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 حتكمهـا  دائمني سكانا وتضم االرض سطح من معينة منطقة تشغل سياسية وحدة الدولـــــــة
 واخلارجية الداخلية شئونه تدير احلكومة سيادة ذات عليا سلطة

 لفـةة  االرض مـن  ةرقعـ  علـى  تعيش واحد عرقى أصل غالبا هلا البشر من جمموعة األمـــــــة
 والتقاليـد  والعادات واللغة كالدين مشةكة روابط أفرادها بني تربط طويلة زمنية

 املشةك والتاريخ
 الدولــــــــة
 الكونفدرالية

 مشـةكة  غايـات  لتحقيق ؛ بينهما معاهدة ينظمه احتاد فى أكثر أو دولتني انضمام
 كـل  احتفـا   مـ   مشةكة مركزية سلطة اىل صالحيتها من بعض مبمارسة ،وتعهد

 والداخلية اخلارجية وسيادتها بشخصيتها دولة
 الدولــــــــة

 الفيدرالية
 حمافظات، أو مقاطعات أو واليات تكون قد إدارية وحدات إىل املقسمة الدولة هي

 املاليـة  النـواحي  عـدا  فيمـا  الـهاتي  االسـتقال   مـن  نـوع  الوحـدات  هلـه   ويكون
 والدفاعية

 الثالثة السلطات بها تةكز وغالبا ورئاستها الدولة حكومة هافي تستقر التى املدينة العاصمة
 الكربى واملؤسسات االجنبية الدو  وسفارات والقضائية والتنفيهية التشريعية

 العواصـــــم
 : القدمية

 .الدولة يف رئيسيا ًا وثقايف ًا ًاقتصادي مركزا عديدة لقرون  لت اليت ًالعواصم

 العواصـــــم
 املستحدثة

 أو بسـبب  أخرى مدن إىل أماكنها من نقلها احلكومات بعض قررت اليت العواصم
 بآخر

 تقـل  ال سياسـي  أو ثقـايف  أو سـكاني  أو اقتصادي وثقل أهمية ذات أخرى مواق  الدولة قلب
 العاصمة عن أهمية

 الدولــــــــة
 املركزية

 الوحدوية

 فيهـا  وتسـيطر  واحـد  نيـابي  وجملـ   واحـدة  حكومـة  فيهـا  يوجد اليت الدولة هي
 البلديـة  واجملـال   الواليـات  و احملافظـات  فى احمللية السلطات مجي  على ةاحلكوم

 . املركزية احلكومة من قراراتها السابقة االدراية املستويات وتستمد
 
 

 
 االمة تكوين يف شرطًا ليست الدولة عناصر من كثري

 بهـا  والـيت  سويسـرا  دولـة : مثـل  الواحدة الدولة داخل والتقاليد والعادات اللغات عددتت أن ميكن حيث
 )والرومانية والفرنسية واألملانية اإليطالية) رمسية لغات أرب 

 العربية األمة: مثل. لألمة األساسية العناصر من الواحدة واللغة املشةكة والتقاليد العادات
 الساحلية املدينة طوكيو إىل الداخلية يوتوك مدينة من عاصمتها اليابان نقلت

  املستحدثة عاصمتها اختيار يف والدفاع احلماية مبدأ اليابان خالفت
 ـ  اهلاديمدينة ساحلية تق  على احمليط  .1
 مركزًا  حضاريًا مهم يف اليابان. .2
 مدينة جتارية  مصدر  حياة للدولة من الناحية التجارية .3

 هشاشة واكثرها شيوعًا الدول انواع أقل الكونفدرالية ةالدول ُتعد/  تفسر مب
  الفيدرالي االحتاد من متاسكًا اكثر الكونفدرالي االحتاد/  العبارة خطأ او صحة حدد

 مثـل  وقـت  أي فـى  االحتـاد  عـن  تنفصـل  أن الحتاد دو  من دولة ألي احلق يعطي الدو  من النوع هها
  السوفييت االحتاد
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  املركزية الدولة باسم الوحدوية لالدو تعرف ـ: تفسر مب
 السـلطات  مجيـ   علـى  احلكومـة  فيهـا  وتسـيطر  واحد نيابي وجمل  واحدة حكومة فيها يوجد دولة ألنها
 مـن  قراراتهـا  السـابقة  االدرايـة  املسـتويات  وتسـتمد  البلديـة  واجملـال   الواليـات  و احملافظـات  فى احمللية

 .املركزية احلكومة
 
 

  .مشرتكة خصائص جتمعهم السكان من جمموعة االمة ـ:س
  العرب على االمة مفهوم إطالق ـ:س
 طويلــة زمنية لفةة األرض من رقعة على تعيش واحد عرقي أصل غالبا هلا البشر من جمموعة ـ: االمة

 والتاريخ والةاث والتقاليــد والعــادات الدين، و كاللغــة مشــةكة ابطرو أفرادهــا بيــن وتربــط
 املشةك

 مثالية وحدوية دولة فرنسا أو( /   مسات)  صفات بعدة الوحدوية الدولة تتميز
 مساحتها ضخامة  رغم موحدة دولة الصني/  تفسر مب 
 جمزأة دولة انها رغم موحدة دولة اليابان/  تفسر مب 
 .(وثقافيا ،ودينًا عرقيًا)سكانها جتان  .1
 الدولة أنشــطة معظم فيها تةكز التى العاصمة فى تتمثل واحدة نواة أو قلبــا حتوى .2
 .الصني مثل املساحة كبرية وحدوية دو  هنا كانت إن و املساحة كبرية ليست معظمها .3
 كانت إن و أراضيها بني واجلبــا  والصحاري كالغابات الطبيعية العوائق وجود قلــة .4
 .اليابان مثل جمزأة موحدة دو  هناك .5
  املرتفعة السكانية بالكثافة تتسم .6

    واخلصائص   السمات من بالعديد العاصمة تتميز
      ؟ الدولة مدن اهم العاصمة   ـ:س  

 مصر حمافظات باقي عن القاهرة العاصمة بها تتميز اليت السمات اهم ما/   دراستك خالل
  ملصر ديدةاجل االدارية عاصمة ألنشاء مقرتحاتك ما

 .السياسية للقوى حشدا وتضم واإلدارة للحكم مركز ـ:1
 فيها مبا الدولة أجزاء كل على سلطانها بسط من تتمكن حتى الدولة، فى والســلطة للقوة مركز ـ:2

 .اهلامشية املناطق
 للدولة الثقايف املركز ـ:4                    اخلارجي والعامل الدولة بني اتصا  حلقة ـ:3
  بالدولة واملواصالت النقل طرق ملتقى يف عادة تق  ـ:5

  األقاليم حكومة دون السيادية باألمور الفيدرالي النظام يف املركزية احلكومة ختتص ـ:
  الفيدرالية الدولة يف احمللية والسلطة املركزية السلطة وظائف تتعدد/  تفسر مب
 األمر - اخلارجي الدفاع - االقتصاد - اخلارجية السياسة( السيادية بالو ائف) وختتص املركزية السلطة
     الداخلي

 للسكان احلياتية الشئون بإدارة ختتص  األقاليم حكومات  
  األهمية حسب الدولة قلب انواع ختتلف/  دلل ـ:س
   عاصمةال عن تقل ال اهمية ذات مواقع الدولة   يف يوجد ـ:س

  عاصمة قلب كل وليس قلب عاصمة كل ـ:س 
    اهميتها حسب الدولة قلب انواع صنف ـ:س

 اهميتها حسب الدولة نواه او قلب انواع تتعدد ـ:س  
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قلب 
 الدولة 

 عن أهمية تقل ال سياسي أو ثقايف أو سكاني أو اقتصادي وثقل أهمية ذات أخرى مواق 
 العاصمة

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  دراستك خالل من اجابتك ايد الداخلية العاصمة ام الساحلية العاصمة الدولة لقوة انسب ايهما .1
 انقره اىل استانبول من تركيا يف العاصمة نقل تفسر مب .2

 لةكيا عاصمة أنقرة اختيار مثل احلماية هلا ويوفر جغرافيا  عمقا يعطيها هها ألن افضل الداخلية العاصمة
 إستانبو  من بدال

  فيدرالية دولة اىل سويسرا حتول ىعل املرتبية النتائج ما

 االهمية ذات القلب منطقة
 االقتصادية

 ذات القلب منطقة
 السياسية االهمية

 ذات القلب منطقة
 و الثقافية االهمية

 الدينية

 الةكيز ذات القلب منطقة
 السكانى

 األنشطة فيها تركز
 فى املهمة االقتصادية

 إقليم  مثل الدولة
 بني اخلم  البحريات
 املتحدة الواليات

 .وكندا

 فيها تةكز
 املقرات

 ومنها السياسية
 درتص

 مثل القرارات
  الكربى القاهرة

 فيها تةكز
 املؤسسات

 واملراكز الثقافية
 كمكة الدينية
 يف املكرمة
 العربية اململكة

 .السعودية

 معظم فيها يةكز
 مثل الدولة سكان
 فى السكان تركز

 دون أفغانستان جنوب
 مناطقها من غري 

 

   عوامل عدة على بناًء العواصم اختيار يتم .1
  مدريد ـ اخلرطوم ـ ـ انقرة ـ موسكو ـ نواكشوط ـ روما اختيارها عامل إىل اآلتية العواصم انسب .2
  الدولة مناطق باقى وبني بينها االتصال سهولة ضوء على العواصم من كثري اختيار مت .3
 احلدود عن بعيدة عاصمتها تكون أن الدولة حتاول .4
 العواصم اختيار لعوام احد التارخيي العامل يعد .5
6.   

