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 إن ندرة المياه السطحية والجوفية في بعض األقاليم العربية دفع بعض الدول العربية إلى إتباع طرق جديدة في استثمار المياه:: موضوع 

 حاجة إلى المياهابحث في أنواع األغشية المائية الجوفية في الوطن العربي وأهميتها مبيناً الموارد المائية غير التقليدية ودورها في سدا ال

 من مجموع موارده المائية  %54تقريباً وتساوي  3مليار م 90يتميز الوطن العربي بإمتداد واسع لألغشية المائية الجوفية وُيقدر مخزونها 

 : وتقسم المياه الجوفية في الوطن العربي إلى

  في ةالموجودوتلك موروثة من عصور جيولوجية سابقة   متجددة غير جوفية مياه -أ  

        العربية الجزيرة شبه وصحراء الكبرى  الصحراء

 العربي الوطنوجنوب  شمال األمطار مياه من أو والفرات  ودجلة كالنيل الكبرى األنهار مياه من الدائم التسرب عن تنتج:  متجددة جوفية مياه -ب

 :   العربي الوطن في استراتيجية أهمية ذات الجوفية مياهولل 

  الجافة وشبه الجافة المناخية ظروفه بسبب  -5

          السطحية المياه بموارد فقره -9 

 المستمر تناقصها  -3

  السنوية التغذية معدل عن يزيد بما الجوفية المياه استهّلك -5

 ما يشكل ظاهرة تهدد األمن المائي العربي  اآلخر البعض استنزاف -4

 :وهي التقليدية  الموارد المائية غير أهميةومن هنا جاءت 

 تلك التي تتوافر نتيجة معالجات تقنية للمياه غير الصالحة لّلستخدام من حيث : 

 أنها تمثل حّلً للعجز المائي في الوطن العربي -5

 تأمين مصادر اضافية ُتلبي الطلب المتزايد على الماء    -9

 إعادة استخدام المياه بعد تلوثها                   -3

 ندرة المياه السطحية والجوفية في بعض األقاليم وألنها ال تفي بالحاجةبسبب  -5

 :   فقد تم اتباع طرق جديدة في استثمار المياه منها 

 تدوير المياه أو إعادة استخدامها  ومعالجة مياه الصرف الصحي للحد من التلوث -5

 ية وهي تمثل أحياناً السبيل الوحيد المصدر الثاني هو تحلية مياه البحر أو المياه المالحة القار -9  

 من حاجته وهناك أبحاث مستمرة للوصول إلى طرق تحلية بتكلفة أقل لتخزينها جوفياً ومن الدول  %38لحل مشكلة العجز المائي الذي بلغ 

 العربية في هذا المجال قطر وسلطنة ُعمان والجزائر والعراق ومصر

 لمنازل ومن الجريانات السطحية الموسمية مثل اليمن وسورية ُيستفاد منها في ري مشاريع حصاد مياه األمطار من أسطح ا -3

 المزروعات أو تأمين المياه المنزلية                                   

 هناك مشاريع االستمطار ) المطر الصناعي ( -5
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 مناخية وسوء االستثمار ساهم في وجود أزمة مائية تعاني منها برغم تنوع الموارد المائية في الوطن العربي إال أن الظروف ال موضوع :

 : ابحث في المشكّلت المائية في الوطن العربي وما الحلول المناسبة لمعالجة أزمة المياه فيهمعظم الدول العربية 

 اعة والخدمات والنقل وتعاني المياه في للمياه أهمية كبيرة في اقتصاد الوطن العربي وحياة اإلنسان ألنها تشمل جميع قطاعات الزراعة والصن

 : عدة مشكّلت هيالوطن العربي من 

  : واإلدارية التقنية المشكّلت - أ 

 في السودان وجيبوتي   كالجفاف -5

   انعدام الرقابة على استغّلل المياه -9

 استنزافها وهدرها وتلوثها     -3

 ياهتهديد إمكانات االستعماالت المستقبلية لتلك الم -5

   : والتملاح واإلستنزاف الهدر مشكّلت - ب

 استنزاف المياه الجوفية نتيجة إقامة مشاريع الري    -5

 ضخا المزيد من الماء للحصول على  -9

 انتاجية مرتفعة    

 تملح الطبقات المائية الُمستثمرة بمياه مجاورة غير صالحة كمياه البحر أو السباخ  -3

  : المياه تلوث مشكلة - ج

 مياه الصرف الصحي للمدن الكبرى في األنهار دون معالجتها     تصريف -5

 تصريف نفايات الصناعات الكيماوية  -9

م المياه    والغذائية في األنهار تسما

بات والمبيدات المستعملة في الزراعة بقصد تكثيفها -3  المخصا

   : السياسية المشكّلت - د

     فيها وفرة ذات وأخرى المياه يف نقص من تشكو دول بين التفاوت -5

  المياه إلستثمار عربية خطة انعدام -9

     عليها والمحافظة

     والنيل والفرات كدجلة المائية المصادر منابع في أجنبية دول تحكم  -3

  الدول يهدد الذي الصهيوني الكيان هناك -5

 المجاورة العربية الدول حساب على المائية الموارد ويغتصب المجاورة

   : العربي الوطن في المائية الموارد لترشيد الحلول -هـ 

   العربية الدول بين عدالة األكثر التوزيع -9                                                                      العربي التعاون -5

 األجنبية األطماع أمام ثباتاً  األكثر الموحد الموقف -5                                     إضافية موارد عن تنسيقاً  األكثر البحث -3
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 تعاني التربة في الوطن العربي من مشكّلت أساسية أبرزها التصحر :  :موضوع 

 ابحث في أسباب التصحر ومظاهره وما اآلثار الناجمة عنه وما هي الحلول المناسبة لحماية التربة من التصحر

 هي أثمن من أثمن شيء ُيقام فوقها ألن عملياتها تستغرق ردحاً طويّلً من الحقب وتعاني التربة من الوطن العربي  التربة كمصدر طبيعي

 من مشكّلت أساسية أبرزها التصحر وغزو الصحراء لألراضي الزراعية وخروجها من نطاق االستثمار الزراعي

 :  ومن أسباب التصحر 

 الرعي الجائر                     -9                                           الزراعة الجاهلة   -5

