
1 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 امتحان منتصف الفصل الدراس ي األول 

 مذكرة مراجعة

 

 العاشر   : الصف

 السنة الدراسية املواد االجتماعية  :املادة

  دينا الدحويش :ةاملعلم / املعلم 2018-2019

 رقم صفحات الكتاب الدروس المطلوبة في االمتحان القسم

  املواد االجتماعية

  اإلقتصاد العام 

   اعة :مقومات اإلنتاج الزراعي الزر

   الزراعة :األنماط الزراعية  

   الصناعة: مقوماتها وأنواعها  

   

 املالحظات    

 

 الكتاب واملذكرة هما املرجعان األساسيان ملذاكرة االمتحان 



2 

 

 
 

 
 : عدد حاجات اإلنسانأوال:

ت البشرية أصنافا عديدة منها تصنيف ماسلو .وتنقسم هذه صنف االقتصاديون الحاجاتنوع الحاجات البشرية :  -1

 الحاجات إلى :

بعضها مادي كالحاجة إلى الغذاء والسكن والكساء ، وبعضها اآلخر معنوي حاجات أساسية مشتركة:  -أ

كالحاجة غلى األمن والحماية واالنتماء والتجديد واالكتشاف .ويتجه اإلنسان إلى اشباع حاجاته وصوال غلى 

 ذاته . تحقيق

هي حاجات تظهر مع تطور المجتمعات وتحسن مستواها المعيشي ،ومنها ما  حاجات ثانوية غير مشتركة : -ب

هو مادي كالسلع االستهالكية مثل العطور . ومنها ما هو غير مادي كالترفيه .وكلما أشبع اإلنسان حاجة 

 اجات بأنواعها ابتكر الوظائف واألعمال سعى إلى تحقيق التي تليها في سلم أولوياته وليحقق اإلنسان هذه الح

 كيف يلبي اإلنسان حاجاته ؟  -2

 لتلبية حاجاته كان على اإلنسان أن يعمل .  -

وعندما أصبحت هذه الحاجات متنوعة ومتعددة كان عليه ان يتخصص في وظيفة محددة ويتبادل السلع  -

 والخدمات .

 . كيف كان يتم التبادل التجاري في الماضي ؟ وضح كيف تطور -3

 في الماضي كان التبادل ينجز بواسطة المقايضة وبعد ابتكار النقد اصبح يُنجز بالبيع والشراء في السوق . -

 وضح أسباب تعدد الوظائف . -4

كلما ازداد التطور االقتصادي والرخاء اإلجتماعي تعددت الوظائف بتعدد الحاجات وتنوعت االختصاصات  -

 الصناعية عّما في الدول النامية. وتعقدت وهذا ما يميز سوق العمل في الدول

 كيف تحقق المؤسسات مزيد من اإلنتاج ؟ -5

لتحقق المؤسسات المزيد من االنتاج تُولد عن طريق الدعاية المبرمجة حاجات جديدة لدى المستهلكين وغالبًا  -

 تكون هذه الحاجات ثانوية .

 يين وعلماء النفس واالقتصاد .  كما تُسهم الدعاية في تشغيل اآلالف من العاملين كالرسامين والصحف -

 

  الدرس األول: االقتصاد العام
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 ما الذي يحدد قيمة السلع والخدمات ؟ -6

يحدد العمل قيمة السلع والخدمات التي تتطلب مهارات وجهود كبيرة فيكون ثمنها مرتفعا في حين يكون  ثمن  -

 السلع والخدمات البسيطة رخيصا. 

دمة معينة أكبر من العرض فإن سعر السلعة أو تتأثر هذه القيم بأوضاع السوق فإذا كان الطلب على السلعة أو خ -

الخدمة يرتفع بما يتناسب مع حجم الطلب . وتنخفض أسعار هذه السلع أو الخدمات إذا كانت الكميات المعروضة 

 أكبر من الطلب عليها .

