
 
 جامعة بنها                     

  الثانيالفصل الدراسي             كلية التربية                               
 األولى:  الفرقة                                      {عام  } التاريخ: شعبة                      

  (2013/2014)العام الدراسي           (نصف ورقة) ساعة واحدة: زمن االختبار                      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األول/ الدور                  جغرافية بشرية/  ة اختبار ماد 
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثرجبء تٌظين كراسة اإلجبثة وحل كل سؤال هستقل في صفحة هستقلة  :األسئلة التبليةأجت عي 

: السؤال األول 

تخير اإلجابة الصحيحة من بين األقواس ، مع مالحظة االكتفاء بكتابة رقم السؤال واالختيار الصحيح  –أ          

كراسة اإلجابة                         فقط في

(  همبولت  –راتزل   –لوسيان فيفر)   الجغرافية البشرية أسسالذي اهتم بوضع  -1    
(  التحميمي الموضوعي  –اإلنساني  –اإلقميمي)   في الجغرافية االقتصادية البحث الحديثةمن مناهج  -2    
(  مس سمبل  –لوسيان فيفر  –فيدال دي البالش)  الحتميةمن عمماء المدرسة  -3    
(  اإلمكانيةـ  الحتمية  –االحتمالية)   العالقة بين اإلنسان والبيئة في دور البيئة الطبيعةمدرسة التي تركز عمى ال –4    
( السموكي  –البنيوي  –المحصولي)   في الجغرافية االقتصادية البحث التقميديةمن مناهج  -5    

أمام العبارة الخاطئة مكتفياً بوضع رقم (  )  أمام العبارة الصحيحة وعالمة (   )  ضع عالمة  -ب     

السؤال والعالمة  

                                                                                      :                           المناسبة في ورقة اإلجابة مع تصحيح الخطأ      

بدراسة السموك االقتصادي لألفراد والجماعات في المكان  دخل اإلنسانيالميهتم (  2 يستخدم لمسكن فقط المبنى( 1
بدراسة المشكالت المجتمعية البنويوي يهتم المدخل ( 4 تعني دراسة العمميات السياسية السياسيةالجغرافية ( 3
                                                                                                    تعني تقديم منتجات وسمع مادية ممموسة الخدمات( 5

 {عشرون درجة}
 :السؤال الثاني    
؟  واشرحها جغرافية العمرانمجاالت البحث في  تخير ستة من عناصر -أ     
 {ستون درجة}   ؟          في تأسيس عمم الجغرافية البشرية الفرنسية دور المدرسة وضح بالشرح  -ب    

  :ال الثالث السؤ
؟ في دراسة الجغرافية االقتصاديةالمنهج الموضوعي والوضعي عناصر قارن بين    -أ أ

                     ؟                                                 الجغرافي البشري أنماط السموكوضح بالشرح   –ة   

 { أربعون درجة}

مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح                               انتهت األسئلة                     

محمد صبري/أ د م : أستاذ المقرر   

 

 

 



 
     

  {الئحة جديدة}األولى: الفرقة  جبهعة ثٌهب                         
  الثبًيالفصل الدراسي  كلية اآلداة                          

افية     الجغرافية وًظن الوعلىهبت الجغر: قسن                       

(  2013/2014)ام الدراسي الع          سبعتبى: زهي االختجبر                       
       أول/ دور       BU_FART_GEOG9  (ب) أسس الجغرافية البشرية /   نموذج اجابة مادة   

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

: السؤال األول إجابة 

تخير اإلجابة الصحيحة من بين األقواس   –أ          

   لمحصوليا  -1        
  لوسيان فبفر -2        
  مس سمبل -3        
  االحتمالية–4        
  الموضع  -5       

أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح (  )  أمام العبارة الصحيحة وعالمة (   )  ضع عالمة  -ب     

                                                                                      :                           الخطأ

1)   ( )  استخدام األرض طأنما عمى دراسة الظاهرة كنمط من الموضوعييركز المنهج 

2)   ( ) لإلنسان  االقتصاديالبيئة تمثل السموك   الحرف التي يزاولها اإلنسان في 

3)   (  )   

