
ذكرها ادلكتور  املهمة اليتالنقاط  معاملقايل  هـ1436 هنا اختبار العام املايض

 للجغرافيا التارخيية لرابعةاو  الثالثة املبارشة تنياحملار اب

 السؤال الاول / عدد الطرق القدمية يف ش بة اجلزيرة العربية ؟ مع التفصيل ؟
 وينافس الطريق البحري يف البحر الأمحر الطريق الربى الغريب : -1

جرها :ويربط هذا الطريق مأأرب مبيناء جرها عىل اخلليج العريب ،  –طريق مأأرب  -2

 ويقطع يف جزء منه وادى ادلوارس ومير ابلهفوف.

البرتاء : ويبدأأ من جرها ا ىل الهفوف مث ا ىل شامل الاميمة ابلقرب  –طريق جرها  -3

 . من الرايض مارا بربيده وتاميء

الاميمة : حيث ينهتى  يف العراق والشام بعد التقائه ابلطريق  –طريق حرضموت  -4

 الرشيق وبفرع الطريق الغريب.

الطريق البحري يف البحر الأمحر : اذلى يعرب ابب املندب ، وينهتى  عند العقبة أأو  -5

 السويس احلالية.

يج العريب ل طريق اخلليج العريب : اذلى تمكهل مجموعة من الطرق الربية تصل اخل  -6

 ابلعراق والشام .

 السؤال الثاين / عرف اجلغرافيا التارخيية لالك من العامل فاوست والكرك ؟

  احلوادث  بأأهنا العمل اذلي هيمت بدراسة تأأثري   :عرف ) فاوست ( اجلغرافيا التارخيية

 التارخيية عىل احلقائق اجلغرافية .

  رة ركز يف تعريفة للجغرافيا التارخيية عىل التغري اجلغرايف لأي ظاه   :عرفها الكرك

 حضاريه او طبيعية او بيولوجيه يف أأي فرتة زمنية.

 السؤال الثالث / اذكر اس باب التغريات املناخية ؟
 .1949حدوث حراكت تكتونية ، وىه نظرية تقدم هبا العامل بروكس عام  .1

 غري يف الاشعاع الشميس. .2

 .Sun Spotsع الشمس ية حدوث البق .3

 تغري نس بة اثين أأكس يد الكربون و بعض الغازات الأخرى.  .4

 التغريات يف طبقة الأوزون.   .5

 نشاط الغبار الرباكين.     .6



 

السؤال الرابع / انفش التغريات يف الغالف احليوي يف الزمن الرابع . مع ذكر 

 املتغريات ؟
 توزيع الغطاءات النباتية  .1

 وأأنواع احليواانت  .2

 وأأنواع وخصائص الرتبة .3

 

 السؤال اخلامس / عدد احلضارات يف العرص احلجري من خارج اورواب ؟

 جنح ال نسان يف العرص احلجري القدمي الأوسط يف الانتشار حنو الشامل  .1

ىل الصني  .2  انتقلت املؤثرات احلضارية ا 

 وجدت حضارات يف العراق  .3

 وجدت حضارات يف ايران وسوراي ولبنان. .4

 يف مرص وجدت حضارات .5

 عرفت تونس حضارة العرص احلجري القدمي الأعىل فامي يسم  ابحلضارة العاطرية. .6

 

 السؤال السادس / اذكر املالمح العامة لعرص املعادن ؟ مع الرشح ؟
وىف عرصـــ املعدن، تطورت أأســـاليا الزراعة  :اخلروج عن دائرة الاكتفاء اذلايت  .1

تاج ن هتا ، فزاد أأل  هذا  وأأدوا بادل  تايل امكن ت فائض للطعام وابل ناك  ـــــبح ه وأأص

 الفائض، ومن هذه الأدوات املنجل وااحملراث.

