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انفصم اندراسً انثبًَ
(1023/1021و )
زيٍ األختجبر  :ثالث سبعبد

جــــــبيعخ ثُـــــــهب
كــــــــهيخ اآلداة
قسى  :انجغرافيخ وَظى
انًعهىيبد انجغرافيخ:

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

أختجبر يبدح /

دور يبيى

أعًبل انسُخ

(االرثعبء1023/6/ 5و)

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

أجت عٍ األسئهخ اآلتيخ :
(  20درجات )

انسؤال األول :

السؤال األول :

(  20درجبد )

(

تتعـدد مجاالت البحـث والدراسة في موارد األرض الطبيعية

أ  -تناول بالشرح التفصيمي وبصورة عممية  ،أحد ىذه المجاالت من خالل قراءاتك

)

فيًب يتراوح يبثيٍ  -5انً  7صفحبد .؟
ب  -ما الفرق بين المورد – والمصدر ؟ وما الشروط الواجب توافرىا فى المورد .
............................................................................................................................................................................................

(  20درجبد )

انسؤال انثبَي :
أ  -بماذا تفسر ( :درجتان )
– المسطحات المائٌة تصبح ذات أهمٌة كبٌرة حٌنما تستغل كمعابر مائٌة ؟
ب – أكتب مذك ارت جغرافية عن  3( :درجات )
– خصائص الموارد الطبٌعٌة.

جـ –

أذكر { تعداد فقط } (درجتان )
 – 1العوامل االجتماعٌة المؤثرة فى أستغالل الموارد الطبٌعٌة.
 – 2أقسام الموارد حسب توزٌعها الجغرافى .

د –

ما المقصود بما يأتى  3( :درجات )
 – 1باالرتباطات الدولٌة األقلٌمٌة ؟ وما هى أهدافها ؟
 – 2صناعات السوق ؟
.................................................................................................................
مع خاص تمنٌاتى لكم بالتوفٌق
أ.د.م /مسعد بحٌري
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انفرقخ  :انراثعخ
انفصم اندراسً انثبًَ
(1023/1021و )
زيٍ األختجبر  :ثالث سبعبد

جــــــبيعخ ثُـــــــهب
كــــــــهيخ اآلداة
قسى  :انجغرافيخ وَظى
انًعهىيبد انجغرافيخ:

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

ًَىذج إجبثخ يبدح  /أعًبل انسُخ  (-انفرقخ انراثعخ )-قسى انجغرافيب وَظى انًعهىيبد الجغرافية  ،انفصم
اندراسي انثبًَ نهعبو انجبيعي دور يبيى
 تبريخ االيتحبٌ -األحد  – 2013//6/5د /يسعد انسيد احًد ثحيري--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أجت عٍ األسئهخ اآلتيخ :
(  20درجات )

انسؤال األول :

السؤال األول :

(  20درجبد )

تتعـدد مجاالت البحـث والدراسة في موارد األرض الطبيعية

أ  -تناول بالشرح التفصيمي وبصورة عممية  ،أحد ىذه المجاالت من خالل قراءاتك

)

فيًب يتراوح يبثيٍ  -5انً  7صفحبد .؟
((المطموب من الطالب الكتابة فى أحد مجاالت البحـث والدراسة في موارد األرض الطبيعية ((، -

فيما يتراوح مابين -5الى  7صفحات -)) .مطبقا فيو كافة قواعد البحث العممى عمى النحو المشار اليو

فى الفصل السادس من الكتاب المقرر عمى النحو التالى :

أسس كتابة البحث

( )1-6مقدمة:

.

( )1-6الترتيب المنطقي لمبحث:

البد من مراعاة الترتيب المنطقي لمبحث عند كتابتو وعرضو بصورتو النيائية ،وىذا الترتيب أمكن التوصل

إليو من خالل ما قدمتو العديد من الدراسات ،حيث يجب أن يحتوي الترتيب المنطقي لمبحث عمى المكونات التالية

:

 صفحة العنوان .
 صفحة البسممة .
 ممخص البحث .

 االفتتاحية أو (الشكر والتقدير).

 فيرس المحتويات (في البداية أو في نياية البحث ) .
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 قائمة المصطمحات والرموز.
 قائمة الجداول .

 قائمة األشكال والخرائط.
 قائمة المالحق.

 متن البحث بما يحتويو من فصول ومباحث متعددة وفقاً لمتصور الذي وضعو الباحث لبحثو .
 خاتمة البحث وتوصياتو.
 ممحقات البحث .

