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 خغشافيت اقليويت /الوبدة    (الئحت قذيوت )  دساسبث  اخخوبػيت : شؼبت  الفشقت الشابؼت   ث أ    

----------------------------------------------------------------------------- 
(  دساسبث  اخخوبػيت: شؼبت  الشابؼت ث أ ): الفشقت  //ًوْرج اخببت اهخحبى الدغشافيت االقليويت

       (    الئحت قذيوت ) 

 هسؼذالسيذ أحوذ بحيشٓ/د  -م 2014/  6     /   12   الخويس–حبسيخ االهخحبى 

 م     2014  -2013للؼبم الدبهؼي   الثبًٔ اهخحبى الفصل الذساسي 

(درجة 80)                                                     : السؤال األول   
   : اكتب مذكرات جغرافية عن -أ 
ظروفيا الطبيعية  شخصيتيا المتميزة والواضحة فىبالقارة األفريقية  تتسم القارة)

(   والبشرية، التى تميزىا عن بقية قارات العالم  

أشــــــــــــــــرح ذلك موضحَا ؟......   

أىم المالمح الطبيعية التى تميزىا عن بقية قارات العالم  ؟   –أ   
كيمومتر ، كما تمتد جنوبو بمسافة  4150وتمتد القارة شمال خط االستواء بنحو ** 

ن كان ذلك الخط ال ينصفيا مساحة، فإفريقيا شمالو تكاد تكون ضعف كيمو  3860 متر، وا 
إفريقيا جنوبو، وقد كان ليذا االمتداد أثره في تناظر األقاليم المناخية والنباتية مع القميل من 
التعديل، كما كان لو أثره في أن ثمثي القارة أصبح بين المدارين، بحيث استحقت القارة بأن 

ارات العالم حرارة خاصة في صحرائيا الكبرى التي تمثل نحو ربع صحاري العالم تكون أكثر ق
 0  مميون كيمو متر مربع 8الحارة بمساحة 

درجة  17ويتحدد االمتداد الجغرافي ألفريقيا من الشرق لمغرب فيما بين خطي طول **
ه بجنوب غرب جرينتش متفقًا مع الساحل األفريقي عمى المحيط األطمنطي في أقصى بروز

درجة شرقًا في أقصر  52، وخط طول -ميناء دكار بالسنغال -غرب موريتانيا من ناحية 
رأس جوردفري بالصومال، أي أن القارة تمتد من الشرق  –بروز ليا في شمال شرق الصومال 

 0خط طول أو عمى مدى يتراوح بين أربع أو خمس ساعات زمن  69إلى الغرب في نحو 
وقد انعكس البناء الجيولوجي ألفريقيا عمى طبيعتيا بل وعمى شكل كتمتيا، فيذه ** 

باستثناء بعض الجزر المحيطة بيا وعمى رأسيا جزيرة  -الكتمة المتماسكة قميمة الجزر 
مدغشقر التي تقع شرق القارة في المحيط اليندي  وجزيرة موريشيوس وجزر القمر والرأس 

ذات البناء الصمب الذي يتألف من صخور قديمة والتي تظير فوق  -األخضر وجزر الكناري 
ن كان يغطييا غطاء من الصخور األحدث في بعض المناطق   0مساحات كبيرة من القارة وا 
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وتوصف القارة اإلفريقية بانيا القارة المندمجة، فرغم ضخامة مساحتيا فأن ** 
سواحميا قميمة التعريج والخمجان مما أثر  سواحميا قصيرة الطول بالمقارنة بقارة أوروبا، كما أن

عمى قمة المواني الطبيعية بيا ، كما أنيا أكثر القارات مدارية، حيث تقع ثالث أرباع مساحتيا 
 0في المنطقة المدارية الحارة بين مداري السرطان والجدي

  ويغمب عمى سطح القارة الشكل اليضبي، وتتميز تضاريس القارة بعدة خصائص لعل
 :ىاأبرز

 ن  400الصفة اليضبية لمقارة، وذلك أن ثمثي مساحة القارة يزيد ارتفاعو عمى متر وا 
 0تباين بين منطقة وأخرى

  قمة األرصفة القارية لمقارة والتي تكاد تنعدم بجوارىا، والسواحل المطمة عمى المحيط
ًا األطمنطي ىي خير دليل وذلك أن خطوط األعماق لممياه البحرية العميقة قريبة جد

