








القارة القطبٌة الجنوبٌة(أنتاركتٌكا)تقع داخل الدابرة القطبٌة الجنوبٌة،اكتشفها القابد
العثمانً المسلم بٌري رٌس،الٌوجد بها دول
أكبر دول أسترالٌا واألقٌانوس من حٌث المساحة أسترالٌا ومن حٌث السكان أٌضا
أسترالٌا واكبر مدٌنة سٌدنً
كبر دول أمرٌكا الجنوبٌة من حٌث المساحة البرازٌل ومن حٌث السكان أٌضا البرازٌل
واكبر مدٌنة بٌونس أٌرس
أكبر دول أمرٌكا الشمالٌة والوسطى من حٌث المساحة كندا ومن حٌث السكان امرٌكا
واكبر مدٌنة نٌوٌورك
أكبر دول أفرٌقٌا من حٌث المساحة الجزابر ومن حٌث السكان نٌجٌرٌا واكبر مدٌنة
القاهرة
أكبر دول أسٌا من حٌث المساحة روسٌا ومن حٌث السكان الصٌن واكبر مدٌنة طوكٌو

خرٌطة توضح الدول عابرة القارات


 الدول التً تتواجد حدودها السٌاسٌة والجغرافٌة(أو جزء منها)فً قارتٌن وٌطلق
علٌها“دول ثنابٌة القارات  ،اذربٌجان  ،ارمٌنٌا  ،اسبانٌا  ،اٌطالٌا  ،الوالٌات المتحدة
،ب نما  ،تركٌا  ،جرٌنالند  ،جورجٌا  ،روسٌا  ،قبرص  ،قبرص الشمالٌة ،
كازاخستان  ،مصر  ،الٌونان
 تقع مدٌنة إسطنبول فً تركٌا ،وٌفع جزء من المدٌنة فً قارة آسٌا والجزء اآلخر فً
أوروبا ،وٌفصل بٌنهما مضٌق البوسفور
 جمهورٌة الٌمن تقع فً جنوب غرب آسٌا ،وتقع جزٌرة سقطري (والتً تتبع الٌمن)
الواقعة فً خلٌج عدن ،ولكنها تعد جغرافٌا أرض أفرٌقٌة
 تقع جمهورٌة مصر العربٌة فً قارة أفرٌقٌا ،أما الجزء الشمالً الشرقً المسمّى بشبه
جزٌرة سٌناء ،فٌقع فً قارة آسٌا
 وبالنسبة للتقسٌم اإلداري،فمصر بها محافظتان من أصل 72محافظة،تقعان كلٌا بقارة
آسٌا هما محافظة شمال سٌناء ومحافظة جنوب سٌناء
 وتنقسم أراضً محافظة اإلسماعٌلٌة بالمناصفة تقرٌبا بٌن قارتً إفرٌقٌا وآسٌا

 وكذلك ٌقع جزء من محافظة السوٌس ومحافظة بورسعٌد بالقارة اآلسٌوٌة.
 عدد قارات العالم  2قارات  ،آسٌا  ،أفرٌقٌا  ،أمرٌكا الشمالٌة والوسطى  ،أمرٌكا
الجنوبٌة  ،أوروبا ،أسترالٌا واألقٌانوس  ،القارة القطبٌة الجنوبٌة

 قارات العالم من حٌث األكبر مساحة :آسٌا  ،أفرٌقٌا  ،امرٌكا الشمالٌة  ،امرٌكا الجنوبٌة
 ،اوربا  ،القارة القطبٌة الجنوبٌة  ،األوقٌانوسٌا



تمتد قارة آسٌا من دابرة عرض  01جنوب خط اإلستواء إلى دابرة عرض  38شماال ،
وبٌن خط طول  7:شرق خط جرٌنتش إلى خط طول 02شرقا
تمتد قارة أفرٌقٌا  894:جنوبا إلى دابرة عرض  8247شماال  ،وبٌن خط طول :047
شرق خط جرٌنتش إلى خط طول 02488غربا
تمتد قارة أمرٌكا الجنوبٌة بٌن دابرتً عرض  2481شماال و ; :جنوبا وبٌن خطً
 37_8:غربا
تمتد امرٌكا الشمالٌة بٌن دابرتً  3842_7:شماال  ،وتمتد بٌن خطً طول 021_71
غربا
تمتد األوقٌانوسٌة بٌن دابرتً  :1_01جنوبا  ،وبٌن خطً طول  023_00:شرقا
اذا وقع القمر والشمس على طول ظلعً زاوٌة قابمة بالنسبة لألرض ٌحدث الجزر
وٌسمى فً هذه الحالة(بالجزر المحاقً) وٌكون القمر محاقا
اذا وقع كل من االرض والقمر والشمس على استقامة واحدة ٌحدث المد وٌسمى فً هذه
الحالة )بالمد العالً) وٌكون القمر بدرا
تقسم هضبة نجد الى قسمٌن ربٌسٌن من الوجهة الجٌولوجٌه هما:الغربً وٌتكون من
صخور نارٌة ومتحولة،والشرقً وٌتكون من صخور رسوبٌة



مضٌق ملقا وسنغافورة ٌتحكمان فً اتصال المحٌط الهندي ببحر الصٌن الجنوبً ،
والمحٌط الهادي
استطاعت المملكة العربٌة السعودٌة االكتفاء الذاتً من صناعة البتروكٌماوٌات
لقد تم إجراء اول تعداد سكانً للملكة وذلك فً عام 0837هـ _ 04;0م
إن أكبر المناطق اإلدارٌة بالمملكة من حٌث المساحة اإلجمالٌة هً الشرقٌة
الدولة العربٌة الوحٌدة التً تشترك مع المملكة فً حدود سٌاسٌة بحرٌة هً دولة
البحرٌن
ٌتركز نحو  %28من سكان العالم الزراعٌٌن فً جنوب شرق آسٌا
ٌساهم إنتاج الصٌن من األرز من جملة االنتاج العالمً بحوالً %84
التصلح التربات الرملٌة لزراعة األرز













































تسود ملكٌة الدولة فً األنظمة الشٌوعٌة
ٌزرع القمح الربٌعً فً المناطق الشمالٌة من أوراسٌا وأمرٌكا الشمالٌة
ٌحدث االنقالب الصٌفً الشمالً عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان
تدور الشمس حول محورها مرة كل ٌ 7:وم
القارة التً تعتبر أقل قارات العالم من حٌث كثافة السكان هً أمرٌكا الشمالٌة
المنطقة اإلدارٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة التً ٌنطبق علٌها مفهوم المنطقة (اإلدارٌة
والتخطٌطٌة ) معا المنطقة الشرقٌة
ٌوصف مناخ المناطق المدارٌة باالنتظام والرتابة وقلة التقلب بسبب قلة تعرضة للكتل
الهوابٌة القطبٌة الباردة
تجمع ضخم من الهواء له خصابص مناخٌة متجانسة ٌسمى ( كتلة هوابٌة(
من انواع السحب المرتفعة ( السمحاق(
السبب الربٌس لنشاط التٌارات الهوابٌة الصاعده هو التسخٌن الشدٌد لسطح االرض
تعرف الرٌاح التً ٌتغٌر اتجاهها بٌن الصٌف والشتاء بالرٌاح الموسمٌة
ٌإدي تجمع الهواء وتفرقه إلى تشكل مراكز الضغط الجوي المنخفض والمرتفع
تتعرض درجة حرارة الهواء أثناء الهبوط باتجاه سطح األرض إلى االرتفاع
نوع األشعة ذات األهمٌة الكبٌرة فً الدراسات المناخٌة هً األشعة ( الحرارٌة(
)الخرابط الكمٌة )هً الخرابط التً توضح الظاهرات الجغرافٌة نوعا وكما  ،وتستخدم
فً رسمها الرموز ذات المدلول الرقمً
كان الفحم المصدر األساسً للطاقة لكنه أصبح اآلن(الٌستخدم كثٌر)بسبب استحدام
البترول،والغاز الطبٌعً،والطاقة الكهربابٌة المابٌة
)تحقٌق الربط االرضً ) الغرض منه فً الصور الجوٌة هو ظبط مقٌاس رسم الصورة
الجوٌة بالنسبة لمناسٌب سطح األرض
الصور التفصٌلٌة االقل من  011111:0تستخدم فً مخططات المدن
زاوٌة االنحراف المغناطٌسً هً الزاوٌة المحصورة بٌن الشمال الحقٌقً والشمال
المغناطٌسً
تصنف مدٌنة القاهرة من حٌث الحجم واالمتداد العمرانً إلى المجمع المدٌنً
اول من وضع اطلس عربً من علماء المسلمٌن هو البلخً
تنظٌم المعلومات لٌبسط كٌفٌة إدخالها،تعدٌلها،استخراجها فً صورة مفهومة للمستخدم
لمجموعة من البٌانات المتجانسة منطقٌا(قواعد بٌانات(
ٌتركز معظم بخار الماء فً الغالف الجوي فً الطبقات الجوٌة السفلى
البحر المتوسط  ،والبحر األحمر  ،والخلٌج العربً  ،وبحر العرب  ،والبحر األسود ،
وبحر الصٌن الجنوبً  ،تسمى األذرع المابٌة
تدور الكواكب حول محورها وٌسمى الوقت الذي ٌستغرقة الكوكب بالدوران حول نفسه
( ٌوما(
تم تقسٌم األرض لمناطق زمنٌة تحتوي كل منطقة على  0:درجة طولٌة
من أنواع الكسوف ٌحدث عندما تختفً الشمس من عٌن الراصد ( كسوف كلً (

