 عّرف آلية السوق . -7

 تتحرك اسعار السلع والخدمات وفقا للعرض والطلب وهذا ما يعرف بآلية السوق .  -

 

 دد القطاعات اإلقتصادية مع أمثلة .ع -8

 يقسم اإلقتصاد إلى ثالث قطاعات اساسية هي :قطاعات االقتصاد :  -1

 وتشمل اإلنتاج النباتي والحيواني والصيد والموارد الغابية.الزراعة:  -أ

 وتشمل الصناعة اإلستخراجية والتحويلية والحرفية وصناعة مواد البناء . الصناعة : -ب

 جارة والمواصالت والمال واإلدارة و السياحة وغيرها .وتشمل الت الخدمات : -ت

 ما هو المجال الجغرافي ؟ -9

المجال الجغرافي هو المساحة من األرض الذي نظمه اإلنسان من أجل انتاج سلعة أو  تشكل المجال الجغرافي :  

 خدمة معينة .وتقسم المجاالت الجغرافية إلى : مجاالت زراعية ومدينية . 

 على تماسك المجاالت الجغرافية وترابطها  ؟ما هو الدليل  -10

تترابط المجاالت الجغرافية على أنواعها بواسطة شبكات النقل واالتصاالت .وعبر هذه الشبكات يُجرى تبادل السلع 

والخدمات واألموال واألشخاص ما بين مجال وآخر وفقا لنظام معين و دون انقطاع .فكثافة التبادل في منطقة 

 دليل واضح على تماسكها ووحدتها . جغرافية معينة
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يخضع اإلنتاج الزراعي لمقومات طبيعية وبشرية ،وتختلف أهمية هذه المقومات من منطقة جغرافية إلى أخرى ،ففي 

 بعض المناطق يكون المقوم الطبيعي هو األساسي في حين يكون المقوم البشري هو األهم في مناطق أخرى .

 

 :  ؟لطبيعية لإلنتاج الزراعي المقومات اماهي أوًلا

 المناخ : -1

كل نبات يحتاج إلى ظروف مناخ معينة فيتكيف معها ) األمطار والحرارة واإلشعاع الشمسي (مثال القمح  -

مم/سنة لذلك 800مئوية بحسب أنواعه وفصائله وأمطار تقارب كمياتها  37⁰و  5يحتاج إلى درجة حرارة بين 

 شمال وجنوب خط اإلستواء . ⁰55و 30تتركز الزراعة بين خطي عرض 

لذلك إذا أردنا زراعة نباتًا في غير بيئته فعلينا أن نوفر له الشروط الطبيعية المناسبة توفيًرا اصطناعيًا مثال إذا  -

 أردنا زراعة القمح في الربع الخالي والطماطم في أالسكا.

 التربة : -2

 التربة مصدر أساسي يوفر للنبات غذاءه الالزم . -

 التربة ومكوناتها المعدنية من منطقة إلى أخرى .يختلف ُسمك  -

يؤثر ذلك أيضا ضمن البيئة الواحدة ، فمثال زراعة األرز تحتاج إلى تربة غنية غير مسامية تحتفظ بالمياه إلى  -

أطول فترة ممكنة .في حين يزرع القمح في تربة مسامية جيدة الصرف وتنمو زراعة الشاي في تربة مسامية 

 نخيل فينمو في تربة رملية ملحية .عميقة ، أما ال

قديما عمل اإلنسان على صيانة التربة فبنى المدرجات . كما أن الهندسة الزراعية تتحكم في التربة عن طريق   -

 تغيير مكوناتها المعدنية بواسطة المخصبات واألسمدة الكيماوية أو عن طريق تربة اصطناعية .

ا لذل -  .ك تراجع مردودها وهي مهددة بالتصحر خاصة في المناطق المعتدلةتعاني التربة اليوم تدهورا مستمرا

 المياه :  -3

أقدم الحضارات المزدهرة الزراعية مثل حضارة السومرية والفرعونية و الهندية قامت بشق قنوات وإقامة  -

 سدود واستغال مياه الينابيع والواحات لتأمين المياه لزراعاتها .

قدمة فتوسعت األراضي الزراعية في السهول و الصحاري التي لم تستغل من أما اليوم أصبحت تقنيات الري مت -

 قبل.

