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انفشقت :انثبَيت             خــــــبيؼت بُـــــــٓب                                                             

كــــــــهيت انخشبيت                                                                انفصم انذساسٗ  األٔل        

 قسى : انخبسيخ                                                                              

 و (  1023/1024)
                                                                                                         

 

  دــــغشافيت االقهيًــــــيتان  /ايخحبٌ    يــــبدة     

----------------------------------------------------------------------------- 
 

  (سبػخبٌ  انضيٍ )                     :            أخب ػٍ األسئهت اآلحيت 

 السؤال األول :                                                      )40 درجة(
ظروفيا الطبيعية  شخصيتيا المتميزة والواضحة فىبالقارة األفريقية  تتسم القارة) 

(   والبشرية، التى تميزىا عن بقية قارات العالم  

أشــــــــــــــــرح ذلك موضحَا ؟......   

التى تميزىا عن بقية قارات العالم  ؟أىم المالمح الطبيعية    –أ   
 ب -    –      أذكر } تعداد فقط  { : 

مؤشرات قياس التنمية فى العالم       . – 2        
 انًدًٕػبث االقهيًيت انًخًيضة فٗ قبسة أٔسٔبب  . - 1

 
……………………………………………………………………………….………………………………………… 

                  السؤال الثاني :.                                                   )40 درجة(
 اكتب مذكرات جغرافية عن :   -أ 
االقميم المتجانس ، واالقميم الوظيفى. – 2  
اسيا . . ةالمؤثرة فى مناخ قار العوامل الجغرافية  – ب  

………………………………………………………………………………… 
 ج - بًبرا َفسش:؟    حضايذ َسبت سكبٌ انحضش فٗ انقبسة االٔسبيت.   

............................................................................... 
 يغ خبنص األيُيبث ببنخٕفيق

يســـؼذ بحــــيشٖ/و .د.أ  
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انخشبيت  ببُٓبكهيت   
     

 

 خغشافيت اقهيًيت  شؼبت :    انخبسيخ )ػبو  (       انفشقت :   انثبَيت          انًبدة/

----------------------------------------------------------------------------- 
 انخبسيخ )ػبو  (       شؼبت :  انفشقت :   انثبَيت //ًَٕرج اخببت ايخحبٌ اندغشافيت االقهيًيت

 د/يسؼذانسيذ أحًذ بحيشٖ -و  22/2/2014 انسبج–حبسيخ االيخحبٌ 

 و     2014-  2013ايخحبٌ انفصم انذساسي األٔل نهؼبو اندبيؼي  

----------------------------------------------------------------------------- 
 

  (  سبػخبٌ   انضيٍ )                                 :أخب ػٍ األسئهت اآلحيت 

                  السؤال األول :                                                      )40 درجة(
ظروفيا الطبيعية  شخصيتيا المتميزة والواضحة فىبالقارة األفريقية  تتسم القارة)

(   قارات العالموالبشرية، التى تميزىا عن بقية   

 ...... أشــــــــــــــــرح ذلك موضحَا ؟
……………………………………………………………………………….………………………………………… 

التى تميزىا عن بقية قارات العالم  ؟أىم المالمح الطبيعية    –أ   
كيمـومتر ، كمـا تمتـد جنوبـو بمسـافة  4250** وتمتد القارة شمال خط االستواء بنحو 

ن كان ذلك الخـط ال ينصـفيا مسـاحة، فيفريقيـا شـمالو تكـاد تكـون ضـع  كيمو  3860 متر، وا 
إفريقيا جنوبو، وقد كان ليذا االمتداد أثره في تنـاظر األقـاليم المناخيـة والنباتيـة مـل القميـل مـن 
التعديل، كما كان لو أثـره فـي أن ثمثـي القـارة أصـبح بـين المـدارين، بحيـث اسـتحقت القـارة بـ ن 

ارات العالم حرارة خاصة فـي صـحراايا الكبـرل التـي تمثـل نحـو ربـل صـحار  العـالم تكون أكثر ق
 .  مميون كيمو متر مربل 8الحارة بمساحة 

