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 طرق المواصالت واالتصال

 و هي تضم مجموعتين من الطرق : البحرين بشبكة جيدة من الطرق البرية :تتمتع مملكة  -1

 أقسام : 3وهي تتألف من  مجموعة الطرق الداخلية : -أ

متفرعة من الشوارع إلى داخل األحياء السكنية والتجارية وتكون ضيقة في األحياء القديمة و  الطرق الداخلية الفرعي: -1

 متسعة نسبيا في األحياء الحديثة إلى جانب بعض الطرق الترابية .

 وهي التي تحيط باألحياء السكنية والتجارية وتربط أجزاء المدن الداخلية ببعضها  الطرق الداخلية الرئيسة : -2

هي التي تربط بين المدن أو تحيط بها مثل شارع الشيخ خليفة بن سلمان وشارع عيسى بن سلمان  سريعة :الطرق ال -3

 وشارع الملك فيصل .

المجاورة و بالمملكة العربية السعودية ,فتتصل المنامة في الشرق بجزيرة المحرق  : تربط الجزيرة األم بالجزرالجسور  -ب

شيخ خليفة  كما ترتبط بجزيرة سترة في الجنوب بجسر سترة أما من ناحية عبر جسور الشيخ حمد والشيخ عيسى و ال

 الغرب فيصل جسر الملك فهد الجزيرة االم بجزيرة أم النعسان ثم المملكة العربية السعودية .

  واكب اتساع الحركة التجارية في البحرين تطور شبكة مواصالتها البحرية : -2

الخارجية تعتمد على ميناء المنامة الصغير لكن بعد النهضة الصناعية التي شهدتها المملكة بعد كانت البحرين في تجارتها 

م بناء ميناء سلمان التي شهد في التسعينات تطويرا من حيث التوسيع و التجهيز وتأهيل العاملين فيه  1958اكتشاف النفط تم في 

ت فيها العديد من المصانع األجنبية و يوجد في البحرين أنطقة حرة أنشوأُقيمت حوله م في مجال المالحة وفنون إدارة الموانىء

باإلضافة إلى هذا عدد من الموانىء أهمها : ميناء سترة لتصدير النفط وميناء ألبا إلستيراد األمونيا و تصدير األلمنيوم وميناء 

 خليفة بن سلمان شرقي الحد.

كان مطار البحرين الدولي قبل السبعينات ن اإلقليمية و الدولية : يشكل مطار البحرين الدولي محط جذب لخطوط الطيرا -3

% من جملة الركاب وارتفعت نسبة المغادرين و القادمين إلى  90( وكانت نسبة المارين عبره  Transitمحطة عبور )

شركة طيران  ماليين مسافر و تمتلك  البحرين 10% من جملة الركاب . وتم توسعة مطار البحرين ليؤمن السفر ل  83

 الدولي .  حرينالخليج  التي تغطي غالبية حركة مطار الب

تُعتبر مملكة البحرين الرائدة في  البحرين سباقة بين دول المنطقة في تطوير شبكة اتصاالتها السلكية و الالسلكية : -4

حسب النظام الرقمي المنطقة فيما يخص إدخالها نظم اإلتصال السلكي و الالسلكي فجميع البدالت الهاتفية تعمل 

(Digital)  بلغ  2014و جميع أنواع اإلتصاالت المحلية و الدولية تتم عبر محطات تتصل باألقمار اإلصطناعية .في عام

مليون .و إلى  1.6مليون هاتف و المشتركون في الشبكة العنكبوتية  2.2عدد الهواتف النقالة حوالي ضعف عدد السكان 

 ين عدة جرائد ومجالت باللغة العربية و بلغات أجنبية .جانب هذا تصدر مملكة البحر
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 مهم جًدا : دراسة موقع مطار البحرين والموانىء و الجسور )الخريطة ص 14(
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 : أكملالسؤال األول :

 و هي تضم مجموعتين من الطرق : تتمتع مملكة البحرين بشبكة جيدة من الطرق البرية :

 :-------------------------------------------------------------------- -أ

1- -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- -ب

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 السؤال الثاني :كيف قامت مملكة البحرين بتطوير شبكة مواصالتها البحرية ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 زدياد المسافرين عبر مطار البحرين ؟االسؤال الثالث :ما سبب 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 الوحدة الثانية: قارة أوروبا

 السطح والمناخ والسكان

 

 السطح                                                         

بمحاذاة جبال أورال عابرا بحر قزوين وجبال القوقاز ثم وسط البحر تلتقي قارة أوروبا بقارة آسيا في الشرق بخط ينطلق  -

 األسود حتى بحر مرمرة جنوبا , أما جهاتها األخرى فتحيط بها المسطحات المائية.