 ولكن نتج عن هذا التقدم مشكالت عديدة منها : تراجع زراعة األنواع المحلية ،تملح التربة وتراجع المراعي    -

 

  الدرس الثاني: الزراعة :مقومات اإلنتاج الزراعي 
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 التضاريس : -4
  .الزراعياإلنتاج تعريف التضاريس: سهول وهضاب وجبال من مقومات 

 :تضاريس في المجال الزراعيأثر ال -

ونقل  اآلالتالسهول والهضاب تسهل استخدام  في عنصر مؤثر في المناخ وفي تقنيات و وسائل العمل الزراعي  
 .تتطلب طاقة عالية وجهد كبيرألنها الزراعة في المناطق الجبلية صعبة ومكلفة  أما  اإلنتاج

 
 ؟إلنتاج الزراعي المقومات البشرية واإلقتصادية ل ما هي ثانياا :

 اليد العاملة : -1

 اليد العاملة في الدول المتقدمة -أ

العمل من جهة ومكننة اإلنتاج  كفاءة وتنظيم بسبب مرتفعة  ولكن اإلنتاجية الزراعية    %10من  ألقلتنخفض النسبة 

 من جهة أخرى . 

 اليد العاملة في الدول النامية -ب

 والمعداتاآلالت نقص في و  غياب الكفاءة والتنظيمبسبب فةضعي واإلنتاجية  %50النسبة مرتفعة ألكثر من 

 .عقلية المزارع ترفض التجديدو

 الرساميل : -2

 :رأس مال متحول / متنقل -أ

 مياه / أعالف  / مواد بسيطة طبيعية = بذور / مشاتل / سماد العضوي -

 كأجور العمال مواد مالية تستعمل لتأمين النفقات -  مواد بسيطة صناعية = مبيدات / سماد العضوي -

 رأس مال ثابت  -ب

 المنتجة ت / التجهيزات المائية / الحيواناتالآلاللمباني الزراعية / ا -

 يضطر المزارع لتجديد هذه العناصر عندما تصبح غير صالحةد ق -
 

 التقنيات ووسائل اإلنتاج : -3

 صداتات / طائرات / حارراتقنيات حديثة : ج  -     سان والحيواناإلنطاقة تعتمد على  تقليدية:تقنيات  -

 المختبرات ووسائل اإلنتاج : -4

 إلنتاجية عالية و مقاومة األمراض والتكيف مع المناخ  تأصيل الحيوانات والنباتات:  الهندسة الوراثية -أ

    جو  فينتاج محاصيل في تربة اصطناعية وإلزيادة خصوبة التربة  وتحسين طرق الري :  الهندسة الزراعية -ب
 .اصطناعي
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 لمواصالت واإلتصاًلت :ا - -5

 أثرها في الزراعة :

 تسهل انسياب العمل واآلالت والمحاصيل -

 تربط المنتج باألسواق -

 البورصة هي التي تحدد األسعار -

 المزارع يراقب اتجاهات الطلب ليختار نوع الزراعة . -

 

 األسواق : -6

 أثرها في الزراعة :

 تحرك اإلنتاج الزراعي -

 يوجد أسواق واسعة حيث القدرة الشرائية عالية -

 تتراجع الزراعة حين تكون األسواق ضيقة -

 اتجهت الدول النامية نحو تلبية حاجات السواق الدولية -
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 الزراعات الواسعة

المساحة مزروعة بهدف زيادة  تعتمد على توسيع(

 إلنتاج(

 الرعي الواسع

 في المناطق الصحراوية / الجافة -

 على الرعاة قطع مسافات بسبب ندرة الغطاء النباتي  -

 يرتبط بحياة الترحال -

 تتراجع البداوة بعمل التوطين  -

 الزراعة المتنقلة

 اإلستوائيةمناطق السافانا والغابات  توجد في  -

تستخدم الناراإلستصالح األرض والحصول على  -

 الرماد كسماد

 سنوات حتى تنهك 3تستغل األرض  لمدة  -

تترك األرض وينقل الى أرض اخرى  -

 الزراعة المروية

 تنتشر في مناطق جافة مثل وادي النيل / سهل الفرات / سهل -

 الهندوس

 ب شق قنوات الري / استخدام الضخ اآللي /شهدت تطور بسب -

 بناء السدود / توصيل الكهرباء

 تتسم بالجمع بين الحاجات المحلية وحاجات السوق الدولية  -

 زراعة الواحات

 توجد في الصحراء -

 تجمع بين زراعة األشجار المثمرة والخضار -

 تستفيد من ضل النخيل لتخفيف التبخر -

 سبب انجذاب الشباب الى حياة المدن /تراجع زراعة الواحات ب -

 تحول بعضها الى مناطق سياحية / تم تحديثها 

 زراعة األرز 

المياه التالية  تنتشر في آسيا الموسمية حيث تتوافر )الشروط -
 الوافرة /حرارة عالية / اليد العاملة / التربة الفيضية

