قسن التبريخ والحضبرة الفرقة  :الثبًية الوبدة  :الجغرافية االقتصبدية
ًوورج اجببة الهتحبى الفصل الذراسي الثبًى(( تخلفبت )) للعبم الجبهعي  1023-1022م
تاريخ االمتحان – السبت 2013/5/11م  -د/مسعدالسيد أحمد بحيرى

أجب عي األسئلة اآلتية
السؤال األول :

( الزهي  3سبعبت )
(  20درجات)

أ – أكتب مذكرات جغرافية عن :

 – 1السمات التى تتسم بها الزراعة المعاشية الكثيفة.

تتسم الزراعة المعاشية الكثيفة بالعديد من السمات ومنها:
 أن أغمب العمل يدوي من خالل أعضاء األسر التي يعمل معظم أفرادىا بالزراعة ،وفي بعض المواسم قد تستخدم
الحيوانات الموجودة لدى الحائزين في العمل الزراعي مثل الجاموس أو الثيران ،أو التي تقوم ببعض األعمال الزراعية
مثل الحرث أو الري ،وال تستخدم ال ميكنة في غالبية األراضي الزراعية نتيجة لنقص رأس المال لشراء التجييزات الالزمة

لمميكنة من ناحية ،وتقزم قطع الحيازات الزراعية من ناحية أخرى0
 تتسم القطع الزراعية بصغرىا وتقزميا البالغ وفقاً لممقاييس الغربية ،ويضاف ليذا التقزم والتبعثر الحيازي ،كما أن الطرق
ال تي تتخمل المناطق الزراعية المختمفة ضيقة لمغاية ،لدرجة أنو يمكننا القول أن نسبة األراضي الزراعية المستغمة من
إجمالي المساحة مرتفعة لمغاية ،طالما ال توجد فواقد كبيرة من األرض التي تضيع في المنافع المختمفة0
 تتمثللل المنللاطق الرئيسللة ليللذا الللنمط مللن الز ارعللة فللي المنللاطق الفيضللية التللي ت لرتبط باألنيللار والمنللاطق المرويللة التللي تتسللم
بانخفاض منسوبيا ،باإلضافة لممناطق الرطبة في العروض الوسطى0

 - 1الخصائص التى تتميز بها الموارد المعدنية عن غيرها من الموارد االخرى.

وتتميلز الملوارد المعدنيللة بللالكثير مللن الخصلائص التللي تجعميللا تختمللف عللن كثيلر مللن الملوارد األخللرى ،وان كانللت
تتشابو مع بعضيا في عدم التكافؤ في التوزيع  ،ومن أىم ىذه الخصائص:
المعادن مورد غير متجدد فيي مورد قابل لمنفاذ  ،حيث يعجز اإلنسان علن تعلويض الملنجم المعلدني عملا يسلتخرج منلو،
وعميلو أن يبحلث وينقللب علن المعلادن فللي منلاطق جديللدة ،بعكلس الملوارد الزراعيللة أو الغابيلة التلي يمكللن تنميتيلا والحفللاظ

عمييا ،وىذا يجعل المجتمعات القائمة عمييا مجتمعات مؤقتة في الغالب0
يتميللز توزيللع المعللادن بللالتبعثر فللي أمللاكن محللددة جللداً عمللى سللطب األرض ،إذا مللا قللورن بتوزيللع الم لوارد األخللرى ،فمللثالً
منللاجم النيكللل الشللييرة فللي منطقللة سللدبري بكنللدا ومسللاحتيا بضللعة كيمللومترات مربعللة تنللتا ثمللث اإلنتللاج العللالمي ،وىللذه
الخاصية لمموارد المعدنية تجعل منيا مورداً احتكارياً0
عللدم ارتبللاط توزيللع المعللادن بعوامللل معينللة ،فالتعللدين يقللوم فللي منللاطق متنوعللة منيللا الجبمللي ومنيللا السلليمي وفللي منللاطق
متباينة المناخ يقع بعضيا فلي المنلاطق البلاردة وبعضليا فلي المنلاطق المداريلة ،ويقلوم بعضليا فلي منلاطق مطيلرة وأخلرى

جافللة ،كمللا قللد يقللوم التعللدين فللي منللاطق مزدحمللة بالسللكان  ،أو فللي منللاطق خاليللة مللن السللكان ،وفللي منللاطق متقدمللة

