االجابة المقترحة ( غير نهائية ) لالمتحان الوزاري في مبحث الجغرافيا  /المستوى الثالث
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الثاني الثانوي  /الفرع األدبي

اعداد األستاذ  :قيصر الغرايبة
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عرف المفاهيم والمصطلحات اآلتية :
السؤال األول ّ :

0ـ درجة االنحدار  :الزاوية التي يصنعها سطح األرض مع األفق.

6ـ خطوط الكنتور  :هي الخطوط التي تصل بين عدد ال محدود من النقاط المتساوية في
اإلرتفاع عن مستوى ثابت وهو مستوى سطح البحر.

3ـ التجوية الميكانيكية  :هي العمليات التي يتم من خاللها تحطم أو تكسر الصخور المنكشفة
على الغالف الجوي  ،بفعل العوامل الطبيعية دون أن يط أر أي تغيير على المحتوى المعدني

للصخور.

4ـ الوادي النهري  :منخفض متطاول مفتوح على بيئة المصب وينشأ الوادي عادة عن عمليات
الحت واتجاهات نشاطها المختلفة.

 5ـ المصاطب النهرية  :سهل فيضي قديم هجره النهر بعد أن عمق مجراه  ،وبنى لنفسه سهالا
فيضيا جديدا.
ا
 2ـ السرير أو الرق  :هي المناطق الصحراوية مستوية السطح المغطاة بالحصى.

2ـ حق النقض ( الفيتو )  :إمتياز يمنح للدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس األمن
الدولي  ،وبموجب هذا اإلمتياز ال ينفذ أي قرار ال توافق عليه أي دولة من هذه الدول.

 8ـ األمن القومي العربي  :قدرة األمة العربية على مواجهة جميع المخاوف والمخاطر التي
تهددها وحماية مصالحها الحيوية والحفاظ على كيانها وبقائها.

9ـ االحتياطي النفطي  :هو كميات النفط التي ثبت وجودها فعالا في الحقول النفطية.

 01ـ الفائض المائي  :يعني أن كميات المياه المتوافرة من المواد المائية أكبر من الكميات
المستهلكة.
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السؤال الثاني  :اذكر

0ـ مميزات نموذج األرض اآللي :

أ ـ تحقيق رؤية الشكل األرضي كما هو على الطبيعة بسهولة أكثر من خطوط الكنتور التي
تعتمد على مهارة معينة.

ب ـ إمكانية الرسم اآللي للمقاطع التضاريسية.
ج ـ الحسابات اآللية لدرجات اإلنحدار واتجاهاتها.
د ـ الحسابات اآللية للمساحات.

6ـ الطرق التي تتم بها عمليات التجوية الكيميائية في الطبيعة :
أ ) اإلذابة .

ب ) األكسدة .

ج ) عمليات التميؤ ) اإلماهة ( .

3ـ العوامل التي تعتمد عليها مساحة دلتا أي نهر :

1ـ كمية الرواسب التي تنتهي إلى الوسط المائي والتي بدورها تتأثر بعوامل عديدة منها طاقة
النهر  ،كمية تصريفه من المياه والعالقة هنا طردية.
2ـ هدوء البحر وضعف التيارات البحرية في منطقة المصب  ،إذ إن شدة التيارات تعمل على
تشتيت الرواسب.

3ـ إستقرار قاع الوسط المائي الذي تتطور فيه الدلتا  ،إذ إن القيعان التي تتعرض للهبوط ال
تساعد على تطور الدلتاوات.

4ـ عدم تغيير النهر لنقطة مصبه في الوسط المائي.
4ـ أهمية الجغرافيا السياسية  ( :يكتفى بذكر أربع نقاط )

1ـ تقدم للدولة المعلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبشرية التي يمكن أن تكون اإلطار

المرجعي لصانعي القرار عند وضع السياسات اإلقتصادية واإلستراتيجية والعسكرية الداخلية
والخارجية لتحقيق التطلعات القومية.

