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:المناخ -4  
ٌعد المناخ أهم العوامل الطبٌعٌة التً تؤثر فً االنتاج، وأكثرها تحكم فً النشاط البشري؟: علل  

 لك ػىل اًخرشي اًنضاط يف حتىٌلً  وأ نرثىا الإهخاج يف ثؤثر اًيت اًطحَؼَة اًؼوامي أ مه املناخ ًؼد     

 من اًخلََي ػىل هجوده ثلذرص وحاكد اًؼامي، ىذا يف اًخحمك غن ػاحًزا الإوسان ولزال .مس خوايثو

   .مؼيا اًخىِف مبحاوةل املناخِة اًؼنارص ثب زري

 احلضارات وضب ت ذلكل .احلضاري اًسمل ظؼود يف ثلدم لكٌل الإوسان وضاط يف املناخِة اًؼنارص حتمك وًلي      

ة اًزراغَة هخاج واًؼمي اًخطور ثناسة مؼخدةل مناخِة ظروف ظي يف وازدىرت اًلدمية واًؼمراَه  أ ثر ٌوَمناخ .والإ

 املداًرة املناطق ويف ًؼام، طوال احلرارة درخة ثنخفغ حِر اًضٌلًَة اًلطحَة املناطق يف الإوسان ختَف يف واحض

 طاكذو وًضؼف اًؼمي ػىل الإوسان كدرة من ًلَي مما اًؼاًَة، اًرطوتة وس حة مع املرثفؼة احلرارة درخة ثلرتن حِر

وسان ثعُة اًيت اخملخَفة وال مراض ال وتئة اهدضار ػىل ٌساػد نٌل .اذلىنَة  .واحلَوان الإ

اًسؤال ال ول: حتدث غن أ ثر املناخ ػىل: اًنضاط اًزراغي، واًعناغي، واًنلي اًححري، 

 وثوزًع اًنحات اًطحَؼي؟ 

 

  



:مصادر المٌاه -5  
وسان وخاظة اًنضاط  ثؼد املَاه من أ مه اًؼوامي اًطحَؼَة اًيت ثؤثر يف خمخَف أ وخو اًنضاط الاكذعادي ًلإ

. املَاه اجلوفِة -2املَاه اًسطحَة     -1: وثنلسم املَاه اإىل كسمني رئُسني ىٌل . اًزراغي  

هخاج يف ال مطار وثؤثر واًححريات وال هنار واًس َول ال مطار مِاه وجضمي : اًسطحَة املَاه -1  اًزراغي الإ

 ال رض سطح ػىل أ خرى اإىل منطلة من ًل مطار اًفؼََة اًلمية ختخَف اإذ .سلوطيا ووكت مكَهتا حِر من

 وثوزًع واهخظاهما ال مطار سلوط ووكت اًرتتة وهوع احلرارة درخة وخاظة .منطلة ًلك احملََة ٌَظروف ثحؼاً 

 مِاه ػىل فهيا املراغي غىن أ و اًزراػة جناح ًؼمتد اًؼامل يف نثرية مناطق وىناك .اًس نة صيور ػىل مكَاهتا

ؤدي .ال مطار  اإىل تدوره ًؤدي مما املراغي وفلر اًزراػة فضي اإىل املناطق ىذه مثي يف ال مطار هلط ًو

   .اًنطاق واسؼة ثرشًة وجهرات جماػات حدوث

خفاوت .فِو وجتمؼت ال رض ابطن اإىل جرستت اًيت ال مطار مِاه من ثخىون ويه : اجلوفِة املَاه -2  معق ًو

 واًلرب واًحؼد ال مطار، وغزارة اًؼمَلة ال رض ًطحلات اجلًَووحِة اًخىوًنات طحَؼة حسة اجلوفِة املَاه

   .ال هنار جماري من

حتدث غن أ ثر مِاه الاهنار وأ مهَهتا ابًنس حة ٌَنضاط اًزراغي، مث ثناول ابًرشح أ كسام طحلات : اًثاين اًسؤال

