أسئلة
 بم تفسر :
س :1كيف تؤمن الدول الفقيرة أحتياجاتها من الموارد الغذائية؟
 عن طريق االستيراد من خالل األتفاقيات التجارية عن طريق المعونات إذا كانت غير قادرة على الشراء من السوق العالميةس :2أذكر أسباب أزدياد الطلب على جميع أنواع الموارد الغذائية فى السنوات األخيرة؟
 للزيادة السريعة والكبيرة فى عدد السكان وخاصة فى الدول النامية أرتفاع مستوى المعيشة فى جميع دول العالم أنكماش مساحة االرض الزراعية تعتبر على توزيع السكان وهجرتهم من الريف وتركزهم فى المدنس :3كيفية صيانة الموارد الغذائية الحيوانية؟
 التغيير فى الثروة الحيوانية باألهتمام بالعالج البيطرى وتهجين السالالت الجديدة االستخدام االمثل لموارد المياه العذبة وخاصة االقاليم الصحراوية و شبة الصحراوية المحافظة على موارد المياه المالحة والعذبة والثروة السمكية وضع تشريعات دولية تحكم توزيع المياه بين الدول مثل دول حوض النيل والفراتس :4وفرة الغذاء فى الدول المتقدمة و نقصه فى الدول النامية؟
 بسبب أستخدام الدول المتقدمة لألالت الحديثة و التكنولوجيا الحيوية و البذورعالية االنتاج فىالزراعة باإلضافة إلى أنها وفرت رآس المال الالزم لالنتاج الغذائى وهذا ال يتوافر فى الدول
النامية.
س :5وفره الغذاء السمكى فى منطقة الرصيف القارى؟
 الن مناطق االرصفه القارية عبارة عن مناطق بحرية قليلة العمق ( 081م تحت سطح البحر)يتخللها ضوء وحرارة الشمس وتتحرك مياهها بواسطة األمواج والمد والجزر وكلها عوامل تساعد
على أنتشار الغذاء السمكى وتسهم هذه المناطق بحوالى  ٪64من االنتاج العالمى لألسماك.
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س :6تتعرض مساحة األراضى الزراعية للتناقص فى معظم دول العالم ؟
 بسبب التوسع فى إنشاء المدن وشق الطرق والتصحر والرعى الجائرس :7عدم أنتشار استخدام الطاقة النووية كمصدر النتاج الطاقة فى العالم؟
 بسبب التكلفة العالية إلنتاجها – عدم توافر اليورانيوم فى كثيرمن الدول  ،صعوبة التخلص منالنفايات النووية إلى تلوث البيئة.
س :8حرص الدول المتقدمة على أكتشاف مصادر جديدة غير تقليدية للطاقة فى العالم؟

 بسبب : -0أزمة الطاقة التى شهدها العالم منذ منتصف السبعينات من القرن العشرين
 -2أزدياد تكاليف إنتاج الوقود التقليدى وخاصة بعد أرتفاع أسعار البترول .
س :9تركز صناعة السكر فى الوجه القبلى بمصر؟
 الن قصب السكر يعد من المواد الخام سريعة التلف لذلك تقام صناعة السكر بالقرب من مزارعهفى الوجه القبلى فى مصر باإلضافة إلى صعوبة نقله وكبر حجمه
س :11قيام صناعة األلومنيوم فى نجع حمادى بمصر؟
 العتمادها على كهرباء السد العالى.س :11غنى دول شمال غرب أوروبا بالثروة السمكية؟
 الن دول شمال غرب أوروبا دول تمتلك التكنولوجيا واإلمكانات و االساطيل المجهزه.س :12الماشية فى الهند ليس لها قيمة أقتصادية ؟
 الن أغلب السكان فى الهند من الهندوس وهم يعبدون البقر ويجرمون ذبحه لذلك يحصلون علىالبروتين من االسماك بدالً من لحوم الماشية.
س :13ظهور الكهرباء كمنافس للفحم والبترول كمصدرحديث للطاقة؟
 بسبب سهولة نقلها وتوزيعها – نظافة أستخدامها وعدم وجود تأثير ضارلها على البيئةس :14ألهمية رآس المال لقيام الصناعة ؟
 -2بناء مصانع ضخمة
 -3تواجد عمال وفنيون يتقاضون أجور عالية
 -6أستهالك وقود ومواد خام عالية الثمن
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س -11هناك أسباب مباشرة للفقر ؟
 تتمثل فى عدم المساواة األقتصادية لألفراد انخفاض فى الدخل الفردى وعدم المساواه فى توزيعهس :16أنتشار النشاط الزراعى فى االراضى الهامشية ؟
 لمواجهه متطلبات األمن الغذائى وإطعام الزيادة الكبيرة فى نسب السكان مما يحول االراضىالزراعية إلى أراضى غير منتجة معرضه للتصحر.
 ما النتائج المترتبة على :
 -1زيادة الطلب على الموارد الغذائية فى السنوات االخيرة؟
 ترتب علية تلوث الماء والهواء والتربة – زحف العمران على االرض الزراعية مما أدى لحدوثأضرار بالموارد فى كثير من الدول
 -2قيام الثورة الصناعية ؟
 ترتب عليه : )0تحويل الصناعة من منزلية بسيطة إلى نظام المصانع الضخمة التى تدار بقوة البخار
 )2أستخدام الحديد فى صناعة االالت وكان ذلك بداية الصناعات المعدنية
 )3تقدم وسائل النقل والمواصالت والتى أستفادت منه الصناعة فى الحصول على المواد الخام
ومصادر القوى المحركة وتصريف منتجاتها إلى مناطق االستهالك .
 -3تكلم عن العالقة بين السكان وإنتاج الغذاء فى كالً من الدول المتقدمة و الدول النامية
الدول المتقدمة