 
 

 القومية السيادة والدفاع احلماية املواصالت سهولة التارخيي العامل

 بعض اكتسبت -
  أهميتها املدن

  نتيجة كعاصمة
 ألهميتها

 -   مثل التارخيية
 عاصمة روما

  إيطاليا
 عاصمة باريس -

  فرنسا
  عاصمة القاهرة -

 مصر
  

  القاهرة اختيار/ تفسر مب

   مصرية عاصمة

  العواصم من كثري اختيار مت ـ
 العاصمة بني االتصال لسهولة .1

 كمدريد الدولة، أجزاء وبقية
 أسبانيا عاصمة

 مالحي نهر على موقعها يكون .2
 السودان عاصمة كاخلرطوم

 النيل نهر على
 مثل حبار على تقع قد - .3

 موريتانيا عاصمة نواكشوط
 األطلسي احمليط على

 

  إسبانيا عاصمة مدريد اختيار/ تفسر مب

 من ونواكشوط اخلوطوم بني الشبة أوجه

   مكعواص اختيارهما عوامل حيث

 حتاول ـ: تفسر مب
 تكون أن الدولة

 بعيدة عاصمتها
  احلدود عن
 يعطيها هذا ألن

 جغرافيا  عمقا
 احلماية هلا ويوفر

 أنقرة اختيار مثل
 لرتكيا عاصمة

 استانبول من بدال
 الدولة حتاول/  تفسر مب

 بعيدة عاصمتها تكون أن

 احلدود عن

 حترص -
  متعددة الدول

 أن القوميات
  تكون

 العاصمة
 ضمن

 القوميات
 مثل -الكربى

 موسكوعاصمة
 ذات  روسيا

  الغالبية
 السالفية

 روسيا اختيار/  تفسر مب

 هلا عاصمة موسكو
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  الفيدرالية الدولة خصائص وضح ـ: درست ما خالل
   واليات او مقاطعات أو واليات تكون قد ادارية وحدات اىل الدولة تقسيم على املرتتبة النتائج ما

 يكون للشعب حق املشاركة يف إدارة الشئون املركزية .1
 تتمت  بدستور فيدرالي .2
 إن تتحو  إىل احتاد كونفدرالي ال ميكن  .3
يتم متثيل احلكومات احمللية يف السلطة  املركزية إىل جانب اإلدارة مما حيقق التوازن   ويوس   .4

 املشاركة يف إدارة الدولة 
 األمور املتعلقة بالسيادة من اختصاص  احلكومة املركزية وحدها .5
 احمللية لكل والية حتقق التوازن بني السلطة املركزية   والسلطات .6
 
 

 ( صح)                                  تارخيها عرب لتحويالت الدول من العديد تتعرض
   فيدرالية اىل كونفدرالية دولة من حتولت سويسرا مثل

 ( صح)  خصائص عدة يف الكونفدرالية مع الفيدرالية الدولة تتشابه
 ( الالمركزية) املركبة االحتادية الدو  ضمن من كلهما .1
 اختصاصات منهما وكل(  االقاليم وحكومة مركزية حكومة) حكومتان وجود على يعتمد كلهما .2

 الدستور حيدد
  خطا الكونفدرالية الدولة عن الفيدرالية الدول يف السيادة االمور تتفق  ـ:س

 خطا   والكونفدرالية الفيدرالية الدولة من كال يف املركزية احلكومة دور تتشابه
   الكونفدرالية الدولة عن الفيدرالية الدو  يف السيادة االمور  ختتلف

 الدفاع - االقتصاد - جيةاخلار السياسة( السيادية بالو ائف) ختتص املركزية السلطة الفيدرالية الدو  يف
 الداخلي األمر - اخلارجي

 السيادية بالو ائف الكونفدرالي االحتاد يف الداخلة الدو  حكومات ختتص الكونفدرالية الدولة  يف
 ( صح)   الدولة يف السلطة القوة مركز العاصمة متثل  

 .مشيةاهلا املناطق فيها مبا الدولة أجزاء كل على سلطانها بسط من تتمكن حتى
 ( صح)   السلطات بها تتقسم التى الدول من  واسرتاليا والربازيل اهلند

  اىل السلطات فيها تتقسم اهلند حيث 
  ـ السيادية بالو ائف ختتص ـ: املركزية السلطة
  الواليه فى للسكان احلياتية الشئون بادارة ختتص ـ: احمللية السلطة

  صح       الفيدرالية الدولة عن الوحدوية ةالدول يف احمللية السلطة اختصاصات خيتلف
 احلكوة من قراراتها 1 احمللية السلطة )االدارية املستويات تستمد ـ:  الوحدوية الدولة فى احمللية السلطة
  املركزية
 الوالية يف للسكان احلياتية الشئون بإدارة ختتص   ـ:الفيدرالية الدولة يف احمللية السلطة
  خطأ                 واحد دبلوماسي متثيل فى االوربي االحتاد دول جتتمع

 مستقل بشكل التمثيل حبق دولة كل تتمت   الكونفدرالية دولةال ألنها
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 املستحدثة العواصم ـ القدمية العواصم بني الفرق ما

 
  وسياديًا دميوجرافيًا وخيتلفان جغرافيًا واالمة الدولة يتشابه

  فواالختال الشبة حيث من والدولة االمة بني الفرق ما

 
  اخلصائص بعض بعضها مع ختتلف كما اخلصائص  بعض يف الوحدوية والدولة االمة تتشابه
 
 الوحدوية الدولة االمة 

من مسات االمة األصل عرقي و تربــط بيــن أفرادهــا روابط مشــةكة  .1 الشبة
 كاللغــة و الدين، والعــادات والتقاليــد والةاث والتاريخ املشةك

 )وثقافيًّا ودينيًّا، عرقيًّا،( سكانها من مسات الدولة الوحدوية جتان  .2
 مركزية حكومة بها الوحدوية الدولة  حاكمة سلطة اىل حتتاج ال  االختالف

  احمللية السلطات مجي  على تستطر واحدة
 
 
 
 
 
 

 املستحدثة العواصم ةالقدمي العواصم

 لقرون  لت اليت  العواصم
 وثقافيًا اقتصاديًا  مركزًا عدة

 ومثا  الدولة، يف  رئيسيًا
 باري ، لندن، روما،: ذلك

 القاهرة
 

 أماكنها من نقلها احلكومات بعض قررت اليت العواصم وهى
 آلخر، أو لسبب أخرى مدن إىل
 النها طوكيو إىل كيوتو من عاصمتها اليابان نقل  قيام مثل

 مدينة ساحلية تق  على احمليط اهلادى ـ  .1
 مركزًا  حضاريًا مهم يف اليابان. .2
  مدينة جتارية  مصدر  حياة للدولة من الناحية التجارية .3

 االمـــــــــــة  الـــــدولـــــة 
 (واالرض شعب) وجود على يقومان كالهما الشبة
 

 االختالف
 سلطة وجود تتطلب ال أركانها من أساسي ركن( احلكومة) السلطة متثل

  حاكمة
 داخل والتقاليد والعادات اللغات تتعدد أن ميكن

  الواحدة الدولة
 املشةكة والتقاليد العادات

 العناصر من الواحدة لغةوال
 . لألمة األساسية

 رمسية لغات أرب  بها واليت سويسرا دولة: مثل امثلة
 )والرومانية والفرنسية واألملانية اإليطالية)

 العربية األمة: مثل
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 (  اخلصائص) واالختالف الشبة  حيث من والكونفدرالية الفيدرالية الدولة بني قارن  ـ:س

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفيدرالية الدولة املركزية)  الوحدوية الدولة 
  الالمركزية

 الكونفدرالية الدولة

 منهما وكل(  االقاليم وحكومة مركزية حكومة) متانحكو وجود على يعتمد الشبه
 الدستور حيدد اختصاصات

ف     
االختال

 

 سكانها جتان  ـ:1
 ودينيًّا، عرقيًّا،(

 )وثقافيًّا
 نواة أو قلًبا حتوىـ :2

 ( العاصمة ) واحدة
 وجود قلة ـ:3

 الطبيعية العوائق
 والصحاري كالغابات
 واجلبا 

 ضمن تق  ال ،:4
 لعمالقةا الدو  فئات

 من غالًبا والضخمة
 املساحة ناحية

 بالكثافة تتسم ـ:5
 ) العالية، السكانية

 حق للشعب يكون .1
 إدارة يف املشاركة

 الشئون املركزية
 فيدرالي بدستور تتمت  .2
ال ميكن إن تتحو  إىل  .3

 احتاد كونفدراىل 
 احلكومات متثيل يتم .4

السلطة   يف احمللية
 جانب إىل املركزية

 حيقق مما دارةاإل
التوازن   ويوس  
املشاركة يف إدارة 

 الدولة 
 املتعلقة األمور .5

 اختصاص من بالسيادة
 املركزية احلكومة 

 وحدها
 بني التوازن حتقق .6

   املركزية السلطة
 لكل والسلطات احمللية

 والية

  االحتاد فى  دولة كل حتتفظ
 .املستقلة عاصمة -أ
 إىل تتحو  أن املمكن من -ب

 مرحلة فى فيدرالي احتاد
 سويسرا( ( الحقة

 حبق دولة كل تتمت  -ت
 مستقل بشكل التمثيل

 النقدية العملة دولة لكل -ث
 جبانب   أنه بها، اخلاصة

 عملة هناك يكون قد
االحتاد،   لدو  واحدة

 االحتاد  يف كاليورو
 .األوربي

ُعلُمها  دولة لكل -ج
 .اخلاص ودستورها

ة بالسيادة االمور املتعلق:ـ 2
من اختصاص حكومات 

 االقاليم
  اقل انواع الدو  شيوعًا:ـ 3

 االوربى االحتاد اهلند ــ الربازيل ــ اسةاليا اليابان ــ الصني ــ فرنسا الدو 
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 أهمية أكثر ،وأيهما االشكا  هه  صنف املختلفة الدو  بأشكا  اخلاصة اخلرائط من عدد إمامك
 ؟وملاذا؟ السياسية اجلغرافيا يف

 
 

 
 
 

 اليابان جمزأة حبرية دولة ـ:4 فرنسا منتظم شكل ذات دولة ـ:1
   لصني املساحة كبرية دولة ـ:5 شيلى مستطيل شكل تذا دولة ـ:2
 االمريكية املتحدة الواليات جمزاه برية دولة ـ:6 افغاستان بروز ذو مندمج شكل ذات دولة ـ:3

 



  10   
  

 
 ( اجليبية الدولة) احملتوى شكل ليسوتو منتظم مندمج فرنسا
 الربوز ذات مندمج افغاستان  شريطى مستطيل شيلى

        حبرية جمزأة اليابان
 

  الدولة اشكال افضل املنتظم املندمج الشكل افضل -
 منها املميزات من عددب املندمج الشكل ذات الدول يتميز

قدرة احلكومة على حتقيق أفضل اتصا  وسيطرة على أجزاء الدولة؛ وذلك ألن أطرافها تكون على  .1
  .أبعاد متساوية من مركز الدولة

 .ُحسن اإلدارة الداخلية للدولة؛ ألن طو  حدود الدولة يكون قصريا بالنسبة إىل مساحتها .2
                على احلدود. يقلل من فرص االحتكاك والنزاع .3
 توفر جليشها احلرية املكانية للحركة ـ  .4

 
 

 
  العرض ودوائر الطو  خلطوط بالنسبة الدولة موق  الفلكى املوق 

 هها ان اى مفتوحة مائية مسطحات على اجلغرايف موقعها يشرف التى الدو  البحرية الدولة
 اخلارجي بالعامل اتصا  له املسطح

 تتصل وهى  بالبحر مباشر اتصا  هلا ولي  الياب  داخل تق  التى الدو  هى ـ: احلبيسة الدولة
 مثل  اجملاورة الدو  اراضى فى املرور طريق عن ذلك يتم حبرا اخلارجى بالعامل
  وافغانستان اثيوبيا

 املواق 
 االسةاتيجية

 املالحة طرق يف حتكمها وامكانية ألشرافها نظر بالغة أهمية تكتسب املواق  هى
  الربية، أو الدولية البحرية