الموزٌٌك هً مجموعة من الصور الفوتوغرافٌة
ٌرجع اختالف مقٌاس الرسم فً الصور الجوٌة إلى مساحة المنطقة ودرجة التضرس
والغرض من المسح
الكوكب الوحٌد فً المجموعة الشمسٌة الذي تشرق فٌه الشمس من الغرب هو كوكب
الزهرة
تعتبر صناعة األثاث من الصناعات التحوٌلٌة
االسم الذي ٌستخدم لوصف السهول القطبٌة الخالٌة من األشجار ( التندرا(
الغابة النفضٌة المعتدلة تنفض أشجارها فً فصل الشتاء
تعتبر هذه الطرٌقة الوحٌدة إلشاء خرابط لألقالٌم الشاسعة والتً الٌمكن الوصول إلٌها
المساحة الجوٌة
الغابات الصنوبرٌة والتً توجد فً نطاق عرٌض فً نصف الكرة الشمالً تعرف باسم
(التاٌٌجا)
تتمٌز أنهار أوربا بؤنها بطٌبة الجرٌان بسبب قلة ارتفاع األرض ومن هذه األنهار نهر
الفولجا
النهر الذي ٌعرف بالنهر األصفر والذي ٌنبع من هضبة التبت لٌصب فً خلٌج شٌهلً
هو نهر الهوانجهو
ٌعرف ( ابن المحٌط ) الذي ٌنبع من مرتفعات كوكوشٌلً لٌصب فً بحر شرق الصٌن
باسم نهر الٌانجستً
تزرع الذرة فً كل دول العالم والقارة التً تؤتً فً مقدمة القارات فً زراعة الذرة
هً أمرٌكا الشمالٌة
الصور التفصٌلٌة اكبر من ٌ 711111:0كون استخدامها فً الدراسات الجٌولوجٌة
والجٌوموفولوجٌة
تتركز دول العالم اإلسالمً فً قارتً آسٌا وأفرٌقٌا
تتمتع الجزر البرٌطانٌة بسواحل طوٌلة وسبب ذلك لٌس ناشبا عن كونها جزر فحسب
بل ألن سواحلها من النوع المغمور وكثرة التعارٌج
الصور التفصٌلٌة من  011111:0إلى  711111:0تستخدم فً إنشاء األبنٌة األساسٌة
الدولة األفرٌقٌة التً تعتبر األكثر تطورا وتتمٌز باقتصاد قوي من بٌن كل الدول
األفرٌقٌة هً جنوب أفرٌقٌا
من القارات التً تفتقر إلى شبكات النقل بؤنواعها المختلفة هً امرٌكا الجنوبٌة
أكبر البالد االسالمٌة من حٌث عدد السكان اندونٌسٌا
شكل شبكة النقل المابً فً البحٌرات العظمى من أعظم وأكبر شركات النقل المابً فً
العالم وتوجد فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة
أدى وقوع المملكة فً مركز وسط من دول العالم إلى جعلها جسر ٌربط القارات آسٌا
وأفرٌقٌا وأوربا
مضٌق الدردنٌل والبسفور ٌ ،تحكمان فً اتصال البحر األسود بالبحر المتوسط
خرابط توزٌع وكثافة السكان من الخرابط الكمٌة













جبال األلب  ،وجبال أطلس  ،وجبال الهمالٌا جمٌعها ظواهر تكونت فً الزمن
الجٌولوجً الثالث
الترمومتر المبوي  ،والترمومتر الفهرنهاٌتً  ،وسلم كلفن جمٌع هذه المقاٌٌس تقٌس
درجة الحرارةالمقٌاس الذي ٌتخذه الشمال الجغرافً كمرجع له هو النجم القطبً
المناخ االستوابً الحار الماطر طوال العام  ،ذو الغابات الكثٌفة ٌسود فً المالٌو ،
وأكثر الجزر اإلندونٌسٌة وجنوب السودان
المناخ القاري الصحراوي البارد ٌسود فً هضبة إٌران  ،وهضبة األناضول ،
وتركستان
المناخ القاري  ،الصحراوي الحار ٌسود فً الصحراء األفرٌقٌة الكبرى  ،وشبة جزٌرة
العرب  ،وجنوب إٌران
المناخ الموسمً الحار الماطر صٌفا ٌسود فً بنغالدٌش ،والٌمن  ،وعمان  ،ونٌجٌرٌا ،
وساحل غٌنٌا  ،وهضبة الحبشة
*******نسٌم الوادي والجبل ٌنتمً إلى الرٌاح المحلٌة
نفرض لو جاكم باالختبار سإال نسٌم الوادي والجبل ٌنتمً إلى الرٌاح (
الدابمة،الموسمٌة،العكسٌة،المحلٌة)اٌش تختاروا؟
مو من ضمن الخٌارات الرٌاح الٌومٌه  ،فٌكون الجواب الرٌاح المحلٌه ومرجعً كتاب
أساسٌات الجغرافٌا الطبٌعٌة



















تشغل أرض العالم اإلسالمً مساحة تزٌد عن مساحة الٌابسة فً العالم بمقدار %7:
التقطت اول صورة فوتوغرافٌة عام 0384م
ٌقدر عدد المسلمٌن بالنسبة لسكان العالم %78
من خصابص الكتلة المدارٌة القارٌة أن تكون حارة وجافة ومستقرة
ٌستخدم لقٌاس الضغط الجوي ( البارومتر ) ووحدة قٌاسه تسمى ( ملٌبار(
الصخو األكثر تؤثٌرا بالحركات االنكسارٌة هً الصخور النارٌة
من العوامل الباطنٌة التً تإدي إلى تحول حدوث صخري بصورة ( سرٌعة ) الزالزل
والبراكٌن
ٌعنً بالسٌسمولوجً هو علم دراسة الزالزل
كلما ارتفعت نسبة بخار الماء فً الجو  ،فإن الضغط الجوي ٌنخفض
تحدث ظاهرة ( شمس منتصف اللٌل ) فً منطقة القطب الشمالً
أول دولة عربٌة قامت بعمل تعداد سكانً عام 0337م هً مصر
تعتبر اخدود مارٌانا هً األعمق فً العالم وتوجد فً المحٌط الهادي
فً النظام الفهرنهاٌتً ٌكون الفرق بٌن درجتً التجمد والغلٌان  031درجة
إن أصغر المناطق اإلدارٌة بالمملكة من حٌث المساحة اإلجمالٌة هً الباحة
ٌشٌر اسم سابك إلى الشركة السعودٌة للصناعات األساسٌة






























نتمً لٌبٌا إلى مناخ البٌبة الصحراوي
من أسباب سهولة إتصال قارة أوربا بالعالم الخارجً تارٌخٌا هو كثرة الموانً والجزر
بها
النجوم أجسام غازٌة كبٌرة الحجم تتبع نظاما أكبر منها تسمى المجرة
ٌتساوى طول اللٌل والنهار طوال أٌام السنة فً منطقة دابرة العرض صفر
الكواكب التً تكون مدة دورانها حول الشمس أقل من مدة دوران األرض هً عطارد
والزهرة
ترتفع درجة الحرارة فً المناطق الصحراوٌة عن المناطق النباتٌة بسبب قابلٌتها
المتصاص االشعاع الشمسً
العلم الذي ٌعنً بدراسة أشكال التضارٌس وتطورها هو الجٌومورفولوجٌا
تساهم كال من الرٌاح والمٌاه الجارٌة فً تكوٌن الترب المنقولة
تتمٌز أشجار أراض التندرا بالنمو األفقً بدال من النمو الرأسً نظرا للعوامل التً قد
تعٌق نموها وهً عوامل الرٌاح
مقٌاس الرسم الذي ٌستخدم فً الخرابط الملٌونٌة صغٌر جدا
أقرب الكواكب إلى الشمس هو كوكب عطارد
النشاط البشري الذي ٌستهلك أكبر قدر ممكن من المٌاه هو االستخدامات المنزلٌة
تستخدم خطوط الهاشور فً رسم الخرابط التضارٌسٌة
من أكبر جزر العالم جزٌرة جرٌن الند
تكونت جبال عمان فً الزمن الجٌولوجً الثالث
الدولة التً توجد بها جبال أطلس هً الجزابر
تمتد جبال أطلس فً الشمال الغربً ألفرٌقٌا تغطً المغرب بشكل واسع ؛ والجزابر
؛وتونس وتوجد بها أعلى قمة فً الوطن العربً <<<<طوبقال
ٌطلق على المساحات الرملٌة الواسعة فً الصحاري اسم ( العروق ) بٌنما ٌطلق على
المساحات الحصوٌة الواسعة اسم ( الرقوق(
ٌقترب ٌابس قارة إفرٌقٌا من ٌابس قارة أوربا عند مضٌق جبل طارق
الدولة التً توجد بها جبال أطلس هً الجزابر
الجهاز الذي تقاس فٌه الهزات األرضٌة ٌعرف باسم السٌسموجراف
ٌتساوى طول اللٌل والنهار فً جمٌع مناطق الكرة األرضٌة فً حالة االعتدالٌن (
الربٌع والخرٌف(
من أنواع خرابط التوزٌعات الكمٌة توزٌع السكان
تم التغلب على العقبات التً تواجه المساحة األرضٌة عن طرٌق ( التصوٌر الجوي(
الفرق بٌن الحرارة الٌومٌة القصوى والحرارة الٌومٌة الدنٌا هً )المدى الحراري
الٌومً(
النفط  ،والغاز الطبٌعً  ،والفحم الحجري موارد طبٌعٌة (غٌر متجددة ) عدا المٌاه
تزٌد سماكة الغالف الجوي التً تجتازها أشعة الشمس عند خط اإلستواء
تدور جمٌع الكواكب حول الشمس عكس عقارب الساعة ماعدا الزهرة