الدول النامية

 يبلغ عددهم قرابة ربع سكان العالم6
 تنتج نحو  ٪71من إنتاج الغذاء فى تنتج نحو  ٪31من أنتاج الغذاء فىالعالم
العالم
 ساهم التقدم الصناعى التكنولوجى فى بدأ عدد قليل من الدول الناميه فىالدول الصناعية الكبرى على زيادة
تطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة
االنتاج الزراعى وذلك نتيجة
إنتاجها من الغذاء مثل الصين
أستحدامها التكنولوجيا الحيوية
وباكستان ودول جنوب شرق آسيا
واالالت الحديثة فى مجال الزراعة
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 -يبلغ عددهم قرابة سكان العالم
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 -6قارن بين مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة ؟
الطاقة المتجددة
-

-

مصادر الطاقة التى ال تتناقص
كمياتها فى البيئة مع إستغالل
إستهالك اإلنسان لها ومن أمثلتها :
الطاقة الشمسية – طاقة الرياح
الطاقة المائية – طاقة الكتلة الحيوية
طاقة الحرارة الجوفية لألرض

الطاقة الغير متجددة
 مصادر الطاقة التى توجد فى البيئة فىصورة مخزون يقل مع إستغالل
وإستهالك اإلنسان له ومن أمثلتها :
الفحم – البترول – الغاز الطبيعى

 أكمل العبارات التالية :
 -0يرتبط معدل زيادة أو نقص الفقر على معدل النمو دخل السكان و التغير فى توزيع الدخول
 -2الفقر نوعان هما الفقر المطلق  ،الفقر المدقع
 -3يبلغ إنتاج مصر من أسماك المياه العذبة من إجمالى إنتاجها السمكى بنحو ٪11
 -6تنتج الدول المتقدمة من جملة إنتاج الغذاء نحو  ٪07بينما تنتج الدول النامية من جملة إنتاج الغذاء
نحو ٪07
 -5يلعب نهر األمزون دور مهم كمصدر لإلنتاج السمكى للبرازيل
 -4يلتقى تيار الخليج الدافئ مع تيار لبرادور البارد أمام سواحل شرق أمريكا الشمالية
 -7يمر تيار كمتشكا أمام السواحل الشرقية لقارة آسيا
 -8تم أكتشاف أول بئر بترول فى  USAعام  0817ميالدى فى والية فرجينيا
 -9تعتبر طاقة الكتلة الحيوية من مصادر الطاقة المتجددة
 -01تبعث الشمس طاقتها يوميًا بمعدل ثابت يعرف بـ الثابت الشمسى
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 -00من أساليب الحد من مخاطر الصناعة على البيئة أستبدال المواد الضارة بمواد أمنه – تطوير العملية
اإلنتاجية
 -02تتركز صناعة المنسوجات القطنية فى النكشير ببريطانيا وفى المحلة الكبرى بمصر
 -03تعد صناعة الخبز من الصناعات سريعة التلف التى ترتبط بالقرب من السوق
 -06تمارس الصناعة البدائية بهدف االكتفاء الذاتى
 -05تعد صناعة المواد الغذائية والمنسوجات من الصناعات التحويلية بينما صناعة حلج وكبس القطن من
الصناعات البسيطة .
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