 الزحف العمراني -5                                           قطع األشجار      -3

 : ومن مظاهره

 هجرة الكثبان الرملية              -5

 انجراف التربة                   -9

 تملح التربة -3

 التربة بسبب قلة استخدام السماد العضوي وعدم إتباع الطرق العلمية في استغّلل األرض وعدم إتباع الدورات الزراعية استنزاف  -5

 التلوث الناتج عن استعمال المبيدات                     -4

 التوسع العمراني  -8

 : ومن اآلثار الناجمة عن التصحر

 ة البعلية والمروية من االستثمار    خروج مساحات واسعة من األراضي الزراعي -5

 تراجع االنتاج الزراعي والحيواني والصناعي -9

 انخفاض الدخل والناتج اإلجمالي ووسطي دخل الفرد السنوي فيها -3

 مشكلة األمن الغذائي حيث أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي في اتساع مستمر -5

 : التصحر في الوطن العربيومن الحلول المناسبة لحماية التربة من  

 أكساد اهتمت بمراقبة األراضي المعرضة  -أُحدثت مؤسسات كمؤسسة المركز العربي لدراسات األراضي الجافة والقاحلة  -5   

 للتصحر ومعالجة أسبابه 

 إقامة حمّلت تشجير في المناطق الجافة وشبه الجافة  -9 

  بناء المدرجات الجبلية للحد من اإلنجراف  -3 

 الفّلحة بشكل يوازي خطوط الكونتور                                -5

        العشبية األشرطة أو األشجار بغرس السيول جريان توجيه  -4
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 يأخذ التوزع الجغرافي للسكان في الوطن العربي عدة أنماط جغرافية :: موضوع 

 ربي مبيناً دور العوامل الطبيعية وطرق المواصّلت في هذا التوزعابحث في أنماط التوزع الجغرافي للسكان في الوطن الع 

 ) مّلحظة : سأذكر هنا كل العوامل المؤثرة في التوزع السكاني وهي العوامل الطبيعية وطرق المواصّلت والعوامل االجتماعية والعوامل 

 اإلدارية ألنه قد يأتي أحدها كسؤال منفصل عن الموضوع (

 وطن العربي بشكل غير متوازن جغرافياً حيث يتمركز السكان بشكل كبير في بعض المناطق ويندر وجودهم في مناطق يتوزع السكان في ال

 :  ومن أنماط التوزع الجغرافي للسكان في الوطن العربيأخرى 

           : البحرية للسواحل الموازي الخطي النمط - أ

                                                         انتشاراً  األكثرالنمط  وهو -5

   العربية البحرية السواحل طول على يمتد -9

    : البحرية السواحل مع المتعامد الخطي النمط - ب

 ( والفرات ودجلة النيل)  العربي الوطن في الموجودة الكبرى باألنهار وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط -5

              ساحلال على متعامدة طويلة امتدادات في -9

                                : المساحي التوزع نمط - ج

                            متصلة شبه واسعة مساحات شكل على السكان فيه يتوزع  -5

 السودان في الحال هو كما -9

 :   الُمبعثر التوزع نمط - د

  مبعثرة سكانية تجمعات شكل على السكان فيه يتوزع -5

   العربية الصحاري في المنتشرة الواحات في الحال هو كما -9 

  ومن العوامل المؤثرة في هذا التوزع : -

          تعد هذه األنماط انعكاساً للعوامل الطبيعية التي رسمت الحدود العامة للمناطق المأهولة بالسكان :  : الطبيعية العوامل - أ

    ألنهار دجلة والفرات والنيل  الفيضية السهول إلى عبر التاريخ  السكان انجذاب -5  

 كما كانوا ينجذبون إلى مناطق السهول الساحلية  -9

 مناخ المعتدل لألمطار الوفيرة  ذات التربة الخصبة وال

  لألمن وطلباً  اإلضطهاد من هرباً  السكان جماعات إليها لجأت التي الجبلية المناطق -3

 م واضح مثل مرتفعات القبائلثم تميزت بإزدحا والحماية

 :  اإلدارية والعوامل اإلجتماعية والعوامل المواصّلت طرق:  إلى وتقسم  البشرية العوامل - 

    : ووسائلها المواصّلت طرق - أ 

 عديدة جهات من القادمة التجارة لقوافل معبراً  جعله العربي للوطن الجغرافي الموقع -5

   الصحراء حواف على صغيرة واحات مواقع في المحطات مدن من العديد قيامكان سبباً في  -9
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 وبغداد وحلب كدمشق التجارية الطرق طول على -3

 القناة منطقة إعمار في ساهم السويس قناة فشق األخرى السكانية اتعوالتجم العربية المدن نموكان لتطور وسائل المواصّلت أثر فعال في  -5

   :  اإلجتماعية العوامل - ب

     عربي قطر كل في السائد اإلجتماعي بالنظام تتمثل -5

  الواسعة الزراعية الملكيات فيها تتركز التي فالمناطق -9

   الفّلحين من قليّلً  عدداً  تتطلب زراعتها ألن السكان قليلة مناطق هي

 وتكون منطقة كثيفة السكان ألراضيهم ُمّلكاً  يكونون الفّلحين ألن السكان كثيفة تكون الصغيرة الملكيات فيها تسود التي المناطق و -3

   : اإلدارية العوامل - ج

   السكان تزايد على اإلداري المركز ُيساعد حيث -5

   فيها المختلفة والخدمات الحكومية المؤسسات تجمعل ألنه يصبح مركزاً  -9

  القرى تليها الصغيرة المدن ثم المحافظة صمةعا ثم أوالً  الدولة عاصمة في اإلستقرار الحضرية المناطق سكان يفضللذلك  -3
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 الهجرة ظاهرة جغرافية في الحراك السكاني ولها تأثير في الحركة الديموغرافية وفي التحوالت االقتصادية واالجتماعية ::  موضوع

 افية واالقتصادية المترتبة عليهاابحث في ظاهرة الهجرة بين أقطار الوطن العربي موضحاً أسبابها واآلثار الديموغر

 الهجرة هي انتقال األفراد أو الجماعات من مكان إلى آخر بحثاً عن حياة أفضل وقد تكون هجرة دائمة أو مؤقتة وللهجرة بين أقطار الوطن 

 العربي  دور كبير في الحركة الديموغرافية والتحوالت االقتصادية واالجتماعية وهي على نوعين :