تعتبر الرٌاح من عوامل التعرٌة التً تقوم بدور عامل نحت  ،وإرساب  ،ونقل
البازلت  ،الجرانٌت  ،السٌانٌت هً صخور من النوع الناري
وضع العالم رٌختر جهازا لقٌاس قوة الزالزل
ٌطلق على المساحات الحصوٌة الواسعة فً الصحراء اسم ( الرقوق(
تنخفض درجة حرارة الجو بمعدل درجة واحدة مبوٌة كلما ارتفعنا عن سطخ البحر
بمقدار 0:1م
ٌبدأ الربٌع فً (النصف الشمالً )من الكرة األرضٌة بتارٌخ  70مارس  ،وفً (النصف
الجنوبً) من الكرة األرضٌة بتارٌخ  78سبتمبر
نشؤت سالسل جبال الهمالٌا وجبال األلب فً الزمن الجٌولوجً الثالث
جبال الحجاز وجبال البحر االحمر فً مصر والسودان  :هً جبال انكسارٌة تكونت فً
الزمن الجٌلوجً الثالث او ماٌعرف باالخدود االفرٌقً العظٌم
تقنٌة نقل مساحات كروٌة الشكل بشكل مستوي بؤكبر قدر من االمانة والدقة تسمى
إسقاط الخرٌطة
الهضاب الناتجة من تراكم الالفا وانسٌابها على مساحات واسعة هً هضاب بركانٌة
الخرابط التً تعتمد على إحصاءات وبٌانات لظواهر طبٌعٌة وبشرٌة هً الخرابط
الكمٌة

بالنسبة لمقاٌٌس الرسم انصحكم بمفضلة تماضر مغردة عن مقاٌٌس الرسم

على الخرابط @T1O2T3y














طرٌق طوله  01كٌلو مترات رسمت على إحدى الخرابط ب 01سنتٌمترات ؛ فٌكون
مقٌاس هذه الخرٌطة 100000/1سم
ٌدل شدة تعرج خطوط الكنتور على وعورة سطح األرض
ٌتغٌر شكل القمر ووجهه تبعا لموقعه بالنسبة لألرض والشمس،فعندما ٌقع القمر بٌن
األرض وبٌن الشمس ٌسمى البدر
كتلة بخار الموجودة فً حجم معٌن من الهواء هو الرطوبة المطلقة
أول من أستخدم مصطلح جغرافٌا إٌراتوستٌن
تشتهر كلكتا فً الهند بانها من األحٌاء العشوابٌة
الجبال التً تفصل بٌن أسبانٌا وفرنسا هً جبال البرانس
ٌخدث التحول الصخري نتٌجة تؤثٌر الحرارة والضغط
المترولجٌا هو علم دراسة األرصاد الجوٌة
أعلى بحار العالم تلوثا البحر المتوسط
أكثر طبقات الغالف الجوي سمكا هً طبقة الثرموسفٌر
تغطً المسطحات المابٌة من نصف الكرة الجنوبً مانسبتة %3104








التٌار البحري البارد الذي ٌمر بسواحل أفرٌقٌا الجنوبٌة الغربٌة ٌسمى بنجوٌال
من أشهر الجزر القارٌة النشؤة بالمحٌط الهندي جزر مالجاشو
من أشهر الجزر المرجانٌة بالمحٌط الهندي جزر المالدٌف
أشد جهات المحٌط الهادي عمقا خانق مارٌاناأشد جهات المحٌط األطلسً عمقا خندق
بورتورٌكو
تتصف األراضً المحٌطة بالبحر المتوسط بالتعقد واالختالط النباتً بسبب عامل
السطح
تعد التندار أرضا للجفاف الفسٌولوجً نظرا لحرمان النبات من المٌاه

 المصطلح الذي ٌطلق على التغٌرات التً تحدث فً ارض لم تنبت من قبل بصورة
طبٌعٌة التتابع األولً


















تإدي كثرة األوراق المتساقطة من األشجار والظروف المناخٌة إلى حدوث تحلل سرٌع
وظهور مادة ( الدبال(
مقٌاس المسافات فً الفضاء الخارجً هو السنة الضوبٌة
جبال طوٌق  ،وهضبة نجد  ،وتل شهاب  ،تضارٌس موجبة بٌنما بحٌرة األصفر تعتبر
تضارٌس سالبة
الجهاز المستخدم لقٌاس قطرات المطر هو الدٌسرومتر
حركة السالم األخضر هً منظمة عالمٌة نشؤت فً دولة كندا
القوة الطاردة المركزٌة لألرض الناشبة عن دورانها حول نفسها،وقوة جذب
الشمس،والقمر لسطح األرض من أسباب حدوث ظاهرتً المد والجزر
أنسب الخرابط لألغراض العسكرٌة هً خرابط المقٌاس الكبٌر
من أهم جزر المملكة العربٌة السعودٌة جزر الفرسان والتً تقع فً جنوب البحر
األحمر
تصنٌف كوبن للمناخ ٌقوم على أن أكثر األشٌاء تعبٌرا عن المناخ النٌاتات المحلٌة
عندما ٌحدث انتقال المٌاه من المسطحات المابٌة األعلى كثافة إلى المسطحات المابٌة
األقل كثافة ٌطلق على هذه العملٌة (التٌارات البحرٌة(
من ممٌزات مرحلة الطفولة للدولة بناء عالقات طٌبة مع دول الجوار
الدولة كاإلنسان تمر فً مراحل الطفولة والشباب والنضج والشٌخوخة
من ممٌزات مرحلة الطفولة للدولة بناء عالقات طٌبة مع دول الجوار
البحٌرات الخمس فً أمرٌكا الشمالٌة من البحٌرات الجلٌدٌة

البحٌرات الخمس هً







:بحٌرة سوبٌرٌور
بحٌرة هرون
بحٌرة مٌشٌغان
بحٌرة إري
بحٌرة أونتارٌو



فً خرابط التظلٌل المساحً ٌجب ان تختار الظالل بعناٌة وإن تكون بعٌدة عن الظالل
التً تعنى التدرج
من ظرق التغلب على مشاكل تداخل األلوان او الظالل فً الخرابط الكوروكرماتٌة
طرٌقة األصابع المتداخلة
اختٌار أنقرة عاصمة لتركٌا بدال من استانبول بسبب الحماٌة والدفاع
من ممٌزات مرحلة الشباب للدولة تسعى لتحقٌق أهداف سٌاسٌة وعسكرٌة
تمتاز الدولة بمرحلة الطفولة االبتعاد عن المشكالت والصراعات العالمٌة
االمتداد الطولً للدولة من الشمال إلى الجنوب ٌساعد على تنوع المناخ واإلنتاج
نٌبال دولة حاجزة تقع بٌن دولتٌن قوٌتٌن متنافستٌن هما الهند والصٌن
تكون الدولة حققت أهدافها فً االستقرار والتنمٌة االقتصادٌة وحصرت قوتها فً الدفاع
عن ممتلكاتها تسمى الدولة فً هذه المرحلة مرحلة النضج
برٌطانٌا من الدول األوروبٌة الجزرٌة
ٌعود سبب اختٌار نواكشوط عاصمة لمورٌتانٌا إلى سهولة المواصالت
تقع شالالت نٌاجرا بٌن كندا والوالٌات المتحدة
تم تؤسٌس شركة أرامكو بالمملكة العربٌة السعودٌة عام 0488م
أهم األشكال التضارٌسٌة الناشبة عن إرساب الرٌاح هً البرخان
من أسرع الوسابل لقٌاس المسافات شدٌدة التعرج على الخرٌطة عجلة القٌاس
أكبر المصادر التً تعتمد علٌها المملكة العربٌة السعودٌة فً الحصول على مٌاه عذبة
مٌاه التحلٌة
ٌعرف عملٌة تدخل الحكومات فً تحدٌد المساحات الزراعٌة وأنواع المحاصٌل ودعم
المزارعٌن باسم السٌاسة الزراعٌة
تعتبر طاقة الرٌاح من الطاقات المتجددة ومن أكثر دول العالم استخداما لطاقة الرٌاح
ألمانٌا
اشتركت المملكة العربٌة السعودٌة فً المنظمة اإلقلٌمٌة لحماٌة البٌبة البحرٌة والتً ٌقع
مقرها فً دولة الكوٌت
من أسبا عدم ثبات حركة الرٌاح فً اتجاهات مستقٌمة على سطح األرض دوران
األرض



























عدد الدول التً توجد فٌها صحراء الربع الخالً (أربع )دول هً :المملكة العربٌة
السعودٌة ،الٌمن  ،عمان  ،اإلمارات العربٌة المتحدة
من أسبا عدم ثبات حركة الرٌاح فً اتجاهات مستقٌمة على سطح األرض دوران
األرض
تشاد دوله التشرف على واجهات بحرٌة
أهم األشجار التً تنمو فً الغابات المخروطٌة الصنوبر
عند تشكل تصحر شدٌد فإن الغطاء النباتً ٌتراجع بنسبة %:1
عند اندفاع غبار بركان كراكاتو فً اندونٌسٌا عام 0338م فلقد بلغ اندفاع الغبار
البركانً إلى طبقة ( الستراتوسفٌر )

 الفرٌون من العناصر المسببة لتآكل طبقة األوزون
 ظهور بوادر تؤثٌر طبقة االوزون فً المناطق الجافة الحارة التً تستعمل فٌها
تكنولوجٌا التبرٌد نتٌجة زٌادة استخدام (فرٌون  )07مثل الٌمن

 من أنواع الرٌاح الدابمة التً تهب بانتظام من مناطق الضغط الجوي المرتفع إلى
مناطق الضغط الجوي المنخفض الرٌاح التجارٌة
 من الدول الحبٌسة التً تطل على بحر مغلق ( أذربٌجان  ،وتركمانستان )

 الدول الحبٌسة:هً التً ال تطل على البحار المفتوحة بحٌث تكون محاطة بالٌابسة من
جمٌع االتجاهات أو تطل على بحر مغلق

 سوٌسرا  ،وباراغواي  ،ومنغولٌا من الدول ( الحبٌسة ) عدا فنزوٌال
 اختٌار ( أبوجا ) عاصمة لنٌجٌرٌا بدال من ( الجوس ) كان بهدف التنمٌة والتطوٌر

 تكون درجة التلوث خطرة جدا إذا كانت اضراره قاتلة ومدمرة

 السفوح الجبلٌة التً ٌكون فٌها الغطاء النباتً الطبٌعً أكثر كثافة وتنوع هً السفوح
قلٌلة االنحدار