درجـة  27**ويتحدد االمتداد الجغرافي ألفريقيا من الشرق لمغرب فيما بين خطي طـول 
ه بجنــوب غــرب جــرينتش متفقــال مــل الســاحل األفريقــي عمــى المحــيط األطمنطــي فــي أقصــى بــروز 

درجـة شـرقال فـي أقصـر  51، وخـط طـول -مينـاء دكـار بالسـنغال -غرب موريتانيـا مـن ناحيـة 
رأس جوردفر  بالصومال، أ  أن القارة تمتد من الشرق  –بروز ليا في شمال شرق الصومال 

 .خط طول أو عمى مدل يتراوح بين أربل أو خمس ساعات زمن  69إلى الغرب في نحو 
ء الجيولـوجي ألفريقيـا عمـى طبيعتيـا بـل وعمـى شـكل كتمتيـا، فيـذه ** وقد انعكس البنا

ــة الجــزر  ــة المتماســكة قميم ــرة  -الكتم ــى رأســيا جزي باســتثناء بعــض الجــزر المحيطــة بيــا وعم
مدغشقر التي تقل شرق القارة في المحـيط الينـد   وجزيـرة موريشـيوس وجـزر القمـر والـرأس 

لذ  يت ل  من صخور قديمـة والتـي تظيـر فـوق ذات البناء الصمب ا -األخضر وجزر الكنار  
ن كان يغطييا غطاء من الصخور األحدث في بعض المناطق   .مساحات كبيرة من القارة وا 
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** وتوصـــ  القـــارة اةفريقيـــة بانيـــا القـــارة المندمجـــة، فـــرغم ضـــخامة مســـاحتيا فـــ ن 
عريج والخمجان مما أثر سواحميا قصيرة الطول بالمقارنة بقارة أوروبا، كما أن سواحميا قميمة الت

عمى قمة المواني الطبيعية بيا ، كما أنيا أكثر القارات مدارية، حيث تقل ثالث أربـاع مسـاحتيا 
 .في المنطقة المدارية الحارة بين مدار  السرطان والجد 

  ويغمب عمى سطح القارة الشكل اليضبي، وتتميـز تضـاريس القـارة بعـدة خصـااص لعـل
 أبرزىا:

  ن  400لمقارة، وذلك أن ثمثي مساحة القارة يزيـد ارتفاعـو عمـىالصفة اليضبية متـر وا 
 .تباين بين منطقة وأخرل

  قمة األرصفة القارية لمقـارة والتـي تكـاد تنعـدم بجوارىـا، والسـواحل المطمـة عمـى المحـيط
األطمنطي ىي خيـر دليـل وذلـك أن خطـوط األعمـاق لمميـاه البحريـة العميقـة قريبـة جـدال 

كـاد أن تالصـقو، وىـذا يعنـي أن األرصـفة البحريـة ال وجـود ليـا ومـا من الشاطىء أو ت
 .يترتب عمى ذلك من تناقص الفرصة لمصيد وتكاثر األسماك باستثناء المغرب

  ،ــر مــن المنــاطق ــو فــي الكثي ــة من اســتقامة ســواحميا وقــرب الحــواجز والشــطوط الرممي
قية لمقــارة، وكــال باةضــافة إلــى الشــعاب المرجانيــة التــي تنتشــر عمــى الســواحل الشــر 

 .المظيرين لو دوره في حركة المالحة البحرية في تمك القارة
كما تحتو  القارة عمى العديـد مـن األنيـار، منيـا النيجـر والكونغـو وجوبـا وشـبيمي، لكـن 

كيمـو متـر، ومسـاحة  6850أبرزىا ىو نيـر النيـل الـذ  يعـد أطـول أنيـار العـالم بطـول يفـوق 
متر مربل، واألغرب في دورة ىذا النير أنو النير الوحيد الـذ  مميون كيمو  1.9حوض تناىز 

 .يجر  من الجنوب نحو الشمال في استقامة غير عادية 
** كما تحتو  القارة عمى الكثير من البحيرات لعل من أبرزىا بحيـرة فيكتوريـا التـي تعـد 

