
     

  {الئحة جدٌدة}األولى: الفرقة  جبهعة ثٌهب                         
  الثبًيالفصل الدراسي  كلية اآلداة                          

افية     الجغرافية وًظن الوعلىهبت الجغر: قسن                       

(  2014/2015)ام الدراسي الع          سبعتبى: زهي االختجبر                       

       أول/ دور       BU_FART_GEOG9  (ب) أسس الجغرافٌة البشرٌة /  اختبار مادة إجابة   
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحل كل سؤال هستقل في صفحة هستقلة ثرجبء تٌظين كراسة اإلجبثة   :األسئلة التبليةأجت عي 

 {خمس درجات} :السؤال األول إجابة 
كراسة    ابة رقم السؤال واالختٌار الصحٌح فقط فًتخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن األقواس ، مع مالحظة االكتفاء بكت –أ      

اإلجابة 

(  همبولت)  بابي الجغرافية الحديثةالعالم الذي ُلقب  -1    
(  العمران)   فرع جغرافية بدراسة  المدرسة الفرنسيةاهتمت  -2    
(  االجتماعية)  أحد الفروع المهمة لمجغرافية العمران واألمراضجغرافية  -3    
(  جوتز)  ظهرت عمى يد العالم لمجغرافية االقتصاديةأول تسمية  –4    
( اإلنساني) في دراسة الظاهرة االقتصادية النظرة الذاتية لإلنسانالذي يركز عمى  المدخل -5    

مع تصحٌح أمام العبارة الخاطئة (  )  أمام العبارة الصحٌحة وعالمة (   )  ضع عالمة  -ب         

اطئة العبارة الخ

:              المناسبة فً ورقة اإلجابة مع تصحٌح الخطأ مكتفٌاً بوضع رقم السؤال والعالمة       

1 )   ( )  ٌركز على دراسة المشكالت المجتمعٌة

2  )  (    )

3 )  ( ) قاعدته بانكماشٌتمٌز الهرم السكانً فً الدول المتقدمة 

 4 )  ( )  دراسة الموضع

5 )  ( )  محافظة القميوبية بنها عاصمة حاضرةتمثل  
  :السؤال الثانً   إجابة  

 وهًشرحهاي ، ثموالمدٌنة أسس الفرق بٌن القرٌة الطالب حدد ي ، : 

 األساس الحجمي 

 األساس اإلداري 

 األساس الوظيفي 

 أنواع الضرائب 

 الشكل واإلطار المادي 

 األساس التاريخي 

 

 األساس الساللي 

  المقياس المتعدد



 ثمان}   : شرحهاوٌختار منها ستة عناصر ثم يعناصر دراسة الجغرافٌة السٌاسٌة  ٌحدد الطالب -ب    

{ درجات

 مبرر وجود الدولة 

  نمو الدولة 

 الحدود السياسية 

 العالقات الخارجية 

 العوامل الطبيعية 

 الموارد الطبيعية 

 السكان 

 يالنظام األيديولوج 

 التقسيم اإلداري 

  قوة الدولة
  :ؤال الثالث السإجابة 

: شرحهاثم ي أنواع المدارس الحتمٌةالطالب حدد ي   -أ أ

 يشرحها من حيث فكرتها في إبراز العالقة بين اإلنسان والبيئة ، ونشأتها ، وأهم  المدرسة الحتمية
 عمماءها ، ونقدها

  الحتمية الجديدةالمدرسة 

  الحتمية الثقافية أو االجتماعيةالمدرسة 

   الخيرتان من حيث فكرتهما في إبراز العالقة بين اإلنسان والبيئة ثم يشرح المدرستان
 {سبع درجات} :،وهًلدول المتقدمة والنامٌةا خصائصأنواع بٌن  ٌقارن الطالب   –ة   

 الخصائص السكانية 

 الخصائص االقتصادية 

 الخصائص االجتماعية  

 
ٌق والنجاح                     أستاذ مع تمنٌاتً بالتوف                              اإلجابةانتهت 

محمد صبري/أ د م : المقرر   

 