4)   (  )   

5 )  (  )                                                                                                                                                                                

 {خمس درجات}
 :السؤال الثاني إجابة   
:  يوضح الطالب المفاهيم الثالثة لمجغرافية السياسية ، وهي  -أ     

 التنظيم المكاني لمجوانب والنظم السياسية المختمفة  •

كاني  العمم الذي يهتم بدراسة الظاهرات السياسية في ضوء إطارها الم •
العمم الذي يهتم بدراسة التفاعل بين المنطقة الجغرافية وبين العممية السياسية   •
وبالتالي يتبين أن الجغرافية السياسية هي أحد فروع الجغرافية البشرية   •
وتختمف عن بقية فروعها في أنها ال تدرس السموك االقتصادي أو االجتماعي لإلنسان في البيئة   •
والتي تحقق آمال السكان في ظل  سمطة التي تعبر عن العالقات بين الحاكم والمحكومبدراسة سموك التهتم  •

 امكانات الدول االقتصادية واالجتماعية 

 
:  ستة من العناصر التالية ويشرحهاالطالب يختار 

 –د الطبيعية الموار –العوامل الطبيعية  –العالقات الخارجية  –الحدود السياسية  –نمو الدولة  –مبرر وجود الدولة 



الوزن النسبي لمدولة  –نظام الحكم واإلدارة  –النظام األيديولوجي  –السكان 
  

: يشرح الطالب العناصر التالية -ب
  وتمكن األلمان من الحصول عمي بعض االنتصارات في شرق أوروبا ووسطها أثره في  األولىكان لمحرب العالمية

 بينها وبين كل من فرنسا وبمجيكا  بمشاكل الحدوداهتمام  الجغرافيا 

لمدول األوروبية والخارج   االقتصاديةوبدا االهتمام بالجغرافية . بالجغرافية السياسيةوهكذا ظهر االهتمام  •
 . السياسية واالقتصاديةبحق فترة ازدهار الجغرافية  1924 -1918وبناء عمي ما سبق كانت الفترة ما بين  •
اهتمت ألمانيا بالبحث العممي الجغرافي وأرسمت البعثات األلمانية إلي داخل  1933 -1925في الفترة ما بين  •

بالجغرافية ولذلك كثر االهتمام . ألمانيا وخارجها وقام األلمان بدراسة المناطق التي احتمتها دراسة إقميمية 
 ديةلمناطق العالم المختمفة ، مع استمرار االهتمام بالنواحي السياسية واالقتصا اإلقميمية

 من دراسة العوامل البشرية وزادةقممت مثل هذه الدراسة من سيطرة الجغرافية الطبيعية وقد  •
 {درجات ثمان}                                                                                                

  :السؤال الثالث إجابة 
حضرية من حيث مكوناتها واالختالف بينهما يشرح الطالب البيئة الريفية وال   -أ 
 :الجانب اإلنتاجي في البيئة الريفية يضم 

 أراضي الغابات   -أراضي الرعي  -مناطق تربية الحيوان  -األراضي الزراعية
  في البيئة الريفية ينفصل الجانب االجتماعي عن الجانب اإلنتاجي
 خل المدينة عن المنطقة االجتماعية فهما وفي البيئة الحضرية ال تنفصل المنطقة اإلنتاجية دا

متداخمتان  
 الحضرية أكثر تعقيدا وتشابكا ويرجع ذلك إلي قيام األنشطة  لذلك فالعالقة بين الجانبين في البيئة   
. ترتبط بالمنطقة االجتماعية والتي تمثل سوقا لمعمالة الحضرية في وحدات بنائية   
: من حيث العناصر التالية لدول المتقدمة والناميةل لسكانيةاخصائص البين الطالب قارن ي  –ة   

خصائص الهرم السكاني  –معدالت الزيادة الطبيعية  –معدالت الوفيات    -معدالت المواليد     
                                                                                                                                                                                                          

 { درجات سبع}

مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح                                                   اإلجابةانتهت  

محمد صبري/أ د م : أستاذ المقرر   

 