 املعامل واضحة سياسية حبدود احملددة الدولة تشغلها اليت االرض رقعة هي املساحة
 دوليا بها ومعةف

 فرنسا: ذلك أمثلة ومن  تقريبا متساوية اطرافها ىلإ الدولة وسط من املسافة املندجمة الدولة
  الدائرة إىل األشكا  أقرب وهو وبلجيكا، ومصر

 املندجمة الدولة
 الربوز ذو

 دولة مثل أخرى، دولة داخل يربز منها، جزء عدا مندجمة الدولة تبدو شكل
 وافغانستان الكونغو،

 شكل ويكون ، عرضها أمثا  ستة طوهلا بلغ إذا الدولة على الشكل هها يطلق املستطيل الشكل
 اجلنوب، إىل الشما  من طولي بشكل ميتد الهى املستطيل من قريب الدولة

  وايطاليا  وشيلى والنرويج السويد: مثل

  جغرايف مةابطة غري الدولة أراضي فيه تكون الهي الشكل هو اجملزاة الدولة

 او اجليب الدولة
 احملتوى

 يف باملرور اال اليها الوصو  ميكن وال اخرى دولة حدود داخل تق  اليت الدولة
  هلا املطوقة الدولة واجواء اراضى
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        العرض لدوائر بالنسبة املوقع اهمية
  عرضية دوائر عدة ضمي الدولة امتداد كان/  اذا حيدث ماذا 

  الدولة وقوة الفلكي وقعامل بني العالقة ما
 :ـ يؤثر فى النشاط البشرى للسكان2حتديد املالمح العامة ملناخ الدولة                 :ـ 1

 للدولة البحري املوقع أهمية
      وللماذا؟       البحرية والدولة الداخلية الدولة  تفضل الدول اى

 الدولة قوة البحري املوقع بني العالقة ما
 صا  الدولة بالعامل اخلارجي دون عوائق أو دون حتكم دولة أخرى.وسيلة ات 
   زيادة احتكاك الدولة  حضاريا بغريها من الدو 
 متتعها بالثروات البحرية املختلفة املوجودة فى مياهها 

   اعتبارات عدة على للدول البحرية املواقع هميةأ تتوقف
  عوامل عدة على البحرية املواقع اهمية تتوقف ، دلل
   طو  السواحل ،أهمية املسطحات املائية           الظهري الساحلى هلا.  )) 

 املائية املسطحات على إشرافها حيث من البحرية الدول ختتلف
  املوقع حيث من والسعودية مصر تتشابة
  تشيلي –دو  تشرف على البحر بواجهة حبرية واحدة، مثل : سوريا 
  دو  تشرف على البحر بواجهتني مثل: مصر واململكة العربية السعودية 
 لياباندو  تشرف على البحر من مجي  جهاتها، وهى الدو  اجلزرية مثل: بريطانيا وا  

  اخرى دول بأراضي للمرور احلبيسة الدول تسعى
  عليها سلبى تأثري له اليابس داخل الدولة وقوع

  مفتوحة مائية مسطحات باى تتصل ال اليابس داخل دولة وقوع/  نتائج ما
 اخر  دولة يابس داخل بأكملها ما دولة وقعت/   اذا حيدث ماذا

  اخلارجي للعامل حبرًا اتصاهلا يف صعوبة جتد اليت الدول من والنمسا اسويسر/  العبارة خطأ او صحة  على برهن
  عن طريق املرور  اخلارجيالن الدو  احلبيسة لي  هلا اتصا  مباشر بالبحر ويتم االتصا  بالعامل

 وأوغندا  فى أراضي الدو  اجملاورة  مثل اثيوبيا وافغانستان
 اجملاورة للدول بالنسبة الدولة موقع اهمية: تفسر مب

 ( حدين ذو سالح)  سلبية واخرى اجيابية آثار اجملاورة الدول كثرية
    الدول من كبري عدد مع ما دولة حدود اشرتاك/  على املرتتبة النتائج ما

 سب  جياورها اليت السودان مثل املشكالت من العديد  يسبب اجملاورة الدو  كثرة:ـ  سلبى تاثري
 .دو 
 أوربا، غربي دو  مثل قوتها زيادة وبالتاىل  التعاون حتقيق إىل دىيؤ قد ـ: اجيابى ثاثري

 االسرتاتيجية املواقع أهمية:  تفسر مب
 والسلم احلرب وقت بالغة اهمية االسرتاتيجية املواقع تكتسب

  اسرتاتيجية مبواقع العربية الدول بعض تتمتع/ دلل
  ( عمان سلطنة ـت جيبوتى ــ باملغر ــ مصر) العربية الدول مواقع بني الشبة أوجه وضح
  نظر ألشرافها وامكانية وحتكمها يف طرق املالحة البحرية الدولية أو الربية، سواء فى احلرب او

 السلم 
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  :مضيق باب اليمن وجيبوتي حيث يشرفان على  قناة السوي ، مصر يوجد بها ومن مناذجها
 ضيق جبل طارقاملغرب واسبابنا يشرفان على ماملندب، 

   الدولة قوة فى املؤثرة العوامل من التضاريسية املظاهر تعد ـ: تفسر مب
  الدولة بقوة التضاريس عالقة ما

 تؤثر التضاري  يف النواحي العسكرية فهى اليت حتدد سري العمليات العسكرية. 
 تؤثر التضاري  يف مدى استثمار موارد الدولة املائية واملعدنية 
 نشطة البشرية وتوزي  السكان يف الدولةتؤثر التضاري  يف األ 
 . 

  السياسي وزنها الدولة أهمية حتديد على مباشر وغري مباشر بشكل املناخ وثري
  الدولة قوة على املناخ اثر وضح

 بالنسبة"  معتداًل يكون ان أم"  متنوع الدولة مناخ يكون أن/"  افضل ايهما دراستك خالل من
  وملاذا ؟ الدولة لقوة

ر املناخ بشكل مباشر وغري مباشر على حتديد أهمية الدولة وزنها السياسي حيث يوثر يف نوع النبات يوث
 والعد يدمن االنشطة البشرية ويتضح ذلك من خال  والبنات الطبيعي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    الدولة موارد من مورد املعتدل مناخ يعد/  العبارة خطا او صحة  حدد

    الدولة وقوة املعتدل املناخ بني العالقة ما
           اقتصاديا؟ للدولة املعتدل املناخ نتائج ما 

 البشرية واالنشطة املعتدل" املناخ بني العالقة ما
 يساعد واالقتصادية البشرية األنشطة فاعلية من يزيد ألنه الدولة موارد  من مورد املعتد  املناخ
 املتوسط البحر حوض دو   مثل  وتطورها الدولة  تقدم على

   وكندا روسيا مشال يف املناخ قسوة نتائج ما
 متطرفًا الدولة يف املناخ كان/  اذا حيدث ماذا
 البشرية االنشطة فاعلية من احلد يف يسهم املناخي التطرف ـ دلل

 قليلة أو خالية مناطق وجعلها البشرية، األنشطة فاعلية من احلد إىل احلار أو البارد املناخ يؤدي
 إفريقيا مشا  معظم فى احلارة والصحاري الربودة، بفعل كندا ومشا  روسيا مشا : مثل السكان

 .واجلفاف احلرارة بفعل

املناخ املعتد  مورد من  موارد الدولة ألنه يزيد من فاعلية    املعتد  املناخ
ساعد على تقدم  الدولة وتطورها  األنشطة البشرية واالقتصادية ي

 .مثل  دو  حوض البحر املتوسط
 املتطرف املناخ

 ـ احلرارة شديد)
  الربودة شديد

يؤدي املناخ البارد أو احلار إىل احلد من فاعلية األنشطة البشرية، 
وجعلها مناطق خالية أو قليلة السكان مثل: مشا  روسيا ومشا  

ارة فى معظم مشا  إفريقيا كندا بفعل الربودة، والصحاري احل
  .بفعل احلرارة واجلفاف

يسهم التنوع املناخي للدولة يف تنوع اإلنتاج الزراعي الهي يعمل   املناخي التنوع
على تنوع األنشطة االقتصادية مما يؤدي إىل التكامل بني أقاليم 

                                                                             الدولة وتعزيز وحدتها الوطنية
مثا  :  الواليات املتحدة األمريكية منوذج هلها التكامل حيث 

 يكثر فيها األقاليم املناخية
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  وملاذا تفضل ايهما دراستك خالل من
  الدولة لقوة بالنسبة معتدال يكون ام منتوع الدولة مناخ يكون ان

  الذانى االكتفاء رجةد من اقرتاب فى للدولة املناخى التنوع يسهم/  دلل
 مما االقتصادية األنشطة تنوع على يعمل الهي الزراعي اإلنتاج تنوع يف للدولة املناخي التنوع يسهم
                                                                             الوطنية وحدتها وتعزيز الهانى االكتفاء درجة من اقةاب و الدولة أقاليم بني التكامل إىل يؤدي
 املناخية األقاليم فيها يكثر حيث التكامل هلها منوذج األمريكية املتحدة الواليات:   مثا 

 ؟ .للدولة الطبيعية املوارد من مهمًا موردا الغابات متثل
  الدولة بقوة الغابات عالقات ما
 األخشاب لبناء وصناعة السفن واألثاث. انتاج 
 .توفري املطاط الهي يدخل يف صناعة إطارات الطائرات والسيارات 
 . تعد أحد مصادر الدخل القومي لبعض الدو 
        تقدم فوائد حربية كاللجوء إليها واالحتماء فيها أثناء احلروب 

  للدولة، السياسي الكيان يف تأثريا السطح ظاهرات أكثر من األنهار تعد
  الدولة بقوة   الدوليةاالنهار /  بني عالقةال ما
 الن بعض االنهار اختهت بعضها كحدود سياسية 
  تشةك فيها أكثر من دولة مشاكل سياسية بني الدو  وبعضها سواء فى  اليتتثري األنهار الدولية

 اقتسام امليا ، أو املالحة الدولية بها،
 ين والدانوب خاصًا للدو   لية مبثابة أحد طرق اتصاهلا بالعامل اخلارجي مثل نهرى الراتعد األنهار الدو

 احلبيسة
 ؟ الدولة على سلبية آثار هلا اجلبال

  ،يسبب وجود اجلبا   صعوبة االتصا  بني أجزاء الدولة 
  ،وإعاقة حتقيق التنمية الشاملة 
 مثل: أقلية إقليم كتالونيا فى إسبانيا.تعزيز روح االنفصا  لبعض األقليات فى بعض الدو   

 الدول؟  قوة زيادة يف تساهم   للمرتفعات اجيابية جوانب هناك
  الدولة لقوة بالنسبة املرتفعات اهمية/  تفسر مب