تطلا تصــنيع املعادن وجود فائض للطعام  :ظهور طبقة متخصــصــة يف الصــناعة  .2

دلى القامئني ابلزراعة ، هذا الفائض اكن جيد طريقه لســـــد احتياجات طبقة من 

 يلها.هارات يف التعدين وصهر املعادن أأو يف ششك الصناع تتوافر دلهيم اخلربات وامل 

شأأة التجارة  .3 ىل توفر :ن نتاج املرتبطة ابس تخدام املعادن ا   امتد تأأثري تطور وسائل ال 

الغذاء ووجود فائض مهنا كام أأن من امه ســــامت حرفة التعدين التوزيع غري العادل 

ىلللمعادن لختالف الظروف اجليولوجية بني مناطق العامل، لك ذ نشــأأة  كل أأدى ا 

 التجارة واشساع جمالها بتقدم الزمن والتوسع يف اس تخدام املعادن

 



عندما اشســع نطاق اســ تعامل املعادن، وزادت  يات  :تقدم وســائل املواصــالت  .4

الفائض من الطعام اليت تدخل يف التجارة اكن لبد من توفري وســــ يل نقل ســــهل 

نتاج املعادن مبناطق تصنيعها وجية أ نذاك ، وبسبا نقص اخلربة اجليولتربط مناطق ا 

يا والقوباز، بجد يوجد  بان ـــــ  س فالنحاس بوجد يف ا  اكنت مناطق املعادن حمدودة، 

ــــارة  ســــ بانيا، وىف نفس الوبت اكنت مراكز احلض جنلرتا وا  القصــــدير يف بوهويا وا 

ىل هذين املعدنيني.  الرئجسة يف الرشق الأوسط تفتقد ا 

 ومة عرصـــ املعدن، ففائض الطعام بح بظهور طبقتنياكمتلت هبا منظ بيام املدن : .5

يف الصــــناعة والتجارة، وبتقدم وســــائل النقل ولها عوامل شســــهم يف بيام املدن، 

ويبدو أأن املراكز احلضـــــارية بد ظهرت يف منطقة الرشـــــق الأدن خالل القرن 

م اخلامس ببل امليالد، ومضت مراكز الكهنة والتجار والصـــناع اذلين بدموا خدماهت

 جملمتعات اكرب دلهيا فائض يف الطعام يقدم الهيم يف مقابل خدماهتم.

السؤال السابع / اثر اختالف الانسان يف البجئة ومن مضهنا النبات الطبيعي ، 

 ارشح هذه العبارة ؟ مع اثر جامعي يف العرص احلجري ؟ ارشح هذه العبارة ؟

 اثر اختالف الانسان يف البجئة :

  ىل تعمل يقترصـــ تأأثري نســـان يف البجئة يف انقراض أأنواع احليواانت بل تعداه ا  ديل ال 

ــــــائص، واكن التــأأثري وا ــا و  ا مع تطور  النبــات الطبيعي، يف التوزيع واخلص

 حضارات ال نسان.

  ففي العصور احلجرية القدمية مارس ال نسان حياة امجلع والالتقاط، والقنص والصيد

حياة وسط أأي الفرتة الانتقالية بني حياة الرتحال و مبعاونة احلريق، وىف العرص املت

الاس تقرار، اختذ التأأثري بعدا أأخر وصوًل ا ىل حياة الزراعة والاس تقرار يف العرص 

 .احلجري احلديث

 اثر جامعي ) جممتعات ( يف العرص احلجري :

 متثل فرتة العرص احلجري املتوسط املرحل الانتقالية بني حياة الرتحال والبحث عن 

ـــــان يف هذا  نس ـــــ تقرار، ورق التقنيات ااحملدودة لال  الغذاء، وحياة الزراعة والاس

نســان العصــور احلجرية القدمية،  ن تأأثريه يف النبات الطبيعي فاق تأأثري ا  العرصــ، فا 

غري انه من اخلطأأ الاعتقاد أأن التأأثري يف البجئة اكن من جانا واحد، وهو ال نسان، 



ــ متر تأأثري املنا ، فالتغ ــ  فقد اس ذ ريات املناخية مل تتوبف بعد انهتاء البليوس ــني ا  توس

 اس مترت يف عرص الهولوسني.

  سات، تبني أأن الغاابت يف الهولوسني الأدن والهولوسني الأوسط اكنت ومن ادلرا

ـــــط منذ  تغط  معظم مناطق اجلزر الربيطانية، ومع انهتاء العرصـــــ احلجري املتوس

اليت خلت من الغاابت عىل  ســ نة مضــت، ابترصــ وجود املناطق 5000حواىل 

عدد حمدود مهنا خاصة يف املس توايت املرتفعة من جبال البنني وجبال ويلز وأأجزاء 

ـــــغلها نبا ت  يرلندا اكنت شش ـــــكتلندا ومســـــاحات أأخرى يف ا  س من مرتفعات ا 

 املستنقعات.