   : الطوعية ةالهجر - أ

      أفضل عمل فرص عن للبحث  -5

     النفطية الدول نحو خاصةً  -9

رة : األولى مجموعتين إلى العربية الدول تصنفحيث يتم  -3   رومص وموريتانيا واليمن وسورية والسودان الصومال)  العاملة والقوى للكفاءات مصدا

 ( الخليج دول)  الكفاءات لهذه المستوردة األقطار موعةمج:  والثانية ( واألردن  وتونس والجزائر والمغرب

    : القسرية الهجرة - ب

 إلى الدول العربية والعالم   م5081 عام ونكسة م5056 عام نكبة بعد  فلسطين في ألهلنا حدث كما -5

 م9993 عام للعراق األمريكي اإلحتّلللإلشقاء العراقيين بعد و -9

 فقد تكون آثاراً ديموغرافية تتمثل في : د الُمرسلة للمهاجرين والبّلد الُمستقبلة لهموتترك الهجرة آثاراً في البّل

 زيادة حجم السكان                                                          -5

 معدالت نموهم  -9

 سنة (                       85 - 54ارتفاع نسبة األعمار الُمنتجة )  -3

 نسبة الذكور مقارنًة باإلناث  ارتفاع -5

 وقد تكون آثاراً اقتصادية سلبية وإيجابية على المنطقتين الُمرسلة والُمستقبلة حيث : 

 ُتساهم األيدي العاملة في تطور وتنمية االقتصاد القومي في الدول الُمستقبلة  -5

 لة            تشكل تحويّلت المغتربين رافداً مهماً لإلقتصاد الوطني للدول الُمرس -9

ل ميزانها التجاري -3  مما ُيعدا

 أما السلبيات فتتمثل في نقص اليد العاملة والكفاءات العلمية والمهنية -5
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ز السكان فيها وأدى ذلك إلى بروز مشكّلت أعاقت التنمية : موضوع   :  ظهرت في الوطن العربي مدن مهيمنة نتيجة لتركا

 ربية وما أهم الحلول المناسبة لهاابحث في مشكّلت المدن الع

ز السكان الحضر في مدن قليلة العدد وبروز المدن   الكبيرة المهيمنة مما لم يأخذ النمو الحضري طريقه بصورة متوازية مما أدى إلى تركا

 ذه المشكّلت :أضرا بتوازن المدن وخلق صعوبات أمام عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية في الدول العربية ومن أهم ه

 :  إلى يؤدي المدن سكان عدد في السريع التزايد - أ

    عشوائية مساكن  -5

    واالجتماعية والنفسية والعضوية منها البيئية األمراض من للعديد المناسبة البيئة العشوائي السكن يوفر حيث -9

 وقد يفوق عدد سان هذه المناطق نصف سكان المدينة الريف في الحضرية قالمناط تمدد أثناء عشوائية سكن مناطق إلى الزراعية األراضي تتحول -3

    : الشرب مياه - ب

   خلافت أزمة في مياه الشرب من حيث الكمية المتوافرة ونوعيتها  -5

     واستهّلكها المياه طلب في تزايد من عنه يترتب وما المتزايد الحضري النمويؤدي  -9

 والصناعة السكن مخلفات من المياه هذه من جزءاً  يصيب الذي التلوث  -3

   : وآثاره النقل - ت

 خلق مشكّلت ازدحام مرورية أو ضوضاء أو ضياع ساعات العمل    -5

 مما خلق التوتر النفسي وتدني االنتاجية -9

 تلوث البيئة بالغازات التي تنفثها المركبات وما يترتب عليها من أمراض نفسية -3

   : الصحي الصرف - ث

 تتراوح نظم الصرف الصحي في المدن العربية من الشبكات العامة الحديثة في المناطق المنظمة عمرانياً  -5

ب في الشوارع وما ينجم عنه من أوبئة خاصة في السكن العشوائي -9  إلى حفر الصرف الصحي حيث تصا

   :  النفايات - ج

 أضحى تراكمها يهدد صحة البيئة واإلنسان    -5

   والقوارض والعوض الذباب توالد على تساعد ألنها مصدر لألمراض  وهي -9

 المياه ومصادر والهواء التربةتلوث  الضارة الكيميائية والمواد األبخرة على بإحتوائها الصناعية المناطق مخلفات تزيد -3

  :  السطحية المياه تصريف - د

ع المياه السطحية وركودها مشكّلت صحية و -5  بيئية في المدن العربية   يخلُق تجما

 غياب شبكة تحتية لتصريف مياه األمطار في األحياء الفقيرة ومناطق السكن العشوائي -9

   :  وآثارها الصناعة - هـ

 تلوث البيئة بالضوضاء     -9واعه الماء والهواء والتربة                        تؤدي إلى التلوث بأن -5

ب مخلفات التصنيع إلى األراضي المجاورة عاملة على تدمير التربة  -5                                   ازية مختلفة  تلوث الهواء بمركبات غ -3  تسرا

 ولن يكون هذا الحل إال من خّلل التخطيط العمراني الذي يمكنه وحده من ضبط  هذه المظاهر المتفاقمة في المدن العربية تطلابت حّلً لها

 السكان والعمران بشكل يحافظ على صحة اإلنسان وسّلمته كما يحافظ أيضاً على جمال الطبيعة ونشاط المدينة األزمات وحركة
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 الزراعة في الوطن العربي نشاط بشري قديم رافق حضارة اإلنسان في هذا الجزء من العالم وال تزال الزراعة في الوطن العربي موضوع : 

 تعاني من مشكّلت : 

 الزراعة في الوطن العربي مبيناً مشكلة األمن الغذائي وأسبابها وما هي مقترحات تطويرها                    ابحث في مشكّلت 

 ير من الدول العربية على الزراعة لما لها من أهمية كبيرة في توفير المنتجات الغذائية ة االقتصادية واالجتماعية في الكثتعتمد التنمي

 لكن الزراعة في الوطن العربي ال تزال غير قادرة على تلبية االحتياجات المتزايدة للسكان نتيجة  والصناعية وتوفير فرص العمل

     عدة مشكّلت هي : 

 اعتماد معظم الدول العربية على الزراعة البعلية لمحدودية الموارد المائية وضعف إدارتها   -5