  الدول من كثري يف سياحية مناطق املرتفعات تعد/  دلل
 يجية فى املراقبة والدفاع.متنح اجلبا  الدولة مزيد من القوة؛ ألنها تشكل مواق  اسةات -1
 تشكل اجلبا  حدودا طبيعية واضحة بني كثري من الدو  كجبا  الربان  بني إسبانيا وفرنسا. -2
تشغل املناطق اجلبلية فى كثري من الدو  مناطق سياحية. إما لالصطياف مثل جبا  بالد الشام،   -3

 با.أو مناطق للتزجل على الثلوج شتاء  مثل جبا  األلب فى أور
 .تعد أساس الصناعة اليتتوجد بها الثروات املعدنية  -4

 التضاريس؟ مظاهر حيث من العامل دول ختتلف دلل
  الدولة بقوة التضاريس عالقة ما
   مثل: هولندا،  وأملانيا. السهليفهناك دو  يغلب على أراضيها الطاب 
 و دو  متنوعة  يف مظاهر ودو  يغلب على أراضيها الطاب  اجلبلي كسويسرا واليابان مثال 

 السطح مثل مصرو الربازيل
 السكاني بالتجانس وهولندا املانيا من كل تتمتع/  تفسر مب

    السهلى الطابع ذات الدول يف واملواصالت النقل سهولة على املرتتبة النتائج ما
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تعزيز الوحدة لهلك تتمت  بســهولة االتصا  واالمتزاج الثقايف، و  سهليالن كالهما ذات طاب   
 التجان  بني ســكان  الدولة

 
 
 

 العبارة اشرح"   اخلارجية السياسية" قاريًا أو حبريا سواء" اجلغرايف الدولة موقع يوجه
  جغرافيًا شرحًا

  باألدلة رأيك أيد)  ؟"  الداخلية ولةالد" أم البحرية الدولة/  افضل ايهما دراستك خالل من
 زيادة  .حبريًا :ـ وسيلة اتصا  الدولة بالعامل اخلارجي دون عوائق أو دون حتكم دولة أخرى

 احتكاك الدولة  حضاريا بغريها من الدو 
     بريًا :ـ تضطر الدولة االتصا  بالعامل اخلارجي حبرا يتم ذلك عن طريق املرور يف أراضي الدو

 اورة  مثل اثيوبيا وافغانستان اجمل
        ؟ قوتها على كبري اثر للدولة الكبري للمساحة

 ؟ الدولة وقوة الكبرية املساحة بني العالقة ما
  املوارد املعدنية  يفتزيد من احتمالية التنوع فى الةكيب اجليولوجي، والتنوع 
 تيح للدولة أن تتبنى نظرية الدفاع بالعمق 
  ل اإلمكانيات االقتصادية على أن تضم عدد كبري من السكان استغال  املوارد  يفتساعد 

 االقتصادية
  تتيح للدولة وقت احلرب فرصة إبعاد مصانعها وسكانها عن املناطق املهددة بالعدوان إىل مناطق آمنة

    هلا؟ حتديات األحيان بعض يف الدولة مساحة اتساع ميثل
 ؟ سلبياتال من العديد الكبري املساحة

 حتتاج منها إىل جهود وإمكانيات كبرية  والسيطرة على أجزائها املةامية األطراف
  احلرب وقت يف العمق من الدفاع نظرية على املساحة الكبرية الدول تعتمد/  دلل

 العمق من الدفاع ونظرية املساحة الكبرية الدول بني العالقة ما
  الثانية العاملية احلرب فى السوفييت واالحتاد الصني مهااستخدا اليت االسرتاتيجية تشابهت/  ايد
   حيث  تتخلى الدولة عن جزء من اراضيها ثم تعاود السيطرة علية مرة اخرى 

يف مواجهة املانيا أثناء احلرب العاملية الثانية حيث  السوفييتمثا  الصني  يف مواجهة اليابان واالحتاد 
 بقسوة املناخ فيها  وانهكهضيها قاموا  باستدراج العدو  داخل أرا

   حدين ذو سالح الصغرية الدولة تتميز/  دلل
  احلجم صغري الدولة واحتالل اخرتاق يسهل/  دلل
  للدولة الصغري للمساحة السلبية اإلجيابية االثار وضح/  دلل

 سلبية آثــــار اجيابية آثـــار 
 ضبط الدولة وإدارتها بسهولة. 
 ء الدولة تنمية مجي  أجزا

 وتطويرها
  سهولة حصر واستئمار كل

  موارد الدولة

  يسهل اخةاقها والسيطرة عليها فى حالة
احلرب مثل سيطرة املانيا على هولندا وبلجيكا 

اثناء احلرب العاملية الثانية والعراق على 
  1990الكويت عام 

  ث الطبيعية اذا تعرضت اكثر تأثري بالكوار
 هلا كالزالز  واالعاصري
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 .السياسية العامل خريطة علي الدول مساحة يف واضح تباين هناك
 خريطة العامل من حيث  فبعضها تبلغ مساحته عدة ماليني  يفجند هناك  تباين واضح  اخلريطة  بتأمل

على عك  دولة الفاتيكان   2مليون كم 17,6من الكيلو مةات املربعة مثل روسيا االحتادية  
  2التى تبلغ مساحتها اقل من  كم.

                  الدولة مساحة أهمية حتدد عوامل عدة توجد
 املربعة مرتات بالكيلو الدول تقاس ال

 1 حجم املوارد وتنوعها.  :ـ 
 2ـ قدرة السكان العلمية والتكنولوجية على استغال  املوارد: 
 3وزيعهم مبا يتناسب م  املوارد.    :ـعدد السكان وت 
 4ـ سهولة االتصا  بكافة أرجاء الدولة: 
 5ـ النظم االقتصادية والسياسية السائدة فى الدولة:. 

    جغرافيًا مرتبطة غري الدولة أراضي تكون اجملزًا الشكل/  دلل
 .خمتلفة أمناط للدولة اجملزأ للشكل ـ: دلل  

            جمزأة برية دولة ةاملتحد الواليات تعترب/  دلل
  جمزأة حبرية – برية دولة ايطاليا تعترب/  دلل  

 .دو  برية حبرية جمزأة دو  برية جمزأة دو  حبرية جمزأة
وهى الدو  اجلزرية  
التى تفصل امليا  بني 

) اليابان جزرها مثل
 وإندونسيا  (

 
 

وهى الدو  اليت 
تفصل بني أراضيها 
دو  أخرى مثل: 

التابعة  أالسكا
للواليات املتحدة 

 وتفصل بينهما كندا

  وهى الدو  التى يكون جزء من
أراضيها متصل م  الياب  واجلزء 

اآلخر موجود كجزيرة فى البحر مثل 
 إيطاليا اليت تتجزأ اىل 

  شبه جزيرة إيطاليا 
  وجزيرتي سردينيا وصقلية التابعتني هلا

واللتني تنفصالن عنها مبيا  البحر 
 وسطاملت

 
 دلل :ـ التقدم العلمي والتكنولوجي دور يف التقليل من أثر املناخ السليب علي الدولة.

 واملناخ السلبى  والتكنولوجي العلميما العالقة بني التقدم 
 يف تقليل من أثر املناخ السلبى على الدولة  العلميمب تفسر / ساهم التقدم 

ل من أثر املناخ السليب على الدولة من خال  التقدم فى التقدم العلمي والتكنولوجيا أسهم فى التقلي
 وسائل النقل واملواصالت، ووسائل التكييف، والزراعة احلديثة فى البيوت البالستيكية.

 .الذاتي االكتفاء درجة من االقرتاب يف للدولة املناخي التنوع يسهم ـ:دلل
  والتكامل اتىالذ االكتفاء من كبري بدرجة املتحدة اتيالوال تتميز/ دلل

  الدولة قوة يف املتنوع املناخ يوثر
  املتحدة الواليات يف املناخي التنوع على املرتبية النتائج ما

يسهم التنوع املناخي للدولة يف تنوع اإلنتاج الزراعي الهي يعمل على تنوع األنشطة االقتصادية مما 
 ية                                                                            يؤدي إىل التكامل بني أقاليم الدولة وتعزيز وحدتها الوطن

 مثا  :  الواليات املتحدة األمريكية منوذج هلها التكامل حيث يكثر فيها األقاليم املناخية
                  الدول بعض اقتصاد منو على احلشــائش وفرة ســاعد ـ: دلل
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ة للثروة احليوانية مما يزيد إنتاج األلبان واللحوم واألصواف كما يف اسةاليا حيث متثل مراعي طبيعي
 واألرجنتني

  السياسية اجلغرافيا فى اهمية اشكال اكثر من مصر احليبة بلدك يف الدولة شكل
  الدول اشكال افضل املنتظم  املندمج الشكل يعد/  دلل   

 وسكانها مساحتها على رتهاوسيط للدولة املنتظم الشكل/  بني العالقة  ما
 الن شكلها مندمج  منتظم هو افضل اشكا  الدو  بسبب 

. قدرة احلكومة على حتقيق أفضل اتصا  وسيطرة على أجزاء الدولة ذلك ألن أطرافها تكون على 1
 أبعاد متساوية من مركز الدولة

 إىل مساحتها.. حسن اإلدارة الداخلية للدولة ألن طو  حدود الدولة   قصريا بالنسبة 2
 . يقلل من فرص االحتكاك والنزاع على احلدود                                                      3
 :ـ توفر جليشها احلرية املكانية للحركة4

 
 
 

 .اجلهات مجيع من أخري بدولة لةدو إحاطة  ـ: على املرتبية النتائج ما
      الدولة قوة يف يؤثر شكلها احملتوة الدولة تفسر مب

  حمتوى دولة مصر كانت/  اذا حيدث ماذا 
                                          اجليب للدولة احملتوي الشكل نتائج ما

 احملتوى للشكل/  املوجة النقد ما  
   بها احمليطة الدول مع الطيبة بعالقات االحتفاظ عى احملتوى الدولة حترص/  رةالعبا خطأ او صحة على دلل
  ضعفة واقتصادية سياسية ارادة ذات احملتوى دول/  تفسر مب
 يف سياســتها الداخلية واخلارجية الدولة املطوقة هلا احملاطة بها الدولة   اتباع 
 ة يضعف قوتها السياســية واالقتصادية والعســكري 
 تســعى  الدولة اجليبية للحفا  على عالقاتها الودية م  الدولة املطوقة هلا 

                                  للدولة املستطيل الشكل  ـ: على املرتتبة النتائج ما
  الشكل مستطيلة مصر كانت/ اذا حيدث ماذا

                     ؟  ومزايا عيوب  له للدولة الطولي الشكل دلل.
  وجود بعض املشاكل السياسية سواء فيا يتعلق باالتصا  أجزاء الدولة او الدفاع عنها 
 . تنوع املناخ واالنتاج يف الدولة اذا كان االمتداد من الشما  اىل اجلنوب 
  ع االنشطة عدم تنو بالتالي اذا كان االمتداد من الشرق اىل الغرب ال يؤدى اىل تنوع املناخ :ـ

