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 :                                  أعت ػٓ األعئٍخ ا٢ر١خ 
     

(      درجات 10)                                :                 السؤال األول  

تكرير البترول مجموعة من العوامل  ناعةيؤثر فى عممية اختيار مواقع ص} 
الجغرافية ،كما يتباين تاثير تمك العوامل حسب اختالف خصائص ىذه الصناعة فى 

.{ المناطق الجغرافية المتنوعة،  من فترة الى اخرى فى االقميم الواحد   

 
؟.أشرح ذلك بالتفصيل  –أ         

 اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ اٌّؤصشح فٝ اخز١بس ِٛالغ طٕبػخ طٕبػخ رىش٠ش اٌجزشٚي 

٠ؤصش فٝ ػ١ٍّخ اخز١بس ِٛالغ طٕبػخ رىش٠ش اٌجزشٚي ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌغغشاف١خ ِٕٙب 

اٌؼٛاًِ االلزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ ٚاٌزطٛساد اٌزم١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ِٓ ػ١ٍّبد اٌزىش٠ش ٔفغٙب ثً 

ٚرزجب٠ٓ رؤص١ش رٍه اٌؼٛاًِ ؽغت اخزالف خظبئض ٘زٖ اٌظٕبػخ فٝ إٌّبؽك اٌغغشاف١خ 

 الخشٜ فٝ االل١ٍُ اٌٛاؽذ اٌّزٕٛػخ ِٚٓ فزشح 

 :ٚٔشٜ اصش رٍه اٌؼٛاًِ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ 

 اٌغٛق .1

٠ؤصش ػبًِ اٌغٛق ِٓ ؽ١ش خظبئظٗ وبٌؾغُ ٚاٌّٛالغ ٚإٌّؾ رؤص١شا وج١شا فٝ ػ١ٍّخ رٛؽٓ 

طٕبػخ رىش٠ش اٌجزشٚي ٚفٝ اخز١بس ِٛالؼٙب فٍٛ أْ ؽغُ اٌغٛق ٘ٛ اٌؼبًِ اٌّؤصش فٝ رٛؽٓ 

اٌّٛالغ ٌٙب عٛف رىْٛ ِٕطمخ أزبط اٌجزشٚي اٌخبَ ٌٚٛ وبْ االٔزبط ٘زٖ اٌظٕبػخ فبْ افؼً 

 .اوضش ِٓ عٛق

ٕٚ٘بن ػاللخ ٚص١مخ ث١ٓ الزظبد٠خ اٌظٕبػخ ٚؽغُ إٌّزظ فٕغذ أْ ٔغجخ اٌٛفٛساد االلزظبد٠خ 

فٝ ػ١ٍّخ رىش٠ش اٌجزشٚي رزجب٠ٓ ؽشدا ِغ ؽغُ االٔزبط فّضال ٌٛ افزشػٙب اْ رىٍفخ رىش٠ش ؽٓ ِٓ 

% ١ٍِ100ْٛ ؽٓ ع٠ٕٛب وبٔذ ثٕغجخ لذس٘ب 5اٌجزش١ٌٚخ فٝ ِؼًّ ؽغُ االٔزبط ثٗ  اٌّشزمبد

١ٍِْٛ ؽٓ ع٠ٕٛب 3ؽ١ّٕب ٠ىْٛ ؽغُ االٔزبط ثبٌّظٕغ %123فبْ ٘زٖ اٌزىٍفخ عٛف رضداد اٌٝ 

 .ؽ١ّٕب ٠ىْٛ ؽغُ إٌّزظ ١ٍِْٛ ؽٓ فمؾ ع٠ٕٛب %190ٚاٌٝ 

ًِ اٌزىش٠ش فٝ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ػبَ ٌٚزٌه اخزد ِؼبًِ رىش٠ش فٝ اٌزضا٠ذ فمذ ثٍغذ اػذادِؼب

ؽٓ ٌٚىٓ ثؾٍٛي ػبَ 75000ِؼّال ٚرجٍغ ؽبلخ وً ِٕٙب فٝ اٌّزٛعؾ ٔؾٛ 67اٌٝ 1947

 .١ٍِْٛ ؽٓ ع٠ٕٛب 2,25ص٠ذد ؽبلخ ثؼغ اٌّؼبًِ ٌزظً اٌٝ 1959



ٚلذ اعزّشد ٘زٖ اٌّؼبًِ فٝ اِذاد االعٛاق اٌّؾ١ٍخ ِٓ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ 

صادد ؽبلخ  1974ِؼّال ػبَ  275ِؼّال اٌٝ 326ِٓ  1955داداٌّؼبٌُ ػبَ رٕبلض اع

 .١ٍِْٛ ؽٓ ١ِٛ٠ب ١ٍِ1,6ْٛ ؽٓ ا٠ٍٝ 1,2االٔزبط فٝ ٔفظ اٌفزشٖ ِٓ 

ٌٚزؾم١ك اػٍٝ ػبئذ الزظبدٜ ِٓ ٘زٖ اٌّؼبًِ رزغٗ رٍه اٌّؼبًِ ٔؾٛ ص٠بدح ؽبلزٙب ٔذ رىش٠ش 