الشـمالية، وبحيـرة تنجانيقـا ثاني أكبر بحيـرة عذبـة فـي العـالم بعـد بحيـرة سـوبيريور فـي أمريكـا 
وبحيرة نياسا وبحيرة تشاد وبحيرة مالو  وبحيرة فولتا، وبحيرة ناصـر تمـك البحيـرة االصـطناعية 

.                                       التي تقل خم  السد العالي وتمتد في مصر والسودان  
فة ، لدرجة أن بعض ** وتتباين كميات األمطار الساقطة عمى مناطق القارة المختم

المناطق تعاني من عجز واضح أو انعدام ليذه التساقطات األمر الذ  انعكس عمى مظاىر 
الحياة المختمفة كما ىو الحال في الصحراء الكبرل اةفريقية، وبعض المناطق األخرل بيا 

         فااضيا المااي، وتوضح الخريطة التالية متوسط التساقط السنو  في أفريقيا          
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القارة فسو   فيذا أراد المرء أن يرتحل عبر ،أرض التنوع والتعدد يأفريقيا ىتعد و ** 
صحارل  وسو  يعبر ،سيول ذات عشب واسعة ييمر بغابات خضراء معشبة، ويتجول ف

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

 ب -    –      أذكر } تعداد فقط  { : 
مؤشرات قياس التنمية فى العالم       . – 2        

 من هذه المؤشرات:
 .َصيب انفشد يٍ انُبحح انًحهي اإلخًبني 

 .حٕصيغ قٕة انؼًم بيٍ األَشطت االقخصبديت انًخخهفت 

 .انقذسة ػهٗ إَخبج انسهغ االسخٓالكيت 

 .يسخٕيبث انخؼهيى ٔيسخٕيبث األييت 

 .ٌاألٔضبع انصحيت نهسكب 

 ٔانبضبئغ االسخٓالكيت. حٕافش بؼض انسهغ 

 .يسخٕيبث انخحضش 

 انًدًٕػبث االقهيًيت انًخًيضة فٗ قبسة أٔسٔبب  . - 1

 تنقسم أوروبا إقميميال إلى مجموعات إقميمية متميزة ومنيا:
  :أوالل:أقطار الجزر البريطانية 

 ثانيال: أقطار غربي وسط أوروبا: العممية في ىذه الدول. 
  ،ثالثال: أقطار شمالي أوروبا 
 رابعال: أقطار جنوب أوروبا.  

 خامسال: أقطار شرقي وسط أوروبا.  

  
……………………………………………………………………………….………………………………………… 

                  السؤال الثاني :.                                                   )40 درجة(
   : عن اكتب مذكرات جغرافية -أ 
االقميم المتجانس ، واالقميم الوظيفى. – 2  

 2-  اإلقهيى انًخدبَس 

ينتمـي ىـذا اةقمـيم إلـى الفـروع األصـولية، التـي تتنـاول  ،وُيعر  باةقميم المنتظم النسـق   
بالدراســة تحميــل وتوزيــل الظــاىرات الطبيعيــة أو البشــرية فــوق مســاحة محــددة مــن ســطح 

التضاريسية، أو النباتية، أو المناخية ، واألقـاليم الزراعيـة  أو  األرض، ومن أمثمتو األقاليم
الصناعية  أو غير ذلك من األقاليم التي تتجانس فييا الظاىرات الجغرافية، وال ريب في أن 
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تقســيم العــالم إلــى أقــاليم متجانســة وســيمة لتســييل دراســة العــالم دراســة إقميميــة، ت خــذ فــي 
                                                       قاليم المكونة لشخصيتو، حيث يصبح من الممكن.االعتبار كل العناصر داخل األ

 1-  اإلقهيى انٕظيفي 

يتميــز ىــذا النــوع مــن األقــاليم بمجموعــة خاصــة مــن الظــاىرات ال يشــاركو فييــا إقمــيم      
قميم السيول األطمسية فـي آخر. ومن أمثمة اةقميم الخاص: إقميم دلتا النيل في مصر، أو إ

المغــرب، أو إقمــيم أرض الجزيــرة فــي الســودان. ومــن أبــرز األقــاليم الوظيفيــة فــي الوقــت 
الحاضر األقاليم الحضارية أو أقاليم المدن،  والتي تقوم عمى العالقة المتبادلة بين المدينة 

