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 2014/2015نهعبو انجبيعي  انثبَٗاايتذبٌ انفصم انذراسي 

 

 

 فقط مما يلي أسئلة ثالثة اجب عن 

 .آخرٖ يذيظ يٍ يذيظ ال أٔثذر  إنٗأسجبة اختالف َسجخ يهٕدخ انًيبِ يٍ ثذر تُبٔل ثبنشرح ٔانتذهيم  (1

 نموذج اإلجابة
 والمحيطات البحار مياه مموحة: أوال

 :-وكميتيا والمحيطات البحار مياه في األمالح تتباين نسبة
 3م1610×  2.18 بنحو المياه ىذه تبخرت ما إذا البحار مياه تحتوييا التي األمالح كميل كرومل الباحث قدر -1

 .والمحيطات البحار قيعان عمى ميةالك ىذه فرشت لو م درجة 60 األمالح كمية تقدر -2

 .مرات ثالثة أوروبا كتمة أو إفريقيا قارة كتمة عن يزيد بمقدار الممحية الكتمة تقدر -3

 المموحة توزيع
: إلى ذلك في السبب ويرجع آخر إلى مكان من المموحة نسية تختمف

 .المموحة نسبة انخفضت زادت كمما( مطر  –ثمج)  التساقط -1

 .المموحة نسبة انخفاض إلى يؤدي البحار في العزبة األنيار مياه من كبيرة كميات الضباب -2

 المموحة قمة عمى يساعد والجنوبية الشمالية البحار في والصيف الربيع فصل في الجميد انصيار -3

 

: فإن ذلك عمى وبناء

 

 

 
 

البحار والمحيطات جغرافية : المادة  
2015-2014 الفصل الدراسي الثاني: السنة    

ساعتان: زمن االمتحان      
         ةإسالم سالم/ د: أستاذ المادة 

الجغرافيا ونظم المعمومات: القسم     
الثالثة :الفرقة  

(الئحة قديمة) جغرافيا  :الشعبة  

  2 جغرافية البحار والمحيطات نموذج اإلجابة لمادة
(الئحة قديمة)  الفرقة الثالثو  
2015/    /    تاريخ االمتحان  

 

  2 جغرافية البحار والمحيطات نموذج اإلجابة لمادة
قسم الجغرافيا (الئحة قديمة)  الفرقة الثالثة  

2015/    /    تاريخ االمتحان  
 



 .المموحة نسبة فييا تقل األنيار مياه إلييا تنصرف والتي المغمقة شبو البحار .1

 .المموحة قمة عمى يساعد المناطق بعض في البتخر قمة .2

 .األلف في درجة 37 إلى المموحة نسبة فييا تزيد(  التبخر بيا ويزيد  –المطر قميمة)  مناطق في تقع التي البحار .3

 : مثال
: األحمر البحر
: في وقوعو بسبب الصيف في األلف في 41 إلى تصل العالم في مموحة نسبة أعمى يسجل

 .األمطار قلت حيث المداري النطاق -

 .التبخر معدل زيادة -

 .جافة أودية فيو تصب التي األدوية جميع -

 .الشتاء فصل في المموحة نسبة تقل -

: الميت البحر
 .األلف في 238 إلى الميت البحر في المموحة نسبة ترتفع -

: األطمنطي المحيط
 والجدي السرطان المدارين من بالقرب توجد التي المناطق في وخاصة مرتفعة مموحة بنسب األطمنطي المحيط يتميز -1

 : ىو والسبب األلف في 37 إلى النسبة وتصل

 التبخر نسبة زيادة   -الحرارة درجة شدة .   -السماء صفاء -

 .المناطق ىذه في تصب عذبة أنيار وجود عدم -

 : ىو والسبب األلف في 35 إلى األطمنطي لممحيط االستوائية المناطق في المموحة نسبة تقل -2

 الرطوبة نسبة زيادة     -األمطار كمية زيادة -

 .الرياح حركة وىذوء السحب كثرة     -التبخر معدل قمة -

 كميات تحمل والتي الكبرى األنيار مصبات مناطق في األطمنطي المحيط مناطق بعض في المموحة نسبة تنخفض -3
 .العذبة المياه من كبيرة

 

: مثال



 (الجنوبية أمريكا)  األمزون نير مصب -

 (إفريقيا)  الكونغو نير -

 (األمريكية المتحدة الواليات)  المسيسبي نير -

. والجنوبي الشمالي القطبي المحيط
 ىو والسبب األلف في 34 إلى المموحة نسبة تقل: 

 المحيط إلى العذبة مياىيا تضاف والتي الثموج ذوبان. 