ٔبؽك االعٛاق اٌىج١شح ٚاٌّزضا٠ذح ٚؽ١ش اْ اٌجزشٚي ٚال ٠زؤصش رٌه اال ثّٛلؼٙب اٌمش٠ت ِٓ َ

رىٍفخ ٔمً اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ اٌزٝ رُ رظ١ٕؼٙب فٝ ِؼًّ وج١ش اٌؾغُ ٌزا فبٔٗ ٠فؼً رٛؽٓ 

اٌظٕبػخ رىش٠ش اٌجزشٚي فٝ ِٕبؽك اٌخبَ اٚ فٝ ِٕبؽك رزٛعؾ اٌغٛق ِٕٚبؽك اٌخبَ ؽزٝ ٠ّىٓ 

االعزٙالن ِٓ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ِٓ  رظش٠ف االٔزبط فٝ اوضش ِٓ ِٕطمخ عٛل١خ ٚرزجب٠ٓ أّبؽ

ال١ٍُ الخش فمذ ٠ضداداعزخذاَ اٌى١شٚع١ٓ فٝ ثؼغ إٌّبؽك ِٚٓ ِٕطمخ اخشٜ ٠ضداد اعزخذاَ 

اٌجٕض٠ٓ اٚ اٌغٛالس فٝ ثؼغ إٌّبؽك االخشٜ ٌٚٛ اْ ػبًِ اٌغٛق وبْ اٌؼبًِ اٌّؤصش فٝ 

رٌه اٌّىبْ اٌزٜ ٠مزشة ِٓ رٛؽٓ طٕبػٗ رىش٠ش اٌجزشٚي ٌزا فؤْ اٌّٛلغ اٌظٕبػٝ االٔغت ٘ٛ 

ِٕطمخ اٌغٛق اٌّغزٍٙىخ ٌٍّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ٌٚٛ اْ ؽغُ االٔزبط وج١شا ِٓ اٌظؼت رٛؽٓ ٘زٖ 

اٌظٕبػخ فٝ ِٕبؽك اٌغٛق اٌّؾ١ٍخ ٠ٚزؼؼ أصش رٛؽٓ طٕبػٗ رىش٠ش اٌجزشٚي عٛاء فٝ ِٕبؽك 

 :صالس ٘ٝ ؽمٛي االٔزبط اٚ فٝ ِٕبؽك اٌغٛق ٠ٚزؼؼ رٌه ِٓ اْ االٌٚٝ رزغُ ث١ّّضاد 

أٙب رغزط١غ اْ رّذ ػذح اعٛاق ثؾبعزٙب ِٓ إٌّزغبد اٌجزش١ٌٚخ ِّب ٠ض٠ذ فٝ ؽغُ :أٚال 

االٔزبط ثّؼبًِ رىش٠ش اٌجزشٚي ٚاْ ص٠بدح ؽغُ االٔزبط ٠خٍك ٚفشاد الزظبد٠خ فٝ ػ١ٍّبد 

 .طٕبػخ اٌزىش٠ش

ثبؽز١بعبد االعٛاق اْ رضا٠ذ ؽغُ إٌّزغبد ٚرٕٛع اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ إٌّزغخ عزفٝ :صب١ٔب 

 .اٌّزؼذدح ػٍٝ اخزالف أٛاع اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ 

رم١ًٍ ٔفمبد االٔزبط ٌٍزخٍض ِٓ عضء وج١ش ِٓ اٌجزشٚي اٌخبَ اٌزٜ ٠فمذ اصٕبء ػ١ٍّبد :صبٌضب 

 .اٌزظ١ٕغ اٌّّضً فٝ اٌشٛائت ٚاٌّبء

 :٠ٚش١ش ٘زٖ اٌٝ اِش٠ٓ ٘ب١ِٓ 

ٚي ٚفٝ ٔفظ اٌٛلذ ٠مً رىش٠ش اٌجزشٚي أٚ ٕ٘بن ِٕبؽك ٠ض٠ذ ف١ٙب ؽغُ أزبط اٌجزش:االٚي 

 .اعزٙالوٗ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ اٌششق االٚعؾ ٚافش٠م١خ خبطخ إٌّبؽك اٌشّب١ٌخ ِٕٙب 

ٕ٘بن ِٕبؽك ٠مً ف١ٙب ؽغُ أزبط اٌجزشٚي ٌٚىٓ ٔغذ اْ رىش٠ش اٌجزشٚي ثٙب ٠ضداد :اٌضبٔٝ 

 .االلظٝ ٚاعزشا١ٌب  ٚاعزٙالوٗ ٠شرفغ ٠ِٛب ثؼذ ٠َٛ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ غشة اع١ب ٚاٌششق

 رىٍفخ إٌمً .2

وّب عجك اٌمٛي اْ اخزالف ٔفمبد ٔمً اٌجزٛسي اٌخبَ ٚاٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ٠ئضش فٝ رؾذ٠ذ اٌّٛلغ 

اٌظٕبػٝ ٌزىش٠ش اٌجزشٚي فٕغذ اْ فٝ اٌغٕٛاد االخ١شح اخزد االخزالفبد ث١ٓ رىٍفخ ٔمً خبَ 

د ٠ٚؼضٜ رٌه اٌٝ رضا٠ذ ؽٌّٛخ ٘زٖ إٌبلالد اٌجزشٚي ٚرىٍفخ ِشزمبرٗ ثٛاعطخ إٌبلالد فٝ اٌزضاٞ

. 