قميميا المجاور .  وا 
، أو المناخي في انو إقمـيم وظيفـي ال  ويختم  إقميم المدينة عن اةقميم التضاريسي       

نما يتغيـر  عمـى مـر العصـور  ، وبحسـب  تركيبي ) متجانس ( كما أنو إقميم غير ثابت ، وا 
تطــور المواصــالت ، وىــو بيــذا يشــبو اةقمــيم االقتصــاد   الــذ  يتحــدد باةنتــاج والتوزيــل 

 والحركة.
ة اسيا . .المؤثرة فى مناخ قار العوامل الجغرافية  – ب  

-اآلتي:في راز الخصائص المناخية في القارة نجملها إبقد ساهمت عدة عوامل في   
القارية : حيث يوص  قمب آسيا بالقارية ، فيو يبعد عن السـواحل البحريـة الجنوبيـة  -2

كم، ويفصل آسيا المدارية عن آسيا القطبية حاجز جبمي شـبو 1500والشمالية نحو 
ارقـات حراريـة ومطريـة ، فـدرجات الحـرارة مستمر من الشرق إلى الغرب تسـبب فـي مف

المتدنية وقمـة األمطـار تتصـ  بيـا ىضـبة التبـت وشـمال آسـيا ، بينمـا ترتفـل درجـات 
 .الحرارة وتزداد نسبة اليطول المطر  في جنوب القارة 

شماالل ، وقد  82جنوبا إلى 20الموقل بالنسبة لدواار العرض : تمتد من داارة عرض  -1
ارتفـاع درجـات الحـرارة فـي جنـوب القـارة واعتـداليا فـي وسـطيا تسبب ىذا الموقل فـي 

  .وانخفاضيا في شمال القارة 
امتــداد السالســل الجبميــة وســط القــارة : تســبب فــي حرمــان وســط آســيا مــن المــؤثرات  -3

القطبية الشمالية وبالتالي عدم وصول تمك المؤثرات إلـى جنـوب القـارة بسـبب سالسـل 
ين ىـــذه السمســـمة تعرقـــل وصـــول التيـــارات المحيطيـــة مرتفعـــات اليمااليـــا ، وأيضـــا فـــ

الجنوبيــة إلــى وســط القــارة ، ممــا تســبب فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي جنــوب القــارة 
 .وانخفاضيا في وسط وشمال القارة 

التيارات المحيطية : أثرت التيـارات المحيطيـة البـاردة عمـى منـاخ سـواحل شـمال شـرق  -4
ارد في خفض درجات الحـرارة فـي الميـاه السـاحمية ، آسيا ، فقد تسبب تيار اوياشو الب

 .بينما ارتفعت حرارة المياه الساحمية في شرق القارة بسبب تيار كيروشو وشط الدافئ
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………………………………………………………………………………… 
 ج - بًبرا َفسش:؟    حضايذ َسبت سكبٌ انحضش فٗ انقبسة االٔسبيت.   

  ٔنقذ سبًْج ػذة ػٕايم في حُبيي انظبْشة انحضشيت بيٍ انقشَيٍ انسببغ ػشش

ٔانخبسغ ػشش يُٓب ظٕٓس انحشكبث انقٕييت ٔحطٕس انخدبسة ٔانصُبػت ٔحقذو ٔسبئم 

 .انُقم ببنسكك انحذيذيت ٔانسيبساث 

  ،ٔبشكم ػبو فإٌ سكبٌ انحضش يشكهٌٕ أػهٗ َسبت يٍ يدًٕع انسكبٌ في ْزِ انقبسة

ٔحشحفغ ْزِ انُسبت في أقطبسْب انغشبيت أكثش يًب ْي ػهيّ في أقطبسْب انششقيت، ْٔزا 

َزكش أٌ ْزِ انقبسة حضى أسبؼت حكخالث حضشيت ػظًٗ يٍ سخت حكخالث في انؼبنى ، 

 .ْٔي نُذٌ ٔببسيس ٔيٕسكٕ ٔبشنيٍ 

............................................................................... 
 يغ خبنص األيُيبث ببنخٕفيق

يســـؼذ بحــــيشٖ/و .د.أ  
 