  سان يف التعديل اكن ضاري، أأن دور ال ن رص احل ويظهر توزيع الغاابت يف هناية الع

غري أأن بعض ادلراســـــات بد أأثبتت بعض مظاهر التعديل اليت أأحد ا  حمدودا،

 الصيادون وجامعي الغذاء يف النبات الطبيعي يف بريطانيا.

 

 السؤال الثامن / عدد النتاجئ املرتتبة عىل ازاةل الغاابت وبيام الزراعة ؟

 خرىأأ نقل ال نسان أأنواعا من ااحملاصيل واحليواانت من موطهنا الأوىل ا ىل مناطق  .1

 ترتا عىل نقل النبا ت من موطهنا اجلغرايف ا ىل مناطق أأخرى .2

حدوث تغريات واسعة يف توزيع بعض أأنواع الأجشار سواء ابل زاةل أأو بنقل أأنواع  .3

 أأخرى 

 اس مترت موجات انقراض احليواانت يف الهولوسني  .4

 ترتا عىل اذلبذابت املناخية يف الهولوسني .5

زاةل الغاابت تكون .6  ما يعرف بتكوينات اللبد )اخلث(  ترتا أأيضا عىل ا 

 

 

 

 

 

 



 السؤال التاسع / اذكر حدود ش بة اجلزيرة عرب العصور ؟ واحلدود احلالية ؟

 : احلدود عرب العصور 

  ىل الأشوريني واكنت شسم  بالد العرب ويقصد تعود ال شارة لش به اجلزيرة العربية ا 

عوا اجملال ومن بعدمه البابليني اذلين وس هبا القسم الشاميل من ش به اجلزيرة احلالية ،

 الأريض لش به اجلزيرة العربية لتشمل حدود املدينة املنورة.

  ـــ به وميكن أأن نعترب كتاابت هريودوشس ) العهد اليوانين( البداية احلقيقة لتحديد ش

ها  اجلزيرة العربيـة ، وهو أأول من دفع ابحلـدود حنو اجلنوب ، وان اكن بـد ه ل

صادية  مناطق خارهجا رشبية، كام وصف الأمهية الابت رص ال سجناء وحصراء م مثل 

نتاج الألبان واملر والقصــــيعة والقرفة والالدن  لشــــ به اجلزيرة العربية وشــــهرهتا يف ا 

 واملس تكة.

 : احلدود احلالية 

  ذا اعمتدان عىل الأساس اجلغرايف العام :   حيد ش به اجلزيرة العربية من الغرب ا 

توسط ، ومن الرشق خليج عامن واخلليج العريب بل والساحل البحرين الأمحر وامل 

الغريب ال يراين ، واحلوض الأدن والأوسط دلجل والفرات ، ومن الشامل السفوح 

اجلنوبية لهضبة كردس تان وهضبة الأانضول ، ومن اجلنوب البحر العريب وخليج 

 .عدن

  ــ نجد املية أأن احلدود الشــوىف حال اختاذ الصــحراوية واجلفاف  عيار للتحديد : س

ســ متتد لتشــمل لك املناطق الصــحراوية ديث متتد احلدود مع احلافة الغربية لشــط 

ضم أأرض اجلزيرة ، مث  العرب ، ووادي الفرات ، مث متتد احلدود رشبا حىت دجهل لت

 تتجه شامل مع دجهل حىت التقائه ابلزاب الصغري. 

 اجلبال  جلزيرة العربية هو سلسلوىف هذا التحديد س نجد أأن العمود الفقري لش به ا

ىل الون يف اجلنوب وىه جبال الرساة.  اليت متتد من جنوب سوراي يف الشامل ا 

 

 

 



 السؤال العارش / اذكر الاس باب اجليولوجية ملس توى سطح البحر ؟
 تذبذب مس توى سطح البحر:  التغريات املناخية .1

درجات امتداد السواحل وامل كون الأرصفة البحرية عىل:  احلراكت أألأرضية الباطنية .2

 ر.الهنرية عىل جنبات الأهنا

 .املعابر الربية يف املناطق الضيقة من املسطحات املائية بني اليابس .3

 

 هـ(1437)النقاط المهمة في المحاضرتين الثالثة والرابعة للعام 

 ؟ اثر التغيرات البيئية على اإلنسان/ ماهي 1س
 وما ارتبط بها من تغيراتالتغيرات المناخية التي ميزت البليوسككككتوسككككين الشكككك   ن 

 ،بشكل مباشر  و غير مباشربيئية  خرى، كان لها تأثير واضح على اإلنسان سواء 
وقد اتخذ هذا التأثير عدة جوانب منها ما يتصكككل باإلنسكككان نطسكككا وتطورج البيولوجي 

موطنها األولى للى مناطق  خرى  وانقسكاما للى سكتالت وانتشكار هذج السكتالت من
 من العالم، ومنها ما يتصل بالتطور الحضاري واالنتشار ثم بعض لنجازات اإلنسان.