ٚلذ ادد ػ١ٍّخ اٌزط٠ٛش ٚاٌزؾذ٠ش اٌّزجؼخ فٝ ثٕبء إٌبلالد اٌجزش١ٌٚخ ٚص٠بدح ؽٌّٛزٙب اٌٝ ٔمض 

رىٍفخ ٔمً وً ؽٓ ِٓ اٌجزشٚي اٌخبَ فّضال رٕخفغ رىٍفخ ٔمً اٌطٓ اٌٛاؽذ اٌزٜ ٠ٕمً ثٕبلٍخ 

اٌف ؽٓ ثٕؾٛ 100ح ثٕبلٍخ ؽٌّٛزٙب ِٓ رىٍفخ ٔمً%35اٌف ؽٓ ثّمذاس 200ؽٌّٛزٙب 

 .اٌف ؽٓ  50فمؾ ِٓ رىٍفخ ٔمٍٗ ثٕبلٍخ ؽٌّٛزٙب 14%

ٚرٍؼت خطٛؽ االٔبث١ت اٌجزشٚي دٚس فؼال ٚثبسص وٛع١ٍخ ِٓ ٚعبئً إٌمً داخً اٌجالد صادد 

اؽٛاٌٙب ٠ٚشعغ رٌه اٌٝ رضا٠ذ ؽغُ اٌغٛق اٌّغزٍٙىخ ٌٍّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ِٓ ِؼًّ اٌزىش٠ش 

اٌٝ ؽ١ش ِٕبؽك اعزٙالوٙب فٝ ِٕبؽك اٌّذْ اٌظٕبػ١خ اٌّخزٍفخ ٚرىٍفخ الزظبد٠خ  داخً اٌجالد

 .فٝ ٔفظ اٌٛلذ اٌزٝ رٛعذ ف١ٗ ِٕبفغخ ل٠ٛخ ِغ ٚعبئً إٌمً االخشٜ ِضً اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ 

 ؽغُ االٔزبط .3

ر رضا٠ذ ؽغُ االٔزبط ِٓ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ خالي اٌغٕٛا د االخ١شح فٝ ِؼًّ رىش٠ش اٌجزشٚي ا

 80أٗ لجً اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٌُ رىٓ ٕ٘بن عٜٛ صالس ِؼبًِ رىش٠ش رجٍغ ؽبلخ وً ِٕٙب 

 .اٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠ب 



٠ٚشرجؾ ؽغُ االسثبػ فٝ طٕبػخ رىش٠ش اٌجزشٚي ثؾغُ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ إٌّزغخ  ار اْ 

ي ٘ٝ ٔفغٙب اٌف ثشِٟ 80رىب١ٌف اٌّؼذاد ٚاألالد االصِخ ٌّؼًّ اٌزىش٠ش ؽغُ االٔزبط ثٗ 

اٌف ثش١ًِ ١ِٛ٠ب ٚػٍٝ رٌه  50رىب١ٌف اٌّؼذاد ٚاالالد اٌالصِخ ٌّؼًّ رىش٠ش ؽغُ االٔزبط ثٗ 

ٔغذ اْ ٔظ١ت اٌجش١ًِ اٌٛاؽذ ِٓ رىب١ٌف اٌّؼذاد ٚاالالد فٝ اٌؾبٌخ االٌٚٝ عٛف رىْٛ الً 

 .ػٕٙب فٝ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ 

 ٔٛػ١خ اٌجزشٚي اٌخبَ .4

عزخذَ فٝ ػ١ٍّخ اٌزىش٠ش رؤص١شا ثبٌغب ػٍٝ رطٛس طٕبػخ رىش٠ش ٠ؤصش ٔٛػ١خ اٌجزشٚي اٌخبَ اٌُ

اٌجزشٚي  فٕغذ اْ ثؼغ أٛاع اٌجزشٚي اٌخبَ ِٓ اٌظؼت ٔمٍٙب ثٛاعطخ أبث١ت ٔظشا ٌخظبئظٙب 

اٌطج١ؼ١خ اٌٝ رزطٍت خٍطٙب ثخبِبد ِٓ أٛاع اخشٜ ٌزغ١ًٙ رذفمٙب ػجش االٔبث١ت وّب ٘ٛ اٌؾبي 

وبْ رٛؽٓ ِؼًّ اٌزىش٠ش ثبٌمشة ِٓ اٌّٛأئ اٌغبؽ١ٍخ اِٛ ٘بَ فٝ ثزشٚي ١ٌج١ب ٚغشة افش٠م١ب ف