 قائمة المصادر والمراجع العربية وغير العربية.

 ممخص البحث بالمغة غير العربية (بحوث الماجستير والدكتوراه).
وسنعرض فيما يمي لبعض االعتبارات التي يجب أخذىا في االعتبار عند كتابة تمك المكونات التي

.عرضت من قبل

أوالً  :بالنسبة لصفحة العنوان :

تعد صفحة العنوان من المكونات األساسية ألي بحث عممي ،فبيا يعرف البحث ويعرف من قام بو ومن

أشرف عميو ومتى تم تنفيذه وفي أي مكان تم إنجازه وفي أي وقت تم إنجازه  ،وتتضمن صفحة العنوان المعمومات
اآلتية:

.ثانياً :صفحة البسممة واآلية القرآنية

ويكتب فييا (بسم اهلل الرحمن الرحيم ) وتذكر فييا إحدى اآليات القرآنية التي يجب عمى الطالب أن يدقق في

نقميا ويشير إلى رقم اآلية واسم السورة ،وقد ال يفضل البعض ذكر اسم اهلل وآيات القرآن في األعمال العممية خوفاً

.عمييا من العبث وأن مصيرىا سيكون عمى أرفف المكتبات وسط أكوام التراب

بسم هللا الرحمن الرحيم

ثالثاً :مستخمص البحث (الرسالة) :

تمزم بعض الجامعات– عادة  -طالبيا بإعداد مستخمص لمبحث وبمغات مختمفة أحياناً  ،يشرح فييا الباحث

وبصورة مختصرة النقاط التالية:
 مشكمة البحث.

 أىميتو العممية.
 أقسامو المختمفة.

 المنيج والخطة التي اعتمدت في إعداده.
 النتائج التي توصل إلييا الباحث .
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.رابعاً :االفتتاحية (الشكر والتقدير)
.خامساً :صفحة اإلىداء

.سادساً :قائمة المصطمحات والرموز

.

.سابعاً :فيرس المحتويات (في البداية أو في نياية البحث)

.

.ثامناً :فيرس الجداول (في البداية أو في نياية البحث)

.

.تاسعاً :فيرس األشكال والخرائط (في البداية أو في نياية البحث)

.

.عاش ارً :فيرس المالحق

.

.أحد عشر :متن البحث (األبواب والفصول)
.

.اثنا عشر :الخاتمة

وتتضمن الخاتمة وىي آخر نصوص البحث العناصر اآلتية:




عرض مختصر لموضوع البحث.

النتائج التي توصل إلييا الباحث.

توصيات ومقترحات الباحث بِشأن دراسات إضافية مطموب إعدادىا حول موضوع البحث ،أو بشأن

ما يجب عم ى الجيات المختمفة أن تقوم بو ويفضل أن تكون تمك التوصيات قريبة من الواقع ومن
الممكن تنفيذىا ،الن بعض الباحثين يضعون بعض التوصيات الغريبة ،كما يجب عن عرض

.

التوصيات طرح كيفية تنفيذىا.

ثالث عشر:مالحق البحث.
أربعة عشر :قائمة المصادر والمراجع

وتشمل تمك القائمة عمى كافة المصادر والمراجع التي اعتمد عمييا الباحث في إعداد البحث ،وتصنف
المصادر والمراجع ،وترتب حسب أسس مختمفة ومتعارف عمييا بحسب أحد الخصائص التالية:
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 منشورة وغير منشورة .
 أساسية وثانوية .

 نوعية موضوعات البحث .
 كتب ومقاالت .

.

 رسائل عممية وبحوث .

( )3-6طرق التوثيق

 اإلشارة إلى المصدر خارج المتن.
اإلشارة إلى المصدر داخل المتن.

.

اإلشارة المباشرة :

.

.اإلشارة باألرقام

.

كيفية اإلشارة إلى المصادر:

(أ) نفس المصدر.
(ب) المصدر السابق.

(ت) نفس المكان .

(ث) في أماكن متعددة.

ترقيم اليوامش:
أماكن اليوامش :

 )4-6(.عالمات الترقٌم
.
.

 -2الشولة (الفصمة) ()،
 -1الفصمة المنقوطة (؛)

.
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.

.

 -3النقطة ().
 -4عالمة التوضيح أو النقطتان (.):
 -5عالمة الحذف ()...
 -6عالمة االستفيام (؟)
 -7عالمة التعجب (!)