من الشاطىء أو تكاد أن تالصقو، وىذا يعني أن األرصفة البحرية ال وجود ليا وما 
 0يترتب عمى ذلك من تناقص الفرصة لمصيد وتكاثر األسماك باستثناء المغرب

  ،استقامة سواحميا وقرب الحواجز والشطوط الرممية منو في الكثير من المناطق
ر عمى السواحل الشرقية لمقارة، وكال باإلضافة إلى الشعاب المرجانية التي تنتش

 0المظيرين لو دوره في حركة المالحة البحرية في تمك القارة
كما تحتوي القارة عمى العديد من األنيار، منيا النيجر والكونغو وجوبا وشبيمي، لكن 

كيمو متر، ومساحة  6850أبرزىا ىو نير النيل الذي يعد أطول أنيار العالم بطول يفوق 
مميون كيمو متر مربع، واألغرب في دورة ىذا النير أنو النير الوحيد الذي  2.9ىز حوض تنا

 0يجري من الجنوب نحو الشمال في استقامة غير عادية 
كما تحتوي القارة عمى الكثير من البحيرات لعل من أبرزىا بحيرة فيكتوريا التي تعد ** 

في أمريكا الشمالية، وبحيرة تنجانيقا ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم بعد بحيرة سوبيريور 
وبحيرة نياسا وبحيرة تشاد وبحيرة مالوي وبحيرة فولتا، وبحيرة ناصر تمك البحيرة االصطناعية 

0                                       التي تقع خمف السد العالي وتمتد في مصر والسودان  
ارة المختمفة ، لدرجة أن بعض وتتباين كميات األمطار الساقطة عمى مناطق الق** 

المناطق تعاني من عجز واضح أو انعدام ليذه التساقطات األمر الذي انعكس عمى مظاىر 
الحياة المختمفة كما ىو الحال في الصحراء الكبرى اإلفريقية، وبعض المناطق األخرى بيا 

                   فائضيا المائي، وتوضح الخريطة التالية متوسط التساقط السنوي في أفريقيا
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القارة فسوف  فإذا أراد المرء أن يرتحل عبر ،أرض التنوع والتعدد يأفريقيا هتعد و** 
صحارى  وسوف يعبر ،سيول ذات عشب واسعة ييمر بغابات خضراء معشبة، ويتجول ف

 . قاحمة
……………………………………………………………………………….………………………………………… 

. بترول  القارة االفريقيةالسياسة االمريكية تجاه       –2  

كان توجو الواليات المتحدة نحو أفريقيا لالستفادة من بتروليا في ظل وجود مجموعة 
                           :                                                 من العوامل منيا

     

  ًألفريقيا يقع  الساحل الغربين إحيث  ،ن نفط القارة قريب من الواليات المتحدةأ :أوال
الحقول  عمى مسافة قريبة نسبيًا من الساحل الشرقي لمواليات المتحدة، ماعدا

 ألف 250الذي سيضخ " الكاميرون -تشاد"خط أنابيب  إنجازالسودانية، في انتظار 

و ىو ما يوفر ميزة نسبية ليذا  ،األطمسيالمحيط برميل من النفط يوميًا في اتجاه 
أن نفقات شحنو ستكون أقل من نفقات شحن النفط من الشرق  إلىنظر بال النفط

قزوين وروسيا وغيرىا من مناطق اإلنتاج في العالم، كما أن طرق  األوسط، وبحر
  0أمنًا من طرق الشحن من الخميج الشحن البحرية أكثر

   ًالدول أن جميع  أن لحقول النفط األفريقية الواعدة منافع سياسية أكيدة، حيث :ثانيا
، التي أوبك" لمنفط  منظمة الدول المصدرة" إلىاألفريقية، باستثناء نيجيريا، ال تنتمي 

 إلىالمتحدة من ثم  تعمل عمي التحكم في أسعار النفط العالمية وتسعي الواليات
  0إضعافيا

  ًأن استخراج النفط األفريقي أعمى كمفة من استخراج نفط الشرقعمى الرغم من : ثالثا 

 حتوائو عمى نسبة ضئيمة منالفإنو أفضل منو جودة ونوعية، خصوصا  األوسط،

األكثر طمبًا في  الكبريت، مما يجعمو نفطًا خفيفًا وأكثر غنى بالبنزين والغاز الوقودين
 0االستيالك العالمي