 .ٌٕمٍٙب ػجش إٌبلالد ٌزم١ًٍ ٔفمبد ٔمٍٙب 

 ٔٛػ١خ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ .5

اصٕبء ػ١ٍّخ اٌزىش٠ش ٠ٕفظً اٌخبَ اٌٝ ِشزمبرٗ ِخزٍفٗ رجؼب ٌىضبفزٙب إٌٛػ١خ ٚرخٍف أٛاع 

 .َ الخش اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ اٌزٝ ٠زُ اعزٙالوٙب ِٓ الٍٟ

ٌٚؼً ٘زا ٘ٛ اٌذافغ ٚساء رٛؽٓ طٕبػخ رىش٠ش اٌجزشٚي فٝ ػجذاْ ٚاٚسثب ٚوٛساعب ٚخالي فزشٖ 

ِب لجً اٌخشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚاْ وبْ ؽغُ االٔزبط ثزٍه اٌّؼبًِ ٠جذٚ طغ١شا ٔظشا ٌؼؤٌٗ ؽغُ 

١ِخ اٌضب١ٔخ األاعٛق اٌزٝ رغزٛػت و١ّبد طغ١شح ِٓ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ٌٚىٓ ثؼذ اٌؾشة اٌؼبي

رٛؽٕذ ِؼبًِ اٌزىش٠ش فٝ ِٕبؽك اعٛاق ٌزضا٠ذ ؽغُ اٌطٍت ػٍٝ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ثؤٔٛاػٙب 

 .اٌّخزٍفخ 

 اٌغ١بعبد اٌؾى١ِٛخ .6

٠ظٙش دٚس اٌؾىِٛبد اٌّزضا٠ذ فٝ رٛؽٓ طٕبػخ رىش٠ش اٌجزشٚي خالي اسثؼ١ٓ عٕخ اٌّبػ١خ 

 :االِش فٝ ؽم١مز١ٓ عٛاء ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٝ أٚ اٌّؾٍٝ ٠ٚزؼؼ ٘زا 

ثغّبػ 1928رجذأِٓ ربص١ش اٌمشاساد اٌؾى١ِٛخ فٝ رٛؽ١ٓ طٕبػٗ اٌجزشٚي ِٕز ػبَ :االٌٚٝ 

اٌؾىِٛخ اٌفشٔغ١خ ثبٔشبء أٚي ِؼًّ رىش٠ش ػٍٝ أساػ١ٙب ِغ رمذ٠ُ اػبٔخ ع٠ٕٛخ ٌٙب ٔظشا ٌؼذ 

ٌزؤ١ِٓ  الزظبد٠خ أزبعٙب ٠ٚؤرٝ رٌه ِٓ ا٠ّبْ اٌذٌٚخ ثؤٔٗ ٠غت اْ ٠زٛافش  ِظذس ِؾٍٝ

 .االؽز١بعبد اٌذاخ١ٍخ ثّؼٕٝ ػّبْ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّشزمبد اٌجزش١ٌٚخ ِٓ داخً اٌذٌٚخ 

 :اٌضب١ٔخ 

٠ؤرٝ اٌذٚس اٌضبٔٝ فٝ عؼٝ اٌؾىِٛبد ٌزٛؽ١ٓ طٕبػٗ اٌجزشٚي ِٓ خال ي ر١ّٕخ ٚرط٠ٛش ٘زٖ 

ٜ ثؼذ ؽظٛي اٌششوبد االِش٠ى١خ ػٍٝ اِز١بصاد ثزش١ٌٚخ ف 1928اٌظٕبػخ فٝ دٌٚٙب ِٕز ػبَ 

اٌششق االٚعؾ  وّب شغؼذ اٌؾىِٛخ ششوبد اٌجزشٚي العزغالي اٌجزشٚي فٝ خبسط اٌجالد ِمبثً 

١ٍِْٛ دٚالس اعزغٍزٙب فٝ ؽشوخ االوزشبفبد 6ٔؾٛ 1951اٌؾظٛي ػٍٝ ػشائت ثٍغذ ػبَ 

 .اٌجزش١ٌٚخ اٌغذ٠ذح 

وٌٕٛٛع١خ اٌٝ عبٔت رٍه اٌؼٛاًِ رزٛافش ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌضب١ٔخ ٚرزّضً فٝ اٌزطٛساد اٌذ

 .ٚاٌؼّبٌخ ٚاٌىٙشاثبء ٚاٌّغبػذاد اٌّب١ٌخ ٚاعزشار١غ١خ ششوبد اٌجزشٚي 

الوسائل التي يستخدميا المختصون لمكافحة التموث اليوائي الناجم ما -ب     
؟.عن الصناعة  

:-ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٛعبئً اٌزٝ ٠غزخذِٙب اٌّخزظْٛ ٌّىبفؾخ اٌزٍٛس اٌٙٛائٝ ِٕٙب   

المنوط بها التفتيش على مصادر التلوث ووسائل اتلقياس التى تحديد السلطات  -1
 تستعمل والتفتيش لبدورى على المنشآت العامة والخاصة وتحديد عقوبات المخالفين