حضارياً وأخرى متخمفة0
توجد المعادن في باطن األرض ،وتتطمب عمميات التعدين رأس مال كبير لكثرة المراحل التلي يملر بيلا اإلنتلاج المعلدني،
وتمتمك الشركات التابعة لمدول المتقدمة المال والتكنولوجيا الالزمة ليذه العممية ،أما الدول الفقيرة والنامية فيلي فلي حاجلة

للرأس المللال الللذي تحتاجللو ،لللذا غالب لاً مللا تقللوم الشللركات األجنبيللة بالبحللث والتنقيللب عللن المعللادن فللي الللدول الناميللة ،وفق لاً
لنظام متفق عميو مثل استخ ارج البترول في غالبية دول العالم العربي0
يعللد التعللدين صللناعة حديثللة وغيللر مسللتقرة ،فيللو صللناعة حديثللةن ألن عملره ال يزيللد عللن  050سللنة عمللى عكللس مظللاىر
النشللاط االقتصللادي األخللرى ،وىللو صللناعة غيللر مسللتقرةن ألن نفللاذ المعللدن فللي منطقللة مللن المنللاطق يعنللي ىج لرة العمللال
منيا إلى مناطق أخرى 0
تتميلز المعللادن عللن غيرىللا مللن الملوارد بدمكللان اسللتخداميا ملرة أخللرى ،وذلللك بدعادتيلا إلللى أفلران الصللير إلعللادة تشللكيميا
واالنتفاع بيا من جديد0

ب –

بماذا نفسر :تعدد نظم الزراعة وأنماطها فى العالم  :بسبب التباين فى الخصائص المكانية والظروف

الطبيعية من مكان الى أخر والتفاوت فى توزيع السكان عمى مستوى العالم  ،والزيادة المضطردة فى اعداد السكان وتباين
معدالتيا  ،اضافة الى تضافر العديد من العوامل مثل التصنيع والتحضر والتجارة والتحسينات النقمية والتكنولوجيات الز ارعية
الحديثة

.

د – أذكر { تعداد فقط } . :مناهج البحث والدراسة فى الجغرافية االقتصادية

تتسم الجغرافية االقتصادية بتعدد مناىجيا وادوات بحثيا عمى النحو التالى :

المنيا التجريبى ( االستقرائى)  -،المنيا المعيارى ( االستنتاجى )  -،المنيا السموكى
( اتخاذ القرار )  -المنيا السببى التأثيرى  ،منيا التحميل المكانى  ،منيا النظم  ،المنيا االقميمى  ،المنيا االصولى -

المنيا المحصولى  -المنيا الحرفى  ،المنيا التطورى ،المنيا التركيبى.

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

(  11درجات)

السؤال الثاني :

{ تتعدد العوامل الجغرافية المؤثرة فى النشاط االقتصادى  ،كما إنها تتفاعل مع بعضها ؛
مما يؤثر عمى االوضاع االقتصادية} ..أشرح ذلك موضحا..؟

أ –

أصناف الصناعة وفقا لطبيعة منتجاتها .

يمكن أن تصنف الصناعة وفقا ً لطبيعة منتجاتها إلى:
 صناعات أساسية(أولية) :وتنلتا ىلذه الصلناعات ملواد خلام تلدخل فلي الصلناعات األخلرى ،أي أن ىلذه الصلناعات تمثلل
مل لواد خ للام لص للناعات أخ للرى ،فص للناعة الحدي للد والص للمب تع للد م للن الص للناعات األساس لليةن ألن منتجاتي للا ت للدخل فللي بع للض
الصناعات األخرى مثل صناعة الماكينات التي يمكن أن تدخل في صناعات أخرى.
 صننناعة اسننته:كية :وتتضللمن الصللناعات الموجيللة لممسللتيمك النيللائي ،مثللل صللناعة األغذيللة وصللناعة القيللوة وصللناعة

الشاي وصناعة أجيزة الراديو وصناعة التميفزيون.

ب – تأثير مظاهر السطح عمى األنشطة االقتصادية .