 الزراعي  خروج بعض األراضي من دائرة االستثمار -9

 النقل والتسويق وقلة استخدام المكننة   ضعف -3

نة والمبيدات واألسمدة بالشكل الكافي -5  عدم توافر البذور المحسا

 عدم استغّلل معظم األراضي الصالحة للزراعة  -4

 تفتات الحيازات الزراعية    -8

  مشكلة األمن الغذائي -

 دى القريب والبعيد كماً ونوعاً وباألسعار التي تناسب دخل المواطن العربي وتعد مشكلة والتي تعني قدرة المجتمع على توفير الغذاء للمواطنين في الم

 األمن الغذائي من أبرز المشكّلت التي يعاني منها الوطن العربي والتي 

             من أسبابها :

 ارتفاع معدالت النمو السكاني                   -5

             الهجرة من الريف إلى المدينة    -9

 لزراعي                         تراجع االنتاج ا -3

 زيادة االستهّلك في بعض األقطار العربية  -5

 ركاالعتماد على االستيراد الخارجي مما أدى إلى اتساع الفجوة الغذائية في الوطن العربي لتصل إلى النصف من الحبوب وإلى الثلثين من الس -4

 لتطوير الزراعة في الوطن العربي وتحقيق األمن الغذائي : ومن الحلول المقترحة

 تحقيق تكامل اقتصادي عربي -5

 توظيف األموال العربية النفطية في األقطار العربية ذات الطابع الزراعي مثل السودان والصومال -9

سع بالمساحات المزروعة    -3  تحسين األنواع النباتية والتوا

 تخدام التقنيات الزراعية الحديثةإقامة مشاريع الري واس -5
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 تعد السياحة مورداً أساسياً للدخل القومي , والوطن العربي غني بمقومات سياحية متنوعة ولكن هذا القطاع لم يتطور بما : موضوع 

 أيكابحث في مقومات ومعوقات السياحة وما المقترحات المناسبة لتطوير هذا القطاع بريتناسب وهذه المقومات :   

 للسياحة أهمية كبيرة في الدخل القومي وتأمين فرص العمل كما أصبحت حاجة اجتماعية واقتصادية وثقافية وتقسم مقومات السياحة إلى :

 مقومات طبيعية وتشمل : -5

 شتاء      لالفصول وخاصة الصيف واحيث ساهم امتداد الوطن العربي الكبير في إمكانية توافر المواقع السياحية التي تصلح لمختلف  -5:   الموقع - أ 

 كما أنه بموقعه المتوسط يعد جسر اتصال بين قارات العالم القديم -9

 هو عامل جذب مهم يؤثر في مزاج اإلنسان وراحته     -5:   المناخ - ب

 ويشمل على أقاليم مناخية متنوعة مثل البحر المتوسط  الذي يجذب السياح في فصل الصيف     -9

 كالجبال والهضاب والسهول واألودية النهرية والبحيرات بأشكالهاوهي متنوعة :  ضاريسالت - ج

 : مقومات بشرية وتشمل -9

                     حيث يعد الوطن العربي الموطن األول لإلنسان  -5:   التراث الحضاري - أ 

                                                                                  مستقراً للحضارات -3                                                  مهد الديانات الثّلث    -9

 غناه باآلثار التاريخية واألماكن المقدسة -5

 مثل األسواق حول المدن أو القّلع أو الحصون ووجود أبنية أثرية قديمة   -5:   المعالم العمرانية - ب

 ميز معظم المدن العربية بوجود قسم قديم يضم سوراً أو قلعة كاألبنية األثرية القديمة في دمشق والقاهرةتت -9

 تسهم في  تشجع حركة السياحة الداخلية والخارجية  -5:   اإلستثمارات السياحية - ج

 ال تزال االستثمارات في المشاريع السياحية العربية محدودة -9

 :   األطر البشرية - د

 ال ُيكتب النجاح لإلستثمار في المشروعات السياحية إال بتوافر أطر بشرية مؤهلة في مجال السياحة  -5

 : أما معوقات السياحة فهي -3

 عدم وجود أطر بشرية مدربة ومؤهلة       - أ 

 االستثمارات السياحية ال تزال محدودة - ب

 ة والخارجية           األمن واالستقرار يؤثر في حركة السياحة الداخلي - ج

 العّلقات السياسية بين الدول تؤثر سلباً أو ايجاباً في السياحة  - د

 : من مقترحات تطوير السياحة -5

 تدريب العاملين في مجال السياحة        -أ 

 إدخال التعليم الفندقي ضمن مناهج التعليم -ب 

 توفير األمن واإلستقرار                      - ج

 عقد دورات تدريبية متعاقبة في المجال السياحي -د 

 أن السياحة تمس جميع نواحي الحياة البشرية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية لذلك ال بد من تطويرها واإلرتقاء بها من وهكذا نجد 

 زمة لها من مطاعم وفنادق ومواصّلت خّلل إقامة المتاحف والمعارض السنوية والمهرجانات ومعارض الكتب  وتوفير البنى التحتية الّل
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 دراسة حالة في جمهورية مصر العربية :: موضوع 

الة وظلت طوال تاريخها ابحث في مقومات السياحة في مصر وما أنواع المنتج السياحي فيها  ُ   رفت مصر منذ تاريخها بأنها مقصد للسائحين والجوا

 الوسيط والحديث كذلك

 :  رومن مقومات السياحة في مص 

 مقومات تاريخية مثل آثار الفراعنة والحضارة الفرعونية واآلثار الدينية           -أ

 الموقع الجغرافي    -ب

 المناخ المعتدل            -ج

 سواحلها السهلة الممتدة                     -د

 وتتمتع مصر كمقصد سياحي بتنوع مجاالت السياحة  شواطئها وما تحويه من كنوز الشعب المرجانية -هـ 

 :  ومن أنواع المنتج السياحي في مصر 

 السياحة الثقافية واألثرية بإعتبارها أقدم أنواع السياحة في مصر حيث يوجد فيها ثلث اآلثار المعروفة في العالم أجمع - أ

