
  {الئحة قدٌمة}انراثعة : انفرقة           جبيعة ثنهب                       

انفصم اندراسي انثبني          كهية اآلداة                        

انجغرافية ونظى انًعهىيبت انجغرافية     : قسى                   

( 2014/2015)انعبو اندراسي         ثالث سبعبت  : زين االختجبر                  
فكر  / اختبار مادة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أول      / جغرافً                   دور 
ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

ثرجبء تنظيى كراسة اإلجبثة وحم كم سؤال يستقم في   :سؤانين فقط ين األسئهة انتبنيةأجت عن 

 صفحة يستقهة

: السؤال األول إجابة 

  ثم ٌشرحهاالفكر الجغرافً من خالل الوصف  ةمرحلٌحدد الطالب 

 األوطان ، مما أدى إلى  جاءت المرحمة الثانية لتعكس زيادة انتباه اإلنسان إلى التباين واالختالف بين

زيادة معرفة اإلنسان عن األرض ؛ والوطن ؛ والناس ؛ وأساليب حياتيم في ىذه األوطان  ومعرفة 

 صورة التفاعل بين اإلنسان واألرض

فاستطاع أن يحرز . وفي مرحمة متقدمة امتدت إلى السماء التي فوقو ، وما ينتابيا من تغيرات 
س أبعادىا  ودوران األرض حول محورىا ؛ وحول الشمس ، وتحديد تقدمًا في كروية األرض ، وقيا
 .خطوط الطول ودوائر العرض 

 من خالل الرحالت البرية والبحرية  إدراك انعالقبت انًكبنية: ، ىما  نارتكز عمى دعامتين أساسيتي
يابًا ، وظير ذلك في العصور القديمة من خالل  ىا الشاعر التي كتب" اإللياذة واألوديسة" ذىابًا وا 

في القرن التاسع قبل الميالد يصف فييا طبيعة البالد لتي مر بيا " ىوميروس" اليوناني الشيير 
التي ورد فييا وصف "الفرسان العرب " اليونان وأحوال سكانيا ، ونظم الحياة فييا ، وكذلك قصة 

البحري ىو أحد  دند باشيق لسبع رحالت قام بيا التجار العرب إلى موانئ المحيط اليندي ، وكان الس
ىؤالء الفرسان  

 قصص وأمثاليا كانت الطابع المميز لمكتابات األولى التي ظيرت عن المناطق التي شاىدىا ىذه ال
الرحالة األوائل ، وكان من الصعب الفصل فييا بين الحقيقة والخيال ، إذ كان الخمط فييما أمرًا 



واضحًا ، ولكن مع مرور الزمن ، وكثرة الرحالت ، وزيادة المعرفة بدأت كثير من الخرافات ، 
. والمعتقدات الخاطئة يندثر ، ويحل محميا الحقائق المبنية عمى المالحظة الدقيقة

   التي ال حظيا اإلنسان ، واستدل بيا في أسفاره بالفمك واألجرام السماويةو الثانية تتعمق .
 ويحدد شواىد تمك المرحمة متمثمة في :
 استئناس الحيوان ومعرفة الرعي . 

  الزراعةمعرفة 

 فيةالكشوف الجغرا 

  نقطة 11ثم يشرح خصائص تمك المرحمة ، والتي تبرز في 

   ثم ٌشرحها  ومرحلة التحول من الفكر إلى العلموٌحدد  

  يقوم حيث  المنيج العممي ، والموضوعية العممية: أساسيتين ، ىما دعامتين عمىوقامت تمك المرحمة

المكانية ، والبحث عن السباب من خالل  البحث الجغرافي العممي عمى إبراز التوزيع الجغرافي ، والعالقات

ثم يبرز خصائص تمك المرحمة ممثمة في  التفسير والتحميل ، واالنتقال من الحيز النظري إلى الجانب التطبيقي

                                                                                                                                                                                          عشر نقاط

{ عشر درجات}

 السؤال الثانً إجابة 

 في أنو موقع بيني ال يقع ضمن العموم  موقع الجغرافية بين العموم يحدد الطالب

الطبيعية وال العموم البشرية بل يقع ضمن العموم المكانية ويستخدم عموم المنطق 

  .والرياضيات في التحميل والتصنيف ويرسم ذلك

 

{ درجات عشر}             : من خالل  عالقة الجغرافية بالعموم األخرى يحدد -ب    



 عالقة الجغرافٌة بعلم الجٌولوجٌة 
 وعلم األرصاد علم الحٌاء 
 وعلم االقتصاد 
 وعلم االجتماع 
 علم العالقات السٌاسٌة 
  وعلم التارٌخ

 {درجات عشر} :ثالث السؤال الإجابة 

 ثم يشرحيامن خالل النقاط  المعرفة الجغرافية عند المصريين القدماء يحدد الطالب

 :التالية

 تحديد المعالم الجغرافية المحمية 

  الجغرافية الفمكية
  معمومات عن الشعوب المجاورة
  التقسيم اإلداري لمبالد
 رسم الخرائط 

 لرحالت الخارجيةا  

 
 
 

  ثم يشرحيا من خالل النقاط التالية البابميينالجغرافية عنديحدد الطالب المعرفة: 

 :رصد انظبهرات انفهكية -أ 

 رصدوا ظاىرتي الكسوف والخسوف 

  تقىوًبًا سنىوبًا قًروبًا وضعوا 

  النظام الستينيوضع البابميون 

  نظبو انطجقيبتوضعوا 

 جرافٌاالكارتو رسم الخرائط أو 



                                                                    

انتهت األسئلة                              مع تمنٌاتً بالتوفٌق والنجاح                     

 محمد صبري/أ د م : أستاذ المقرر 