تمعللب مظللاىر السللطب دورىللا فللي التللأثير عمللى األنشللطة االقتصللادية التللي يمارسلليا السللكان فللي المنللاطق والبيئللات
المختمفة ،فعندما تسود السيول تزداد كثافة السكان كما ىو الحال في مصر وغيرىا من الدول التلي للدييا سليول فيضلية مثلل:

اليند والصين وبنجالديش ،ويرتبط بيذه السيول سيادة النشاط الز ارعلي عملى غيلره ملن األنشلطة ،ويحلدث العكلس عنلدما تسلود
المناطق الجبمية صعبة االختراق ،فدن الكثافة السكانية تكون جد محلدودة خصوصلاً إذا وقعلت ىلذه الجبلال فلي نطاقلات جافلة،
وكان م ن الصعب الوصول إلى جياتيا المرتفعة كما ىو الحال في بعض مناطق شرق وجنوب المغلرب ،ويتليب ارتفلاع بعلض
المنللاطق ووقوعيللا فللي مواجيللة الريللاح السللائدة تمتعيللا بكميللات كبي لرة مللن التسللاقطات ،وبالتللالي إمكانيللة اسللتغالليا فللي الز ارعللة
وتربيللة الحيلوان كمللا ىللو الحللال فللي جبللال الريللف فللي المغللرب  ،لكللن المنللاطق الداخميللة تكللون منللاطق ظللل مطللر ،ال تتمقللى إال

كميات محدودة من المياه ،كما يرتبط بالمناخ أنملاط اقتصلادية معينلة مثلل ارتبلاط المنتجعلات السلياحية ورياضلة التزحملق عملى
الجميد ببعض المناطق ذات البرودة التي تتراكم فوقيا الثموج0
واذا ك للان الس للطب ف للي منطق للة م للن المن للاطق ش للديد االنح للدار وعظ لليم االرتف للاع  ،فدن للو ب للذلك يط للرد العديللد مللن األنش للطة
االقتصلادية ،حيلث يتعلرض لعمميلات التعريلة أو عمميلات جلرف السلليول لتكويناتلو السلطحية ،وبالتلالي يصلبب بلال تربلة وصللعب
االسللتغالل ،كمللا أن إنشللاء شللبكات الطللرق والسللكك الحديديللة يصللبب محللدود القيمللة كمللا ىللو الحللال فللي خطللوط سللكك حديللد
المغرب التي توقفت عند مراكش  ،ولم تمتد إلى الجنوب منيا لصعوبة اختراق سمسمة جبلال أطملس تملك السمسلمة اللوعرة شلديدة
االرتفلاع ،والعكللس إذا كانلت المنطقللة مرتفعللة وانحلدارىا ىللين ،حيللث ملن الممكللن أن تسلمب بقيللام بعللض األنشلطة مثللل الز ارعللة
والرعي والسياحة0
واذا كللان اإلنسللان قللد اسللتطاع التغمللب عمللى بعللض المحللددات التللي حللددتيا لللو التضللاريس ،مثللل قيامللو بز ارعللة المنللاطق
الجبميللة العاليللة ،فللالكثير مللن منللاطق المغللرب تشلليد ز ارعللة العديللد مللن المحاصلليل الزراعيللة عمللى الللرغم مللن ارتفاعيللا الشللاىق،
مت متعة بملا يلوفره ليلا ىلذا االرتفلاع ملن تعلديل فلي درجلات ح اررتيلا ،فلدذا كلان أمامنلا منطقتلان تقعلان عملى نفلس دائلرة العلرض
فمللن المنطقللي أن تتسللاوى درجللات الح ل اررة بيمللا ،حيللث تعللد مللن العوامللل المللؤثرة فللي إنتللاج المحاصلليل ،ومللن ثللم فللدن الظللروف
مييئلة لز ارعلة نفلس المحاصليل ،فمكللل محصلول درجلات حل اررة تناسللبو ،لكلن وجلود إحلداىما فللي منطقلة منخفضلة واألخلرى فللي
منطقة مرتفعة ،سوف يعدل الصورة المحصولية في المنطقتين0

ج – دور توزيع السكان وتركيبهم وخصائصهم االقتصادية واالجتماعية فى النشاط االقتصادى.