 التبخر نسبة انخفاض وبالتالي الحرارة درجة انخفاض. 

 المتوسط البحر
 المنطقة في األلف في 39 و طارق جبل مضيق عند األلف في 36 إلى المتوسط البحر في لوحةالم نسبة تصل 

 .وفمسطين مصر بين المحصورية

 الغرب إلى الشرق من باالتجاه تزداد المموحة نسب أن يعني وىذا 

 .عٍ درارح ييبِ انجذبر ٔانًذيطبد تُبٔل ثبنشرح كيفيخ اَتقبل درارح انًيبِ انسطذيخ إنٗ انًيبِ انعًيقخ ٔيب ْي انعٕايم انًسئٕنخ (2

 نموذج اإلجابة
والمحيطات البحار مياه حرارة مصدر  
 (وأساسي رئيسي مصدر. ) األرض باطن من المستمدة الحرارة -1

 (وأساسي رئيسي مصدر. ) الشمس حرارة -2

 (محمي تأثير ذات آخر مصدر. ) البركانية الثورانات عن الناتجة الحرارة -3

 (محمي تأثير ذات آخر مصدر. ) المشعة المواد لتحل عن الناتجة الحرارة -4

 

 

 



: مستويات ثالث إلى رأسيا المحيطات مياه تقسيم يمكن ذك عمى وبناء  

الشمس أشعة من حرارتو ويستمد( السطحية المياه)  الشمسية األشعة من القريب وىو: سطحية مياه: األول المستوى  
.المحيط قاع من هحرارت درجة ويستمد:عميقة مياه: الثاني المستوى  
(العميقة المياه  –السطحية المياه)  النطاقين بين يقع: الثالث المستوى  

 الشمسي اإلشعاع من حرارتو ويستمد -

 .القاع من المستمدة والحرارة الضغط من حرارتو ويستمد -

:ممحوظة  
:طريق عن العميقة المياه إلى( الشمس من المستمدة)  السطحية المياه حرارة تصل   

 المياه تتحركا   

 التصاعدية المياه. 

 (.المموحة تغير  –الحرارة تغير)  بسبب لممياه النوعي النقل 

(العميقة المياه  –السطحية المياه)  حرارة درجة دراسة يتم وسوف  
 :السطحية المياه حرارة درجة - أ

 :عمى بناء البحار أو المحيطات في السطحية المياه حرارة درجة في التباين يتوقف

 الجو ارةحر درجة    

 والجميد اليابس من كل تأثير 

 الرطوبة نسبة    

 والرأسية األفقية التيارات 

 -الرياح سرعة 

 و المائية المسطحات بعض في 27.5 بين تتراوح حيث أخرى إلى جية من السطحية المياه حرارة درجة تخمتمف -
 .األخرى المائية المسطحات في مئوية درجة1.7

 5 عرض دائرتي بين االستوائية الدائرة حول تقع والتي المحيطة المناطق ىي لمحيطاتوا البحار في المناطق أدفأ -
 .وجنوبا شماال درجة

 .شماال القطب نقطة إلى 80 العرضية الدائرة من تمتد التي ىي المناطق أبرد -



 .جنوبا 80 إلى 75 العرضية الدائرة من تمتد التي األماكن وأبرد -

:مثال  
:اليادي المحيط  

 مساحة خمس أن بسبب مئوية درجة 19.1 إلى المياه حرارة متوسط يصل حيث الكبرى الثالثة المائية المسطحات أدفأ يعد
 .وجنوبا شماالت 30 عرض دائرتي بين تقع الميحط