 املَاه اجلوفِة وأ مهَة ال خرية يف ٌَنضاط اًخرشي؟

  



 
 

 

:التربة -6  
 ٌَحعول اًنحااتت خذور فهيا متخد واًيت ال رضَة اًلرشة سطح من املفذخة اًسطحَة اًطحلة يه اًرتتة      

 واٌَون، واًرتهَة احلحُدات وجحم اًنضب ة، حِر من وحوه ػدة من اًرتب وختخَف واًغذاء املاء ػىل

 أ و ال هنار هلَهتا منلوةل حرتة حىون وكد احملََة، اًعخور ثفذت من حىوهت حمََة اًرتتة حىون فلد

 واًرتتة اًطفََة واًرتتة ،اًعَعاًَة ابًرتتة وثؼرف حدَحاهتا حِر من اًرتب وختخَف .اًرايح أ و اجلََد

 واًرتتة اجلرًية، اًرتتة فيناك واًىاميوي، املؼدين اًرتهَة حِر من اًرتتة ختخَف نٌل .وغريىا اًرمََة

 .ذكل وغري واًعفراء واذلراء، واًرمادًة، اًسوداء، تني ما أ ًواهنا حسة اًرتتة ثعنف نٌل احلدًدًة،

ذا غضوًة تب هنا اًرتتة وثؼرف    .وزهنا من %20 اًرتتة يف املخحَةل اًؼضوًة وس حة ثؼدت اإ

 
 السؤال الثالث: تحدث عن دور التربة فً تحدٌد نوع الحٌاه النباتٌة الطبٌعٌة؟ 

 
السؤال الرابع: تحدث عن دور التربة فً تحدٌد نوع المحاصٌل الزراعٌة؟ ومدى تأثٌرها 

 فً نمو المحاصٌل؟

   
                السؤال الخامس: ناقش أهم العوامل التً تؤدي لتعرٌة التربة؟ 

 
 

  



 
 

 

:النبات الطبٌعً -7  
وسان منذ أ كدم اًؼعور وكد اكن ًخؼدد وثنوع . وميثي اًغطاء اًنحايت مورًدا من موارد اًرثوة اًيت اس خغَيا الإ

وسان تي ًلد حدددت أ سدَوب احلَداة،  املنخجات اًنحاثَة اًطحَؼَة دور ىام يف حتدًد هوع احلرفة اًيت ميارسيا الإ
ذ جسود حرفة ادلع والاًخلاط تني ادلاػات املخخَفة واًيت . ومس خوى مؼُضة اًخرش يف هجات واسؼة من اًؼامل اإ

ىل حتول مساحات  ضافة اإ ثؼُش يف هطاق اًغاابت الاس خوائَة اًىثَفة وثندرش يف مناطق احلضائش حرفة اًرغي اإ

وسدان يف  ىل أ رايض زراغَة، تُد  جسدو يف هطداق اًغداابت اًنفطَدة واخملروطَدة، حِدر ًؼدُش الإ واسؼة مهنا اإ
ىل ظدَد  مس خوى حضاري مرثفع، حرف كطع ال جشار واس خخداهما يف اًعناػات اخلضخِة املخؼدددة، ابلإضدافة اإ

ىل أ رايض زراغَة. احلَواانت ذات اًفراء زاةل اًغاابت وحوًيا اإ وسان يف تؼغ املناطق من اإ وكد اكن . نٌل جنح الإ
ذ  لهدضار اًغاابت يف تؼغ اجليات اًلًرحة من اًسواحي دور مدارش يف كِام حرفدة اًعدَد اًححدري وجنا دا، اإ
وفرت ال خضاب اًلزمة ًعناػة أ ساطَي اًعدَد، ندٌل يه احلدال يف اًَداابن، وصدٌلل رشق اًدولايت املخحددة 

 . ال مٍرىِة، واًرنوجي

اًسؤال اًسادس: ما امللعود ابًنحااتت اًطحَؼَة، ومايه أ س حاب ثفاوت اًغطاء اًنحايت من 