 

 يتداخل البر والبحر في اوروبا لذلك تكثر فيها الجزر و األرخبيالت والرؤوس والخلجان. -

 

 جبال قارة اوروبا : -

 

 التكوين في وسط و شمال أوروبا تنتشر بينها سهول واسعة .جبال قديمة  -1

 المجموعة األولى تمتد على السواحل الشمالية الغربية أهم جبالها جبال بناين والسلسلة االسكندنافية. -أ

 المجموعة الثانية تمتد من وسط اسبانيا حتى سلوفاكيا من أهمها بوهيميا ,األردين . -ب

 

 جبال حديثة التكوين في جنوب أوروبا تنحصر بينها سهول ضيقة .   -2

 تمتد عند أطراف أوروبا الجنوبية بمحاذاة البحر المتوسط .اهمها جبال األلب ,البيرينيه , األلب الدينارية ,القوقاز . -

 المناخ

 تتوزع قارة أوروبا على أربع أقاليم مناخية هي : -

 اقليم المناخ القطبي : أقصى شمال أوروبا  -1

 اقليم المناخ المعتدل المحيطي : يطل على المحيط األاطلسي  -2

 اقليم المناخ المعتدل القاري مناطق أوروبا الوسطى و الشرقية -3

 اقليم المناخ المتوسطي يسود جنوب أوروبا  -4

 السكان 

 تعاني أوروبا من انخفاض في نسبة الوالدات . -

سنة من جهة وانخفاض نسبة الوالدات من جهة أخرى أدى إلى ارتفاع نسبة المسنين  80عمر االنسان إلى  ارتفاع متوسط -

 في المجتمع األوروبي.

ترتفع الكثافة السكانية في قارة أوروبا إذ تعتبر في المرتبة األولى بين قارات العالم األعلى بالكثافة السكانية. ولكن معظم  -

 س في الريف. هذه الكثافة في المدن ولي
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 عدد األقاليم التي تتوزع عليها قارة أوروبا : -1

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل : -2

 رتفاع مسبة المسنين في قارة أوروبا .أ -أ

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ارتفاع الكثافة السكانية في المدن . -ب

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

قسمن ،قسم قديم التكوين في وسطها و شمالها و جبال حديثة التكوين  تنقسم جبال قارة أوروبا إلي -3

 في الجنوب اذكر بعض اسماء هذه الجبال .

 

 ----------------------------------------------------------------------جبال قديمة التكوين  -أ

• ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------جبال حديثة التكوين  -ب

• ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1- :  تضاريس أمريكا الشمالية بسيطة اجماالا

الشرقية سهول ضيقة عند شواطىء المحيط االطلسي تكثر فيها الخلجان و الرؤوس السهول الساحلية  -أ

 واألرخبيالت.

 الجبال الغربية هي جبال حديثة التكوين تتميز بارتفاعها من أهم هذه الجبال جبال أالسكا والروكي . -ب

من  الهضاب والسهول الوسطى ينخفض السطح بين الجبال الغربية وجبال األبالش مكونا مجموعة -ت

 الهضاب قليلة األرتفاع. 

 

لى الحار بسبب امتدادها من المناخ القطبي إتتالى األقاليم المناخية في أمريكا الشمالية والوسطى من البارد  -2

 حتى المناخ المداري الرطب مرورا بالمناخين المعتدل و الصحراوي .

 

ب التطور الصناعي و ارتفاع تتفاوت الخصائص السكانية بين أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى بسب -3

المستوى المعيشي في أمريكا الشمالية والركود اإلقتصادي وانخفاض المستوى المعيشي في أمريكا 

 الوسطى.

 

أمريكا الوسطى انتقاال من األرياف نحو المدن حيث فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي تشهد دول  -4

 متوفرة.

 

 الوحدة الثالثة:قارة أمريكا الشمالية و الجنوبية 

 السطح و المناخ والسكان 
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 علل : -1

 .المناخية في أمريكا الشمالية والوسطى من البارد إلى الحارتتالى األقاليم  -أ

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .ت الخصائص السكانية بين أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطىتفاو -ب

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هد دول أمريكا الوسطى انتقاال من األرياف نحو المدنتش -ج 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