تتعدد المظاىر التلي يلؤثر بيلا السلكان والقلوة العامملة فلي األنشلطة االقتصلادية المختمفلة ،فالسلكان أدوارىلم متعلددة ،فيلم
المنتجللون ،كمللا أن السللكان ىللم المسللتيمكون لجنتللاج الز ارعللي وغي لره مللن مظللاىر اإلنتللاج مللع الكائنللات الحيللة األخللرى ،وىنللاك
ارتباط وثيق بين السكان وأوضاعيم وخصائصيم وبين التنمية والتقدم الذي تشيده بعض مناطق العالم،
ويللؤثر توزيللع السللكان وتللركيبيم وخصائصلليم االقتصللادية واالجتماعيللة وعللاداتيم وتقاليللدىم عمللى النشللاط االقتصللادي،
فعمللى سللبيل المثللال أدت زيللادة كثافللة السللكان فللي بعللض منللاطق العللالم مثللل مصللر وجنللوب شللرق سلليا إلللى توجيللو التركيللب
المحصولي ونظام الزراعة بتمك المنلاطق ،حيلث تسلودىا الز ارعلة المعاشلية ويسلودىا التكثيلف الز ارعلي ملن أجلل االسلتفادة ملن
جممللة األ ارضللي الصللالحة لمز ارعللة ،كمللا يعللد الضللغط السللكاني مللن العوامللل التللي تللؤدي إلللى تفتيللت الممكيللة الزراعيللة ،كمللا أن
الضغط السكاني في بعض المناطق الزراعية انعكس عمى زيادة معلدالت البطاللة فلي القطلاع الز ارعلي بأشلكاليا المختمفلة ،فلي
ظل وجود فائض كبير في قوة العمل ال تحتاجو األراضي الزراعية بيا0

وتللؤثر الخصللائص االقتصللادية ألي إقملليم تللأثي اًر مباش ل اًر عمللى أنمللاط التوزيللع السللكاني بطريقللة تفللوق مللؤثرات العناصللر

الطبيعيللة ،وتحللدد ىللذه الخصللائص مسللتوى ونللوع االسللتجابة البشلرية لتمللك العناصللر فللي مكللان وزمللان محللددين ،وفللي إطللار مللا
تمنحللو الشخصللية الطبيعيللة لمبيئللة ،ومعنللى ذلللك أن أعللداد السللكان تتحللدد فللي ضللوء الت لرابط بللين الم لوارد االقتصللادية مللن جيللة
والعناصللر الطبيعيللة لمبيئللة مللن جيللة أخللرى ،ويبللدو ذلللك فللي نمللط الحيللاة فللي البيئللات المختمفللة ،كمللا يعللد فيللم طبيعللة النظللام

االقتصادي السائد خطوة ميمة في فيم حجم وتوزيع السكان في البيئات الجغرافية0
كمللا يللؤثر مسللتوى دخللل السللكان فللي الطمللب عمللى بعللض السللمع والخللدمات ،حيللث يللتم زيللادة الطمللب عمللى السللمع الكماليللة
والترفيييللة عنللدما يرتفللع الللدخل ،أمللا فللي حالللة انخفللاض الللدخل ،فللدن السللكان يفكللرون فللي كفايللة المتطمبللات األساسللية ليللم مللن
الطعللام والش لراب أوالً  ،كمللا يللنعكس ارتفللاع دخللل السللكان عمللى امللتالك وسللائل النقللل والتوجللو لقضللاء العطللالت والللذىاب إلللى
المناطق الترفييية0
كما يمعب التركيب العملري لمسلكان تلأثيره فلي النشلاط االقتصلادي ،سلواء ملن حيلث تلأثيره عملى نسلبة السلكان داخلل قلوة
أو خارجيا ،وما لذلك من انعكاس عمى معدل اإلعالة ،أو تأثيره عمى تركيب قوة العمل ،ىل تسودىا الفئات الشلابة التلي للدييا
القدرة عمى تعظيم العائد ،أو الفئات الكبيلرة فلي السلن التلي تسلود بعلض منلاطق العلالم التلي تشليد ىجلرات كبيلرة لمفئلات الشلابة
بيا ،األمر الذي انعكس عمى ما يمكن أن نسمييا شيخوخة األنشطة االقتصادية ،كما تؤثر كثافة السكان عملى ضلغطيم عملى
المكللان وعمللى مللا يمكللن أن نطمللق عميللو الطاقللة االسللتيعابية لممكللان ،فللدذا انخفضللت كثافللة السللكان فللي المكللان أحللدثت مشللكمة،
فالسكان ىم عماد التنمية ومحركيا ،واذا ارتفعت الكثافة عن حدود الطاقة االستيعابية لممكان أحدثت مشلكالت عديلدة ،واللدليل
عمى ذلك ما أحدثو ارتفاع الكثافة من انخفاض نصيب الفرد من األراضي الزراعية والنمو العمراني0