 ماكن  اىل أ خر ػىل سطح ال رض؟ 

 

  



 
 

 

:الحٌوان البري -8  

ويه اكًنحات اًطحَؼي ثخلءم مع ظروف . وًلعد هبذا اًؼامي احلَواانت واًطَور اًرًبة ػىل اًسواء
ن اكهت ختخَف غنو يف كدرهتا ػىل احلرنة . فييي أ كي ارثحاطدًا ابًحُئدة اًطحَؼَدة. اًحُئة اًيت ثؼُش فهيا واإ

ىل اًخلؤم مع غنارص اًحُئة اًطحَؼَة وخاظة مع اًؼنارص املناخِة . واحلَوان اًربي اكًنحات اًطحَؼي ًَجب  اإ
وٍمتثي ذكل يف اخذلف مسم خَود وفراء تؼغ احلَواانت، وثحاٍن أ ًواهنا مبا ًخفق وظروف اًحُئة اًيت 

 . ثؼُش فهيا

 الإوسان اس خطاع أ ن تؼد ال رض سطح ػىل حمدوًدا اًرًبة احلَواانت ثوزًع أ ظحح وكد »          

 من احذَاخاثو وثؼدد احلضاري الإوسان ثلدم ومع .تؼضيا واس خئناس فهيا، هحري ػدد ػىل اًس َطرة

 ذات خدًدة سللت وهتجني اهخخاب من الإوسان متىن ػَهيا، اًطَة وازدايد احلَواهَة، املنخجات

 اٌَحوم اإىل ابلإضافة واجلَود، ال ظواف من ال ظناف أ حود ػىل احلعول من مىنخو خاظة ظفات

 خمرب دور املس خب وس، غري اًطحَؼي ٌَحَوان زال فل ذكل ورمغ .اخملخَفة احلَواهَة واملنخجات وال ًحان

هخاج يف  مدارش وغري مدارش ثضلك الاكذعادي الإ

يف اًنضاط ( غري املس خب وسة)دور احلَواانت اًرًبة : أ نخة ملال حغرافِا وافِا غن : اًسؤال اًساتع

 الاكذعادي؟

 

 

  



 
 

 

:العوامل البشرٌة المؤثرة االنتاج االقتصادي: ثانٌا  

هخايج ال ول فيو اذلي ًلوم ابًؼمي، وىو اذلي ًنذج . ًؼد الإوسان يف اجلغرافِا الاكذعادًة اًؼامي الإ
س هتَىيا ذلكل ٌسؼى يف لك ماكن ػىل سطح اًىرة ال رضَة اإىل اس خغلل غنارص اًحُئة . اًسَع اخملخَفة ٌو

ذلا اكن مدن ال مهَددة مبداكن دراسدة سداكن اًؼدامل مدن حِددر . اًطحَؼَدة وجسدخريىا ًخدوفري حاخاثدو اخملخَفدة
ثوزًؼيم ونثافهتم مما ًؼطي ظورة واحضة غن مدى ثوافر ال ًدي اًؼامةل وغن مدى اًؼلكة تدني الإوسدان 

ىل أ ي مدى ًخوافر اًغذاء يف اجليات اخملخَفة  . وال رض اًيت ًؼُش ػَهيا، واإ

 : توزيع السكان وكثافتهم  -1
خيخَف ثوزًع اًساكن من ماكن اإىل أ خر ػىل سطح ال رض، وابًخايل ختخَف نثافهتم من منطلة اإىل 

أ خرى، فيناك مناطق ًرتنز فهيا أ ػداد هحرية من اًساكن، تُ  ًلي ىذا اًرتنز يف مناطق أ خرى، يف حني 
وىدذا ًؼدأ أ ن سداكن اًؼدامل غدري مدوزػني ثضدلك مدسداو  يف لك . ٍاكد ًنؼدم اًسداكن يف منداطق ثًثدة