التؤكيد على الحصول على الترخيص قبل انشاء الصناعات التى قد ينتج عنها التلوث  -2

 .والتفتيش المستمر عليها للتؤكيد على اتباع التعليمات



استبدال انواع الوقود التى ينتج عنها تلوث كبير كالفحم بؤنواع اخرى افضل منها مثل  -3
 استخدام الطاقة المتولدة من مساقط المياه

اصدار التشريعات التى تعمل على حماية البيئة من التلوث ومنها القرار الجمهورى  -4
حة وقرار م بإنشاء لجنة لحماية الهواء برئاسة وزير الص 1969لسنة  864رقم 

 فى شؤن معايير تلوث الهواء الجوى  1971لسنة  470وزارى رقم 
تدريب الكوادر الفنية من فنيين ومساعدين يمكنهم معالجة الجوانب المختلفة لمشكلة  -5

التلوث كاجراء القياسات والتصرف على التغيرات الصحية وانشاء وسائل الوقاية 
 المختلفة وتعميمها وصيانتها 

م عند انشاء المصانع والمعامل لوقاية التجمعات العمرانية مع التؤكيد التخطيط السلي -6

 .قبل البدء فى ايه مشروعات   E.I.Aعلى دراسات ال 

 

(درجات 10)                                                    :السؤال الثاني   

؟اكتب مذكرات جغرافية عن     -أ      
 

  أىم المالمح التى يتسم بيا الموقع الجغرافي لألقاليم الصناعية الرئيسية  –1
ويالحظ من دراسة الموقع الجغرافي لتلك األقاليم الصناعية فى العالم انها تتسم بعدد 

 :من الحقائق منها 
تركز تلك االقاليم بالقرب من حقول الفحم بالقرب من حقول الفحمز أو عندها نظرا  -

كميات كبيرة منها وخاصة فى ظل ارتفاع تكاليف نقله نتيجة  لحاجتها الى
 لضخامته وخفة وزنه وارتفاع نسبة الفاقد منه 

تركزها الشديد فى نطاقات محدودة عكس الحال بالنسبة ألقاليم التعدين الكبرى  -
 .والتى تتميز بانتشارها الواسع فى جهات العالم المتعددة

بالقرب من الساحل أو حول الموانى سواء لتسهيل توطن معظم األقاليم الصناعية  -
عملية الحصول على المواد الخام الالزمة للصناعة  من ناحية أو لتصريف 

 .المنتجات الصناعية إلى اسواقها الخارجية من ناحية اخرى 

.مؤثرة في توطن الصناعة  لكعواماألسواق والتوجيو الحكومى :دور كاٍل من   –2  

األعٛاق    

١ِخ اٌغٛق وؼبًِ فٝ اخز١بس ِٛلغ اٌظٕبػخ، ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ رمٍك ٔفمبد إٌمً ثشىً رظٙش أٖ

أٚ ثآخش، ِّب ٠زشرت ػ١ٍٗ رٛؽٓ اٌظٕبػخ فٝ ِٕبؽك اٌغٛق أٚ لش٠جب ِٕٗ ٠ٚؼًّ اٌغٛق ػٍٝ 

عزة ثؼغ اٌظٕبػبد فزمغ ثغٛاسٖ خبطخ إرا وبٔذ ٕ٘بن ص٠بدح فٝ ٚصْ أٚ ؽغُ إٌّزظ 

٠غ، أٚ إرا ِب وبٔذ رىب١ٌف ٔمً إٌّزظ اٌظٕبػٝ أػٍٝ ِٓ رىب١ٌف اٌظٕبػٝ أصٕبء ػ١ٍّخ اٌزظٓ

 .ٔمً اٌّٛاد اٌخبَ اٌالصِخ ٌٍظٕبػخ

ٕٚ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٝ رؤصش ػٍٝ رٛع١ٗ اٌغٛق ٌٍّٛلغ اٌظٕبػٝ ِٕٙب رضا٠ذ االٔزبط 

٠غخ ؽ١ش أٗ لذ ٠ؾذس اْ ثؼغ اٌغٍغ رىزغت ٚصٔب اوجش ٠ؼًّ خالي ِشاؽً اٌزظ١ٕغ االٌٚٝ ٔذ

الػبفخ اؽذٜ اٌّٛاد اٌخبَ االػبف١خ، ٚثزٌه ٠ؼًّ ػٍٝ ص٠بدح ٚصْ اٌغٍؼخ ثبٌٕغجخ ٌّغّٛع 

إأٚصاْ ِٛاد٘ب اٌخبَ اٌّغزغٍخ فٝ رظ١ٕؼٙب وظٕبػخ ؽجش اٌىزبثخ ٚاألؽّبع ٚطٕبػخ 

 .اٌّششٚثبد



٠ٚظجؼ رٛع١ٗ اٌغٛق ٌٍّٛلغ اٌظٕبػٝ أعذٜ الزظبد٠ب ٚخبطخ فٝ ؽبٌخ اْ ٠ىْٛ اٌغٍغ 

اثٍخ ٌٍىغش ٚػشػٗ ٌٍزٍف ِضً طٕبػخ إٌّزغبد اٌضعبع١خ ٕٚ٘ب ٠ىْٛ ٔمً اٌّٛاد إٌّزغخ ق

اٌخبَ ثزىٍفخ ألً ِٓ رىٍفخ ٔمً إٌّزغبد اٌّظٕٛػخ، ِٚٓ صُ فئٔٗ ٠ىْٛ ِٓ األفؼً الزشاة 