2ـ تقدم المعلومات التاريخية المتعلقة بدراسة الدولة  ،وتحليل كيفية نموها حتى استطاعت أن
تسيطر على إقليمها من أجل فهم األوضاع السياسية والمشكالت في الوقت الحاضر.
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3ـ تسهم في رسم مالمح المستقبل للوحدات السياسية بتوضيح الحقائق والمؤشرات كافة الهادفة

إلى توظيف اإلمكانات والكفاءات كافة وصوالا إلى مكانة مرموقة على المستوى الدولي.
4ـ تسهم في تعزيز األمن الوطني واألمن القومي والسالم العالمي.

5ـ ال تقتصر أهمية الجغرافيا السياسية على تشخيص دراسة النزاعات السياسية والصراعات
العسكرية في العالم  ،بل تقدم إقتراحات وحلوالا لهذه المشكالت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الثالث :
أ)

دول تعاني من

أشكال أرضية من

دول ال تستغل

أشكال أرضية من

نقص حاد في

المرتبة الثالثة

أراضيها للزراعة

المرتبة األولى

األردن

الكثبان الرملية

السودان

القا ارت

الجزائر

الدلتاوات

الصومال

المحيطات

جيبوتي

التالل

المياه

ب ) ألن كل نهر سواء كان موسمي الجريان أو دائم الجريان يعمل على تطوير وادي له أبعاد

متناسبة مع طوله وطاقته ونوعية التكوينات الصخرية إلى جانب عمر العملية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسؤال الرابع :
أ)

0ـ شبكة التصريف المائي أو حوض تصريف مائي.
6ـ

أ ـ مجرى مائي ذو مرتبة أولى

ب ـ مجرى مائي ذو مرتبة ثالثة

3ـ خط تقسيم المياه.
ب)
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ج ـ مجرى مائي ذو مرتبة رابعة

0ـ يرجع نشأتها في المناطق الجافة إلى نشاط عملية التجوية الميكانيكية التي تعمل على تحطيم المكونات
الصخرية السطحية  ،ثم قيام الرياح بتذرية المكونات الدقيقة لتتخلف على السطح المكونات الحجرية المزواة
) أي ذات الحواف الحادة ( .
تبعا لمصالحه اإلقتصادية والعسكرية والسياسية  ،كما أنها تفصل بين
6ـ ألن اإلنسان قام بتخطيطها ا
الشعوب تنتمي ألصول عرقية مختلفة بسبب اإلختالط والتداخل بين سكان تلك الدول المجاورة كما هو حال
الحدود بين البلدان العربية.

ج ) العوامل التي تؤّثر في طبيعة العالقات بين القوميات المختلفة في الدولة التي يعيشون فيها :
( يكتفى بذكر أربع نقاط )

1ـ طبيعة نظام ومدى تطبيق القواعد الديمقراطية.
2ـ تنامي الوعي القومي أو العرقي بين الشعوب.
3ـ التجمع والتشتت الجغرافي لألقليات.
4ـ الموقع الجغرافي لألقلية .
5ـ مدى استيعاب المجتمع لألقلية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال الخامس :

أ)

2ـ الخليج العربي

1ـ البحر المتوسط
4ـ مضيق جبل طارق

3ـ البحر األحمر

5ـ مضيق باب المندب

6ـ قناة السويس
7ـ دائرة ( خط ) االستواء
 8ـ موريتانيا

9ـ الجزائر

 11ـ ليبيا

ب ) أسباب عدم امكانية الجامعة العربية من تحقيق أهدافها :
4

0ـ عدم وجود آلية لتطبيق الق اررات.
6ـ سيادة المصالح القطرية على المصالح القومية العامة.
3ـ اإلختالفات في التوجيهات السياسية للدول األعضاء.

4ـ عدم إعطاء الجامعة أي أهمية في الخطط السياسية التنموية لكل دولة.

انتهت االســـــــــــــئـلة
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