 السياحة الترفيهية وسياحة الشواطئ         - ب

 ينية             السياحة الد - ت

 السياحة العّلجية              - ج

 السياحة البيئية - ح

 السياحة الرياضية      -خ 

 سياحة المهرجانات            - د

 سياحة مراكز الغوص  تمثل نشاطاً سياحياً يلقى رواجاً كبيراً    -هـ 

 :    تعد مدينة شرم الشيخ -9

    من أكبر مراكز الغوص في العالم -5

 تتمتع بإمكانات بيئية وطبيعية فريدة ومتنوعة -9

  وهي مصيفاً ومشتًى عالمياً لمحبي الصيد والسياحة والغوص تحت الماء      -3

ة بأحدث األجهزة -5  وفيها أكبر مراكز الغوص المجهزا

 االنتفاع وانتعشت سياحة بيوت اإلجازات حيث يتيح هذا النمط الجديد لغير المصريين حق التملاك و -م 

ردة في السنوات الستة الماضية حيث ُعقد على أراضيها أكثر من مؤتمر عالمي كان أبرزها  -ن   وحققت سياحة المؤتمرات زيادة مطا

 المؤتمر القومي للسكان ومؤتمر القمة اإلفريقي

 د من المهرجانات التي تحظى بإقبال سياحة المهرجانات التي تعد من أهم وأحدث وسائل الجذب السياحي وتنفرد مصر بإقامة العدي -ي

 جماهيري مثل مهرجان القاهرة الدولي لألغنية ومهرجان السينما الدولي 
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 ُيعدا النشاط التجاري أحد أهم محاور القوى السياسية واالقتصادية لدول الوطن العربي ومن الوسائل الهامة لتحقيق التنمية موضوع :  -

 طيط للتجارة الخارجية في الوطن العربي بما يخدم أهداف التنمية القومية , ُمبيناً التكامل االقتصادي والعراقيلابحث في كيفية التخ والتقدم :

 التي تحول دون تحقيقه , وما الُمقترحات برأيك لتفعيل االقتصاد العربي .

 هي عّلقة عضوية حيث تسهم الصادرات بتنمية الدخل للتجارة أهمية كبيرة في الوطن العربي ألن العّلقة بين حجم التجارة والنمو االقتصادي 

 القومي وتوفر الصادرات المتطلبات السلعية و الخدمية التي ُتعدا قاعدة التنمية االقتصادية

 ويتم التخطيط للتجارة الخارجية من خّلل اإلجراءات التالية :

 توسيع قاعدة الصادرات وتنويعها                                  -5

 تنويع منافذ االستيراد والتصدير -9

 التقليل من استيراد السلع االستهّلكية الكمالية                   -3

 تنشيط دور الصادرات غير التقليدية -5

 ويهدف التكامل االقتصادي  تحقيق تغييرات هيكلية في االقتصاد ويترتاب عليها :

 اإلنتاج إلغاء كافة القيود على انتقال السلع وعناصر -5

 توحيد وتنسيق السياسات االقتصادية واإلجتماعية -9

 ومن وسائل التكامل االقتصادي العربي استراتيجية العمل العربي المشترك -3

 وتهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق التنسيق المشترك بين الخطط التنموية لألقطار -5

 العربي : ومن العراقيل التي تحول دون تحقيق التكامل االقتصادي

 استمرار التبعية للقوى الخارجية من خّلل اعتماد االقتصاد العربي على الخارج بدرجة كبيرة وبخاصة في مجال السلع الغذائية كالقمح  -5

ز اعتماد الدول العربية على الخارج إلستيراد مستلزماتها  وانخفاض نسبة مساهمة الصناعة التحويلية مما ُيعزا

 لدول العربية من األسواق المالية العالمية  ومعظم األقطار العربية النفطية تحتفظ بمدخراتها لدى هذه األسواقارتفاع مديونية ا -9

 ضعف اإلرادة السياسية لألنظمة العربية وعدم الرغبة الصادقة في تحقيق وحدة اقتصادية وتتجلى مظاهر الضعف بتغليب المصالح القطرية  -3

 لتزامات القومية العربيةوالعّلقات الثنائية على اال

 ضعف التنسيق بين األجهزة والمنظمات العربية المتخصصة -5

 ومن الُمقترحات لتفعيل االقتصاد العربي :

 إقامة مشروعات استثمارية على درجة عالية من التنسيق والتخطيط المشترك -5

 تحقيق التنسيق المشترك بين الخطط التنموية لألقطار العربية -9

 توزيع الثروة والدخل بين األقطار العربية وحشد الموارد المتباينة وترشيد استخدامها إلقامة تكامل اقتصادي قوي إعادة -3

 ولتحقيق ذلك ال بد من العمل بجدية على تفعيل التعاون العربي والعمل العربي المشترك من خّلل تفعيل السوق العربية المشتركة من أجل 

 قوي بين جميع األقطار العربية يقوم على التنسيق والتخطيط وإقامة المشاريع االستثمارية الوصول إلى تكامل اقتصادي 

 

 

 

 

www.al3bakera.com



 
 نتيجًة للظروف الطبيعية والبشرية في سورية فإن كّلً من الترب والمياه تعاني من مشكّلت عديدة من خّلل دراستك موضوع:  موضوع -

 المياه والترب في سورية :

 سورية وما أسباب التصحر ونتائجه وبرأيك ما الحلول المناسبة لمكافحة التصحر بيان أهم أنواع الترب في 

 من مساحة سورية وتفتقر الترب السورية للعناصر المعدنية وخاصة اآلزوت والفوسفور والمواد العضوية  %03تغطي الترب حوالي 

 وتعاني من غالبية أشكال التدهور 

 : ومن أهم أنواع الترب في سورية

 والجبلية والسهبية والفيضية والملحية وقد بات التصحر يهدد مساحة كبيرة من األراضي السورية ة المتوسطية الترب 

  : وذلك بسبب

 اإلنجراف المائي في المناطق الساحلية وخاصة الجبلية علل :  -أ

 لطبيعة المناخ والتضاريس             -5

 معدالت الهطول المطرية العالية      -9

 واصف المطرية المتكررة  الع -3

 المنحدرات الطويلة والشديدة          - 5

 الغطاء النباتي المشتت -4

 اإلنجراف الريحي بسبب تدهور التربة      -ب

 التملح                                    -ج

  ي التوازن البيئياألسباب الثقافية واالقتصادية واالجتماعية المؤسساتية التي تؤثر في حدوث الخلل ف -د