 

 ؟  سطح البحر والظاهرات المرتبطة بهتذبذب مستوى / كيفية 2س
، كما صككككاحبها  يضككككا  ترتب على التغيرات المناخية تذبذب مسككككتوى سككككطح البحر

 دى للى تكون األرصكطة البحرية على امتداد السكواحل ، مما  حركات  رضكية باطنية
، باإلضكككككافة للى المعابر البرية في المناطق  والمدرجات النهرية على جنبات األنهار

 الضيقة من المسطحات المائية بين اليابس.
وقد اختلف تذبذب البحر خالل لترات  : مناسييييييب سيييييطح البحر لي ال من الراب  -أ

 يمكن أن نمي  منعا بين ثالث لترات هي:ال من الراب  والتي 
 : تذبذب مستوى سطح البحر لي البليوستوسين األسفل واألوسط  -1

  البد وان نطرق بين الذبذبات التي حدثت في مسكككككككتوى سكككككككطح البحر نتيجة
يرتبط بهككا من ميككاج تنبثق من بككاطن  للحركككات التكتونيككة  و التوازنيككة ) ومككا

األرض(، والذبذبات الناتجة عن فعل الجليد وذوبانا في فترات الدفيء والتي  
  ثرت في تغير مستوى البحار والمحيطات.

  اعلى من متر  100بحوالي قدر منسوب سطح البحر عند بداية البليوستوسين
 .مستواج الحالي

  متر  110انخطض  ي  واج الحالي.عن مسكككككككت 10 –هبط في فترة جونز للى
 عن مستواج الحالي.

  لدفء األولى ) جونز طاع وقدر بنحو  –في فترة ا متر  55مندل( عاد االرت
 .فوق مستواج الحالي

  متر 45 –جليد مندل للى هبط المنسوب مرة  خرى في فترة. 
 



  ويتحظ  ن االرتطاع واالنخطاض للمياج قد  ثر في الخصكككككائب الطبيعية لمياج
في  ثنككاء االنخطككاض، رتطعككت نسكككككككبككة الملوحككة ا، حيكك   البحككار والمحيطككات

 المائية. وانخطضت في فترات االرتطاع التساع المسطحات
 : تذبذب مستوى سطح البحر لي أواخر البليوستوسين -2

 بحرية الالتي عثر عليها فوق بعض الشككواط   البحريةمن الرواسككب  لينااسككتد 
ها الجيولوجية والجيومورفولوجية على التغيرات التي حدثت  عة و دلت المرتط

 في مستوى البحار في تل  الطترة.

  نذ طات للى  18م حار والمحي ياج الب يات كبيرة من م نة تحولت كم الف سككككككك
خطض مستوى البحر للى ، ومن ثم ان اليابس مكونة غطاءات جليدية وثتجات

 متر من مستواج الحالي. 13 –

  وذوبان الجليد ارتطح منسككوب البحر ولم  الدفيءالف سككنة ومح حلول  16منذ
ارتطاع حد  نتيجة تخطيف الثقل الجليدي التي كانت  بأنا، ووصكككككككف  يقدر

 تتعرض لا المناطق التي تأثرت بالجليد
 : تذبذب مستوى سطح البحر لي الهولوسين -3

  من دراسككككة خرائط الخطوط المتسككككاوية امكن رصككككد اسككككتمرار حدو  رفح
لليابس في المناطق التي غطاها الجليد البليوسككتوسككينى، وكان مقدار االرتطاع 

يد وقد تراوح بين  بالقرب من مركر الجل عة  700و 200كبيرا  متراً، وبطبي
 .الحال، يؤدى ارتطاع اليابس للى انخطاض ظاهري في مستوى سطح البحر

  وفد اثبت األدلة حدو  ارتطاع تدريجي لمسكككككتوى البحر في الوقت الحاضكككككر
بسككككككبب انحسككككككار الجليد، وذوبانا في المناطق الجبلية والسككككككاحلية في نطاق 

سم  15-10ملم سنويا و  2.3العروض العليا، ومن التقديرات ما تراوح بين 
 سنويا.