رحع ذكل اإىل ػدة غوامي أ مهيا اًؼوامي اًطحَؼَدة . اًحدلان ( اكملنداخ ومظداىر اًسدطح، ومعدادر املَداه)ٍو
اًيت ثؤثر يف وحو اخلريات واملوارد اًطحَؼَة اًيت ميىن أ ن ٌس خغَيا الإوسان، مث اًؼوامي اًخرشًة املمتثةل يف 

 . وس حة املواًَد واًوفِات واًيجرات واحلرف الاهخاحِة ومدى ثوافر طرق املواظلت وغري ذكل

ثوزًع اًساكن ونثافهتم يف اًؼامل وػلكة ذكل : أ نخة ملال حغرافِا وافِا غن : اًسؤال اًثامن

 ابًنضاط الاكذعادي؟

 

 

 

  



 
 

 

 : القوة العاممة  -2
 نلوة اًساكن ثوزًع يف ًلخذلف هدِجة الاكذعادي الإهخاج يف ونثافهتم اًساكن ثوزًع اخذلف ثب زري ًب يت

 من أ نرب اس هتلهَة وسوق ػامةل تلوى حمتخع ما غاًحاً  اًساكن اًىثَفة فاملناطق .اس هتلهَة ونلوة ػامةل

 ال س حاب أ حد اخملخَفة اًؼامل هجات يف اًساكن ثوزًع اخذلف هؼخرب أ ن وميىن .اًساكن كََةل املناطق

 يف اًىثَفة اًزراػة وهظام اًساكن، كََةل اًؼامل هجات تؼغ يف اًواسؼة اًزراػة هظام ًظيور ال ساس َة

 اًنظامني ىذٍن تني الاخذلفات غن مس ئولً  اًخوزًع ىذا مثي اكن وابًخايل .اًساكين الازدحام مناطق

هخاحِة مضالكت وظيور مؼَنة، حماظَي وزراػة اًزراغَة، وادلورة الاهخاج حِر من اًزراغَني،  اإ

 ػىل ًؼمتد ال مٍرىِة، واًلارة أ سرتاًَا يف نٌل اًساكن، كََةل اًحدلان يف اًواسؼة اًزراػة فنظام .خمخَفة

 هظام من أ نرث اًؼَمي، واًخلدم اًفنَة اخلربة اإىل وحيخاج اًؼامةل، ال ًدي ػىل اغامتده من أ نرث ال لت

 اًىثَفة اًزراػة

يف ضوء اًؼحارة اًساتلة حتدث غن وس حة اًؼامَني يف اًؼامل ، ووس حة اًؼامَني من : اًسؤال اًخاسع

 الاانث واذلهور ؟

 اًسؤل اًؼارش: وحض اًؼلكة تني اًلوه اًؼامةل وهوع اًزراػة؟ 

 

 

  



 

 

:النظم االجتماعٌة -3  

 
 ففي ومكَخو، الاهخاج هوغَة ويف ، اًطحَؼَة املوارد اس خغلل اسَوب يف الاحامتغَة اًنظم ثؤثر

 ، ال ساس َة الاهخاج وحدة اًؼضرية أ و ال رسة وثؼخرب اًلدًل، اًنظام ٌسود اًحدائَة اجملمتؼات

 ذلا اًخس َطة، احملدودة احذَاخاهتا ًخوفري املخاحة؛ اًطحَؼَة املوارد ابس خغلل مهنا لك ثلوم اذ

 اًفردًة املَىِة جسود ذكل من اًؼىس وػىل اًفردًة، املَىِة وختخفي املضاػة، املَىِة جسود

 . املخلدمة

   

يف ضوء اًؼحارة اًساتلة حتدث غن اًفرق تني مكَة الاهخاج وهوغَخو يف : اًسؤال احلادي غرش

 مسدضيدا حبرفيت اًزراػة، واًرغي ؟: اجملمتؼات اًحدائَة، واجملمتؼات املخلدمة

 

  



 
 

 

