوعة أأو تقومي ال 

ل  من ولو اقتىضــــ الأمر التخ لتعزيز الأســــعار تقليل مكيات احملاحتــــيل املعروضــــة للبيع -1

هئا  ي احمليمي كو فعلت الربازيل حيامن ز  المكيات الزا وا ابل حراق أأو ال تالف ، قا ل اد أأو اب 

ـــــطرت اويكومة ا ىل رزين مقادير كبريا وحرق جزء من  فاض ـــــول النب زايدا كبريا،  حمص

 احملصول واقتالع ماليني الأجشار . 

ــع الزراعي -2 عاانت للزراعيني لتشــجيع التوس عا ة وق ، تتبع بعض ادلول تقومي ال  و تقترصــ ال 

عىل بعض احملاحتــيل املعينة، ومن أأبرز الأم ةل عىل ذ  دول منطقة ايليمي العرو وبصــفة 

 . خاحتة اململكة العربية السعودية

  ؟ التارخييةمع اجلغرافيا  املتواخةلمن العلوم ثالثة  عود/8س
حواث التارخيية وبيان ع عالقة جغرافية الزراعة ابجلغرافيا التارخيية : -1 القهبا    طبيعة الأ

 ابلظروف الطبيعية تتيح لنا فرحتة وتعطينا حتورا وا ة ملا اكن عليه ال  تاج الزراعي. 

راعية كتف ـــيل الســـاكن لبعض املنتجات الز  عالقة جغرافية الزراعة ابجلغرافيا الاجامتعية : -2

اجملمتعات  امي يتعلق  ي عزوف بعضيكون دافعا أأساس يا لزايدا ا تاج ذ  احملصول. وح  ف

 البرشية عن اس هبال  ا تاج معني يكون سببا  ي اهول زراعة تكل الغةل. 

ية طبيعة العالقات ادلولية واملشـــا  العامل  عالقة جغرافية الزراعة ابجلغرافيا الســـ ياســـ ية : -3

ضــافة ل هب ج ســ ياســات ااملرتبمي بنوايح اقتصــادية والتأأثري  ي بناء العالقات الســ ياســ ية  ا 

 زراعية اكلأمن الغذايئ.

 يمتزي امي الزراعه اةتلطه خبصا   ملا ؟/ 9س
ن الزراعة اةتلطة يه امي زراعي جيمع بني ا  تاج احملاحتيل الزراعية التجارية وتربية  -1 ا 

 املاش ية. 

س يا  قًا، وامتو أأي ا من  -2 سهول رو وقو ا ترش هذا المنمي  ي أأورواب من ايرلنوا غراًب ا ىل 

 أأمرياك الشولية ويصل ا ىل أأوجه  ي  طاق اذلرا. 

ـــــهول الرباس  ي الأرجنتني، و ي جنوب     -3 عة اةتلطة كذ   ي س وتنترشـــــ الزرا

 أأسرتاليا، وجنوو أأفريقيا و يوزيلنوا. 



 

 

 

 سو  ؟ ا الأ  تتأأثراليت  الطبيعيةامل عود العو / 10س

 تؤثر  ي حرفة حتيو الأسو  ملا: طبيعية ميكن القول أأن هنا  عوامل
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 حركة املياه. .4
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 ـــــــــــى ،،،،،ا هب

 

 

 

 

 

 )دعوات  لنا مجيعًا ابلتوفيق والنجا  اخومك أأبو ا ايد حيىي العلييل(
 