اٌّظٕغ ِٓ ِظبدس اٌخبَ اٌّغزغٍخ ثٗ ؽ١ش ٠ؤخز إٌّزظ أشىبال أٚ اؽغبِب ِزجب٠ٕخ ٠ٚزطٍت ِٕٙب 

 . ٚخبطخ فٝ ػ١ٍّبد اٌزشط١ت ٚاٌزؼجئخ صُ رغ١ٍّٙب ٌٍّغزٍٙه اٌؾشص ٚاٌؼٕب٠خ

٠ٚؤصش ػبًِ اٌغٛق ػٍٝ اخز١بس اٌّٛلغ اٌظٕبػٝ رجؼب ٌؼب١ٍِٓ ّ٘ب ؽغُ اٌغٛق ، ٚرىطٍفخ 

رٛص٠غ إٌّزظ اٌظٕبػٝ ؽ١ش ٠زؤصش ؽغُ اٌّج١ؼبد ٚصّٓ ث١غ إٌّزظ ثبٌخظبئض اٌغغشاف١خ اٌزٝ 

ِٓ ِىبْ ألخش ؽجمب ٌخظبئض إٌّزظ ٚصّٕٗ فٝ  رغٛد إٌّطمخ ٠ٚزفبٚد اٌطٍت ثشىً ٚاػؼ

اٌغٛق ٚخظبئض اٌّغزٙى١ٍٓ أٔفغُٙ فّضال رزٛؽٓ طٕبػخ ثؼغ اٌغٍغ اٌٙبِخ فٝ ِٕبؽك 

رزّزغ ثمذسح ششائ١خ ػب١ٌخ ِضً اٌغغبالد ٚآالد اٌمطغ اٌىٙشثبئ١خ ٚشزٝ اٌؼشٚس٠بد ٌٚزٌه 

اٌّىغ١ه الصد٠بد دخً األفشاد ٔشٜ أْ اٌّج١ؼبد ِٓ ٘زٖ اٌظٕبػبد فٝ رىغبط رفٛق ِض١ٍزٙب فٝ 

ٚثبٌزبٌٝ لذسرُٙ اٌششائ١خ فٝ اٌٛال٠خ األٌٚٝ ػٓ اٌضب١ٔخ ، ٚٔفظ اٌّضً ؽ١ش ٠ض٠ذ اٌّج١ؼبد ِٓ 

٘زٖ اٌظٕبػبد فٝ ِمبؽؼخ ٚعزشزش ػٓ ٘بسٌُ ٚفٝ طٕبػبد أخشٜ وظٕبػخ اٌخجض ٚاٌج١شح 

٠ٙذف إٌٝ ػّبْ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌطٍت ػ١ٍٙب صبثذ ٚعٛلٙب ِؼّْٛ ٌٛ أْ طبؽت اٌّظٕغ وبْ 

 .عذ أدٔٝ ِٓ اٌّج١ؼبد

ٚٔشٜ أْ صّٓ ث١غ اٌغٍؼخ ٚرىٍفخ إٔزغب٘ب ٠ؤصش ػٍٝ اخز١بس اٌّٛلغ اٌظٕبػٝ فّٓ اٌّؼشٚف أْ 

طبؽت اٌّظبٔغ ٠ٙذفْٛ إٌٝ رؾم١ك أػٍٝ سثؼ ِّىٓ ٌٚزا فبُٔٙ ٠خزبسْٚ ٌّظبٔؼُٙ اٌّٛالغ 

ػٍٝ دسا٠خ وبف١خ  اٌزٝ ٠ّىٓ أْ ٠زؾمك ِٕٙب ٘ذفُٙ ٘زا ػٍٝ فشع أْ سعبي األػّبي

ثبٌّؼٍِٛبد ػٓ ٘زٖ اٌّٛالغ ٌُٚٙ اٌمذسح ػٍٝ اخز١بس أفؼٍٙب اٌزٝ رؾمك ٌُٙ ٘ذفُٙ إٌّشٛد 

ٚرخزٍف رىٍفخ االٔزبط ِٓ ِىبْ الخش رجؼب ٌٍظٕبػخ رارٙب ؽ١ش رزجب٠ٓ رىٍفزٙب رجؼب ٌّىٛٔبد 

اٌٛلذ ٠خزٍف  اٌظٕبػخ ثبخزالف اٌّىبْ ٚرىٍفخ رٛص٠غ إٌّزظ اٌظٕبػٝ اٌٝ االعٛاق ٚفٝ ٔفظ