 لحراثةتعتمد على اليد العاملة الوفيرة نتيجة لتعدد العمال كا -

 والغرس والحصاد

 بشكل مكثف لتوفير الدلتاءات اآلًلتبورما وتايلند تستعمل  -

الواسعة ويخصص قسم من انتاجها للتصدير

  الدرس الثالث: الزراعة :األنماط الزراعية  
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 الزراعة الحديثة

 الزراعات المتخصصة

 اإلنتاج(تتمثل في الزراعات أحادية )

 الزراعة المتنوعة

 اإلنتاج(تتم بتنوع )

 استثمار الموارد الغابية

 لماشية الكثيفةتربية ا

 تنتشر في غرب أوروبا وشمالها -

 ومنطقة البحيرة الكبرى وفي استراليا

 تربية األبقار واألغنام إلنتاج الحليب -

 في اسطبالت حديثة

 المراعي غنية مزروعة باألعالف -

 تربية الماشية الواسعة

 تسود في اغلب بلدان العالم -

 المراعي مسيجة -

 تطبيق الدورة الرعوية -

 اإلهتمام بزيادة الطاقة الغذائية -

 تأصيل القطعان لتحقيق مردود اعلى -

 من اللحوم والصوف من حيث النوعية

 زراعة القمح والحبوب

تسود في الوًليات المتحدة األميركية - 
 استراليا/روسيا / اوروبا / الصين/

 اإلنتاج ضخم والردود مرتفع -

 تخزين اإلنتاج في صوامع كبيرة -

 جزء كبير من اإلنتاج تصدير -

 اتساع مساحات األراضي  المزروعة -

 مكننة اإلنتاج -

يعتبر المزارع األمريكي رجل أعمال  -
يمارس الزراعة في فترات معينة يتمتع 

 بمهارات كاإلدارة ويراقب بورصة األسعار

 الزراعة العلمية متعددة اإلنتاج

تزدهر في غرب ووسط أوروبا والمناطق  -

 المتوسطة

تجمع بين تربية الماشية و زراعة  -

 الحبوب

 و الخضر

 من أهدافها تجنب فائض اإلنتاج وهبوط -

األسعاروتلبية حاجات السوق والحفاظ على 

 خصبة التربة

 الزراعة الرأسمالية في العالم النامي

 تنتشر في المناطق اإلستوائيةوالمدارية -

 تقع على السواحل بالقرب من الموانئ -

 التوخطوط المواص

 اإلنتالج مخصص للتصدير -

تنتج األناناس والكاكاو والبن والقطن  -

 والمطاط

 تمويلها من مؤسسات كبرى -

 تشغيل العمال المحليين -

 تستعمل المكننة بكثافة -

 تتوسع على حساب الزراعات المعيشية -

 %من مساحة اليابسة 30تغطي حوالي  -

 إلنتاج األخشابمجال اقتصادي  -

 لقسمين: ذات األخشاببات تنقسم غا -

 اخشاب لينة / ذات اخشاب صلبة

 صعوبات التي تواجه استثمار الغاباتال -

 طول فصل الجليد  -أ

 المدارية كثافة النباتات في المناطق -ب

 كثرة المستنقعات -ج

 بعد الغابات عن موانئ التصدير -د

 



9 

 

 
 
 
 

 عرف مفهوم الصناعة.

 تصادي وهي مجمل النشاطات التي تحول المواد األولية أو الزراعية إلى مود نهائية.القطاع الثاني من النشاط اًلقهي 

 ما أهمية الصناعة؟- ٢

 تحرك اًلقتصاد بكامله.  -

 مصدر التجديد التقني. -

 تملي على الزراعة والخدمات أن تتبعها ألنها تمدها بطرق اإلنتاج الحديثة وأدواته. -

 عة والمقومات البشرية؟عدد المقومات الطبيعية للصنا- ٣

 المقومات البشرية                                                                     المقومات الطبيعية 

 الـرساميل. -1                                                                         الموارد. -1

 الـيد العاملة.   -2                                                              الخامات المعدنية. -2