 سطح البحر في القرن الحالي، ح ي ي  ذكر انا فووضعت تقديرات لمستوى 
مح نهاية  66سكككككم سكككككيصكككككل للى  18الربح األول يتوقح حدو  ارتطاع بنحو 

القرن، وبنيككت التقككديرات على توقعككات بككارتطككاع درجككات الحرارة، وارتطككاع 
 نسبة ثاني  كسيد الكربون ) دفء األرض(.

 

 ؟ مالمح العامة لعصر المعدن/ ماهي 3س
 شأنا شأن العصر الحجري القديم، فهو اكثر من عصر  عصر المعدن مطهوم شامل

ق. م،  4000لذ يبد  بعصككر النحاس الذى عرفتا حضككارات الشككرق األوسككط منذ  ،
ق.م، كما عرفتا  5000ق.م،  و  4500وعرفتا حضكككككارة البدارى في مصكككككر منذ 

حضككككككارة تل حلف في العراق في نطس تارية معرفة البدارى لا على وجا التقريب، 
عتبار حضكككارة البدارى والطيوم في مصكككر وتل حلف في وان كان البعض يميل للى ا

العرق وحضككارات  خرى عاشككت في  واخر العصككر الحجري الحدي  تمثل عصككرا 
قائما بذاتا يمثل فترة انتقالية بين اسككتخدام الحجر واسككتخدام النحاس يعرف بالعصككر 

 النحاسي  و بالطترة الخالكوليثية. –الحجري 
 



 رونز وكان البرونز  ول سكككبيكة صكككنعها وقد تلى عصكككر النحاس، عصكككر الب
 قصدير.  %10نحاس و  %90اإلنسان، وتتكون من 

  ويأتي يعد ذل  عصككككككر الحديد، الذى جاء متأخرا بالنسككككككبة للنحاس والبرونز
، وال يحتاج للى درجات حرارة عالية في رغم انا اسككككككهل منهما في المعالجة

 الصهر مثل النحاس.
 :أهمية عصر المعدن

يعد عصكككككككر المعدن بطتراتا الثت  نقطة تحول في تارية البشكككككككرية، بكل ما  .أ
 تشتملا من جوانب مادية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية، 

يمثل هذا العصكككككككر الثورة اإلنتاجية الثانية بعد الثورة اإلنتاجية األولى التي  .ب
 .حدثت في العصر الحجري الحدي 

 .Civilizationيمثل مرحلة المدنية  .ج
 : العامة لعصر المعدن أو الخصائص : المالمح أولا 

 ، تمي ه عن العصر الحجرية الحديثة تمي  عصر المعدن بخصائص أو مالمح عامه
  :، ومنها 

 الخروج عن دائرة االكتطاء الذاتي  .1
  التجارة في فائض اإلنتاج .2
 بقيام طبقات متخصصة في الصناعة سمح فائض اإلنتاج .3
 والمواصتتنشأت التجارة والتي اقترن بها تقدم وسائل النقل  .4
 قيام المدن. .5

 

 ال راعة؟/ اذكر نظريتين لنظريه المفسرة لنشأة 4س
 نظرية سور: -1

حاول سييور تتب  نشييأة ال راعة من واق  المناطت التي كانت تنمو ليها المحاصيييل 
بريا من قبل. ووض  سور لي نظريته عن النشأة األولى لل راعة عدة التراضيات 

 : هي

  عرفت الزراعة في المجتمعات التي تتميز بوجود وفرة في لنتاج الغذاء، على
 بالتطكير واختيار النباتات للزراعة. ساس  ن مناطق الجوع ال تسمح لإلنسان 

  عرفت الزراعة في مناطق تتميز بتنوع خصككائصككها الجغرافية، لذ يؤدى هذا
 التنوع للى تنوع في النباتات والحيوانات، فيختار اإلنسان منها ما يناسبا.

 نظرية تشيلد: -2

  افترض تشككيلد  ن منطقتي  شككمال لفريقيا وغرب  سككيا هما الموطن األصككلي
بعد انتهاء  ، بسكككككككبب ظروف المناس التي سكككككككادت هاتين المنطقتين زراعةلل

 الطترات المطيرة.