اٌطٍت ػٍٝ اٌغٍؼخ ِٓ ِىبْ الخش ٔز١غخ ٌغ١بعخ إٌّبفغخ اٌغبئذح ث١ُٕٙ اٚ رجب٠ٓ ِٛلغ 

 .خظبئض االٔزبط

ٚوّب رج١ٓ ا١ّ٘خ ِؼشفخ صّٓ اٌغٍؼخ ٚرؤص١ش٘ب ػٍٝ اخز١بس اٌّٛالغ اٌظٕبػٝ ٔغذ ِٓ اال١ّ٘خ 

ح ِٓ اٌؼٛاًِ ِؼشفخ اصش ػبًِ اٌطٍت فٝ اخز١بس ِٛلغ ِؼ١ٓ ٌّششٚع طٕبػٝ عٕغذ ِغّٛع

عٛف رؤصش ػٍٝ عٍّخ اٌؼبئذ اٌزٜ رؾظً ػ١ٍٗ ِٓ أزبط اٌّظٕغ ِٚٓ اُ٘ رٍه اٌؼٛاًِ ؽغُ 

اٌّج١ؼبد ِٚمذاس اٌضّٓ اٌّمذس ث١ؼٗ ٌٍّٕزظ ٚرٌه ألْ اٌؼبئذ اٌّزٛلغ الٔزبط ٠زٛلف ػٍٝ ٘زا 

رغّٝ اٌخ ٚرّضً اٌؼاللخ ف١ّب ... اٌّظٕغ ِضً ػذد اٌّغزٍٙى١ٓ أرٚالُٙ ،خظزئظُٙ،دخٌُٛٙ 

ثّٕؾٕٝ اٌطٍت ٠ٚىْٛ اٌضّٓ اعٕغبثخ ؽج١ؼ١خ ٌّغزٜٛ اٌطٍت ٠ٚزؤصش فٝ اٌٛلذ ٔفغٗ ثبٌغ١بعخ 

 .اٌغؼش٠خ ؽغت وً ِٕطمخ

 :اٌغ١بعبد اٌؾى١ِٛخ 

٠ٍؼت اٌزٛع١ٗ اٌغ١بعٝ اٌؾىِٛٝ دٚس ال ٠ّىٓ أىبسٖ فٝ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ االلزظبد٠خ فٝ االلب١ٌُ 

ع ؽبالرٗ ٠غبػذ ػٍٝ عشػزٗ اٌز١ّٕخ اٌظٕبػ١خ فٝ اٌّخزٍفخ فٕغذ أْ اٌزٛع١ٗ اٌؾىِٛٝ فٝ ثغ

 .إل١ٍُ ِب ٚلذ رؤصش رٍه اٌغ١ب٠خ ٚرٛفش ِٓ ؽذٚس ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ فٝ إل١ٍُ آخش

ِٚٓ آصبس اٌغ١بعخ اٌؾى١ِٛخ ػٍٝ اٌظٕبػخ ف١ب رمَٛ ثٗ اٌذٌٚخ ِٓ اٌخذِبد األعبع١خ ِٓ ١ِبٖ 

سط ٚاٌؾذٚاد اٌغى١ٕخ اٌّزجب٠ٕخ وّب رضٚد األلب١ٌُ ثبٌّغزشف١بد ٚاٌّذا. أٌخ ...ٚطشف طؾٝ 

اٌىضبفخ ٌٍؼّبٌخ ثبالل١ٍُ ِّب ٠غبػذ ػٍٝ رشغ١غ رٛؽٓ طٕبػبد ثغٛاس٘ب ثغجت سغجخ أطؾبة 

اٌظٕبػبد اٌّخزٍفخ فٝ اٌزّزغ ثّضا٠ب رٛفش رٍه اٌخذِبد ِّب عبػذ ػٍٝ رؾم١ك سثؼ أػٍىف ٜ 

 .ظً ٔفمبد ألً 

اٌظٕبػٝ ِٓ خالي اطذاس اٌؼذ٠ذ ِٓ وّب ٠غبػذ ػٍٝ اٌزٛع١ٗ اٌؾىِٛٝ فٝ ػ١ٍّخ اٌزّشوض 

اٌزشش٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌخبطخ ثبٌى١ف١خ اٌزٝ ٠زُ اعزغالي األسع ثٙب ِّب ٠ؼً رٛفش رشثخ خظجخ 

ٌٍز١ّٕخ االلزظبد٠خ ٌٙزٖ إٌّطمخ ِّب رؼذ ِٕطمخ عزة ٌٍظٕبػخ ثؤٔٛاػٙب وّب رغؼٝ اٌذٌٚخ ٔؾٛ 

خالي خٍك ِٕطمخ طٕبػ١خ ػ١ٍٙب رؾغ١ٓ ؽبي ِٕطمخ ِؼ١ٕخ ِٓ خالي ا٠غبد فشص ػًّ ٌٙب ِٓ 



فزؼًّ ػٍٝ اعزظذاس ػذد ِٓ ( اٌخ  –اعىٕذس٠خ  –ثٛسعؼ١ذ )وّب ٘ٛ اٌؾبي فٝ إٌّبؽك اٌؾشح 