 مثل  تركيا  ومنغوليا، البشرية 
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                                                                                                                   االمثلة ذكر مع  احلبيسة والدول ، البحرية الدول بني الفرق ما
 

 احلبيسة الدو  البحرية الدو 
  هى الدولة التى يشرف موقعها

اجلغرايف علي مسطحات مائية 
مفتوحة )أي ان هها املسطح له 

 اتصا  بالعامل اخلارجى(  
 صر والسعودية فرنسا سوريا م 

   هى الدو  التى تق  داخل الياب
ولي  هلا اتصا  مباشر بالبحر  وهى 
تتصل بالعامل اخلارجى حبرا يتم ذلك 
عن طريق املرور فى أراضي الدو  

 اجملاورة  مثل اثيوبيا وافغانستان
 

  والسهلية بيةاإلجيا االثار حيث من للدولة املرتفعة واملناطق السهلية املناطق قارن
                        الدولة قوة تقدير يف سلبى ودور إجيابي دور هلا التضاريس/  تفسر مب

  الدول من كثري يف سياحية مناطق املرتفعات تعد/   دلل
 للدولة املرتفعة واملناطق السهلية املناطق  من لكل  السلبية االثار وضح/   دراستك خالل من
 املرتفعة واملناطق السهلية املناطق  من لكل االجيابية االثار وضح/   دراستك خالل من

 
  السلبية االثار  اإلجيابية االثار    
 

املناطق 
 السهلية 

 .تنوع اإلنتاج الزراعي ووفرته:ـ 1
ًتطور العمران واألنشطة الصناعية  :ـ 2

 والتجارية؛ نظرا لسهولة النقل 
 .يةواملواصالت و إنشاء البنية التحت

ــهولة االتصا  واالمتزاج الثقايف، :ــ س3
 وتعزيز الوحدة بني ســكان  الدولة

جتعل الدولة 
مكشوفة، وأقل منعة 

أثناء تعرضها 
 لالحتال 

املناطق 
  اتاملرتفع

ألنها  ؛القوة من مزيد الدولة املرتفعات متنح (1
املراقبة  يف اسةاتيجيةتشكل مواق  

 .والدفاع
 بني واضحة طبيعية حدودا املرتفعات تشكل (2

 بني الربان   جبا  مثا  الدو  من كثري
 وفرنسا إسبانيا

 الدو  من كثري يف املرتفعة املناطق تشغل (3
 سياحية مناطق

     ،لالصطياف مثل جبا  بالد الشام 
   مناطق للتزجل على الثلوج شتاء  مثل جبا

 األلب فى أوربا
تعد أساس  اليت املعدنية الثروات بها توجد (4

 الصناعة.

  صعوبة االتصا  بني
 أجزاء الدولة

  إعاقة حتقيق التنمية
 الشاملة

   تعزيز روح االنفصا
لبعض األقليات فى 
بعض الدو  مثل: 
أقلية إقليم كتالونيا 

 فى إسبانيا
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 الدول واهم املفهوم حيث من املستطيل الشكل و املنتظم الشكل/  بني قارن
 املستطيل شكلال املنتظم الشكل 

الشكل الهى  تكون فيه املسافة   املفهوم
من وسط الدولة إىل اطرافها 
متساوية تقريبا وهو أقرب 

 األشكا  إىل الدائرة

يطلق هها الشكل على الدولة إذا بلغ 
طوهلا ستة أمثا  ً عرضها، ويكون 

  .شكل الدولة قريبا من املستطيل
وقد يكون امتداد الدولة من الشما  

 جلنوب                         إىل ا
الكونغو، وافغانستان و فرنسا  اهم الدو  

 ومصر وبلجيكا
 شيلى و إيطاليا تركيا  ومنغوليا،

 
  ومنغوليا ايطاليا بني واالختالف الشبة أوجه ما

 
   الدولة قوة على الشكل وتاثري منهما كل يف  شكل حيث من وشيلى ليسوتو بني الفرق ما

   الدولة قوة على واثره الشكل حيث من وإيطاليا  ليسوتو دولة بني قارن

 
 
 
 
 

 منغوليا ايطاليا 
الش
 بة 

  كالهما ذات شكل مستطيل .1
علق باالتصا  أجزاء الدولة او يواجهان املشاكل السياسية سواء فيما  يت .2

 الدفاع عنها 
االخ

 تالف 
من الشما  اىل  متتددولة شريطية  .1

 اجلنوب 
 تنوع املناخ واالنتاج يف الدولة  .2

دولة شريطية عرضية متتد من  .1
    الشرق اىل الغرب 

لعدم قطعها عدد  عدم تنوع املناخ  .2
 كبري من دوائر العرض 

 ـ ايطاليا  شيلى ليسوتو 
 طولية املستطيل  (جيوب)احملتوى الشكل 
اتباع  الدولة احملاطة بها  يف  .1 التاثري 

واخلارجية  سياســتها الداخلية
 الدولة املطوقة هلا

يضعف قوتها السياســية  .2
 واالقتصادية والعســكرية 

تســعى  الدولة اجليبية للحفا   .3
على عالقاتها الودية م  الدولة 

 املطوقة هلا
 

أ:ـ  وجود بعض املشاكل 
يتعلق  فيما السياسية سواء 

باالتصا  أجزاء الدولة او الدفاع 
 عنها 

خ واالنتاج يف تنوع املنا .ب
من  حيث متتد الدولتان الدولة 

 الشما  اىل اجلنوب
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  الشكل حسب التالية الدول صنف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (   الدولة قوة عناصر كأحد) املغرب دولة وموقع اوغندا موقع بني الفرق ما
 موق  دولة املغرب موق  اوغندا

تق  داخل الياب   اليتالدو  من هى 
ولي  هلا اتصا  مباشر بالبحر  وهى 

حبرا يتم ذلك عن  اخلارجيتتصل بالعامل 
 طريق املرور 

اسةاتيجي حيث  مواق الدو  ذات هي من 
موقعها تكتسب  تق  على مضيق جبل طارق و 

نظر ألشرافها أهمية بالغة وقت احلرب والسلم 
وامكانية حتكمها يف طرق املالحة البحرية 

 الدولية أو الربية،
 

   الكبري املساحة وسلبيات الصغرية املساحة سلبيات/  بني قارن
 

 يات املساحة الكبريسلب سلبيات املساحة الصغرية
  يسهل اخةاقها والسيطرة عليها فى حالة

احلرب مثل سيطرة املانيا على هولندا 
وبلجيكا اثناء احلرب العاملية الثانية والعراق 

  1990على الكويت عام 
   اكثر تأثري بالكوارث الطبيعية اذا تعرضت

 العاصريهلا كالزالز  وا

حتتاج منها إىل جهود وإمكانيات كبرية  
والسيطرة على أجزائها املةامية 

 األطراف
 

        الدولة وشكل وتصنيفها العاصمة حيث من واليابان فرنسا بني قارن
 

 اليابان فرنسا 
 طوكيو باري  العاصمة
 مستحدثة تارخيية ــ قدمية 

 حبرية جمزا  مدجمة منتظمة شكل الدولة

 شكلها الدولة شكلها الدولة

 الشكل  املستطيل )الشريطي( تركيا مندمج منتظم مصر
 )الشكل  املستطيل )الشريطي منغوليا مندمج منتظم بلجيكا
 جمزاة حبرية اليابان مندمج منتظم فرنسا

 الكونغو
 الدميقراطية

 جمزاة حبرية إندونيسيا مندمج منتظم ذو الربوز
الواليات املتحدة   مندمج منتظم ذو الربوز أفغانستان

 األمريكية
 جمزاة برية

 دولة حمتوى ليسوتو الشكل  املستطيل )الشريطي( شيلي

 إيطاليا
الشكل  املستطيل )الشريطي( + 

  حبرية جمزأة()دولة برية 
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  منهما كل مثال اعطاء مع احلبيسة والدولة اجليبيه الدولة بني واالختالف الشبة أوجه 

   الرئاسي شبة والنظام الربملاني النظام بني االختالف وأوجه الشبة أوجه بني قارن     

 
 

  
 .........املوق  اىل بالنسبة وداخلية حبرية دو  اىل الدو  تصنف -1

 ( اجملاورة الدو  - االسةاتيجى – اجلغرافى – الفلكى) 
 ( هامشى – حبرى – داخلى – اسةاتيجى)   الدو  ملواق  بالنسبة... .. اوغندا موق  يعترب -2
 ...................... ىعل البحرية املواق  اهمية تتوقف -3

 ( املائية املسطحات عدد - الساحل طو  - العرض دوائر - الدولة موق ) 
 ........... حبرية واجهة ذات الدو  من وتشليى سوريا تعترب -4

 (اجلهات مجي  - جهات ثالث – واجهتني – واحدة)
 حبرتني بواجهتني البحر على............  من كل تشرف -5

 ( والسعودية مصر - ومصر سوريا  - وتشليى سوريا - واليابان ابريطاني) 
 .................... قارة هى حبيسة دو  تضم التى القارات اكثر -6

 ( اوربا – اجلنوبية امريكا - اافريقي – اسيا) 
 دوليا اهلامشية املواق  من.......  موق  يعترب -7

 ( فرنسا – نيوزيلندا – الربازيل – املتحدة الواليات) 
 ......... نظرية على تعتمد ان الكبرية املساحة ذات الدولة تستطي  -8

 ( البحرية القوى - الربية القوى - بالعمق الدفاع - الهرية) 
 ........... الدولة شكل هو متساوية اطرافها اىل الدولة وسط من املسافة تكون ان -9

 النظام شبة الرئاسي النظام الربملاني 
اوجة 
 الشبة 

 كل منهما له برملان منتخب من الشعب
كالهما احد انظمة احلكم يف الدو  اليت تنظم العالقات بني السلطات 

 الثالث 
اوجة 

 االختالف 
 :ـ الرئي  امللك يسود وال حيكم 1
:ـ يتوىل رئي  الوزارء احلكم وهو 2

 منتخب من الشعب 

السلطة مشةكة بني :ـ 1
 احلكومة وينظمها الدستور 

 احلبيسة الدولة الدولة اجليبيه 
 كالما تق  داخل الياب  ولي  هلا اتصا  مباشر بالبحر الشبة 

اتباع  الدولة احملاطة بها  يف سياســتها   االختالف 
 الداخلية واخلارجية الدولة املطوقة هلا

  يضعف قوتها السياســية واالقتصادية
 والعســكرية 

  تســعى  الدولة اجليبية للحفا  على عالقاتها
 ية م  الدولة املطوقة هلاالود

  مثا  لوسيتو  احملتواة بدولة جنوب افريفيا 
 

ال ختض  يف عالقاتها داخليا 
وخارجية بالدو  اجملاورة وهلا 

سيادة مستقلة  يتم ذلك عن طريق 
املرور يف أراضي الدو  اجملاورة  

 مثل اثيوبيا وافغانستان
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 ( اجليوب – طيلاملست النحيل - بروز ذو املندمج - املندمج )
 املنتظم الشكل ذات الدو  امثلة من........ تعترب -11