  وحدد  يضا مناطق الواحات كموقح للزراعة في المنطقتين بسبب توافر المياج
 الجوفية التي تنبثق من العيون.

 ت حتم وختصككة ر ى تشككيلد  ن الظروف المناخية في  واخر البليوسككتوسككين
على الجماعات القليلة المتناثرة في مسكككككككاحات واسكككككككعة  ن تعي  في  ماكن 



قة كوادي النيل األدنى ودجلة والطرات، وفى بعض الواحات  محدودة ضكككككككي
 المتناثرة في لقليم التركستان.

 

معرلة ال راعة وتحديد موطنها األول كان مثار خالف بين معظم / 5س
 ؟ ت اآلراء إلى قسميندارسي عصور ما قبل التاريخ، وانقسم

 يضككككم ا راء والنظريات التي ربطت بين معرفة الزراعة والتغيرات  : األول
 المناخية التي تعرض لها العالم بعد انتهاء العصر الجليدي.

 يشكككتمل ا راء التي ربطت بين معرفة الزراعة و سكككباب بشكككرية  و  : الثاني
 حضارية مح عدم لهمال الجانب الطبيعي ) التغيرات المناخية(.

 

 السباب البيئية التي ادت الى انقراض الحيوانات الضخمه؟/ 6س
ال يمكن لنكككار دور التغيرات المنككاخيككة والعوامككل البيئيككة في انقراض بعض  نواع 

واستمرار دور هذج العوامل حتى عهد قريب، بسبب الثورانات البركانية  الحيوانات،
ي خرى  و البرودة فونشككاط الزوابح واألعاصككير باإلضككافة للى الكوار  الطبيعية األ

الختصة،  ن هنا  تباين في موجات انقراض الحيوانات بين قارات و الجزر القطبية
ح ور واضكككالعالمين القديم والحدي ، وتباين  سكككباب االنقراض، وان كان لإلنسكككان د

 ومميز في بعض المناطق، وهو ما يتضح من الحقائق التالية: 
  

 يعتقد  ن لنسان ما قبل التارية قد قضى على الثدييات الكبيرة صيدا وقنصاُ. .1
نوعا من  450تدل دراسككة االنقراض على مسككئولية اإلنسككان عن اختطاء نحو  .2

 الحيوانات.
والعوامككل البيئيككة في انقراض بعض ال يمكن لنكككار دور التغيرات المنككاخيككة  .3

 نواع الحيوانات، واسكككككككتمرار دور هذج العوامل حتى عهد قريب، بسكككككككبب 
الثورانات البركانية ونشككككككاط الزوابح واألعاصككككككير باإلضككككككافة للى الكوار  

 الطبيعية األخرى  و البرودة في الجزر القطبية.
حاالت  .4 قديم الثت  في كون  عالم ال قارات ال ها ترتبط تشكككككككتر   االنقراض ب

 بالتغيرات المناخية التي حدثت في  واخر الدور الجليدي األخير.
الزالت هنا  قضككككايا تحتاج للى دراسككككة خاصككككة ما يتصككككل بتأثر الحيوانات  .5

 المنقرضة بالتغيرات المناخية دون  نواع  خرى.
 

رغم قصيير عمر الباليسييتوسييين لهو أهم العصييور الجيولوجية على / 7س
 ؟اإلطالت لثالثة أسباب هي 

المناخية التي ارتبط بها اختتف في توزيح اليابس والماء، وتوزيح التغيرات  .1
 . نواع النبات الطبيعي والحيوانات

ظهور  عظم مخلوق على سكككطح األرض وهو اإلنسكككان الذي تطور بيولوجيا  .2
 وحضاريا من ختلا.

 انتشرت فيا الحضارات البشرية من مواطنها للى مناطق  خرى من العالم. .3



 

 صر البليوستوسين؟ماهي ممي ات ع /8س
بالظاهرة الجليدية في نطاق العروض العليا وبالمطر  عصككر البليوسككتوسككين وقد تميز

 في نطاق العروض الوسطى.
 

 ؟بما تتمي  العصور الحجرية عن عصور المعادن /9س
يئا التي بد ت تقل شيئا فش ، العصر الحجري الحديث تمي  كما اشرنا من قبل بالع لة

مح نهاية الحدي  وبداية عصكككككككر المعدن، فقامت تجارة الترف والتي  كدها وجود 
قواقح جلبت من البحريين األحمر والمتوسكككط في مقابر تنسكككب للى العصكككر الحجري 

 الحدي  في مصر.
 