:اليندي المحيط  
.مئوية درجة 17.3 إلى السطحية المياه حرارة درجة تصل   

: األطمنطي المحيط  
.مئوية درجة 16.9 السطحية المياه حرارة درجة تصل  

 
األعماق في الماء حرارة درجة: -ب  

 

 يكون ثم األمر بادئ في سريعا التناقص يكون حيث العمق مع تتناقص بأنيا تتميز األعماق في الماء حرارة درجة -
 .بطيئا

 بتةثا شبو تكون تكاد األعماق مياه حرارة درجة أن لدرجة جدا طفيف األعماق في الماء حرارة درجات في التغير -
 قامة 100 عمق عمى

(األحمر البحر مثال)  المغمقة شبو البحار في األعماق في الماء حرارة درجة  
:األحمر البحر  

قامة 1200 عند مئوية درجة 22 حرارة درجة عند ثابتة تكون تكاد العميقة المياه حرارة درجة   
-:ممحوظة  

االنخفاض؟ بيذا األحمر البحر يتأثر لم لماذا   
 عمقيا منطقة ىو المندب وباب المندب باب عند يكون اليندي بالمحيط األحمر البحر اتصال أن ىو السبب

 .الكبيرة األعماق في لممياه تبادل يحدث ال بينما السطحية المياه في يكون المياه تبادل لذلك قامة 200

 

 

 

 



 .تكهى عٍ خريطخ تٕزيع انيبثس ٔانًبء انذبنيخ (3

 نموذج االجابة
الحالية والماء اليابس توزيع خريطة       
:يمي ما يالحظ الحالية والماء اليابس توزيع خريطة دراسة من  

 .الجنوبي الكرة نصف في والماء الشمالي الكرة نصف في لميابس الواضح التركز -1

 :ويضم الشمالي الكرة نصف في اليابس مساحة من% 81 يتركز -

 الشمالية أمريكا   

  أوروبا 

 أسيا -ج 

  إفريقيا معظم .

  الجنوبي أمريكا نصف من ثرأك 

.مطمقة سيادة الماء فيو يسود الذي الجنوبي النصف عكس ىذا  
 التي الشمالية القطبية المناطق عكس وىذا المياه بيا تحيط يابسة منطق بأنيا الجنوبية القطبية المناطق تتميز -2

 .الماء من مجموعة من تتكون

  –الجنوبية أمريكا)  القارية لمكتل الجنوبية ليشمل،األجزاء الجنوبي الكرة نصف في اليابس مساحة من% 19 يتركز -3
 (استراليا  –إفريقيا

 العالم بحار من% 57األرضية، الكرة من الشمالي الكرة النصف في توجد ومحيطاتو العالم بحار من% -43 -4
 .الجنوبي الكرة نصف في توجد ومحيطاتو

 (.الشمالي المتجمد المحيط)  حول االستواء خط من الشمال إلى يتركز العالم يابس من% 75 -5

 .االستواء خط جنوب يتركز العالم يابس من% 25 -6

 نسبة إذن% ) 81.2 الماء نسبة تصل حيث وجنوبيا األرض غرب في يوجد المائية المسطحات من األعظم القسم -7
 (األرض مساحة من% 18.2 اليابس

 إذن% )62.1 إلى الماء نسبة تصل حيث( وشماليا األرض شرق)  في اليابسة الكتل من األعظم القسم يوجد -8



 (.األرض مساحة من% 37.9 اليابس نسبة

 قارية كتل خمسة إلى اليابس ويقسم -9
 (  أسيا  –أوروبا)  أوراسيا 

 افريقيا  

 استراليا 

 واألمريكيتين كندا  

 الجنوبية القطبية القارة 

: ضخمة محيطات ثالثة إلى المائية المسطحات تقسم
 اليادي المحيط   

 األطمنطي يطالمح    

 اليندي المحيط 

 .واسعة بفتحات ببعض بعضيا المحيطات تتصل -10

 (األطمنطي  –اليادي  –اليندي المحيط)  التقاء عن ناشئ ىو الجنوبي المحيط -11

 .مساحتو لصغر بحرا اعتباره يمكن الشمالي المتجمد المحيط أن يعتبرون العمماء من كثير -12