  : ومن أبرز نتائج التصحر

 خروج مئات الهكتارات من األراضي الزراعية عن نطاق االستثمار     -أ

 مليون هكتار    1,9انخفاض مساحة األراضي القابلة للزراعة بمقدار   -ب

 ألف هكتار من االستثمار في حوض الفرات بسبب التملح 594خروج حوالي  -ج

 ئد المالي لزراعة المحاصيل واألشجار المثمرة      انخفاض العا -د

 تدهور الحياة البرية واختفاء عدد من الحيوانات والطيور البرية -هـ 

  : ومن أهم الحلول لمعالجة مشكلة التصحر

 تجديد الغطاء النباتي بزراعة األنواع النباتية المتكيفة مع البيئة الجافة  -5

 وقف الزراعة البعلية     -9

 وقف االحتطاب       -3

 استخدام طرق الري الحديثة .  -5
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 على الرغم من أن الهجرة أقل العوامل الديموغرافية في إحداث تغييرات في عدد سكان سورية فإنها ظاهرة اجتماعية كانت وال : موضوع 

 تزال موجودة في سورية : 

 اردة للسكان في سورية ابحث في أصناف الهجرة في سورية وما المحافظات الجاذبة والط

 الهجرة هي انتقال السكان أفراداً أو جماعات من مكان إلى آخر طلباً لحياة أفضل وتقسم الهجرة إلى قسمين :

 التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين وكانت بسبب ركود  الهجرات القديمة -5  : الهجرة الخارجية وتقسم إلى -أ

 تردي الزراعة واتجهت فيها الهجرة إلى األمريكيتين ومصر ثم إلى أوروبا وكانت من قبل الريفيين الفقراء الذين يبحثون عن الصناعة و

 فرص عمل

 م وقد أصبحت اصطفائية تجتذب فئات الشباب بقصد الدراسة نحو أمريكا وأوروبا مما مهاد 5034بدأت تظهر عام :  الهجرات الحديثة -9

 هرة هجرة األدمغة وما ينتج عنها من نقص في الكفاءات العلميةالطريق أمام ظا

 منذ بداية سبعينيات القرن العشرين وقد استقطب هذا النوع الكثير من  -5:   هجرة اليد العاملة والكفاءات الفنية إلى دول الخليج العربي -3

 لتحويّلت المادية التي تشكل رافداً لدعم االقتصاد الوطني أو تكون الكفاءات الفنية كهجرة المدرسين ولهذه الهجرة نتائج ايجابية تنجم عن ا

 سلبية حيث تحرم البّلد من هذه الكفاءات وتشكل خلّلً ديموغرافياً في نسبة النوع ألنها تستقطب الشباب الذكور 

 هجرة عدد كبير من التجار وأصحاب األموال  -9

 اث السياسية والعسكرية مثل الفلسطينيين والعراقيينالهجرات إلى سورية من دول الجوار بسبب األحد -5

 ارتبطت بأشكال التنمية والتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحالة االستقرار األمني السائدة في المجتمع  : الهجرة الداخلية -ب

 الريف إلى المدينةولعوامل الجذب والطر التي تحكم هذه الظاهرة وتكون هذه الهجرات بين المحافظات ومن 

 :  ريف دمشق ) فسر ( - أ : أما المحافظات السورية الجاذبة للسكان فهي -** 

 كونها قريبة من العاصمة التي تتوضع فيها الوزارات واإلدارات الحكومية المركزية    -5

 لمادية لمعظم المهاجرين                        كون العاصمة تعاني من ارتفاع  كبير في األسعار واألجور والعقارات بما يفوق القدرات ا -9

 شراء مساكن أرخص وأوسع لهم وألوالدهم في مدن محافظة ريف دمشق    -3

 إنشاء العديد من الجامعات الخاصة والمشاريع االستثمارية فيها -5

 :   محافظة الّلذقية ) فسر ( - ب

 ألنها مقصد السائحين الداخليين واألجانب        -5

 وجود أحد المرفأين البحريين الوحيدين في سورية فيها  -9

 ما تشهده المحافظة من تطورات خدمية وتعليمية بإحداث جامعة تشرين      -3

 ازدياد نسبة تمركز المنشآت االقتصادية فيها -5

 :   محافظة الرقة ) فسر ( - ج

 نتيجة إقامة سد الفرات والتوسع في استصّلح األراضي     -9راعي         كونها تشهد تطورات اقتصادية واجتماعية خاصًة في المجال الز -5

 امتّلكها فرص عمل حكومية   -5نشر شبكات وقنوات الري                                                           -3 

  -السويداء  -القنيطرة  -طرطوس  -حمص  -الزور دير  -حلب  -الحسكة  -حماة  -إدلب  -دمشق :  المحافظات الطاردة للسكان هي -** 

 : إلنخفاض المساحة المروية فيها وموجات الجفاف) فسر ( درعا وتعد إدلب من أكثر المحافظات الطاردة للسكان بعد مدينة دمشق 
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 رسمت العوامل الطبيعية والبشرية خارطة التوزع الجغرافي لسكان سورية : : موضوع 

 موضحاً أهم محاوره وما آلت إليه المدن السورية في القرن الماضي وكيف يتم إنماؤها مؤثرة على هذا التوزع ابحث في العوامل ال

 رسمت العوامل الطبيعية والبشرية خارطة التوزع الجغرافي لسكان سورية حيث يترافق هذا التوزع مع مناطق الزراعة البعلية المعتمدة 

 ية من مياه األنهار وينابيعها على األمطار والسهول الزراعية المرو

 : ويأخذ التوزع السكاني في سورية ثّلثة محاور هي

                   : المحور الساحلي -أ

 من سكان سورية     %6,1المحاذي للساحل ويتركز فيه  -5

 من مساحة القطر  %9,9رغم صغر مساحته  -9

 ويتمثل بمدن الّلذقية وجبلة وبانياس وطرطوس     -3

   : المحور الداخلي -ب

 من سكان سورية  %15يتركز فيه  -5

 ويضم أكبر المدن حلب وإدلب وحمص حماة ودرعا والعاصمة دمشق  -9

 وتضافرت الظروف الطبيعية مع الظروف التاريخية المتمثلة بأمن طريق الحج السلطاني مع ضمان أمن الطرق الداخلية للتجارة الدولية  -3

 ن السكان تقريباً     م %54ويتركز فيه  -3

   :ويتبين الفرق بالنظر إلى منطقة الجزيرة  -ج

 تتباعد المدن وتتركز على ضفاف الفرات والخابور والرقة ودير الزور والحسكة             فهناك -5