 ( افغاستان – فرنسا – اليابان – املتحدة الواليات) 
        ..... الشكل هو منها جزء عدا ما متساوية اطرافها اىل وسطها من املسافة فية تكون الهى الدولة شكل -11

 ( اجملزا الشكل - النحيل املستطيل - زبرو ذو املندمج - املندمج)           
 بروز ذو املندمج الشكل ذو الدو  امثلة من..............  دولة تعترب -12

 ( افغاستان – تشليى – فرنسا – املتحدة الواليات) 
 عرضها امثا  ستة طوهلا بلغ اذا .……الدولة شكل على يطلق -13

 (احملتوى - املندمج – اجملزا – املستطيل) 
 الطوىل املستطيل الشكل ذو الدو  من........  دولة تعترب -14

 ( شيلى – اندونسيا – تركيا – فرنسا) 
 الغرب اىل الشرق من طوىل امتداد ذو الدو  من...  دولة تعترب -15

 ( فرنسا – تركيا – اندونسيا – شيلى) 
 ( املندمج – اجملزا – احملتوى – املستطيل)    جغرافيا مةابطة غري فيه الدولة تكون هو...  الشكل -16
 .....شكلها دولة املمتحدة الواليات لهلك كندا بينهما تفصل املتحدة للواليات التابعة االسكا -17

 (حمتوا  - وحبرية برية جمزا - حبرية جمزا - بريا جمزا)
 ............... شكلها دولة ايطاليا تكون فبهلك اليطاليا التابعني وصقلية سريدنيا جزرتى -18

 (حمتوا  - وحبرية برية جمزا - حبرية جمزا - بريا جمزا)
 واحدة بدولة اجلهات مجي  من حماطة كانت اذا..............  الدولة شكل على يطلق -19

 ( حمتوى -جمزا - مستطيل - مندمج) 
 افريقيا جنوب بدولة احملتوى الدو  من...  دو  تعترب -21

 ( التشيك – ليربيا – وتوليس – مارينو سان) 
 ( ملناخا – الشكل – املساحة – املوق )   الدولة اهمية حتديد يف مباشر غري او مباشر بشكل...  يؤثر -21
 املناخى التنوع لتكامل منوذجا..............  دولة متثل -22

 املانيا – فرنسا - املتحدة الواليات - مصر)
 .واملانيا والدمنارك هولندا دولة على.........  التضاريسى الطاب  يغلب -23

 (البحرى -اهلضبى - السهلى - اجلبلى) 
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 ...........            قدمية عاصمة ـ:1
 ................                مستحدثة عاصمة ـ:2
 ...........         احمليط  ـ:3
 ............. دولة ـ:4
 ......... امامك التى الدولة شكل حدد ـ:5

 
 

 

 

 .................      للمهاجرين املرسلة الدول من ـ:2     ..........            كبري سكاني عدد ذات دولة ـ:1
 .............     الرمسية اللغات بها تتعدد  دولة ــ:4      ..........   للمهاجرين مستقبلة منطقة ـ:3   
 الغذائي اإلنتاج من نسبى ذاتي اكتفاء بها دولة ـ:6...........        التكنولوجيا من متقدمة  دولة ـ5
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 التنظيمية القوة ـ:3                    التكنولوجيا  ـ:2                 السكان خصائص ـ:1
 

 السن: مثل أخرى عن بشرية جمموعة متيز اليت السكانية اخلصائص جمموعة السكان خصائص
 إخل... التعليمية واحلالة والديانة واللغة والنوع

 .اإلنتاج عمليات فى املستخدمة والوسائل األساليب أي اإلنتاج فن التكنولوجيا
 الدولة داخل واحلكم اإلدارة ومستويات ، احلكومة نوعية تعنى التنظيمية القوة

 
 
 
 

        السياسي وزنها دولةال قوة وقياس السكان حجم بني عالقة توجد/ دلل
   الدولة وقوة السكان حجم بني العالقة ما            
 وروسيا والصني، ، املتحدة الواليات مثل كبري، سكاني حجم ذات دو  هي العامل يف العظمى فالدو 

 قوتها بناء من مكنها األخرى املقومات من عدد توافر م  الدو  تلك لسكان العددية فالكثرة االحتادية؛
 .للعامل الدولية السياسة يف مهما ًّا دور تؤدى فأصبحت ًوالعسكرية، السياسية
    ( حدين ذو سال) وسلبياته مميزات له للسكان الكبري احلجم

 الدولة وضعف وقوة للسكان الكبري احلجم بني العالقة ما 

 
  املستقبلة والدول املرسلة الدول على وسلبية اجيابية آثار للهجرة دلل

   الدول على حدين ذو سالح اهلجرة متثل ـ: وضح دراستك خالل
 ( مصر)  للمهاجرين املرسلة الدولة 
  اجيابية :ـ حل مشكلة البطالة ــ  زيادة دخلها 
  لكفاءاتا تفريغ الدولة من األيدي العاملة وخاصة :ـ سلبية 

  (اخلليج العربي للمهاجرين  ) مستقبلة الدولة
  اجيابية :ـ وفر املهاجرون هلا األيدي العاملة 
 سلبية  عدم التجان  بني سكانها 

 الدولة قوة فى كبريا ًا تأثري للسكان العلمي والتقدم التعليمي املستوى يؤثر  ـ:دلل
  الدولة لقوة الركائز احد العلمى والتقدم التعليمى املستوى يعد/  دلل

 العقول هجرة وظاهر العلمي املستوى من العالقة ما

 سلبيات احلجم الكبري للسكان مميزات احلجم الكبري للسكان
 عسكرية ضخمة كاجليش األمريكي  إعداد جيوش

 .والصيين
  خمتلف القطاعات يفتوفري قوى بشرية عاملة 
  خمتلف اجملاالت العلمية  يفتتيح فرص  هور املبدعني

 والرياضية والطبية والفنية.. اخل

 صعوبة توفري الغهاء للسكان. 
 صعوبة توفري األمن واحلماية. 
  هور حركات التمرد 

 .االنفصالية
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  على جهب أكرب عدد من علماء  املرتف   العلميذات املستوى  تسابق دو  العامل خاصة الكربىي حيث
الدو  األخرى، للعمل فيها بشتى وسائل اجلهب فى مقابل معاناة الدو  النامية من  اهرة هجرة 

 العقو 
  العصرية للدولة الضرورية االمور من النقل وسائل تعد/ دلل
  بالدولة االقتصادي الرتكيب مكونات كأحد كبري أهمية للنقل/  دلل
  ما دولة يف النقل وسائل اختفت/  اذا حيدث ماذا

  الدولة وقوة النقل وسائل  بني العالقة ما
 سكها الداخلي ووحدتها القومية، ألنها تربط  بني أجزاء الدولة  يؤدى ذلك اىل زيادة متا 
  يتعهر الدفاع أو اهلجوم يف اجملا  العسكري إذا مل يكن هناك وسائل سريعة للنقل تتحرك عليها اجليوش

 واألدوات احلربية من مكان آلخر
 ؟ العسكرية  والقوة الصناعة/  بني العالقة ما  

  الدولة وقوة الصناعة عالقة ما
      دولة أي اقتصاد عليها يعتمد اليت الركائز هما من الصناعة  تعد/  دلل

 صناعية قوى الكربى القوى كل/  السبب ذكر مع العبارة خطأ او صحة حدد
  قوى صناعية هيتعد الصناعة ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أى دولة، فكل القوى الكربى العاملية 
 ات أثر إذا مل تساندها قدرة على تصني  ال ميكن ألى سياسة سواء دفاعية أو هجومية أن تكون ذ

 اآلالت احلربية
 أمثلتها ومن خاصة أهمية الدولة تعطى التى هى االسةاتيجية الصناعات  اهم

 واأللومنيوم، والصلب كاحلديد وتنقيتها املعادن صهر صناعات ،
 ،واإللكةونات وحمركاتها، والطائرات كالسيارات اهلندسية الصناعات  
 والصواريخ املتفجرات صناعة فيها مبا الكيماوية الصناعات  

 
  الدولة قوة النوعي الرتكيب / بني العالقة ما

  النامية الدول عن املتقدمة الدول يف املرأة واسهام مشاركة خيتلف خطأ ام صح
  تيةاآل العبارة خطأ أو صحة على برهن

   النامية الدول عن املتقدمة للدول بالنسبة الدولة قوة يف النوعي الرتكيب اثر خيتلف
   العملية اإلنتاجية،  يفيف الدو  املتقدمة تسهم املرأة على نطاق واس 
 الدو  النامية تقل فيها مشاركة املرأة ألسباب اجتماعية أو دينية يف 

  الدولة وضعف ةوقو العمرى الرتكيب بني العالقة ما
   ضعفها او الدولة قوة عوامل من العمرى الرتكيب يعد:  دلل

  ما دولة يف السن وصغار السن كبار نسبة ارتفاع ـ: املرتتبة النتائج ما
  ما دولة يف الشباب نسبة ارتفعت/  اذا حيدث ماذا
 يسبب  السن كبار كوكهل  عشرة اخلامسة سن دون األطفا  نسبة ارتفاع الن:ـ  للدولة  لضعف عامل

  اإلعالة، معد  ارتفاع يف  للدولة مشكلة
 ألنشطتها العاملة القوى أساس يشكلون الدولة يف الشباب نسبة  ارتفعت اذا:ـ  للدولة  قوة عامل

 منخفضة وبأجور االقتصادية
                   الدولة وقوة االقتصادية املوارد بني العالقة ما

 الدولة مقومات أهم من االقتصادية باجلوان تعد ـ: تفسر مب
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  املقام األو  على أساس متلكه الدولة من موارد  يفيتحدد  العامليألن وزن الدو  على املستوى
 اقتصادية، وقدرة السكان على استثمار هه ً املوارد

  صور سلوك الدولة السياسي يكون نابعا من خلفيتها االقتصادية، ومتثل املصاحل االقتصادية أهم
 بني األممتربط  اليتاملصاحل 

   الدولة وقوة احلكومي التنظيم بني العالقة ما
 الدولة قوة يف تؤثر اليت احلكومي التنظيم أوجه تتعدد تفسر مب 

 حيث توجد أوجه خمتلفة من التنظيم احلكومي هلا عالقة بقوة الدولة 
 وتسهيل البالد يف واألمان األمن قيقحت بهدف( واليات أو حمافظات) للدولة اإلداري التقســيم ـ:1