 ماهي سمات الحضارة لي العرات ؟ /10س
الحضارات العراقية في الشرق وحضارات بسبب موقح وطن الحوريين بين وكانت 

األناضول وساحل البحر المتوسط في الغرب، فقد تأثروا بالحضارة السومرية شرقا، 
ونقلوا حضككككككارتهم للى الحيثيين في الغرب، وتعلموا  يضككككككا من السككككككومريين فنون 

ى ليبدو  ن ما تميزت با العراق من قيام الدولة المسكككككككتقلة، قد امتد تأثيرج لو الكتابة.
شمال سوريا الذى عرفت نظام الدويتت مثل قرقمي  وحوران وحلب، وبدون ش  

 فإن جغرافية شمال سوريا تطسر جانبا كبيرا من قيام الدويتت.
 

 ؟ماهي ابر  مواطن الحضارات بالمملكة العربية السعودية /11س
 حضارات العصر الحجري القديم: -1

 ( في بعض مواقح  عثر على بقايا محدودة للحضارة الشيلية )قدم الحضارات 
المملكة السككككككعودية، كما عثر على مخلطات الحضككككككارة االشككككككولية من الطأس 
 اليدوية والمطارق في الدوادمي، وعطيف والطرف الجنوبي لحوض سكاكا. 

  وعثر على مواقح لحضكككككارات العصكككككر الحجري القديم في اإلحسكككككاء وقطر
 والبحرين.

  اللطواظية بالقرب من الوديان في وسكككككط المملكة، وعثر على  دلة للحضكككككارة
و يضككككككا في الربح الخالي للى الغرب من الدوادمي، وفى غرب الطائف وفى 

 البحرين.
 حضارات العصر الحجري المتوسط: -2

  تتمثل حضككككككارات هذا العصككككككر في شككككككبا الجزيرة فقط، في محجر ل دوات
الحجرية ينسككب للى العصككر الحجري المتوسككط في الطرف الجنوبي لحوض 

 سكاكا شمال المملكة العربية السعودية، 
  ويعود ذل  للى  ن حضارات هذا العصر لم توجد لال في المناطق التي شهدت

 ة للى الدفء في نطاق العروض العليا.تغيرا واضحا في المناس من البرود
 حضارات  راع ورعاة  العصر الحجري الحديث: -3



 برز متمح هذا العصكككر في شكككبا الجزيرة العربية، هو معرفة الزراعة،  من 
واستئناس الحيوان، واالستقرار في قرى صغيرة وجدت بقايا مبانيها في  كثر 

طخار، وتنطرد شبا الجزيرة من موقح حضاري باإلضافة للى معرفة صناعة ال
في هذا العصككر بحضككارة رعوية خاصككة بها، فهنا  حضككارة رعاة البال في 

 نجد
  وبشكل عام اقتصر توزيح حضارات العصر الحجري الحدي  على القسمين

الشككككمالي واألوسككككط، فقد عثر على مباني حجرية و مكن موازاتها بحضككككارة 
 العبيد في العراق. 

 

 الدراسة لي الجغراليا التاريخية؟ماهي مناهج  /12س
 :منها   المناهج التي يتم العتماد عليها لي دراسة الجغراليا التاريخية

 الذى يتناول دراسككككة  ي ظاهرة جغرافية ختل فترة  :  المنهج الموضييييوعي
 زمنية معينة. 

 الذى يهتم بدراسككككككة العناصككككككر الجغرافية في لقليم معين  : والمنهج اإلقليمي
ختل فترة زمنية معينة  و عدة فترات متعاقبة ،  و دراسكككة عنصكككر جغرافي 

  و  كثر في اإلقليم مح االهتمام بالبعد الزمني. 

  آخرانهناك منهجان : 

  قديم وُيعبر عنا بالطريقة التطورية  و األفقية .  : األول 

 والذى يتحدد لطارج في الجغرافيا التاريخية في  السكككككككلوكي ، المنهج : الثاني
تطسكككككككير الظككاهرات الجغرافيككة بمعرفككة سكككككككلوكيككات األفراد  و المجموعككات 

 الصغيرة.
 