 من السكان              %51ويمثل سكان هذه المحافظات  -9

 ية  , وكان للزيادة الكبيرة في عدد السكان وارتفاع نسبة التمدين خاصة في النصف الثاني من من مساحة سور %59رغم أن مساحتها تجاوزت   -3

  اً يالقرن الماضي األثر األكبر في توسع المدن الرئيسية في سورية وهي مدن قديمة من حيث مساحتها ووظيفتها فتجاوزت حدودها المعروفة تاريخ

 ت القريبة منها إلى أحياء أو ضواحي أو مدن تابعة للمدينة الكبيرة فظهرت األحياء ذات السكن العشوائي بأسواقها القديمة وتتحول القرى  والبلدا

 وإطار من األحياء العشوائية مما يحد من إمكانيات تنمية المدينة وتطورها العمراني الحضاري المتصل 

 وإلنماء المدن السورية

 العشوائي وزيادة االهتمام بمشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب وتوزيع الكهرباء وإدارة ال بد من وضع مخططات عمرانية للحد من السكن  

 النفايات وقضايا المرور والنقل
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  دراسة حالة دمشق:  موضوع

ل أكبر واحة في بّلد الشام هي غوطة دمشق التي وفرت   تعد دمشق واحة على حافة البادية السورية وبفضل نهر بردى ورواسبه شكا

 حاجة دمشق من مياه الري والمواد الخام الزراعية كالحرير والقطن والصوف والخشب وهيأت األساس الطبيعي والقاعدة األرضية لمدينة 

 ضخمة خالدة تمتاز بالقدم واالستمرارية وتفخر بأنها أقدم عاصمة مأهولة دون انقطاع ودخلت دمشق التاريخ أساساً عن طرق موقعها 

 مثل نقطة التقاء أهم محورين للحركة التاريخية والتجارية في إقليم بّلد الشام هما :الجغرافي فهي ت

 :  المحور الطولي - أ 

 الذي يسير على طول أقدام المرتفعات الشرقية في بّلد الشام ابتداًء من آسيا الصغرى شماالً حتى الجزيرة العربية جنوباً         

 : المحور العرضي - ب 

 دمشق التي تسهال االتصال بين  -د الشام موقعاً ويحتل أهم فتحة جبلية فيه هي فتحة بيروت الذي يتوسط بّل 

 سرغايا   ومن ثم كانت التجارة عنصراً أساسياً في نشأتها  -الساحل والداخل  ) بين بيروت وبغداد ( عن طريق ممر جبلي هو ظهر البيدر 

 التاريخية شجع نموها كمركز سياحي لذلك كان من الطبيعي أن تكون دمشق إحدى مدن  وازدهارها كما أن اتصالها السهل بالبحر وعراقتها

 العرب الكبرى بل إنها كثيراً ما تسمى بالشام رمزاً لمدى ثقلها وأهميتها في كل إقليم بّلد الشام  

 ما هي مشكّلت مدينة دمشق وتحدياتها وما الحلول المناسبة لهذه المشكّلت 

 ظومة البيئية التي كانت تسود حوضة دمشق كنتيجة إلختّلل التوازن بين المتطلبات البشرية من مياه نظيفة وغذاء التي التغير في المن -أ

 كانت تتركز في المدينة القديمة وما حولها    

 التغير في المنظومة المائية فبعد أن كانت مياه األمطار وينابيع نهري بردى واألعوج  -ب

 د المدينة والغوطة بالمياه الّلزمة للسكان والري أخذ التوسع العمراني وما فرضه من تغير بإستجرار المياه النظيفة والينابيع األخرى تزو

 الصالحة للشرب بأنابيب إلى المدن والبلدات ومن ثم طرحها بشبكة الصرف الصحي مما أدى إلى عزل تدريجي لمنظومة الشبكة المائية 

 ية لغوظة دمشق      الطبيعية عن المنظومة الجغراف

قات التنمية العمرانية كمناطق السكن العشوائي واألزمة المرورية وتلوث الهواء وتلوث وشحا مياه الشرب -ج  معوا

 : الحلول 

 قيام تنمية عمرانية واجتماعية واقتصادية وسياسية على مستوى القطر كله     -5

 انتقاء عدد من المدن الديناميكية المساعدة  -9

 قليم دمشق والتي تمثل اليوم نمواً ايجابياً ودعمها بالخدمات والفعاليات المناسبة التي تسمح لها بأن تصبح أقطاباً جاذبةفي إ

 إيجاد منطقة واقية للمدينة والغوطة قادرة على أن تستوعب قسماً مهماً من السكان المستقبليين -3
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 متطورة ولكن يقف في وجه تطور الصناعة السورية مجموعة من المعوقات :توافر في سورية مقومات مهمة لصناعة : موضوع 

 ابحث في مقومات ومعوقات الصناعة في سورية وما الحلول المناسبة لتنمية الصناعة في سورية

 ) في حال كتابة الموضوع ُيكتفى بكتابة خمسة من المقومات ولكن سأذكرها كلها ألنه قد يرد سؤال منها بشكل منفصل (

 اشتهرت سورية منذ القديم بصناعاتها الحرفية الشرقية وقد مرت الصناعة بمراحل عديدة بدءاً من الصناعات النسيجية والغذائية لتصبح 

 التي تتطلبها هذه الصناعة وهي : المقوماتأكثر تطوراً في مطلع القرن الحالي وذلك لتوافر الكثير من 

   : الموقع الجغرافي - أ

 ة حلقة وصل جغرافية وإقليمية بين الشرق والغرب الذي جعل سوري -5

 وأدى إلى استقطاب استثمارات صناعية مهمة -9

  : المقومات الطبيعية - ب

 هناك نقص شديد في المواد األولية وخاصة للصناعة المعدنية وفي مقدمتها خامات الحديد -

    : امدادات الطاقة - ت

 وتتمثل بالنفط والغاز والكهرباء    ث تمتلك سورية نوعين من مصادر الطاقة هما الطاقة اإلحفورية وتعد العصب الحيوي للصناعات الحديثة حي -5