 .للمواطنني اخلدمات تقديم
 الهاتي واالستقال  احلكومة مركزية درجة ـ:2
 .القرارات اختاذ يف لتساعدها الدولة أنشأتها اليت التنظيمية املؤسسات ـ:3
 .عليها الســيطرة إحكام و الدولة أرجاء كل على نفوذها بســط على احلكومة قدرة ـ:4
   احلكومية املؤسسات يف والكفاءة الشفافية من عالية درجة ـ:5 

        السياسية الدولة وقوة اللغة بني العالقة ما
  السياسية وقوتها ومتاسكها الدولة بناء يف كبريًا دورا اللغة تلعب ـ: تفسر مب   

     ومتاسكها الدولة بناء فى كبري دورًا اللغة تلعب/  دلل
  سكانها توحيد يف مهم عامل  نعــد حيث  الدولة يف املهمة احلضارية قوماتامل إحدى اللغة ـ:1
 وتفككها، ضعفها إىل اللغات تعدد يؤدي بينما ومتاسكها، الدولة قوة إىل اللغة وحدة وتؤدى ـ:2

 انفصالية نزعة ذات لغوية أقليات تضم الدو  كانت إذا خاصة
 لغة من اكثر بها يوجد سويسرا مثا   ومتاسكها الدولة قوة يف اللغة تتعدد توثر ال  االحيان بعض يف ـ:3

 الفرنسية -   األملانية -  اإليطالية لغات ارب  بها يوجد حيث  رمسية
                 الدولة وقوة املعدنية املوارد بني العالقة ما

 الدولة قوة على الطاقة ومصادر  املعدنية املوارد توثر ـ: تفسر مب  
   البرتول مثل مهمة اقتصادية موارد بعض امتالك/  :على املرتتبة النتائج ما

 االسرتاتيجية املعادن أهمية تفسر مب
  االقتصادية اهميته جبانب سياسية اهمية للبرتول

 الصناعات يف بالغة أهمية ذات  اسةاتيجية باملعادن تعرف اليت املعدنية اخلامات الدولة امتالك ـ: ـ:1
 احلربية

  أهدافها حتقيق يف تستخدمه سالحا مينحها( واليورانيوم البةو ) املهمة املوارد لبعض الدو  كامتال ـ:2
   1973 حرب يف حدث كما  السياسية

  الثالث العامل دول من معينة فئات امام الدول تقدمها اليت االغراءات نتائج ما
 وعدم العاملة االيدى من الكفاءات من الدولة تفري  يتم كما العقو  هجرة من النامية الدو  معانا 
 اجملاالت كافة يف متخلفة دو  الدو  تلك وتظل اجملاالت خمتلف يف الدو  تقدم
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  السلبيات من العديد الصغري السكاني للحجم 

  العاملة القوى فى نقًصا للدولة يسبب
  األجنبية العاملة األيدي على االعتماد

  ،الكربى الدو  م  والعسكرية السياسية التحالفات عقد إىل  اخلليج دو  جلوء
 الدولة داخل تتوفر ان جيب اليت اجلوانب اهم من الزراعية املوارد تعد

   الغذائي واالمن الزراعي االنتاج بني العالقة  ما ـ: بني العالقة ما
  للدولة القومي االمن متطلبات أهم من ائيةالغذ احلبوب تعد ـ: تفسر مب
   اخلارجية الضغوط من يعفيها للدولة االساسي الغذاء من الذاتى االكتفاء/  تفسر مب

 الغذاء من ذاتيًا اكتفاًء حتقق ان ما دولة تستطيع مل/  اذا حيدث ماذا
 للسكان حاجة الغذائية املوارد رأس على والذرة واألرز القمح يعد
 للضغوط التعرض من والشعب الدولة يعفى حيث للدولة؛ القومي األمن متطلبات أهم من ألنها

 الداخل من سكانها حاجة سد على تعتمد الدولة كانت إذا اخلارجية
  احلالي الوقت يف والدول األمم حياة يف تأثر اليت البشرية اجلوانب اخطر من التكنولوجيا تعد
 العامل خريطة على ووزنها السياسي الدو  سلوك يف اًًتأثر البشرية اجلوانب أخطر من تعد  ألنها

  السياسية

            الدولة قوة عناصر اهم من العسكرية القوة تعد
  العسكرية لقوتها الوحيد املؤشر الدولة جبيش البشرية القوة حجم يعد/  العبارة خطا او صحة حدد برهن

  ؟ لياحلا الوقت يف اجليوش تصنف كيف نظرك وجهة من
             ؟    جيشها قوات افراد بعدد تقاس ال  العسكرية الدولة قوة رايك ما

 وحدودها مواردها ومحاية للدولة القومي األمن لتحقيق الدولة قوة عناصر اهم من العسكرية القوة تعد
 اجلغرافية

 اهم عناصر القوة العسكرية ـ 
                االحتياط أو املةالع سواء العســكرية البشــرية القوة حجم ـ:1
 ودوافعه إخالصه و تعلمه ودرجــة املقاتل نوعيــة  ـ:2
   الرئيسة القتا  ومعدات العســكرية املعــدات مقــدار ـ:3
 القومي دخلها من الدولة تنفقــه الهى العسكري اإلنفاق  ـ:4
 العسكري اإلنفاق حجم على شرةمبا بصورة تؤثر واليت اخلارجية العســكرية املعونات حجم ـ:5 
 احلرب املخابرات جهاز كفاءة ـ:6  

 
 

 ومتكامل متطور نقل نظام وجود
  متطورة نقل وسائل الدولة امتلكت تــ: اذا حيدث ماذا

 عا .جناح خطط التنمية واستغال  مواردها بشكل ف .1
 يسهل سيطرة احلكومة على األمور اإلدارية والسياسية يف مجي  أحناء الدولة. .2
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 نقل اإلمدادات عند تعرضها للكوارثسهولة  حركة جيش الدولة وقت احلرب و .3
 لة املادي والدعم العلمي بالبحث الدول اهتمام على املرتتبة النتائج ما

 له املالي ودعم ميالعل بالبحث مصر اهتمت ـ: اذا حيدث ماذا 
 والتجارية والزراعية الصناعية اجملاالت كافة يف تطور يتبعه والهى التكنولوجي التقدم اىل يودى
 

 
 (خطأ)  االولية اخلام مصاد جودبو اليابان يف الصناعي التقدم ارتبط
 ( خطأ)   األولية اخلام املواد وفرة على احلالي الوقت يف للدول الصناعي التقدم يعتمد
 ولكن األولية، اخلام املواد مصادر توجد حيث يتحقق يعد مل  اليابان  مثل الدو  يف الصناعي التقدم
 (واملهارات العقو  وهو أال  أخرى  جوانب توجد حيث
 ( خطأ)  اللغوى الرتكيب بتعقيد العربية االقطار فتتص

 العربية اللغة العربي الوطن سكان مجي  يتكلم   إذا اللغوي الةكيب ببساطة العربية األقطار تتميز 
 كالدين، األخرى العوامل جانب إىل كأمة، العربية الشعوب توحيد فى املهمة العوامل من تعد التى

 افةوالثق والقومية، والتاريخ،
 (  صح)   الغذائية املوارد حيث من تصنيفها يف الدول ختتلف
 كندا  دو  لديها فائض من اإلنتاج يزيد عن حاجتها .1
              فرنسا دو  لديها نوع من االكتفاء الهاتي النسيب .2
 معظم الدو  النامية،   مثل دو  تعانى من نقص فى إنتاج املواد الغهائية .3

 ( خطأ)                       البشرى العنصر وجود دون الدولة تقوم أن ميكن
 ةالن العنصر البشري هو  الهى يستثمر األرض، ويعطى هلا قيم

 ( صح)  للدولة السكاني التجانس عوامل من  كالعامل الدين  اثر اختلف
ا  من األسباب كان الدين عامال  من عوامل التجان  السكاني للدولة قدميا فلم يعد كما كان قدمي*

التى تثار من أجلها املنازعات ألسباب تتعلق بانتشار الثقافة وتغليب املصاحل السياسية واالقتصادية آال 
 فى بعض الدو  التى مل ترقى فى افكارها وثقافتها ملصاف الدو  املتقدمة

  فيها التكنولوجي بالتقدم للدول االقتصادي التقدم يرتبط
قدم التكنولوجي للدولة تطور يف كافة اجملاالت "الصناعية والزراعية والتجاري حيث  ان التقدم يتب  الت

.غريها ( مثا  لهلك تقدم الصناعي يف اليابان ارتبط بوجود العقو  واملهارات والتكنولوجيا املناسبة ولن 
 يرتبط بأماكن مصادر املواد اخلام األولية 
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 (الكبرية الدو  مصاف يف تصبح استغالهلا مت اذا اليت املقومات من العديد مصر متتلك)  

                                                                                            (    وضح العبارة ضوء يف)                                                                                          
  االقتصادية قوتها الدولة تستمد اليت عناصر ما ـ:1

                      تنوع موارها االقتصادية  .1
 كفاءة السكان يف استغال  املوارد .2
  االقتصاديرضها للحصار عالقاتها التجارية وامكانية تع .3
      ــ امتالكها التقنيات احلديثة .4
 وحتقيق اكتفاء ذاتى  االقتصاديقدرة الدولة يف الصمود   .5

  الدول قوة بها تقاس اليت العناصر  ما ـ:2
  القوية الدولة ومقومات العناصر  هى ما/    دراستك خالل ـمن

 ( السكان) الدميوغرافية القوة ـ:2(     هاوشكل الدولة مساحة) املورفولوجية القوة ـ:1
  التنظيمية القوة ـ:5           العسكرية القوة ـ:4                االقتصادية القوة ـ:3
                                                                                     قوية دولة منها وجتعل مصر متتلكها اليت املقومات ما نظرك وجهة ما ـ:

  ـ متتلك املوق  االسةاتيجي املتميز )قناة السوي  ( .1
 ذات موق  مركزى                    .2
 دولة حبرية تشرف على البحر بواجهتني  .3
 ذات شكل مندمج ومير بها نهر النيل " نهر دوىل " .4
 ـ متتلك قوة دميوغرافية يف عدد سكانها  .5
 متتلك موارد طبيعية متنوعة )يةو  ومصادر طاقة ـ تتنوع احلاصالت الزراعية :ـ  .6
 ـ متتلك قوة عسكرية مميزة تعد من ضمن اقوى جيوش العامل  .7
  ـ متتلك وسائل نقل متكاملة تربط بني أجزاء الدولة .8

                              الكربى الدول اىل النامية والدول مصر من العقول هجرة مشكلة حل ميكن كيف ـ
 وتقديم الدعم املالي للبحث العلمي والتكنولوجي العلمياالهتمام بالبحث  .1
 تو يف العقو  يف كافة اجملاالت االقتصادية  ـ .2
 تهيئة املناخ املناسب للعلماء  لالستفادة من قدراتهم  .3
 العمل على تو يفهم يف األماكن املناسبة للمؤهلهم  .4
 العديد من مراكز البحوث العلمية  بأنشاءـ االهتمام  .5
  بالتعليم النامية الدول اهتمت/  اذا حيدث ماذا