اختفاء بعض الكابنات البحرٌة من معظم أجزاء بحر البلطٌق وبحر قزوٌن بفعل
المخلفات الصناعٌة
تخلو معظم بحٌرات السوٌد من األسماك بسبب األمطار الحمضٌة
ٌنتج عن التفرٌغ الكهربابً بٌن أسفل السحابة ذات الشحنات السالبة مع الشحنات
الموجبة على سطح األرض ( ظاهرة الصاعقة(
ٌعتبر بحر قزوٌن من البحار الداخلٌة المغلقة
أكبر قارات العالم قارة آسٌا
كانت المملكة السعودٌة من أوابل الدول التً قامت بتؤسٌس منظمة جامعة الدول العربٌة
حٌث بلغ عدد الدول العربٌة لهذه المنظمة  2دول




الجبال التً تفصل بٌن قارتً آسٌا و أوروبا هً جبال أورال
تتكون شبكة الغاز الطبٌعً فً المملكة العربٌة السعودٌة من ثالث معامل هً
شدقم_العثمانٌة_بري
ٌحدث قوس قزح نتٌجة النكسار األشعة الضوبٌة فً قطرات المطر وأثناء ظهور
الشمس
تظهر السماء زرقاء بسبب انتشار الغبار والمواد العاقة فً الجو  ،نظرا لوجود الغالف
الجوى الذي ٌحتوى علً غازات و بخار ماء و غبار ،تحوي الطبقات العلٌا غازي
األكسجٌن و النٌتروجٌنالذٌن ٌجعال اللون األزرق ٌحدث له تشتت فً طبقات الجو العلٌا
 ،وبالتالً ٌنعكس لون السماء على البحار لذلك نرى البحار زرقاء،باألصل السماء
والبحار اللون لها
ٌزداد طول اللٌل فً فصل الشتاء الشمالً كلما اتجهنا إلى الشمال
نقطة األصل التً ٌتعامد فٌها خطً االستواء وجرٌنتش توجد فً خلٌج غانا
نسٌم البحر هً نسمات هوابٌة باردة تهب من البحر غلى الٌابس نهارا
ٌفصل مضٌق برٌنغ بٌن قارتً آسٌا وأمرٌكا الشمالٌة
عند قٌاس المسافات المتعرجة على الخرٌطة نستخدم الخٌط
تدل األلوان فً الخرٌطة الطبٌعٌة على االرتفاعات
تمثل المٌاه من مساحة سطح الكرة األرضٌة مانسبتة %20
تمثل الٌابس من مساحة سطح الكرة األرضٌة مانسبتة %74
األمطار التً تسقط على المناطق االستوابٌة هً أمطار تصاعدٌة
ٌتساوى اللٌل والنهار فً كل بقاع األرض فً 70/8م
ٌنخفض الضغط الجوي واحد ملٌبار كلما ارتفعنا  01متر
تعرض سكان االسكٌمو لإلشعاعات النووٌة بسبب حركة الهواء الصاعد والهابط
المنطقة التً تحتل المركز األول من حٌث المصانع التحوٌلٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة
هً المنطقة الشرقٌة
تنمو أشجار نخٌل الزٌت فً الغابات الموسمٌة






































أم القارات هً بانجٌا
رٌاح الطوز والسموم والسوالنو جمٌعها رٌاح محلٌة حارة عدا رٌاح المسترال
ظهر العالم األلمانً راتزل الذي رسخ مفهوم الجغرافٌا السٌاسٌة فً القرن التاسع عشر
ٌعود تطور الجغرافٌا السٌاسٌة إلى زمن اإلغرٌق
أكبر دول العالم من حٌث عدد السكان هً الصٌن
تقع شالالت فكتورٌا بٌن دولتٌن هما زامبٌا وزمبابوي
تكونت صحراء أرٌزونا فً الوالٌات المتحدة بحكم وقوعها فً ظل جبال الروكً
مجموع أطوال حدود المملكة العربٌة السعودٌة ٌبلغ نحو ;2;1كم
الدولة التً تقع فً قارة أمرٌكا الجنوبٌة واتخذت اسمها من خط اإلستواء هً اإلكوادور
تكون األرض أبعد ماتكون عن الشمس فً فصل الصٌف الشمالً
تفٌد خطوط الطول التً تظهر على الخرابط فً التعرف على طبٌعة المناخ ومعرفة
الفرق فً الوقت بٌن مكان واخر
ظهرت نظرٌة زحزحة القارات على ٌد العالم األلمانً فٌنجر

@T1O2T3y 
 طول الموجات فً الضوء المربً:
 اللون الـ

149/14::ماٌكرومتر

 اللون الـ 14:/14;:ماٌكرومتر
 اللون الـ









14;/142:ماٌكرومتر

أطول أنهار اوروبا ٌنبع من الغابة السوداء فً ألمانٌا وٌصب فً البحر األسود هو نهر
الدانوب
من الدول الحبٌسة فً أمرٌكا الجنوبٌة باراغواي وبولٌفٌا
أعلى الدول العربٌة من حٌث الكثافة السكانٌة هً البحرٌن
استؤجرت النمسا للتقلٌل من سوء موقعها الجغرافً الحبٌس ترٌست االٌطالً
استؤجرت سوٌسرا للتقلٌل من سوء موقعها الجغرافً الحبٌس مٌناء جنوه االٌطالً
@T1O2T3y
الدول اإلسكندنافٌا  :هً شبه جزٌرة تقع فً شمال قارة أوروباوتتكون من "فنلندا
والسوٌد والنروٌج والدنمارك واٌسلندا"

 أول تعداد سكانً بالمملكة العربٌة السعودٌة كان فً عام 04;7م



تعد حفرة االنهدام العربٌة أحد المظاهر الجٌولوجٌة التً ظهرت فً الزمن الجٌولوجً
الثالث
ٌمتد الوطن العربً بٌن خطً طول  02غربا و  ;1شرقا
أهم منطقة لصناعة البتروكٌماوٌات فً المملكة الجبٌل
جبال االندٌز تشكل حاجزا بٌن دولتٌن هما تشٌلً و األرجنتٌن
الرف العربً هو إقلٌم جٌولوجً رسوبً
الدولة التً لدٌها فابض فً اإلنتاج الغذابً هً األرجنتٌن
هولندا  ،والدنمرك وألمانٌا  ،هذه الدول ٌغلب على أراضٌها الطابع السهلً ماعدا
سوٌسرا ٌغلب على أراضٌها الطابع الجبلً
تنوع مناخ الدولة وقدرتها فً الدفاع عن نفسها ناجم عن اتساع مساحة الدولة
ٌعبر عنها بالمنطقة الواقعة خلف منطقة الشاطا او المٌناء البحري (منطقة الظهٌر(
اذا كان الرمز(س)ٌمثل احد خطوط الكنتور عند ارتفاع 77:م والرمز(ص)ٌمثل الخط
الذي ٌلٌه عند ارتفاع 791م لذا فان الفترة الكنتورٌة تقدر بمسافة 0:م



الفترة الكنتورٌة  :هً المسافة األفقٌة بٌن خطوط الكنتور المراد معرفة درجة
اإلنحدار لها.
تتعامد أشعة الشمس فً فصل الصٌف الشمالً على المنطقة المحصورة بٌن مدار
السرطان وخط االستواء
اكبر دولة عربٌة من حٌث المساحة هً الجزابر
من الدول العربٌة التً تقع فً نصف الكرة الغربً مورٌتانٌا والمغرب
ٌفضل المسقط المخروطً لتمثٌل المناطق الواقعة بٌن خطً عرض من  81إلى ;1
شماال وجنوبا
أكبر حقل بحري هو حقل السفانٌة
أكبر نفط بري فً العالم هو حقل الغوار
الكارتوجرافٌا هو العلم الذي ٌهتم بدراسة الخرابط
قدرة دولة أو مجموعة دول على تحقٌق االكتفاء الذاتً المستمر للغذاء من خالل قدرتها
الذاتٌة ولٌس عن طرٌق االستٌراد األمن الغذابً
عدد الدول التً تقع على حدود الصٌن  0:دولة
تفصل جبال طوروس بٌن دولتٌن هما سورٌا وتركٌا
معاهدة الطابف بالمملكة العربٌة السعودٌة عام 0489م كانت لرسم الحدود بٌن
السعودٌة والٌمن
الخرابط التً تحدد الحدود بٌن الدول هً الخرابط السٌاسٌة
تعرف الكتلة الضخمة من الهواء والتً تتكون من عدة جبهات هوابٌة باردة وأخرى
دافبة بؤنها المنخفض الجوي
األرجنتٌن  ،وموزنبٌق  ،وسٌرالٌون دول ساحلٌة والنمسا دولة ( حبٌسة(
الكوكب الذي ٌحٌطه حلقات من الغبار والثلج هو كوكب زحل
























