  ًبسبب  استيالك النفط في أفريقيا منخفض مقارنة بمناطق العالم األخرىأن : رابعا
عوائق  فط دونمانالكبرى االستفادة من ال ىما يتيح لمقو دي، وىوتدني النمو االقتصا
 0من السوق المحمية

  ًأنو يمثل  إلىبالنظر ، المتحدة الواليات ىبأىمية كبيرة لد ىأن ىذا النفط يحظ: خامسا
أنو يساعد في  إلىباإلضافة  مصدرًا ميمًا لتوفير االحتياجات األمريكية من النفط،

مصمحة حقيقية لمشركات  بالنسبة ألمريكا، فضاًل عن انو يمثلتنويع مصادر الطاقة 
  0األمريكية العاممة في ىذا المجال
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  ًويبدو أن ، األمريكية توفر القارة األفريقية نسبة ميمة من االحتياجات النفطية: سادسا
الفترة الحالية  حيث تقوم الواليات المتحدة خالل، ىذه النسبة في ارتفاع مستمر

وأنجوال  في مقدمتيا نيجيريا، من نفطيا من الدول األفريقية% 15حوباستيراد ن
األمريكية  فحسب بيانات وكالة معمومات الطاقة ،والجابون وغينيا والكونغو برازافيل
 مميون برميل يوميًا، كما 1.165نحو  2005استوردت أمريكا من نيجيريا عام 

 ىنفسو، ومن الجابون عل ألف برميل يوميًا في العام473 ىحصمت من أنجوال عل
 0ألف برميل يومياً  25.385 ىبرميل يوميًا، ومن غينيا عل ألف 143

............................................................................ 
 

 

(درجة 80)                                                   :.السؤال الثاني   
. .ة اسيا المؤثرة فى مناخ قارالعوامل الجغرافية  – 1  

:-اآلتيفي راز الخصائص المناخية في القارة نجملها إبقد ساهمت عدة عوامل في   
حيث يوصف قمب آسيا بالقارية ، فيو يبعد عن السواحل البحرية الجنوبية : القارية  -1

حاجز جبمي شبو كم، ويفصل آسيا المدارية عن آسيا القطبية 2500والشمالية نحو 
مستمر من الشرق إلى الغرب تسبب في مفارقات حرارية ومطرية ، فدرجات الحرارة 
المتدنية وقمة األمطار تتصف بيا ىضبة التبت وشمال آسيا ، بينما ترتفع درجات 

 0الحرارة وتزداد نسبة اليطول المطري في جنوب القارة 
شمااًل ، وقد  81جنوبا إلى 10تمتد من دائرة عرض : الموقع بالنسبة لدوائر العرض  -2

تسبب ىذا الموقع في ارتفاع درجات الحرارة في جنوب القارة واعتداليا في وسطيا 
  0وانخفاضيا في شمال القارة 

تسبب في حرمان وسط آسيا من المؤثرات : امتداد السالسل الجبمية وسط القارة  -3
الشمالية وبالتالي عدم وصول تمك المؤثرات إلى جنوب القارة بسبب سالسل  القطبية

مرتفعات اليمااليا ، وأيضا فإن ىذه السمسمة تعرقل وصول التيارات المحيطية 
الجنوبية إلى وسط القارة ، مما تسبب في ارتفاع درجات الحرارة في جنوب القارة 

 0وانخفاضيا في وسط وشمال القارة 
أثرت التيارات المحيطية الباردة عمى مناخ سواحل شمال شرق : محيطية التيارات ال -4

آسيا ، فقد تسبب تيار اوياشو البارد في خفض درجات الحرارة في المياه الساحمية ، 
بينما ارتفعت حرارة المياه الساحمية في شرق القارة بسبب تيار كيروشو وشط 

 0الدافئ
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.................................................................................  
 .االقميم المتجانس ، واالقميم الوظيفى – 2

اإلقلين الوخدبًس   -1  

ينتمي ىذا اإلقميم إلى الفروع األصولية، التي تتناول  ،وُيعرف باإلقميم المنتظم النسق   
بالدراسة تحميل وتوزيع الظاىرات الطبيعية أو البشرية فوق مساحة محددة من سطح 