 -8عالمة التنصيص ل {" "}

....................................................................................
ب  -ما الفرق بين المورد – والمصدر ؟ وما الشروط الواجب توافرىا فى المورد .
وينبغي التمييز بين المصدر  Sourceفيو ثروة كامنة لم يعرف اإلنسان أىميتيا بعد وال كيفية تطويعيا

واستغالليا لما فيو نفعو ،بل وربما ال يكون اإلنسان عمى عمم بوجودىا أصال.

أما المورد  Resourceفيو مصدر معروف لثروة اكتشف اإلنسان أىميتيا وفطن ذىنو لتطوير أساليب

فنية تمكنو من استغالليا لنفعو.

وينبغي توافر شرطين في المورد ىما.

أ) أن توجد المعرفة والميارة الفنية التي تسمح باستخراجو واستخدامو.

ب) أن يوجد طمب عمى المورد ذاتو أو عمى الخدمات التي ينتجيا.

واذا غاب أحد الشرطين فإن الشيء المادي ال يكون لو قيمة كمورد ،وىكذا فإن قدرة اإلنسان وميارتو

وحاجتو ىي التي تجعل لشيء معين دون آخر قيمة وليس مجرد الوجود المادي ليذا الشيء.

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

انسؤال انثبَي :
أ  -بماذا تفسر ( :درجتان )
– المسطحات المائٌة تصبح ذات أهمٌة كبٌرة حٌنما تستغل كمعابر مائٌة ؟

(  20درجبد )
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وتصبح ىذه المسطحات المائية ذات أىمية كبيرة عندما تستغل كمعابر مائية كما ىو الحال بالنسبة لقناة

السويس وقناة بنما وقناة كييل ،فضالً عن بعض المضايق مثل البسفور الدردنيل وجبل طارق وباب المندب
وىرمز.

حيث نجد أن ىذه الممرات والمضايق تعطي أىمية كبيرة لمدول التي تقع في نطاقيا ،وتؤثر بدرجة كبيرة

في نشاطيا االقتصادي سواء باعتبارىا مم ارً تجارياً كمنطقة عبور تستفيد من عبور السفن لكونيا محطات

تموين وأسواق تجارية ،أو باعتبارىا تقوم بتحصيل رسوم لعبور السفن كما ىو الحال بالنسبة لقنا السويس وقناة
بنما ،وبالتالي تمثل دخالً ىاماً لدوليا.

ب – أكتب مذكرات جغرافية عن  3( :درجات )
– خصائص الموارد الطبٌعٌة.
تتميز الموارد الطبيعية بعدة خصائص أىميا.
 -1الندرة: Scarcity :
تتسم الموارد في معظميا بالندرة النسبية لزيادة الطمب عمييا الناتج عن الزيادة المطردة في عدد السكان
من جية ،وزيادة االستيالك الناتجة عن ارتفاع مستوى المعيشة من جية أخرى.

وقد تحدث ندرة في الموارد ألسباب سياسية أو عسكرية ،لذلك ينبغي البحث عن حمول لمواجية ىذه

الندرة من خالل البحث عن المعادن ومصادر الطاقة ،واستصالح األراضي الزراعية ،وانشاء العديد من مشاريع
التنمية ،وىذا يتطمب ضرورة استخدام تكنولوجيا متقدمة ورأس مال كبير.
 -2عدم التكافؤ فً التوزٌع:
تتسم الموارد الطبيعية بعدم تكافؤ توزيعيا الجغرافي عمى سطح األرض ،حيث توجد مناطق غنية بالموارد

الطبيعية ،وأخرى فقيرة ،وثالثة تنعدم فييا ىذه الموارد.
 -3دٌنامٌكٌة الموارد :Dynamic of Resources
 -4تتصف الموارد بأنيا ذات أىمية متغيرة عبر الزمان ،وذلك في ضوء االكتشافات العمميو الحديثة ،وتطور
التكنولوجيا في مختمف المجاالت ،ويرتبط بذلك تطور عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيو اإلنسان

ويتأثر بو.