الحد األقصى اآلمن لشدة الضوضاء والمسموح بها هو  2:دٌسبٌل
من اآلثار الناجمة عن تؤكل طبقة األوزون إتالف الغطاء النباتً  ،وارتفاع درجة
حرارة الجو  ،واإلصابة باألمراض الجلدٌة
ٌبلغ قطر القمر 892:كم وهو ماٌقدر بالنسبة لقطر االرض بالربع
من الدول التً لها حدود اصطناعٌة مع المملكة العربٌة السعودٌة البحرٌن
تؤثرت كتلة جندوانا بعوامل اإلنكسار
ٌقع جبل كلمنجارو البالغ ارتفاعه  :34:فً دولة تنزانٌا
الفرق بٌن الطلب على السلع الغذابٌة وبٌن اإلنتاج المحلً الفجوة الغذابٌة
األشعة غٌر المربٌة تشكل نحو  %;9من مجموع اإلشعاع الشمسً وهً ذات أمواج
طوٌلة
أطول ماٌكون المدى الحراري الٌومً بالملكة العربٌة السعودٌة فً شمال المملكة
تتؤثر النروٌج والسوٌد بالدخان المنبعث من مصانع برٌطانٌا بفعل الرٌاح الجنوبٌة
الغربٌة
تنتشر الغابات النفضٌة غربً القارات بٌن دابرتً عرض ( ) ;1 _ 91ش ج
الحسمً فً المملكة العربٌة السعودٌة اسم مشهور لهضبة فً تبوك
من دوابر العرض التً تمر بالمملكة العربٌة السعودٌة مدار السرطان
 @T1O2T3yمدار السرطان ٌمر فً الرٌاض تحدٌدآ قرٌة "الرٌن" التابعة لمحافظة
القوٌعٌة11
تتعرض الجهات الشرقٌة للوالٌات األمرٌكٌة لإلعصار المدمر إعصار الهارٌكٌن
المناطق التً تسقط علٌها البرد هً المناطق المدارٌة والمناطق االستوابٌة والمناطق
المعتدلة ماعدا ( المناطق القطبٌة(
اكبر مدى حراري فصلً ٌحدث فً شمال كندا
ٌحدث االنقالب الصٌفً فً النصف الجنوبً لألرض عندما تكون الشمس عمودٌة على
مدار الجدي
مما تمٌزت به خرابط المسلمون األوابل وضع الجنوب أعلى الخرٌطة
عند تحوٌل مقٌاس الرسم الكتابً (0سم لكل :كم) إلى مقٌاس رسم نسبً سٌكون
بالصوره التالٌة:11111:0 :
تكونت جبال األندٌز نتٌجة التقاء صفٌحة قارٌة مع أخرى محٌطٌة
تكونت جبال الهمالٌا نتٌجة التقاء صفٌحة قارٌة مع أخرى قارٌة
البحر األحمر بالنسبة لنهر النٌل هو الٌتصل به
الطبقة األهم للعملٌات الجوٌة وحٌاة اإلنسان هً التروبوسفٌر
التحدث عواصف رعدٌة فً المناطق القطبٌة
السالسل البشرٌة التً موطنها األصلً شمال أفرٌقٌا وغرب آسٌا هً الساللة القوقازٌة
الهو مدٌنة إسالمٌة تقع فً دولة باكستان
الذي استعان به الفٌنقٌٌن كدلٌل فً أسفارهم لٌال هو النجم القطبً



























فً خطوط العرض ٌقدر العلماء المسافة بٌن كل خط والذي ٌلٌه على سطح االرض
بمقدار 000كم
أكبر مدن العالم من حٌث عدد السكان هً مدٌنة شنغهاي
انخفاض اعداد الموالٌد بحٌث تكون اقل من أعداد الوفٌات مما ٌعرض الدولة للدخول
فً مرحلة الشٌخوخة واالنقراض ٌعرف بالنمو الصفري
من أهم أسباب الهجرة القسرٌة فً العالم الحروب والكوارث الطبٌعٌة
ٌبلغ عدد دوابر العرض التً تحٌط بالكرة األرضٌة  031دابرة
سرعة دوران القمر الصناعً حول األرض تكون متساوٌة تماما لسرعة األرض إذا
كان ارتفاعه عن سطح األرض ٌبلغ 8;،111
ترجع أهمٌة رحلة ماجالن بالنسبة للكشوف الجغرافٌة إثبات كروٌة األرض عملٌا
التصوٌر الفوتوغرافً  ،والتصوٌر التلفزٌونً  ،وصدى الصوت جمٌعها طرق مكنت
العلماء من معرفة اعماق البحار والمحٌطات
تعرف الفٌوردات بؤنها خلجان حفرت بواسطة الجلٌد
تعرف منظمة األغذٌة والزراعة التابعة لألمم لمتحدة والتً تؤسست عام 049:م ( فاو
)
أول رحلة فضاء بشرٌة كانت عام 04;0م
الجهاز المستخدم فً تكبٌر وتصغٌر الخرٌطة هو البانتوجراف
من العلماء المسلمٌن الذٌن قاموا بتصحٌح أخطاء بطلٌموس الفلكٌة هو ثابت بن قرة
سقف العالم هً هضبة التبت
ٌعرف األورثوفوتو بؤنه خرابط معدلة جوٌا
تصنف جبال شمر من حٌث النشؤة الى جبال تعرٌة
تبلغ جاذبٌة القمر أقصاها عند ظاهرة الكسوف
فً خطوط الكنتور اذا كانت األشكال الدابرٌة تشٌر إلى وجود جبل فان أرقام ارتفاعها
تتزاٌد نحو الداخل
المعلومات الرقمٌة التً نحصل علٌها من الخرٌطة تكون أكثر دقة من الموجودة فً
الصورة الجوٌة والفضابٌة
إذا كانت الحطوط الكنتورٌة متقاطعة عند الحافة ٌعرف ذلك باسم الجرف (تتقاطع
خطوط الكنتور فً الحاالت التضارٌسٌة التالٌة الكهوف والمغارات والجرف)
االوسع مدارا حول الشمس هو مدار كوكب نبتون
تنطلق المركبات الفضابٌة والصوارٌخ بحرٌة فً منطقة االكسوسفٌر نتٌجة انعدام
الجاذبٌة
ٌتمٌز مقٌاس الرسم الخطً عن مقاٌٌس الرسم األخرى بؤنه الٌتؤثر فً حالة تصغٌر
وتكبٌر الخرٌطة
أعمق البحار فً العالم هو البحر الكارٌبً
الخطوط الوهمٌة التً ترسم على الخرٌطة وتصل بٌن نقاط متساوٌة االرتفاع هً
خطوط الكنتور





























من الكواكب القزمٌة بلوتو
أول من أستخدم األلوان فً الخرٌطة هو المقدسً
مدٌنة كانبرا هً العاصمة االتحادٌة ألسترالٌا
مدٌنة سدنً بؤسترالٌا هً مركز صناعً ومٌناء ربٌس هام
تعد الثروة الحٌوانٌة أهم الثروات االقتصادٌة ألسترالٌا
ٌعتبر المناخ الصحراوي أكثر األقالٌم المناخٌة اتساعا فً أسترالٌا
ٌجري نهرا ( مري  ،ودارلنغ ) فً المنطقة الوسطى بؤسترالٌا
ٌتكون الحاجز المرجانً الكبٌر أمام السواحل الشرقٌة بؤسترالٌا
تعد أسترالٌا أكبر جزر قارة أوقٌانوسٌا
اكتشف الرحالة اإلنجلٌزي جٌمس كوك الساحل الشرقً ألسترالٌا وضمتها برٌطانٌا
لمستعمراتها
مدٌنة رٌودي جانٌرو البرازٌلٌة هً مٌناء ربٌس ومركز صناعً هام وقد كانت
عاصمة البرازٌل قدٌما
اإلقلٌم الشمالً الشرقً هو أكثر المناطق إنتاجا للبن فً العالم وأكبر مركز صناعً فً
البرازٌل
إقلٌم أمازونٌا هو أكبر أقالٌم دولة البرازٌل من حٌث المساحة وٌجري فٌه نهر األمازون
وروافده
تتسم الصناعة فً أمرٌكا الجنوبٌة بالضعف النسبً رغم توافر المقومات وذلك بسبب
الهٌمنة االقتصادٌة ألوروبا والوالٌات المتحدة
ٌعرف اإلقلٌم المداري ذو المطر الصٌفً باسم مناخ السفانا
ٌعرف أقلٌم المناخ المداري البحري باسم المناخ التجاري إلنتظام هبوب الرٌاح
التجارٌة معظم السنة
عد حوض نهر األمازون من أكبر أحواض األنهار فً العالم وهو صالح للمالحة
سهول السلفا هً من سهول الغابات المدارٌة المطٌرة وتنحصر بٌن جبال األندٌز غربا
وهضبة البرازٌل شرقا وٌشقها نهر األمازون
من اهم االنهار التً تجري عبر األودٌة الجبلٌة بالمرتفعات الغربٌة نهر مجدلٌنا
تطل قارة امرٌكا الجنوبٌة على المحٌط األطلسً من الشرق والمحٌط الهادي من الغرب
تشتهر مدٌنة شٌكاغو بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بتجارة الماشٌة واللحوم
ٌقع مقر األمم المتحدة فً مدٌنة نٌوٌورك
ٌوجد البٌت األبٌض فً واشنطن وهً عاصمة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ٌسود المناخ شبة القاري السهول الوسطى ألمرٌكا الشمالٌة وٌتسم بانه حار صٌفا وبارد
شتاء
سلسلة جبال الروكً هً أعلى مرتفعات أمرٌكا الشمالٌة
تقع أمرٌكا الشمالٌة بٌن المحٌطٌٌن الهادئ واألطلسً وٌتصال عن طرٌق قناة بنما
تؤتً أمرٌكا الشمالٌة فً المرتبة الثانٌة فً قابمة الصناعة فً العالم



