 ؟عالقة الجغراليا التاريخية بالعلوم األخرى ماهي /13س
 فهي ذات صلة وثيقة بطروع ، تستمد الجغرافيا التاريخية مادتها من عدة علوم 

خاصككككككة الجيومورفولوجيا والجغرافيا المناخية والجغرافيا الجغرافيا األخرى 
ن المختلطة، وتسككككككتعيالحيوية ، باإلضككككككافة للى الجغرافيا البشككككككرية بطروعها 

للتعرف على األحوال  Paleoclimatology الجغرافيككا بعلم المنككاس القككديم
المناخية التي سكككككادت مناطق العالم في العصكككككور المختلطة خاصكككككة عصكككككر 
البتيسكككتوسكككين ، ويلجأ دارس الجغرافيا التاريخية لمعرفة المناس القديم ، للى 

 يوغرافية والنباتية والحيوانية.دراسة األدلة التي تركها المناس خاصة الطز

  وللجغرافيا التاريخة صكككككككلة وثيقة بعلم ا ثارArchcology  لذ يلجأ دارس
الجغرافيا التاريخية للى ا ثار التي خلطها اإلنسكككككككان وهذج ا ثار يهتم بها علم 
ا ثار خاصككككككككة األدوات الحجرية والطخار ، فعن طريق دراسككككككككة ماخلطتا 

ن األثريون من تجميح األدلككة التي تطيككد دراسكككككككككة المجتمعككات القككديمككة يتمك
 الجغرفيا التاريخية.

  ومن العلوم األخري نجد علم األنثربولوجياAnthropology  بشقيا الطبيعي

والحضكككككاري ، وال شككككك   ن المادة العلمية التي يهتم بها األنثربولوجيين تطيد 



ط تاريخية في التعرف على الحضككككككككارات المختل يا ال ية ة وكيطدارس الجغراف
متءمتها و سكككككككتمرارها  و تغيرها ) يسكككككككرس الجوهري وناربمان دروي  

 م (.1985
 

 الفروع تنتمي الجغراليا التاريخية ؟ أيمن  /14س
خاصكككة الجيومورفولوجيا والجغرافيا هي ذات صكككلة وثيقة بطروع الجغرافيا األخرى 

 .المناخية والجغرافيا الحيوية

 ؟ األرصفة البحرية /15س
وهى تعكس التذبذب في مسككتوى سككطح البحر خاصككة في البليوسككتوسككين والذى بل  

 متر،  100متر فوق مستواج الحالي، ومن ثم فهي تقح في مناسيب ادنى من  100

 ويوجد في جنوب ليطاليا ويشمل كل الدرجات الساحلية :  الرصيف الكالبرى
متر فوق مسككككككتوى سككككككطح البحر  200و  متر 100التي تقح بين منسككككككوب 

 الحالي.

  ويوجد هذا الرصككككيف من  : الف سيييينة 660: وعمره  الصييييقليالرصيييييف
متر فوق مسككتوى سككطح  100و  80بالرمو الصككقلية، ويتراوح منسككوبا بين 

البحر. ويعتقد تكونا في  واخر االيوسين األعلى و وائل البليوستوسين وظهر 
 مندل. –في فترة الدفء جونز 

 يشككككاهد هذا  : : ويقدر عمره بنحو نصييييف مليون سيييينة الرصيييييف الميال ى
مترا فوق مستوى سطح البحر، ويعتقد انا  60و  55الرصيف بين ارتطاعي 

 مندل. –يمثل مرحلة من مراحل انحسار البحر في فترة جونز 

 سوبي :  الرصيف التيرانى  28و  30ويوجد في جنوب ليطاليا، ويمتد بين من
توى سككطح البحر، وتعود نشككأتا للى فترة الدفء الثانية ) مندل مترا فوق مسكك

 الف سنة. 270ريس(  ي حوالى  –

 ويوجد على بحر المان  وسواحل بلجيكا، ويتراوح  : الرصيف الموناستيرى
متر، ويعتقد انا نشككككأ بعد انتهاء فترة فورم ويسككككمى  حيانا  4-3منسككككوبا بين 

باسم الرصيف الطيرسيلى نسبة للى الساحل المسمى فيرسال شمال بلدة بيزا 
 في ليطاليا.

 العصور التاريخية وتنقسم إلى :أهم / 16س
 . العصر الحجري القديم أولَ : 
 . : العصر الحجري المتوسط ثانيا

 ث .العصر الحجري الحديثالثاا :
 
 
 
 
 

 اخومك أأبو ا ايد حيىي العلييل( ابلتوفيق والنجاح )دعواتمك لنا مجيعاً 