اٌمٛا١ٔٓ اٌزٝ ٠غًٙ ِٓ اعشاءاد االعزغالي اٌظٕبػٝ فٝ رٍه إٌّبؽك ٚرىْٛ ِٕبؽك ِفؼٍخ 

 .ٌزؾذ٠ذ اٌّظبٔغ ٚل١بَ اٌظٕبػخ ثٙب 

٘ب اٌٛؽ١ٕخ اٌظٕبػ١خ ِٓ خالي فشع اٌؾّب٠خ اٌغّشو١خ ػٍٝ وّب رغؼٝ اٌذٌٚخ ٌؾّب٠خ ِٕزغبد

اٌغٍغ اٌظٕبػ١خ اٌّغزٛسدح ثؾ١ش رغبػذ فٝ اٌؾذ ِٓ إٌّبفغخ اٌم٠ٛخ ث١ٓ اٌغٍغ االعٕج١خ 

ٚاٌغٍغ اٌٛؽ١ٕخ ِٓ خالي فشع ع١بعخ عّشو١خ خبطخ ِٓ شؤٔٙب اْ رؾظً ػٍٝ ػشائت 

اٌؾىِٛخ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّغبػذاد عّشو١خ ػٍٝ ػب١ٌخ ػٍٝ اٌظٕبػبد اٌّغزٛسدح وّب رؼًّ 

ٚاٌمشٚع اٌّب١ٌخ ألطؾبة اٌّظبٔغ ثؼّبْ رٍه اٌّششٚع وٝ رغبػذُ٘ فٝ اللبِخ رٍه 

اٌٛؽذاد ٔظ١ش رغذ٠ذ صّٕٙب ػٍٝ ألغبؽ ؽ٠ٍٛخ األعً ثفبئذح ٚلذ رغؼٝ اٌؾىِٛخ اٌٝ ِفبػٍخ 

ٌخبَ ٚرخف١غ اٌمطبع اٌؼبَ ػٍٝ اٌمطبع اٌخبص ؽ١ش اػطبء األ٠ٌٛٚخ ٌٙب فٝ اعز١شاد اٌّٛاد ا

اٌؼشائت اٌغّشو١خ ، ٌٚزٌه ٠زؼؼ دٚس اٌزذخً اٌؾىِٛٝ فٝ رٛؽط١ٓ اٌظٕبػخ فٝ ؽبٌخ ل١بَ 

اٌمطبع اٌؼبَ أٚ اٌؾىِٛٝ ٌّؼظُ االعزضّبساد اٌظٕبػ١خ ِٓ خالي اال٘ذاف االعزشار١غ١خ اٌزٝ 

د رؼذ ِٓ اُ٘ إٌمؾ اٌزٝ رٛػغ فٝ االػزجبس ِٓ عبٔت اٌؾىِٛخ ٌؼّبْ اٌؾظٛي ػٍٝ اؽز١بعب

 اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌذٌٚخ ِٓ اٌغٍغ ااٌظٕبػ١خ 

.صناعة الحديد والصمب بعدم المرونة تتسم :بماذا نفسر     –ب  
رز١ّض طٕبػخ اٌؾذ٠ذ ٚاٌظٍت ثؼذَ ِشٚٔزٙب فٝ االٔزبط ؽ١ش ال رزؾًّ اٜ رغ١١ش ٠ؾذس فٝ 

عزٙالن األعؼبس أٚ فٝ اٌى١ّبد اٌّطٍٛثخ ثبألعٛاق ٌزؼمذ ػ١ٍّبرٙب ٚرؼذد٘ب ٚاػزّبد٘ب ػٍٝ ا

اٌظٕبػبد األخشٜ ِٓ اٌظٍت ٚاسرفبع أعٛس اٌؼّبي ٚػخبِخ سأط اٌّبي اٌّغزضّش ٠ٚشعغ 

رؼمذ اٌؼ١ٍّبد اٌظٕبػ١خ فٝ ٘زٖ اٌظٕبػخ إٌٝ رطج١ك أعب١ٌت أزبع١خ ِزؼذدح إٌٝ عبٔت رؼذد 

ػ١ٍّبد االٔزبط ِب ث١ٓ رؼذ٠ٓ اٌؾذ٠ذ ٚاعزخشاط اٌفؾُ اٌؾغشٜ صُ ٔمً ٘زٖ اٌخبِبد اٌٝ أفشاْ 

.طٙش ر١ّٙذا العزخشاط ٚاعزخالص اٌّؼذْ ٚفظٍٗ ػٓ اٌشٛائت اي  

.صناعةمناىج البحث فى جغرافية ال: {تعداد فقط  }أذكر      –ج  

 :يمكن تقسم مناهج الدراسة فى الجغرافيا االقتصادية الى اربعة مناهج رئيسية 
 المنهج االقليمى -1
 المنهج األصولى  -2
 ( المنهج الحرفى  –المنهج المحصولى ) المنهج الموضوعى  -3
  المنهج الوظيفى   -4
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مســـعد بحــــيرى/م .د.أ 


 