كمللا تللؤثر العالقللة بللين السللكان والم لوارد االقتصللادية عمللى نصلليب الفللرد مللن ىللذه الم لوارد ،فللدذا زاد السللكان بدرجللة ال
تتناسب مع زيادة الموارد  ،فدن ذللك يحلدث ذللك ضلغطاً عملى ىلذه الملوارد وعملى نصليب الفلرد منيلا ،فعملى سلبيل المثلال حلين
تنخفض نسلبة السلكان مقابلل ارتفلاع نسلبة األرض فلي المكلان يرتفلع نصليب الفلرد ملن األرض والعكلس ،وقلد انعكسلت العالقلة
غير المتوازنة بين السكان والموارد الغذائية عمى تدني نصيب الفلرد ملن الغلذاء واللى انتشلار حلاالت نقلص التغذيلة والمجاعلات
في الكثير من دول العالم ،السيما الدول النامية0
ويؤثر نوع القوى العاممة عملى األنشلطة االقتصلادية ،ففلي بعلض المنلاطق مثلل أفريقيلا تقلوم الملرأة بلالكثير ملن األعملال

الزراعيللة إمللا لمسللاعدة الرجللل ،أو ليجرتللو إلللى المللدن المجللاورة أو إلللى الخللارج مللن أجللل الحصللول عمللى دخللل مناسللب لرفللع
المسللتوى المعيشللي ألس لرتو ،وقللد اصللطمب عمللى تسللمية زيللادة مشللاركة اإلنللاث فللي الز ارعللة فللي بعللض منللاطق العللالم بتأنيللث
الزراعة0

وتعكس الخصائص التعميمية لمسكان قدرتيم عمى المساىمة في أنشطة معينة من األنشطة االقتصادية ،وكذلك
إمك انية استخداميم لألساليب العممية الحديثة في األنشطة التي يعممون بيا ،لكن ىذا في الواقع لم يتحقق في غالبية الدول
النامية ،حيث يشيد السكان انخفاضاً في المستوى التعميمي ليم في ظل وجود أولويات لدى ىذه الدول غير التعميم ،ففي
الوقت الذي أعمنت فيو بعض دول العالم أ نيا خالية من األميين وتحاول ىذه الدول أن تقضي عمى األمية التكنولوجية بيا،
ما زالت دول العالم الثالث تئن من األمية وتبعاتيا التي تعد ألد أعداء التنمية0
وتؤثر خصائص المجتمع في اإلنتاج الزراعي ،وتتسع ىذه الخصائص لتشمل الدين واألعراف والعادات االجتماعية
التي تحكم اإلنتاج واالستيالك ،والفمسفة اإلنتاجية السائدة ونمط الغذاء والعادات الغذائية ومستوى الدخل ومستوى المعيشة،
فا ختيار زراعة المحاصيل يعكس العديد من العوامل األخرى بجانب الموائمة مع الظروف البيئية من مناخ وتربة ومياه،

ويدخل في العوامل األخرى الممارسات الزراعية والثقافة والعادات والتقاليد واألديان ،كما أن ضغط السكان الزائد يجعل

المزارعين يتوجيون لزراعة محاصيل تواجو الحاجات المعاشية ليم0
وىذه العادات والتقاليد المنتشرة في المجتمعات الزراعية ليا قوة القانون ،كما أن ضآلة العائد من اإلنتاج الزراعي أدى
إلى ىجرة الشباب ،فأصبب الشيوخ في الريف ىم الذين يمارسون الزراعة ،ولذلك انخفضت معدالت اإلنتاج ،ألنيم توارثوا
المزارع ،وتكون النتيجة عدم مقدرتو عمى
حرفة الزراعة أباً عن جد ،وبسبب انخفاض عائد األرض الزراعية يقل دخل ُ
استخدام الميكنة ،وبالتالي فيو يمارس العمميات الزراعي ة المختمفة باألساليب التقميدية المتوارثة ،كما أن جيل معظم
المشتغمين بالزراعة ال يسمب ليم بالتطوير والتحديث فييا0

د – أذكر { تعداد فقط } . :االقاليم الصناعية الكبرى فى العالم.

األقاليم الصناعية الكبرى في العالم ىي





إقميم شمال شرق الواليات المتحدة واقميم جنوب البحيرات العظمى.

إقميم شمال غرب أوروبا.

إقميم شرق االتحاد السوفيتي وأوكرانيا.
إقميم اليابان وكوريا الجنوبية.

…………………………………………………………………………………………………………
مع خالص األمنيات بالتوفيق

أ.د.م /مســـعد بحــــيرى