 وتعد من أفضل مصادر الطاقة بسبب نظافتها وتعدد مصادرها  -9

   : النقل والمواصّلت - ج

  : حظي هذا القطاع بأهمية متزايدة منذ سبعينيات القرن العشرين ) فسر ( -

 قاعدة مادية للبنية التحتية لّلقتصاد الوطني   بهدف تكوين  -5

 تفعيل دور جميع القطاعات االقتصادية والخدمية بما فيها الصناعة   -9

 نقل اإلنتاج إلى مراكز اإلستهّلك أو الموانئ  -3 

 ربط الصناعة التي سُتقام في سورية وتوطينها على أساس القرب من شبكة المواصّلت -5

  : التسويق - ح

 الهدف النهائي لإلنتاج ويمثل سكان سورية السوق المحلية لإلنتاج    هو -5

 تعد مراكز المدن األسواق الرئيسية للصناعة بسبب جذبها للسكان   -9

 : السوق الخارجية ضعيفة وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية ) فسر ( -3

 ة         ألنها غير قادرة على المنافسة في أسواق الدول المتقدم -5  

 تدني جودتها        -9

 ارتفاع تكاليفها       -3

 عدم مطابقتها مواصفات الجودة العالمية في أغلب األحيان -5

 : اليد العاملة - خ

 يعد التقدم العلمي والتكنولوجي إحدى المقومات األساسية لتطور الصناعة في الوقت الحاضر ) فسر ( : - 

 عيته   ألنه يؤثر في حجم اإلنتاج ونو -5

 يؤثر في مراحل العمليات الصناعية وفي التكلفة النهائية للمنتج الصناعي -9
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   : رأس المال - د

 معظم المشروعات الكبيرة ملك للقطاع العام    -5

ل قسم كبير من القطاع الخاص لإلستثمار في قطاع الخدمات بدالً من القطاع الصناعي    -9  تحوا

 الصناعية التي ال تحتاج إلى رأس مال كبير وتسعى الدولة لتمويلها وتنميتها                                     تنتشر في سورية المشروعات  -3

   : السياسات الحكومية -هـ 

 تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية حقيقية في البّلد     -5

 شق  وحسيا في حمص والشيخ نجار في حلب والمدينة الصناعية في مثل مدينة عدرا في ريف دمتوطين الصناعة من خّلل إقامة المدن الصناعية  -9

 دور الزور

 أما معوقات الصناعة السورية فهي : 

 نقص المواد األولية الّلزمة للصناعة وخاصة المعدنية        - أ

 ضعف القوة الشرائية عند المواطن السوري - ب

  منافسة البضائع األجنبية وجودتها ورخص أسعارها        - ج

 ضعف السوق الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية - د

 ضعف القطاع العام                    -هـ 

 التبعية التكنولوجية                   -م 

 نقص المياه في بعض المناطق -ي

 ومن الحلول التي يمكن أن تساهم في تنمية وتطوير الصناعة في سورية :

 ة لإلسهام في تقليص حجم البطالة              تطوير قطاع الصناع - أ

 رفع القدرة العلمية والتكنولوجية الوطنية - ب

 وضع سياسة فاعلة للبحث العلمي لتشجيع المخترعين              - ج

 التنمية البشرية باإلعتماد على قوة عمل عالية التدريب والتأهيل - د
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 العديد من مقومات ومعطيات السياحة الناجحة : تمتلك سورية: موضوع 

 تواجه السياحة في سورية وكيف يمكن تطوير السياحة في سورية برأيكابحث في مقومات ومعالم السياحة في سورية والمشكّلت التي 

 وثقافات الشرق والغرب إن سورية بما تحتله من موقع جغرافي متميز في العالم جعلها محطة التقاء بين ثّلث قارات كبرى وحضارت 

 جعلها قبلة للسياح من مختلف أصقاع األرض 

        : ومن أهم مقومات السياحة في سورية

 الطبيعة الخّلبة                  -5

 الجغرافية المتنوعة -9

 المناخ المتنوع             -3

 المخزون الهائل من المواقع األثرية               -5

 كرم الضيافة , -4

 :  من أهم معالمها السياحيةو

  : المناطق الطبيعية -5

 ريف دمشق بمصايفها مثل مثل المنطقة الساحلية والمتنزهات والمصايف مثل منطقة جبلة وكسب وغابة الفرلق ورأس البسيط وتشتهر محافظة 

 الزبداني وبلودان ودرعا ببحيرة المزيريب وشّلالت تل شهاب    

  : يخيةالمواقع األثرية والتار -9

 المكتبات في محافظة إدلب , وبصرى ومن ومن أهمها رأس شمرا في الّلذقية وتل مرديخ التي تعد أقدم مملكة عامرة وأقدم مركز حضاري وفيها أقدم 

 لذي حكم روما ومن مدينة االمبراطور فيليب اآثارها الباقية المسرح الروماني وكنيسة الراهب بحيرا ومسجد مبرك الناقة في محافظة درعا , وشهبا 

 آثارها أقواس النصر في محافظة السويداء , ومدينة تدمر عروس الصحراء في محافظة حمص   

  :المواقع الدينية  -3

 األربعين شهيد , وفي حمص مثل الجامع األموي وكنيسة القديس يوحنا الدمشقي في مدينة دمشق , وكذلك في حلب الجامع األموي الكبير وكنيسة 

 د بن الوليد ودير مار جرجس  جامع خال

  : األسواق القديمة -5 

 أهمها سوق الحميدية ومدحت باشا وسوق الحرير في دمشق , وفي حلب سوق خان الحرير , 

 :   من مشكّلت السياحة في سورية

 تواضع التخطيط والتنسيق بين الوزارات واإلدارات ذات الصلة بالسياحة   -5

 صة للترويج السياحي وعدم كفايتهاضعف الموارد المالية المخص -9

 ضعف فاعلية األدالاء السياحيين ومستوى أدائهم في العمل السياحي        -3

 مشكلة لصوص اآلثار والعبث بالمواقع األثرية والطبيعية -5

  : ويمكن تطوير السياحة السورية من خّلل

ف بنهضة القطر وتطوره               إصدار نش -9                      اقامة المنشآت السياحية والمعارض والمهرجانات -5  رات ُتعرا

 االستفادة بالشكل األمثل من مقومات السياحة لتكون أكثر جذباً للسياح  -5                                حماية المنشآت السياحية والطبيعية        -3

www.al3bakera.com