 .ادنجذبر ٔانًذيظتفسير َشأح ا في انتييبد َظرالتكهى عٍ  (4

 النظريات أىم ومن والمحيطات البحار نشأة تفسير تحاول التي النظريات من العديد ظيرت
 القارات زحزحة نطريو  -الكويكبات نظرية   -التقمص نطريو   -التتراىيدية النظرية -

: التتراىيدية النظرية: أوال
 1854 عام جرين لوثيان: النظرية صاحب

:  النظرية نص
 وأخذت مالت تم القشرة وتجمدت الباطن تقمص لتكوينيا األولى المراحل إبان انكماشيا أثناء ضاألر أن -1

 .الثالثي اليرم الشكل

 القارية الكتل تحتل بينما الثالثي اليرم أوجو تحتل المحيطات أن نجد األرض عمى النظرية ىذه ينطبق -2
 .رؤوسو



. األرضي التوازن نظرية مع تتعارض النظرية ىذه :النقد
: التقمص نظرية: ثانيا

 البورس: النظرية صاحب
 : النظرية نص
: إلى أدى مما الخارجية القشرة تجمدت برودتيا مراحل أثناء األرض أن يرى

 .القارات في تتمثل أعمى إلى محدبة ثنيات ظيور - أ

 .المحيطات احتمتيا أسقل إلى مقعرة ثنيات ظيور  - ب

: نظريتو نص عن زكرىا التي األدلة
 .محدبة ثنية يمثل األمريكيتين  –إفريقيا  –أوروبا سياب تضاريس -1

 .مقعرة ثنية األطمنطي المحيط قاع يمثل -2

: الكويكبات نظرية: ثالثا
. تشمبرلن: النظرية صاحب

: النظرية نص
 .الشمس من جزء كانت األرض -1

 .االنفصال بعد البطيء النمو في وأخذت الشمس عن األرض انفصمت -2

 جذب قوى بواسطة ببعضيا التصقت صغيرة كويكبات من تكونت لةكت من تتركب كانت األرض نواة -3
 .متبادل

 إلى األرض كوكب وصل حتى أخرى كويكبات إلييا تجذب أن الزمن بمرور النواة ىذه استطاعت تم -4
 .الحالي حجمو

 إلى وصمت ثم الجوي الغالف في الماء بخار كميات زادت أن بعد التكوين في المحيطات بدأت ثم -5
 .أمطار شكل في األرض عمى وسقطت فتكاثفت التشبع درجة

 .األرض سطح عمى المياه تظير بدأت حد إلى وصمت أن إلى المياه تتشرب األرض بدأت -6

 الصغيرة البحيرات كونت والتي الفجوات أو البركاني النشاط أنشأىا التي الحفر في تتجمع المياه بدأت -7
 .المنفصمة

 .المحيطات بعض مكونة ببعضيا اتصمت أن لىإ تدريجيا وتتسع تتسع البحيرات تمك أخذت -8



 القارات زحزحة نظريةثالثا 
 1915 فجسنر :النظرية صاحب

:  النظرية نص
  كبيرين قسمين من الكتمة وتتكون نيجايا اسم عمييا أطمق كبيرة كتمة يمثل كان اليابس -1

 (جرينمند  –أسيا  –أوروبا  –الشمالية أمريكا يضم( ) لوراسيا)  الشمالي القسم -

  –الجنوبية أمريكا  –إفريقيا  –اليند جزيرة شبو  –مدغشقر  –استراليا يضم() الند جندوانا)  الجنوبي القسم -
 انتاركيتيكا