  العقو  هجرة  اهر اختفاء ـ:2             التكنولوجية جما  فى تقدم حدوث ـ:1
  اجملاالت خمتلف فى تقدم: 4                                      اليه العلماء جهب ـ:3
  املتقدمة الدو  مصاف اىل حتولت ـ:5

      قوتها يف مؤثر كعامل التكنولوجيا دور الدولة اهملت/  اذا حيدث ماذا
 عدم  تطور يف كافة اجملاالت الصناعية والزراعية والتجارية .1
 يوثر يف سلوك الدو  السياسي ووزنها على خريطة العامل السياسية .2
3.  
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 رئاسي شبة سياسي نظام ذات دولة ـ:2.............. رئاسي سياسي نظام ذات دولة ـ1 
 .............. برملانى حكم نظام ذات دولة ـ:3 

 ..........برملاني نظام ذات دولة ـ:3

 
 
 

 تعريفــــــــــــــــــة املفهوم
النظام السياسي فى 
 صورته االجتماعية

 أو سلطة إىل استناًدا متعددة وو ائف  بأدوار يقوم اجتماعي نظام هو
 الداخلي األمن حتقيق اجملتم  موارد إدارة يف إليها يستند قوة

 احلد على والعمل  ، العامة املصاحل من قدر أكرب حتقيق واخلارجي،
 االجتماعية التناقضات من

النظام السياسي فى 
صورته املؤسسية أو 

 التنظيمية

 القرار صن  عملية بينها تتوزع اليت املؤسسات جمموعة هو
  السياسي

 يف القضائية واملؤسسة التنفيهية، واملؤسسة التشريعية املؤسسة هى
 وقضائية وتنفيهية تشريعية :سلطات ثالث توجد الدو  أغلب

 عملية تنظم التى والقوانني والتشريعات القواعد جمموعة هى النظام االنتخابي
 ممثلي انتخاب لعملية املنظمة القواعد أى الشعب؛ ممثلي انتخاب
 الشعب
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 . ثاليم حكم نظام يوجد هل/  نظرك وجهة من
  وعيوبه مميزاته منها ولكل احلكم انظمة من مايناسبها اجملتمعات ختتار ـ:خطـأ ام صح
 ولكل وثقافيًا وجغرافيا حضاريًا ختتلف اجملتمعات الن الدو  لكل يصلح للجكم مثالي نظام هناك لي 
  وعيوبه همميزات منها ولكل احلكم انظمة من يناسبها ما اجملتمعات ختتار اخلاصة جتربته منها
 ؟التاريخ فجر منذ والقوة السلطة البشــرية عرفت ـ: تفسر مب

 ضرورية فالســلطة والتوجيه، الضبط إىل بفطرتها حتتاج التى البشرية الطبيعة من السلطة انبثقت حيث
  اجملتم ؛ واســتقرار احلياة الســتمرار

  السياسية؟ يااجلغراف تتناوهلا كثرية جغرافية جوانب هلا االنتخابات عملية
  السياسية باجلغرافيا االنتخابات بني العالقة ما

 Endre Sigfreid سيجفريد أندريه يد االنتخابات جغرافية علم ظهور/  تفسر مب
 حيث تدرس اجلغرافيا السياسية :ـ 

 تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية وعدد هه  الدوائر وحدودها ومواقعها ومساحتها وشكلها  .1
 سكان الدوائر االنتخابية وخصائصهم عدد .2
 استخدامات األرض يف داخلها والتغريات اليت تطرأ على الدوائر االنتخابية .3
  التباين املكاني )اجلغرايف( يف التصويت وأمناطه وأسبابه....وغريها .4

 “ وهو سياسيةال اجلغرافيا فى جديد فرع  هر االنتخابية بالعملية السياسية اجلغرافيا الرتباط ونتيجة
 املدرسة من Endre Sigfreid سيجفريد أندريه يد على نشأت التى و االنتخابات جغرافية
 الفرنسية

  االنتخابات جغرافية دراسة جماالت  تتعدد
 اهم جماالت دراسة جغرافية االنتخابات

 االنتخابية الدوائر توزي  .1
 التصويت فى املكانى التباين دراسة .2
 للناخبني االنتخابي السلوك دراسة .3
 للفرد االنتخابي على سلوك االقتصادية والظروف البشرية و الطبيعية البيئية اآلثار حتليل .4
 املنطقة يف البشرية الظروف تغيري على االنتخابات أثر دراسة .5

 تيار؟لالخ أداة االنتخابات                                 بالدولة االنتخابات  اهمية ـ: تفسر مب
 األصل بسبب فوارق تض  وال املواطنني كل بني املساواة أساس على االختيار يتم مبقتضاها ألن

 الناخبني جملتم  واملنشأ
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 .وأسس قواعد عدة إىل يستند العامل يف االنتخابي النظام ـ: تفسر مب
 2016                      االنتخابية العملية اجراء مراحل رتب

 االنتخابات إجراء  ـ:3                   لالنتخابات الةشيح ـ:2          ائرالدو تقسيم ـ:1
 الفائزين حتديد ـ:5               الناخبني أصوات فرز ـ:4

 
 

          السياسي بها ( ) حيدد دستور الدولة نظام احلكم الهى يعد العنصر األساسي يف النظام
 يف ضوء العبارة وضح                                                                              

  الثالثة السلطات بني العالقات وحسب الشكل حسب العامل يف احلكم انظمت اهم هي ما ـ:1
 الدميقراطي احلكم انظم عليها تعتمد ىالت مبادئ اهم ـ:2
 االلتزام عدم االنتخابية العملية فى إجراءات يف  الناخبني ثقة قفد ـ: اذا حيدث ماذا  ـ:3

 سلطة من أكثر واحدة جهة مارست اذا حيدث ماذا ـ: نظرك وجهة  بشروطها واالخالل
  الثالثة السلطات بني العالقات وحسب الشكل حسب العامل يف احلكم انظمت ـ:1

 
  لالشك حسب احلكم انظمت اهم

 :ـ نظام مجهوري 2:ـ :ـ نظام ملكى      1
  الثالثة السلطات بني العالقات تنظيم حسب احلكم انظمت اهم

 :ـ النظام شبة رئاسي3:ـ النظام الربملانى            2:ـ النظام الرئيسي         1
 الدميقراطي احلكم انظم عليها تعتمد التى مبادئ اهم ـ:2
 للسلطة، السلمى التداو  بدأ على وتركز  ـ:2              السلطات، بني الفصل مبدأ على تعتمد ـ:1
   بشروطها واالخالل االلتزام عدم االنتخابية العملية فى إجراءات يف  الناخبني ثقة قفد ـ: اذا حيدث ماذا  
 .االنتخابات نزاهة ضياع ب            . الشعبية اإلرادة تزوير ـ:1
 .السياسية احلياة يف املشاركة جدوى عدم -ج
     االقةاع صناديق على الشعب  االفبا  ضعف ـ: ــد

 سلطة من أكثر واحدة جهة مارست اذا حيدث ماذا ـ: نظرك وجهة من
 .للسلطة السلمي التداو  وفرص العدالة ضياع-ب                االفراد مبصاحل الضرر ـ:أ

 والسلطة النفوذ استغال  -د  .الدميقراطية شروط انتهاك-ج
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            رئاسي شبة النظام وخصائص الربملانى النظام خصائص .1
 .الرئاسي النظام عن الربملاني النظام خيتلف  ـ: .2
  وفرنسا. املتحدة لكةاملم عن االمريكية املتحدة الواليات يف احلكم نظام  خيتلف .3
       ؟والربملاني الرئاسي النظامني بني وسط رئاسي شبه النظام .4
 .غريه؟ عن متيزه خصائص بعدة الربملاني النظام تتميز    .5
 الرئاسي) تفضل احلكم انظم اى ؟.غريه عن متيزه خصائص بعدة الرئاسي النظام يتميز .6

  وملاذا(  رئاسي شبة ــ الربملانى ـ
 رئاسي شبة النظام خصائص الربملانى النظام خصائص الرئاسي نظامال

::ـ  فيه مستقلة عن التنفيهية السلطة .1
 السلطة التشريعية.

:ـ   تقوم وحدها التشريعية السلطة .2
 بالتشري  فى الدولة بصفة أساسية 

: وهى مستقلة عن  القضائية السلطة .3
 باقى السلطات  

 الثالث للسلطات الكامل االستقال  ـ: .4
من ناحية، والتخصص، كلٌّ فى 

 اختصاصه من  ناحية أخرى
 هو )رأس الدولة (يسود وحيكم( لرئي ا .5

 االمريكية املتحدة الواليات ـ: مثا 

 مصدر هو برملان وجود .1
 والتشري  السلطة

 .من الشعب ومنتخب
 ملك أو رئي  وجود .2

 )حيكم وال يسود(
 الهى هو الوزراء رئي  .3

 احلكم مسئولية وىليت
 .)الشعب ينتخب من(
مثا  :بريطاني )اململكة  .4

 املتحدة (
 

 :اآلتية بالسمات يتميز النه

1. منتخب رئي  يوجد 
 على الشعب من ةمباشر
 .التنفيهية السلطة رأس

2. شكلي منتخب برملان 
 .احلكومة

 النظام هها فى السلطة .3
 الرئي  بني مشةكة

 الدستور وينظمها واحلكومة
  فرنسا مثا 

 
 .  املسئولية يتوىل الهى هو الوزراء ورئي  حيكم وال يسود امللك أو رئي  فيه يكون........  النظام -1
 (الرئاسى شبه – الرئاسى – الكونفدراىل – الربملانى)                                                                    -2
 (اليابان – األمريكية املتحدة الواليات – الصني – روسيا............  ) الرئاسي النظام مناذج أشهر -3
 رئي  -الوزراء رئي  – امللك – الدولة رئي .. )  يد يف تكون الربملاني النظام يف كماحل مسئولية -4

 (الربملان
 (الصني – املتحدة الواليات – املتحدة اململكة – روسيا.....       )  الربملاني النظام مناذج ِأشهر -5
 – روسيا – االمريكية املتحدة تالواليا – املتحدة اململكة.......)  الرئاسي شبه النظام مناذج أشهر -6

 (فرنسا
 (سبق ما مجي  – االنتخاب -  التزكية – التعيني....   )  يف املساواة أساس على االختيار أداة تتمثل -7
 (األقوى – األغلبية – السلطة – األقلية.............            )  رأى عن تعترب االنتخابات -8
 (هوسهوفر – راتز  – مونتسكيو – سيجفريد اندرية......    )   يد على االنتخابات جغرافية نشأ ـ: -9

 

 : التالية االقواس بني مما الصحيحة االجابة اخرت    
 

 