ٌسود المناخ الصحراوي األجزاء الغربٌة من أمرٌكا الشمالٌة كاألرٌزونا وكالٌفورنٌا
وٌتمٌز بشدة الحرارة
تعتبر قارة أمرٌكا الشمالٌة الوحٌدة التً تتمتع بكافة أنواع المناخ وذلك بسبب اتساع
مساحتها
تغطً السهول الوسطى معظم مساحة قارة أمرٌكا الشمالٌة وٌجري فٌها نهر المسٌسبً
ورافده مٌسوري
تقع قارة أمرٌكا الشمالٌة على المحٌط األطلسً من الشرق والمحٌط الهادي من الغرب
تقع أمرٌكا الشمالٌة فً النصف الشمالً من الكرة األرضٌة
حتل المدٌنة الفرنسٌة بارٌس اكبر مدن أوروبا الصناعٌة ومركز ثقافً وتجاري كبٌر
تحتل فرنسا المركز الرابع فً صناعة السٌارات على نطاق العالم
ٌفصل سهل الرٌفٌرا جبال األلب عن البحر المتوسط فً الجنوب الشرقً
ٌحد فرنسا غربا المحٌط األطلسً
تقع فرنسا فً غرب قارة أوروبا
جبال األلب هً أولى المناطق السٌاحٌة فً العالم وٌؤتً إلٌها السٌاح لممارسة رٌاضة
التزلج
تنتج قارة أوروبا نصف إنتاج العالم من الفحم الحجري وهو ٌعتبر من أهم المعادن
ألهمٌتة فً الصناعة
من تؤثٌر الكتل الهوابٌة على مناخ أوروبا وجود منطقة الضغط المنخفض الدابم على
جزر اٌسلندا
من تؤثر الكتل الهوابٌة على على مناخ أوروبا وجود منطقة الضغط المرتفع الدابم على
جزر اآلزورو
تتعرض سواحل قارة أوروبا لتؤثٌر التٌارات البحرٌة الدفٌبة
تمتدازقارة أوروبا بمناخها المعتدل وهً الوحٌدة التً الٌوجد بها صحاري وذلك لبعدها
عن المناطق المدارٌة
تمتد مرتفعات األلب عند أطراف أوروبا الجنوبٌة وتصل إلى ذروتها عند قمة جبل
مونت بالن بفرنسا
تعد قارة أوراسٌا أصغر قارات العالم مساحة بعد استرالٌا
جمهورٌة جنوب إفرٌقٌا هً أكبر دولة صناعٌة فً إفرٌقٌا ،وتتركز الصناعة فٌها فً
مدٌنتً كٌب تاون ،وجوها نسبرج
منجم وترزراند بجنوب إفرٌقٌا هو أكبر منجم فً العالم إلنتاج الذهب
أول دول العالم فً إنتاج صوف الموهٌر جنوب إفرٌقٌا
ٌحٌط هضبة جنوب إفرٌقٌا مجموعة من الجبال
من أهم صادرات إفرٌفٌا إلى الدول األوربٌة المواد الخام
منخفض األخدود األفرٌقً هو منخفض هابل ٌتجه من موزمبٌق حتى نهر األردن
تعتبر جبال كلمنجارو أعلى قمة فً قارة إفرٌقٌا حٌث ٌصل ارتفاعها إلى ;111م






























تقع معظم قارة إفرٌقٌا على ارتفاع ٌزٌد عن 911م فوق سطح األرض مما أدى أدى
إلى عدم امتالكها لسهول واسعة
تعتبر قارة إفرٌقٌا ثالث قارات العالم من حٌث المساحة
تقع كانتون فً جنوب الصٌن وتعد أول المدن الصٌنٌة التً انتشر فٌها اإلسالم
ٌتركز معظم سكان الصٌن فً مدٌنة شنغهاي وهً مرفؤ تجاري هام
تعد الٌابان الدولة الصناعٌة األولى فً آسٌا والثانٌة فً العالم
ٌتسم المناخ الموسمً بؤنه حار ممطر صٌفا بارد جاف شتاء
ٌتسم المناخ اإلستوابً بانه حار وممطر طوال العام
قمة جبل أفرست هً أعلى قمة فً العالم
تعد جبال المثلث الجبلً وسط آسٌا أهم السالسل الجبلٌة وأكثرها تشعبا فً العالم
تفصل مرتفعات األورال السهل السٌبٌري عن السهل األوربً فً شمال قارة آسٌا
تعد قارة آسٌا أكبر قارات العالم من حٌث المساحة
ٌفصل مضٌق برنج قارة آسٌا عن قارة أمرٌكا الشمالٌة
تقع معظم أراضً قارة أسٌا فً النصف الشمالً للكرة األرضٌة
من أهمٌة السٌاحة فً الوطن العربً توفٌر فرص عمل
الترانزٌت ٌعنً مرور السفن فً المٌاه اإلقلٌمٌة للدول دون دفع جمارك واإلكتفاء بدفع
رسوم
تعتبر قناة السوٌس أهم شراٌٌن المالحة البحرٌة للعالم كله
معظم األنهار العربٌة غٌر صالحة للمالحة وذلك لضٌق مجارٌها
تحتل المواصالت البحرٌة أهمٌة كبرى فً الوطن العربً إلشرافه على محٌطات
وبحار هامة
اقتصر مد الخطوط الحدٌدٌة فً الوطن العربً على ربط مناطق اإلنتاج بموانا
التصدٌر
من األسس البشرٌة للتكامل االقتصادي العربً توفٌر رإس األموال
اقترحت السوق العربٌة المشتركة عام 04;9م فٌما ٌتعلق بالعالقة بٌن الدول العربٌة
التدرج فً التخفٌض الجمركً
التكامل االقتصادي هو مجموعة من اإلجراءات تهدف إلى إزالة الحواجز والقٌود بٌن
األقطار المشتركة
ٌرجع العجز بالمٌزان التجاري لبعض الدول العربٌة إلى انخفاض أسعار صادراتها
وضعف الصناعات التحوٌلٌة
ٌرجع ثبات إجمالً الربح للمٌزان التجاري العربً إلى الطلب الدابم على النفط
فً السوق العالمٌة تتحكم الدول المستوردة فً أسعار السلع
حجم استٌراد الدول العربٌة للسلع المختلفة من الدول األجنبٌة أكثر من حجم التصدٌر
إلى هذه الدول
تنتج اللدابن من مشتقات النفط والغاز الطبٌعً وتدخل فً صناعة الدهانات والنسٌج
ٌصنع البالستٌك من غاز اإلثٌلٌن والبولً إٌثٌلٌن







تعتمد صناعة األسمدة األزوتٌة على الغاز الطبٌعً
ٌعد اإلٌثان والمٌثان أخف عناصر الغاز الطبٌعً وٌستحدمان فً صناعة األسمدة
والمنسوجات
بعد البٌوتان والبروبان من أثقل عناصر الغاز الطبٌعً وٌستخدمان فً األغراض
المنزلٌة
@tooma703
الكواكب وعدد اقمارها حتى عام 7107م



ٌ تم تسٌٌل الغاز الطبٌعً عن طرٌق الضغط والتبرٌد
 تعد الصناعات الكٌماوٌة من أهم الصناعات األساسٌة فً الوطن العربً مثل صناعة
الصابون والعقاقٌر الطبٌة
 من أهم المشكالت التً تواجه الصناعة العربٌة المنافسة األجنبٌة

























من أمثلة الصناعات التحوٌلٌة صناعة المواد الغذابٌة والمنسوجات والمالبس حٌث
تعتمد على تشكٌل المواد الخاص
من أمثلة الصناعات االستخراجٌة التعدٌن والغاز الطبٌعً حٌث ترتكز على إنتاج المواد
الخام
حرص االستعمار على ابعاد الدول العربٌة عن التصنٌع لتبقى سوقا لمنتجاتة
ٌعد الحدٌد عصب الصناعة فً الوقت الحاضر ،بٌنما كان الفحم الحجري فً الزمن
الماضً
تحتل المغرب المركز األول فً إنتاج الفوسفات بٌنما تحتل تونس المركز الثانً فً
نطاق الدول العربٌة
الٌصلح الفوسفات الطبٌعً لتسمٌد األرض بسبب قلة ذوبانه فً الماء
الفوسفات هو معدن الفلزي تكون من صخر رسوبً عضوي نتج من تحلل الكابنات
الحٌة
تتصدر مورٌتانٌا المركز األول فً إنتاج الحدٌد الخام بقارة إفرٌقٌا
من أسباب ضآلة اإلنتاج المعدنً فً الوطن العربً عمق الرواسب المعدنٌة
ٌستخدم الغاز الطبٌعً فً تولٌد الطاقة الكهربابٌة وتحلٌة المٌاه
ٌطلق على الغاز الطبٌعً المستخرج من آبار التحتوي إال على غاز دون نفط ،غاز
غٌر مرافق
تكونت حقول البترول فً مصر عند خلٌج السوٌس نتٌجة االنكسارات الجٌولوجٌة
ٌنحبس النفط فً مصاٌد النفط التً تمنعه من التحرك باعتراض طبقات غٌر مسامٌة
تحتل الدول العربٌة المركز األول فً اإلحتٌاطً العالمً من النفط وٌقدر إنتاجها
بحوالً %;7من احتٌاطً العالم
معظم األراضً العربٌة أراضً رسوبٌة تشكلت فً بحار ضحلة غنٌة بالحٌاة العضوٌة
ونتج عنها تكون مناطق نفطٌة
النفط هو المادة الخام لصناعة األسمدة والمطاط الصناعً
تعد عملٌة ضخ النفط لتثبٌت الكثبان الرملٌة كحل لمشكلة التصحر من األسالٌب الضارة
للبٌبة
ٌمكن حماٌة الجبال والمرتفعات من التصحر بعمل مدرجات على سفوح المرتفعات
تزرع األشجار المالبمة للظروف الصحراوٌة والتً تعمل كمصدات للرٌاح لوقف
زحف الرمال على األراضً الزراعٌة
تإدي األمطار الغزٌرة الفجابٌة على المناطق الجافة إلى التصحر
تإدي زراعة المحاصٌل المتشابهة فً نفس التربة لسنوات متتالٌة مثل القمح والشعٌر
إلى التصحر
من العوامل البشرٌة التً أدت إلى ظاهرة التصحر اإلفراط فً إزالة الغابات
فً ظاهرة التصحر ٌحدث التملح نتٌجة ارتفاع منسوب الماء الباطنً وعدم صرف
المٌاه الزابدة