:التقدم التكنولوجً -4  

 
 مىن نٌل ، اكمل ص حو اس خغلل اًطحَؼَة املوارد اس خغلل من اًخىنوًويج اًخلدم مىن

 فلد أ فضي، حِاه حنو ثلدمو يف ثؼرتضو كد اًيت اًؼلدات لك ختطي من الاوسان

 وًو حىت اًطحَؼة من مؼادن ػدة اس خخلص اًخىنوًويج ثلدمو تؼد الاوسان اس خطاع

 اس خخدام تؼد ، الاهخاج حاكًَف من كَي نٌل اخلامات، يف كََةل املؼدن وس حة اكهت

 ابطن يف تؼَدة مسافات اىل اًخؼمق الاوسان واس خطاع احلدًثة، الاًَة الاساًَة

   .كدي من مؼروفة حىن مل مؼادن اندضاف غن فضل اجلدًدة، املعادر غن حبثا الارض

 

يف ضوء اًؼحارة اًساتلة حتدث غن دور اًخلدم اًخىنوًويج يف ثلدم اًنضاط : اًسؤال اًثاين غرش

 ؟(نٌل، وهَفا ) اًزراغي  

 

  



 
 

 

:السٌاسات الحكومٌة -5  

 

 تسن ما فكثٌرا االقتصادي، االنتاج فً فعال دور الحكومٌة للسٌاسات

 حماٌة الى تهدف خاصة جمركٌة قوانٌن الدول بعض حكومات

 بعض تلجأ وقد ، ........مثٌلتها منافسة من المحلٌة منتجاتها

 معاملتها تقبل التً األخرى للدول المحلٌة أسواقها فتح الى الدول

 (.....أخرى ودولة مصر بٌن مثال أذكر ) الحال هً كما بالمثل،
 

يف ضوء اًؼحارة اًساتلة أ ذهر دور اًس َاسات احلىومِة يف : اًسؤال اًثاًر غرش

 اجملاًني اًزراغي، واًعناغي؟

 

  



 
 

 

:رأ س املال -6  

ميثي رأ س املال وس َةل رئُس َة ثؼمي ػىل حتلِق الاهخاج وزايدة مكَخو وحتسني هوغَخو، وًلد 

 واملنضات، وأ دوات الاهخاج من ال لت ، (رأ س املال احلر ) اًنلود : جرأ س املال 

وحزداد احلاخة اىل رؤوس . اخملخَفة، واخلربات وامليارات، وص حاكت ووسائي اًنلي 

 الاموال لكٌل ثؼلدت احلرف الاهخاحِة وثؼددت مطاًة الاوسان  

 

يف ضوء اًؼحارة اًساتلة حتدث غن اس خخدام رأ س املال يف : اًسؤال اًراتع غرش 

 اجملاًني اًزراغي، واًعناغي يف اجملمتؼات اًحدائَة ، واملخلدمة؟

 

 أ ذهر معادر متوًي املضاًرع الاهخاحِة؟: اًسؤال اخلامس غرش

 

 



 

:اًؼلائد ادلًنِة واًؼادات واًخلاًَد -7  

 

 ادلٍن حترمي أ دى فلد اس هتلويا، و اًسَع اهخاج يف واًخلاًَد واًؼادات ادلًنِة اًؼلائد ثؤثر

  حرتَة اخذفاء اىل أ دى اذلي الامر ،................ ورشب ،................ أ لك الإسليم

 ذحبيا، حيرم ذلا الاتلار ............ ًلدس نٌل ،..........................وظناػة ،..............

 رؤوس ػدد حِر من اًؼامل دول تني ال ول املرنز ............ دوةل احذلل اىل أ دى مما

 ػىل اًاكزوًَىِة املس َحَة اًضؼوب اكدال ًٍزد نٌل ، متخَىيا اًيت املاص َة

 ..................يف خاظة طًرلة واٍهيود ٌَمسَني أ ن نٌل .ادلؼة ًوم ................ثناول

،  ..............ومن أ مثةل ثب زري اًؼادات واًخلاًَد ػىل الاهخاج زايدة اكدال املرصًني ػىل ثناول

..................  ،............يف مناس حات ،.........................و   

   

  