 .التيتس ببحر يعرف كبير داخمي بحر وجندواناالند لوراسيا بين يفصل كان -2

 .واحدة كتمة في كانوا بل القارتين بين تماما يفصل يكن لم البحر ىذا -3

 .األرض سطح من كبير جزء يشغل واسع محيط بيا يحيط كان الكتمة ىذه -4

 قوتين تأثير تحت الكربوني العصر نياية في متعددة اتجاىات في أجزائيا وتزحزحت لمتكسر، نيجايا كتمة تعرضت -5
 ( المد قوة  –الطرد قوة)  وىما

 االستواء خط نحو المتكسرة الكتل تدفع قوة وىي: الطرد قوة -1

 لألرض والقمر الشمس جذب عن الناتجة المد قوة: المد قوة -2

 .محورىا حول األرض دوران عن وتنتج -3

 .الغرب نحو القارية الكتل زحزحة نتيجة تولدت التي الشد قوى نتيجة طمنطي"األ المحيط تكون -4

: نظريتو صحة تؤكد التي األدلة
 .األطمنطي المحيط جنوب وخاصة المقابمة السواحل تشابو -1

 .الجنوبية وأمريكا إفريقيا في وخاصة المتباعدة، تالقارا في الحفريات تشابو -2

 .الجنوبية وأمريكا واستراليا، واليند، إفريقيا، في المدارية المناطق بعض في الجميدية الغطاءات آثار -3

___________________________________________________________________________ 

 

 

 



 :-عرف كال يٍ 

 انشبطئ انخهفي  -

 َطبق يذصٕر ثيٍ خظ انسبدم ٔخظ يًتذ عُذ اقصٗ دذ تصم انيّ االيٕاجْٕ  

 انشبطئ االيبيٗ   -

 ْٕ َطبق يٍ انشبطئ يهٗ انشبطئ انخهفٗ ثبتجبِ انجذر ٔيُذصر ثيٍ عاليتٗ انًذ ٔانجسر

 انشبطئ انقريت -

يهيبد انذيُبييكيخ ٔانعًهيبد انًبئيخ عب تتى فيّ انعْٕ َطبق يٍ انشبطئ يغًٕر ثشكم دائى ثًيبِ انجذر يتًيس ثضذٕنتّ ٔيًثم يٕض

 انتٗ تقٕو ثٓب االيٕاج ٔانتيبراد انشبطئيخ

 .انشبطئ انجعيذ  -

 يعرف ثبنشبطئ انجعيذ ْٕٔ انُطبق انًظبْر نهشبطئ انقريت فٗ اتجبِ انجذر         

________________________________________________________________

__ 

 \.يُبسيت ييبِ انجذبر ٔانًذيطبد فيدذٔث تغير  فيح ٔضخ األسجبة انرئيسي (5

 نموذج االجابة
.والمحيطات البحار مياه منسوب في تغير حدوث أسباب  

 .لاللتواء تتعرض آلخر حين من كانت حيث األرضية القشرة تصيب التي واالرتفاع االنخفاض حركة -1

 .والعكس البحر طغيانو األرض مستوى خفض إلى أدى( مقعر)  أسفل إلى االلتواء كان إذا

 مكونة كبيرة بكميات الالفا خروج إلى يؤدي الذي األمر المحيطات أو البحر أعماق في بركاني نشاط حدوث -2
 الماء طغيان إلى يؤدي وىذا الموجود الماء حساب عمى تكون الجزر تشغميا التي المساحة أن شك وال جزر
 .والمحيطات البحار من القريب اليابس عمى

 .الباليستوسين عصر في حدثت التي المناخية التغيرات -3

 التي الثالجات في تختزن المياه ألن ينخفض والمحيطات البحار مياه منسوب كان الجميدية الفترات 
 .اليابس فوق تتكون كانت

 عمى ويطغى منسوبيا فيرتفع والمحيطات البحار إلى المياه وتنصرف الجميد يذوب الدافئة الفترات 
 .اليابس



ملحوظة 

 تعد اإلجابة نموذج استرشادي للطالب ويجب عليه االستعانه بالمراجع العربية واالجنبية والخرائط

_______________________________________________________________________________ 

    إسالم سالمو/ د                                                                     

 
 
 
 
  

 

    