ٌرجع ارتفاع درجات الحرارة فً معظم أراضً الوطن العربً إلى أنها تقع ضمن
األقالٌم المدارٌة
فً عملٌة التصحر الشدٌد تفقد التربة معظم المواد العضوٌة مما ٌإدي إلى فقر الغطاء
النباتً ونمو أعشاب ضارة
فً عملٌة التصحر البسٌط ٌتعرض الغطاء النباتً للنقص وتتعرض التربة للتعرٌة
الجزبٌة وارتفاع بسٌط فً نسبة الملوحة
التصحر هو تحول األرض الزراعٌة إلى صحراوٌة نتٌجة لعوامل طبٌعٌة أو بشرٌة او
كلٌهما
من الوسابل الكفٌلة بتحقٌق األمن الغذابً العربً فرض القٌود على السلع المحلٌة
ٌقصد باألمن الغذابً تحقٌق االكتفاء الذاتً للوحدة السٌاسٌة
من أسباب قلة اإلنتاج السمكً فً الوطن العربً رغم وفرة المسطحات المابٌة زٌادة
معدل الصٌد عن االستغالل المعتدل
تاتً المغرب فً مقدمة األقطار العربٌة إنتاجا للخٌول
تحتل الصومال المركز األول فً رعً اإلبل إذ تزٌد النسبة فٌها إلى  %::من اإلنتاج
العربً
تتوفر مراعً الجاموس فً مصر والعراق حٌث البٌبة الفٌضٌة
ٌرجع السبب فً تباٌن الثروة الحٌوانٌة فً الوطن العربً إلى اختالف كمٌات األمطار
وتنوع التضارٌس
من أسالٌب الرعً الحدٌث توفٌر االعالف وإقامة المراعً
أدى ضعف التنسٌق بٌن الدول العربٌة فً مجال اإلنتاج الزراعً إلى اعاقة تحقٌق
التكامل الزراعً
تعتمد الزراعة المروٌة على الري الدابم باستخدام المٌاه الجوفٌة أو السطحٌة
أطلق على المحاصٌل ذات األهمٌة االقتصادٌة مثل القطن والقصب والمحاصٌل النقدٌة
تتركز زراعة األرز فً مصر والعراق لوفرة المٌاه والتربة الطٌنٌة الخصبة ودرجة
الحرارة المرتفعة
الزراعة التجارٌة التقلٌدٌة هً زراعة أحادٌة قدٌمة مخصصة للتصدٌر مثل زراعة البن
فً الٌمن
تتطلب الزراعة التجارٌة المحصصة عناٌة خاصة مركزة كزراعة الزهور وغالبا
ماتمارس داخل بٌوت محمٌة
تنتشر الزراعة الواسعة فً المناطق السهلٌة حٌث ٌقل عدد السكان وتقل عدد األٌدي
العاملة
تلجؤ الشعوب صغٌرة المساحة كثٌرة السكان واألٌدي العاملة إلى الزراعة الكثٌفة لزٌادة
إنتاجٌة الفدان
ٌقصد بالعوامل الحٌوٌة فً الزراعة األمراض والحشرات التً تصٌب المنتجات
الزراعٌة





























من اإلجراءات التً تتحذها الدول لحماٌة المحاصٌل الزراعٌة تحدٌد المساحات
المزروعة وأنواع المحاصٌل
ٌإدي االرتفاع عن مستوى سطح األرض إلى انحفاض درجة الحرارة
التربة البركانٌة هً تربة صالحة للزراعة وٌكثر انتشارها فً بالد الٌمن وسورٌا
التربة والمناخ والتضارٌس من المقومات الطبٌعٌة إلنتاج المحاصٌل الزراعٌة
ٌرجع السبب فً نظام تبوٌر االأراضً الزراعٌة إلى إراحة األرض وتخصٌبها
تتركز الزراعٌة البعلٌة بشكل أساسً فً البٌبات المدارٌة الرطبة وتعتمد على مٌاه
األمطار
تعتمد الزراعة فً المناطق الموسمٌة التً ٌسودها المناخ المداري على األمطار
الصٌفٌة مثل الٌمن وجنوب عمان
ٌعانً المهاجرٌن العرب فً أوربا من التمٌٌز العنصري
ٌقصد بالكثافة السكانٌة مدى العالقة بٌن عدد السكان و مساحة األرض
تقل نسبة الذكور عن اإلناث فً بعض الدول العربٌة بسبب هجرة الذكور للعمل
بالخارج
من أسباب انخفاض قوة العمل الفعلٌة فً الوطن العربً توجه الشباب للتعلم
تعد الظروف السٌاسٌة من العوامل البشرٌة المإثرة فً الزٌادة السكانٌة
تعد نسبة سكان الحضر أعلى نسبة سكان فً الوطن العربً
تعد التعدادات والمسوحات السكنٌة من المصادر الثابتة لدراسة السكان
من اهمٌة دراسة السكان معرفة مدى التوازن فً العالقة بٌن السكان والموارد
االقتصادٌة
ٌرجع السبب فً عدم تؤثر بعض الدول اقتصادٌا بالزٌادة السكانٌة مثل دول الخلٌج
ولٌبٌا إلى قلة عدد السكان ووجود النفط
ٌلتقٌا نهرا دجلة والفرات لٌكونا شط العرب الذي ٌصب فً الخلٌج العربً
تسمى أنهار المجردة والشلٌف وسٌبو بؤنهار بالد المغرب
ٌنبع نهر اللٌطانً من الجزء الشمالً لجبال لبنان الشرقٌة
ٌتجه نهر األردن جنوبا إلى بحٌرة طبرٌة فٌرفدة نهرا الٌرموك والزرقاء حتى ٌصب
فً البحر المٌت
ٌنبع نهر العاصً من هضبة الهرمل فً لبنان
ٌنبع نهرا شبٌلً وجوبا من جنوب هضبة الجبشة
ٌصب نهر اللٌطانً فً البحر المتوسط
نهر النٌل هو أطول أنهار العالم وٌنبع من هضبة البحٌرات االستوابٌة مبتدبا ببحٌرة
فكتورٌا
األفالج هً قنوات تحفر عند أقدام الجبال وتنتشر فً المملكة العربٌة السعودٌة وعمان
تعتبر األمطار المصدر األول الذي تعتمد علٌة معظم انحاء الوطن العربً فً الزراعة
تصنف حشابش السفانا من نباتات المناطق المدارٌة بٌنما حشابش األستبس من نباتات
المناطق المعتدلة























من أهم أشجار غابات اإلقلٌم المداري الطلح وٌصنع منه الصمغ العربً
ٌشغل إقلٌم الغابات المعتدلة المناطق الواقعة شمال الوطن العربً
ٌرجع السبب فً افتقار الوطن العربً للغطاء النباتً إلى اتساع النطاق الصحراوي
ٌتمٌز مناخ اإلقلٌم المداري بؤنه حار معظم السنة ومعتدل فً المناطق المرتغعة وممطر
صٌفا كما فً جنوب إفرٌقٌا
ٌتمٌز مناح اإلقلٌم الصحراوي بؤنه حار صٌفا وبارد شتاء كما فً شبة الجزٌرة العربٌة
وبالد الشام
ٌتمٌز مناخ البحر المتوسط بؤنه حار جاف صٌفا دافا ممطر شتاء كما فً مصر ولٌبٌا
والمغرب
تسبب الرٌاح المحلٌة إمتالء الجو باألتربة مثل رٌاح الطوز فً الكوٌت ورٌاح
الخماسٌن فً مصر
تسبب الرٌاح المحلٌة إمتالء الجو باألتربة مثل رٌاح السموم فً السعودٌة ورٌاح
الكوس فً قطر
ٌتعرض الوطن العربً لهبوب الرٌاح المحلٌة بسبب االختالف فً درجات الحرارة
الذي ٌسبب انخفاضات جوٌة محلٌة فً الربٌع والخرٌف
تتسبب الرٌاح الغربٌة العكسٌة فً سقوط االمطار على الدول العربٌة المطلة على البحر
المتوسط شتاء
تعتبر المناطق الصحراوٌة أكثر جهات الوطن العربً برودة شتاء
تنخفض درجة الحرارة فً معظم مناطق الوطن العربً شتاء بسبب تعامد الشمس على
مدار الجدي
تتسبب الرٌاح الموسمٌة الجنوبٌة الغربٌة القادمة من المحٌط الهندي فً سقوط األمطار
على السودان والٌمن
ترتفع درجة الحرارة فً الوطن العربً صٌفا وذلك بسبب تعامد الشمس على مدار
السرطان
تنخفض درجة حرارة بعض المناطق الساحلٌة مثل المغرب ومورٌتانٌا صٌفا وشتاء
وذلك بفعل تٌار كنارٌا
ٌغلب على مناخ الوطن العربً المناخ القاري أما المسطحات المابٌة فٌنحصر تؤثٌرها
على المناطق الساحلٌة
ٌإدي ارتفاع المناطق الجبلٌة فً الوطن العربً إلى اعتدال الحرارة صٌفا وانخفاضها
شتاء
تمتد السهول الفٌضٌة على مجرى نهر النٌل
تعد سواحل البحر المتوسط من المسطحات المابٌة المعتدلة بٌنما سواحل البحر األحمر
من المسطحات المابٌة المدارٌة الدفٌبة
تقع هضاب حضرموت فً الطرف الجنوبً لشبه الجزٌرة العربٌة
تتمٌز جبال أطلس بانتظامها فً سلسلتٌن متوازٌتٌن مع الشاطا ٌفصل بٌنهما أودٌة
وهضاب مرتفعة صالحة للزراعة


