األرض، ومن أمثمتو األقاليم التضاريسية، أو النباتية، أو المناخية ، واألقاليم الزراعية  أو 
انس فييا الظاىرات الجغرافية، وال ريب في أن الصناعية  أو غير ذلك من األقاليم التي تتج

تقسيم العالم إلى أقاليم متجانسة وسيمة لتسييل دراسة العالم دراسة إقميمية، تأخذ في 
                                                       .االعتبار كل العناصر داخل األقاليم المكونة لشخصيتو، حيث يصبح من الممكن

اإلقلين الْظيفي   -2  

يتميز ىذا النوع من األقاليم بمجموعة خاصة من الظاىرات ال يشاركو فييا إقميم      
إقميم دلتا النيل في مصر، أو إقميم السيول األطمسية في : ومن أمثمة اإلقميم الخاص. آخر

وقت ومن أبرز األقاليم الوظيفية في ال. المغرب، أو إقميم أرض الجزيرة في السودان
الحاضر األقاليم الحضارية أو أقاليم المدن،  والتي تقوم عمى العالقة المتبادلة بين المدينة 

قميميا المجاور  . وا 
ويختمف إقميم المدينة عن اإلقميم التضاريسي ، أو المناخي في انو إقميم وظيفي ال        
نما يتغير  عمى م( متجانس ) تركيبي  ر العصور  ، وبحسب كما أنو إقميم غير ثابت ، وا 

تطور المواصالت ، وىو بيذا يشبو اإلقميم االقتصادي  الذي يتحدد باإلنتاج والتوزيع 
 .والحركة

………………………………………………………………………………… 
.   حضايذ ًسبت سكبى الحضش فٔ القبسة االّسبيت   ؟ :بوبرا ًفسش -ب   

  القشًيي السببغ ػشش ّلقذ سبُوج ػذة ػْاهل في حٌبهي الظبُشة الحضشيت بيي

ّالخبسغ ػشش هٌِب ظِْس الحشكبث القْهيت ّحطْس الخدبسة ّالصٌبػت ّحقذم ّسبئل 

 0الٌقل ببلسكك الحذيذيت ّالسيبساث 

  ،ّبشكل ػبم فإى سكبى الحضش يشكلْى أػلٔ ًسبت هي هدوْع السكبى في ُزٍ القبسة

أقطبسُب الششقيت، ُّزا ّحشحفغ ُزٍ الٌسبت في أقطبسُب الغشبيت أكثش هوب ُي ػليَ في 

ًزكش أى ُزٍ القبسة حضن أسبؼت حكخالث حضشيت ػظؤ هي سخت حكخالث في الؼبلن ، 

 0ُّي لٌذى ّببسيس ّهْسكْ ّبشليي 

:  {تعداد فقط  } أذكر       –  ج  

 .الودوْػبث االقليويت الوخويضة فٔ قبسة أّسّبب   -      -1

 :إقميمية متميزة ومنياتنقسم أوروبا إقميميًا إلى مجموعات 
  ًأقطار الجزر البريطانية:أوال : 
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  ً0العممية في ىذه الدول: أقطار غربي وسط أوروبا: ثانيا 
  ًأقطار شمالي أوروبا، : ثالثا 
  ًأقطار جنوب أوروبا: رابعا : 

  ًأقطار شرقي وسط أوروبا: خامسا : 

................................................................................................... 
 

 .مؤشرات قياس التنمية فى العالم        –2
:من هذه المؤشرات  

 ًصيب الفشد هي الٌبحح الوحلي اإلخوبلي. 

 حْصيغ قْة الؼول بيي األًشطت االقخصبديت الوخخلفت. 

 ٔإًخبج السلغ االسخِالكيت القذسة ػل. 

 هسخْيبث الخؼلين ّهسخْيبث األهيت. 

 األّضبع الصحيت للسكبى. 

 حْافش بؼض السلغ ّالبضبئغ االسخِالكيت. 
                  هسخْيبث الخحضش

............................................................................... 
ببلخْفيقهغ خبلص األهٌيبث   

هســـؼذ بحــــيشٓ/م .د.أ  
 

 

 


