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بشريةجغرافيا في مقياس  ثانيةالرقابة االجابة النموذجية لل  

 
 

 

تحديد العوامل الطبيعية المتحكمة في توزيع السكان: -1  

ن(1).................................................................المناخ  

ن(1) ..............................................................التضاريس  

ن(1) و الموارد المائية.................................................. البحار  

ن(1) ....................................................................التربة  

  ن(1) النبات و الثروات الطبيعية.................................................

 

منطقية أو في نقاط لما يأتي بعبارات واضحة و ريفست  : -2 

 

  ؟ العالقة بين الجغرافيا االقتصادية و علم االقتصاد  -1

ن(1)أي السلعة قبل دخولها السوق الجغرافيا االقتصادية تدرس عوامل االنتاج و التوزيع  الن ن(1)عالقة تكامل  

ن(1)أما علم االقتصاد فيدرس السلعة بعد دخولها السوق أي االسعار و االستهالك  

  

؟ الزراعة المختلطة و الزراعة المعاشيةالعالقة بين  -2  

بين االنتاج الزراعي  ي الخصائص ، فالزراعة المختلطة يتم فيها الجمع مانوعين من انواع الزراعة لكن مختلفان ف  كالهما

كأصناف غذائية و أخرى علف للحيوانات ، أما الزراعة المعاشية  ن(1)، و وتزرع أصناف مختلفة  ن(1)و الحيواني

ن(1)الك الداخلي فقطتتميز بقلة االنتاج و يوجه لالسته ن(1)فتستخدم فيها أساليب تقليدية في زراعة مساحات صغيرة   

 

؟العالقة بين المدن المليونية و المتروبول -3  

و هي نتيجة  ن(1)بكثافة سكانية عالية تتجاوز مليون نسمة ، لكن المدن المليونية  توجد في دول العالم الثالث  كالهما يتميز

دة ، أما المتروبول يطلق على المدن و تعاني من مشاكل ع ن(1)النمو الديمغرافي المتزايد و الناتج عن النزوح الريفي 

. ن(1)و هي ناتجة عن النمو االقتصادي و تعتبر قوة اقتصادية و ثقافية و تكنولوجية عالية  ن(1)المليونية في العالم المتقدم  
 

 

 

 
؟تحدث عن النمو الديمغرافي الذي تعرفه حاليا بلدان العالم الثالث-3   

ن مراحل االنتقالية الديمغرافية وهي :دول العالم الثالث توجد في مرحلتين م  

نتيجة تحسن الرعاية الصحية و  ن(1)النمو الديمغرافي المرتفع و الذي يتميز بارتفاع المواليد و انخفاض الوفيات  -

و توجد في دول العالم الثالث السائرة في طريق النمو مثل الجزائر ، مصر...ن(1)المستوى المعيشي للسكان  

نتيجة الحروب و انعدام الرعاية الصحية  ن(1)في المنخفض: و الذي يتميز بارتفاع المواليد و ارتفاع الوفياتالنمو الديمغرا-

و توجد في دول العالم الثالث الفقيرة مثل الصومال ، اليمن.... ن(1)و تدني المستوى المعيشي   

 

 

 
 

 

 



 