تعرضت بعض األودٌة للجفاف فً شبه الجزٌرة العربٌة وذلك فً الزمن الرابع
تكونت السهول الفٌضٌة والساحلٌة والشعب المرجانٌة فً الزمن الرابع
نتج عن الجركات اإلنكسارٌة منطقة أخدودٌة منخفضة تمثلت فً أخدود البحر األحمر
فً الزمن الثالث (الكانٌوزوي(
نتجت الثورات البركانٌة عن الحركات اإلنكسارٌة التً حدثت فً الزمن الثالث
(الكانٌوزوي(
تكونت رواسب بحرٌة فً الزمن الثانً (المٌزوزوي) مثل الحجر الجٌري نتج عنها
خام الفوسفات
فً الزمن الثانً(المٌزوزوي) كونت األرض رواسب قارٌة التً نتج عنها النفط والمٌاة
الجوفٌة
تحتوي صخور الزمن األول (البالٌزوي) على الفحم الحجري والمعادن
تتضح التكوٌنات الصخرٌة للزمن األركً فً فلسطٌن واألردن على جانبً البحر
األحمر
لم ٌتعرض الوطن العربً خالل الزمن األركً ألحداث جٌولوجٌة هامة نظرا لصالبة
صخوره النارٌة والمتحولة
تعرض الوطن العربً خالل األزمنة الماضٌة ألحداث جٌولوجٌة هامة ماعدا الزمن
األركً (ماقبل الكامبري(
قسم الجٌولوجٌون عمر األرض إلى خمسة أزمنة جٌولوجٌة
ٌرجع انحصار المٌاه عن بحر تٌثس وتكون جزء من ٌابسة الوطن العربً إلى عوامل
التعرٌة
أطلق على الجبال التً نتجت عن تعرض الطبقات الرسوبٌة االكثر مرونة للضغط
واإللتواء الجبال االلتوابٌة
ترجع األهمٌة الجغرافٌة لدراسة البنٌة الجٌولوجٌة إلى معرفة توزٌع المعادن والمٌاة
الجوفٌة
البنٌة الجٌولوجٌة هً نظام ترتٌب الطبقات الصخرٌة والتً تمثل الصخور األساسٌة
التً ترتكز علٌها تضارٌس الوطن العربً
تربط قناة السوٌس بٌن البحر األحمر والبحر المتوسط
ٌربط مضٌق جبل طارق بٌن البحر المتوسط والمحٌط األطلسً
ٌربط مضٌق باب المندب بٌن خلٌج عدن والبحر األحمر
ٌربط مضق هرمز بٌن خلٌج عمان والخلٌج العربً
ٌمتد الوطن العربً بٌن خطً طول 17غربا خط جرٌنتش و  ;1شرق خط جرٌنتش
ٌمتد الوطن العربً بٌن دابرتً عرض  7جنوبا إلى  82شماال
تقع معظم أراضً الوطن العربً فً النصف الشمالً من الكرة األرضٌة بإستثناء
جنوب الصومال وجزر القمر
ٌقصد بالموقع الفلكً موقع المكان بالنسبة لدوابر العرض وخطوط الطول
بدات نشؤة السكك الحدٌدٌة فً برٌطانٌا ثم انتقلت إلى دول العالم


































جاء النقل بالسكك الحدٌدة ولٌدا للثورة الصناعٌة فً القرن الثامن عشر
ٌتطلب إنشاء الطرق فً المناطق الوعرة نصب شباك حدٌدٌة على السفوح لمنع تساقط
الصخور
تتمٌز المناطق المدارٌة المطٌرة بشبكة طرق نهرٌة كثٌفة
ٌقل اعتماد السكان على الطرق البرٌة فً المناطق الباردة
تعد تاٌوان إحدى دول النمور اآلسٌوٌة التً اجتاحت صناعاتهم الكثٌر من مدن العالم
تحتل الٌابان المركز األول فً إنتاج السٌارات والسفن فً العالم
استطاعت الٌابان أن تحقق تفوقا عسكرٌا رغم طبٌعة سطحها الجبلً
ٌعد أقلٌم حوض الرور من أكبر األقالٌم الصناعٌة والعمرانٌة فً وسط اوروبا
تشتهر مدٌنة لوس أنجلوس فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بصناعة الطابرات
تتركز صناعة الحدٌد فً مدٌنة شٌكاغو وسط الوالٌات المتحدة
ٌقاس التركٌز الصناعً فً الدول من خالل قٌاس معامل الموقع أو التوطن الصناعً
قدم العالم األلمانً الفرد فٌبر أفضل نظرٌة لتحدٌد الموقع الصناعً عام 0414م
الموقع الصناعً هو الموازنة بٌن منطقة وأخرى داخل إقلٌم معٌن بعد التسلٌم بصالحٌة
تلك المناطق للتوطٌن الصناعً
ٌقوم النشاط االقتصادي على ركٌزتٌن أساسٌتٌن اإلنتاج واالستهالك
االدخار نتٌجة لزٌادة اإلنتاج على االستهالك
تتطلب صناعة الحدٌد والصلب كمٌات كبٌرة من الطاقة
ٌصعب زراعة األرز فً كثٌر من الدول العربٌة بسبب عدم وفرة المٌاه
تحقق المملكة العربٌة السعودٌة االكتفاء الذاتً من القمح وتصدر الفابض إلى الخارج
تعد الحبوب الغذاء الربٌس لحوالً  %43من سكان العالم
من أهم العوامل التً تحدد حجم سوق المنتجات الزراعٌة كثافة السكان
تلقً البرازٌل بالفابض من إنتاجها من البن فً المحٌط وذلك للحفاظ على توازن اإلنتاج
أدت الزٌادة السكانٌة العشوابٌة إلى تقلص الظهٌر الزراعً للمدٌنة
ٌساعد الغطاء النباتً على تقلٌل كمٌة النتح والتبخر
ٌساعد الغطاء النباتً على حماٌة التربة من اإلنجراف
ٌتسبب الغطاء النباتً فً الحد من انتشار األراضً الزراعٌة
التعرٌة هً زوال الطبقة الخصبة من التربة مما ٌقلل من تماسكها
تفتقر التربة فً المناطق القطبٌة إلى المعادن
من األسالٌب المتبعة للحد من ملوحة التربة اتباع نظام الدورات الزراعٌة
زٌادة نسبة التبخر من العوامل التً تإدي إلى زٌادة نسبة ملوحة األرض
فً المناطق المنخفضة والسهلٌة تكون التربة أكثر سمكا من الجهات المنحدرة
تعتبر الرٌاح من العناصر المناخٌة التً تساعد على نقل حبوب اللقاح بٌن األزهار
تغلب اإلنسان على مشكلة السفوح المنحدرة ببناء المدرجات وذلك لمنع التربة من
االنجراف


























من نتابج حدوث خلل فً التركٌب االجتماعً للدول الحركات االنفصالٌة
واالضطرابات
ٌإدي االستواء الكلً لألرض إلى صعوبة تصرٌف المٌاة الزابدة مما ٌسبب ملوحتها
فً الزراعة البدابٌة تقطع أشجار األراضً المراد زراعتها وتحرق فوقها وذلك
الكسابها الخصوبة
تقوم التجارة الدولٌة على أساسٌن هامٌن هما وجود فابض فً اإلنتاج واختالف إنتاج
الدول
عد المعادن ذو قٌمة تجارٌة عالٌة إذا زادت نسبة الركاز المعدنً فً الخامات
من العوامل األساسٌة التً تإدي إلى حدوث خلل فً التركٌب النوعً للدول الحروب
والهجرة
تعد الدول ذات الشكل الجزري مثل اندونٌسبا والٌابان أصعب فً حكمها سٌاسٌا
وعسكرٌا وٌغلب علٌها الحركات االنفصالٌة
تعد الدول ذات الشكل المنتظم مثل مصر وفرنسا أسهل فً حكمها سٌاسٌا وعسكرٌا
ٌقصد بالموقع الفلكً موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوابر العرض
ٌطلق على الدول الرأسمالٌة وهً الدول الصناعٌة الغنٌة ذات االقتصاد الحر دول العالم
االول
ٌطلق على الدول ذات االقتصاد المركزي الذي تسٌطر علٌه حكومة الدولة كما فً
النظام الشٌوعً دول العالم الثانً
الدولة وحدة جغرافٌة سٌاسٌة على رقعة من االرض معترف بها سٌاسٌا ولها سٌادة
مطلقة
المٌاه االقلٌمٌة هً المٌاه المجاورة لساحل الدولة وتعد جزءا من مساحتها
الحدود البشرٌة هً الحدود التً تفصل بٌن الشعوب حضارٌا مثل اللغة والثقافة
تنقسم الحدود السٌاسٌة إلى حدود طبٌعٌة مثل الجبال والصحاري وحدود هندسٌة تتبع
خطوط الطول ودوابر العرض
الحدود السٌاسٌة هً خطوط متعارف علٌها دولٌا،وتحدد مناطق نفوذ الدولة
تعتبر مدن اكسفورد وكمبردج فً برٌطانٌا من المدن الثقافٌة
ٌنقسم االستٌطان الرٌفً الى استٌطان دابم (متبعثر أو متكتل) واستٌطان مإقت
ٌقصد بالطالة المقنعة وجود تكدس من العمال الٌحتاج سوق العمل إال بعضهم فقط
من مشكالت االكتظاظ السكانً ارتفاع معدل اإلعالة أي قلة نسبة عدد المنتجٌن إلى
مجموع السكان
تعد منطقة جنوب وجنوب شرق آسٌا أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان وٌعٌش فٌها
حوالً نصف سكان العالم
من السلبٌات التً تحدث للدول التً تستقبل المهاجرٌن بؤعداد كبٌرة البطالة
غالبا ماتكون الهجرة اإلجبارٌة جماعٌة غٌر محددة المدة ناتجة من قسوة الظروف
الطبٌعٌة والسٌاسٌة
من أسباب الهجرة الخارجٌة األزمات السٌاسٌة واالقتصادٌة









أدت الثورة الصناعٌة فً برٌطانٌا إلى زٌادة النسل
ٌقصد بالعامل االجتماعً العرف والعادات والتقالٌد
ٌطلق على سكان جنوب شرق آسٌا الساللة المغولٌة
ٌطلق على سكان أوروبا السالسة القوقازٌة
تعتبر مناطق وسط أوروبا وحوض البحر المتوسط من المناطق متوسطة السكان
ٌرجع سبب تركز السكان فً المنطقة الشرقٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة إلى وجود
النفط
ٌرجع السبب فً الكثافة السكانٌة لبعض المناطق الحارة فً أندونٌسٌا إلى خصوبة
التربة ووضعها الجزري وارتفاعها