وقد انعكس ذلك عمى مطالب اإلنسان واحتياجاتو ،فعمى الرغم أن معطيات الطبيعة ثابتة ،إال أن الموارد

متغيرة بال حدود فتاريخ استخدام اإلنسان لمموارد ىو سمسمة متصمة من االكتشافات ،ومن ىنا تختمف األىمية

النسبية لمموارد من مجتمع آلخر ،فقد يوجد مورداً لو قيمة كبيرة في مجتمع ما قد يكون غير ذلك في مجتمع

آلخر.
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أذكر { تعداد فقط } (درجتان )

جـ –

 – 1العوامل االجتماعٌة المؤثرة فى أستغالل الموارد الطبٌعٌة.
أ) انسكبٌ .:

ب) يستىي انًعيشخ :
ج) انُظى االجتًبعيخ واانعبداد وانتقبنيد:

د) انهغخ :

هـ) انعقيدح انديُيخ :
و) انتقدو انعهًً وانتكُىنىجً:
 – 2أقسام الموارد حسب توزٌعها الجغرافى .
حيث تقسم الموارد عمى أساس توزيعيا الجغرافي إلى:

أ) موارد واسعة االنتشار.:

ب) موارد متوسطة االنتشار:
ج) موارد محدودة االنتشار:

د) موارد محدودة االنتشار جدا:

د –

ما المقصود بما يأتى  3( :درجات )
 – 1باالرتباطات الدولية األقميمية ؟ وما ىى أىدافيا ؟
االرتباطات الدوليـة اإلقميميـة وىـي التـي تقـوم بـين مجموعـة مـن الـدول يربطيـا وضـع أو ظـروف

مشـتركة مثــل الوحـدة األوربيــة المشــتركة والتـي أصــبحت حاليـاً االتحـاد األوروبــي ،دول التعــاون
لمجمس الخميج العربية ،االتحاد المغاربي ،منظمة التعاون لدول غرب أفريقيا (اإلكواس) ومنظمة

دول أوروبــا الشــرقية (الكوميكــون) ومنظمــة دول أفريقيــا الوســطى ) (CACMومنظمــة دول

أمريكا الال تينية ) (LAFTAورابطـة دول الكومنولـث البريطـاني The commonwealth of
 Nationsوالتي تضم الدول التـي كانـت تحـت سـيطرة االسـتعمار البريطـاني والتـي اتسـع نطاقيـا
لتغطي نحو ربع مساحة العالم ،ومنظمة الوحدة االقتصادية األفريقية.
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وتيدف التكتالت االقتصادية اإلقميمية إلى إلغاء القيود والحواجز الجمركية بين الدول األعضاء وتسييل

انتقال السمع واألشخاص ورؤوس األموال بينيا ،وقد يتطور األمر إلى إقامة حاجز جمركي موحد بين الدول
األعضاء من ناحية والعالم الخارجي من ناحية أخرى ،ويؤدي ىذا إلى توسيع السوق ،وبالتالي عمى زيادة

اإلنتاج وتنشيط التبادل التجاري بين الدول األعضاء.

ويعتبر الكومنولث الذي يضم  22دولة و 40تابعاً باإلضافة إلى انجمت ار وبعض مستعمراتيا السابقة والحالية
بمثابة معاىدة لمتفضيل التجاري بين الدول األعضاء تعفي كثي ارً من السمع والرسوم الجمركية .وعندما أرادت
انجمت ار دخول السوق األوروبية المشتركة أصرت عمى أن يتمتع أعضاء الكومنولث بميزة التفضيل التجاري مع
دول السوق األوروبية ،فعمى سبيل المثال تصدر نيوزيمنده منتجات األلبان إلى دول السوق دون أية رسوم
جمركية ،ونجح الكومنولث في تحقيق أىدافو بدليل أنو يحظى بربع تجارة العالم غير الشيوعية

 - 2صناعات السوق ؟
يرتبط اإلنتاج

الصناعي بالسوق فيناك نوع من الصناعات يعرف بصناعات السوق

Market

 oriented Industriesىذه الصناعات أما أنيا صناعات تنتج سمعاً سريعة التمف كمنتجات األلبان

والمثمجات  ،أو صناعات تتطمب االتصال الشخصى بالمستيمك لمتعرف عمى أذواقو ورغباتو مثل صناعة
المالبس واألحذية والمصنوعات الجمدية  ،أو صناعات يزيد وزنيا أو حجميا بعد تصنيعيا ممثل صناعة

المياه الغازية والبيرة والمياه المعدنية ،أو صناعات يرتبط تصنيعيا بمخمفات الصناعة كمواد خام مثل

صناعة الحديد والصمب التي ترتبط بمخمفاتيا صناعة األسمدة والكيماويات واألسمنت الحديدي
.................................................................................................................
مع خاص تمنٌاتى لكم بالتوفٌق
أ.د.م /مسعد بحٌري