 الـسوق. -3                                           موارد متجددة وموارد غير متجددة.-3

 عدد الموارد الطبيعية التي تتركز عليها الصناعة.-4

 (. الموارد األولية ) تـحولها الصناعة لسلع استهالكية -

 مصادر الطاقة ) تولد القوة المحركة لآلًلت التي تعطي اإلنتاج (. -

 ؟أين توجد الخامات المعدنية التالية- ٥

 الفلزات: توجد في الطبقات القديمة التكوين )حديد األورال والسويد والبرازيل وكندا ... (. -

 )مناجم األباًلش والكتلة الرينانية(.الفحم الحجري: تقع عند حافات الركائز القارية وأحيانا في وسطها -

 النـفط: تكمن في الطبقات الرسوبية المنكشفة أو الواقعة تحت مياه البحر على الرصيف القـاري ) الخلـيج -

 العربي وخليج المكسيك وبحر الشمال(.

 عرف مفهوم الموارد المتجددة و الموارد غير المتجددة.- ٥

 باستمرار كالضوء والحرارة والهواء والماء والموارد النباتية والحيوانية.الموارد المتجددة: موارد تتجدد  -

 الموارد غير المتجددة: موارد ًل تجدد نفسها إًل بعد ماليين السنين كالنفط والغاز والفوسفات والنحاس.-

  نواعها  الدرس الرابع: الصناعة: مقوماتها وأ
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 عدد طرق المحافظة على الموارد غير المتجددة.- ٦

 كان الموارد غير المتجددة أو النادرة.إحالل تدريجي للموارد المتجددة والوافرة م -

 تـطوير استخدام الطاقة الذرية وحرارة األرض الجوفية. -

 إعادة تصنيع ما تلف من المواد المصنعة. -

 كل من : بين الفرق اـم  - 7

 يةاإلنتاج لالرسامي النقدية لالرسامي

 المالية ساتـوالمؤس صارفـالم في المتوافر لالما مجموع -

 المختلفة.

 .اوتشغيله وتجهيزها المصانع بناء في استثماره يمكن -

 المتخصصة والمؤسسات الصناعية المصارف تؤمن        -

 الرساميل. هذه في

 .معين دـبل ضمن العاملة اآلًلت والمنشآت لالمعام مجموع -

 جديدة ناعيةـص تثماراتـاس دثتـح كلما باستمرار تتزايد - 

 . وتحديثها لالمعام توسيع لدى أو

 صناعيةـال لدوـال في جدا كبيرة لالرسامي هذه قيمة -

 .النامية لالدو في ومحدودة

 عيةالصنا لالدو في الصناعيةاالعاملة  اليد   النامية لالدو في الصناعية العاملة اليد

 . داإلعدا في والنقص لالتأهي ضعف من تشكو  -

 عدم توافر كودار الوسطى محلية  -

 الفني. التعليم لخال من لتأهيـوال األعداد -

 توافر الكوادر الوسطى. -

 الصناعة: في العاملة ديـاألي أنواع عدد- 8

 العادية: تنفيذ المهمات . -

 الكوادر الوسطى :تيسير أقسام اإلنتاج في المعامل والورش . -

 .الكوادر العليا :مؤلفة من المهندسين والخبراء و الباحثين -

 ؟الصناعي النمو على السوق أثر بين -9

 الكبيرة  واقـاألس نـع صناعيةـال المؤسسات تفتش لذلك المتزايدة الحاجات لتلبي المؤسسات توسعت اًلستهالك زاد اكلما 

 المتحدة والوًليات اـوألماني سعوديةـال واقـكأس داخيلهاـم اعـارتف حيث أومن والهند الصين كأسواق سكان عدد حيث من

 . األمريكية

 عات الموجودة :عدد أنواع الصنا -10

 .الثقيلة الكيمياء صناعة  -الحديد والصلب صناعة التعدين  صناعة -جية اًلستخرا الصناعاتصناعة قاعدية : 

 الصناعات التقليدية و الصناعات المتقدمة .صناعة تحويلية: –

الصناعة الغذائية و  –المفروشات  صناعة –صناعة العدد والخياطة  -الميكانيكي   والتركيب النسيج صناعات الصناعات القديمة: – 

 صناعة الورق والطباعة .


