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 .الشٗاسٗٛ اجلغزافٗا )اِىٗٛ (((أِداف تتعدد
 ) صح أ خطا (       يف اقرتاح حمٕه لمىظكالت الشٗاسٗٛ  تظارك اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ

 وا ودٝ استفادتك وَ دراستك لمجغزافٗا الشٗاسٗٛ
  العامل٘تشاعد اجلغزافٗا يف تعزٖز االوَ ٔالشالً  
 دراســٕ الِسدات السّاسّٕ )الدَلٕ( مى سّح مالحمٌا اجلغرافّٕ  ـ :1
 .حتدُد عهاصر القِٓ َالضعف لكِسدات السّاسّٕ :ـ 2
 :ـ حتكّــل التذمعــات اإلقكّمّٕ َالعاملّــٕ حتــكــــًّال ًّدغرافّاً مِضِعّا3
 :باملشكالت السّاســّٕ َحتكّكٌا َاقرتاح سكِم مهاسبٕ هلا َمى أمجكٕ ذلمالتعرُف  :ـ 4

أ:ـ دَر اجلغرافّني بعد احلرب العاملّٕ األَىل َالجاوّٕ يف رسل احلدَد السّاسّٕ احلدُجٕ 
  .يف أَربا

 .ب:ـ دَر اجلغرافّا يف الدفاع عى سق مصر يف قضّٕ طابا
عّٕ الالزمٕ الختاذ القرارات السّاسّٕ َالعسكرُٕ تِفري البّاوات َاملعكِمــات املِضِ :ـ 5

 ( ذات األبعاد املكاوّٕ )اجلغرافّٕ
 طّدت اخلزٖطٛ الشٗاسٗٛ العاملٗٛ تغٗريات وشتىزٚ عمٜ وز التارٖذ 

  تتىٗز اخلزٖطٛ الشٗاسٗٛ بالجبات ٔعدً التغريات " اٖد صحٛ أ خطأ العبارٚ "
 وا الٍتاٟج / التغريات التٜ طّدتّا اخلزٖطٛ الشٗاسٗٛ لمعامل عرب فرتات تارخيّا 

 ظٌِر دَم ددُدٓ عكٔ اخلرُطٕ السّاسّٕ َاختفا٘ أخرٖ.  .1
 اودماز دَم مع بعضٌا البعض َاوقسان دَم أخرٖ.  .2
 اختكف تِزُع القِٖ العاملّٕ بغرَب قِٖ عاملّٕ َشرَق قِٖ أخرٖ.  .3
 َمتزق عالقات دَلّٕ أخر وسر عالقات دَلّٕ ددُدٓ .4

 ٖتىٗز  دلاه سٗاسٛ الٍظاً العامل٘  بالظىٕلٗٛ
وا الٍتاٟج املرتتبٛ / التغريات الشزٖعٛ التٜ طّدتّا الٍظاً العاملٜ خاله الشٍٕات االخري 

 عمٜ اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ 

خالم السهِات االخري عكٔ اجلغرافّا  العاملْشٌدتٌا الهظان  اليتوتر التغريات السرُعٕ 
القِٖ الرأمسالّٕ العاملّٕ الكربٖ حنِ اهلّمهٕ َالسّطرٓ عكٔ مقدرات  السّاسّٕ اجتاٍ

 لنا ُتمّز الهظان العاملٕ بالشمِلّٕ  رد دَم العامل الجالحاَمِ
 ---م٘ :حٗح ٖتضىَ عدداً وَ اجملاالت الفزعٗٛ اليت تزتبط بالٍظاً العامل٘ الذٙ ٖتىجن فٗىا ٖ

التكتالت االقتصادُٕ َالسّاسّٕ مجل السِق األَربّٕ املشرتكٕ   َاتفاقّات مهظمٕ  .1
 التذارٓ العاملّٕ َأثريا عكٔ الدَم.

 ظايرٓ العِملٕ َاليت ظٌرت بِضِح مهن مهتصف تسعّهّات القرن العشرُى.  .2
 (. دامعٕ الدَم العربّٕ –) األمل املتشدٓ  -املهظمات الدَلّٕ َاإلقكّمّٕ مجل: .3
 ( الهاتِ) األطكهطْ مشام سكف مجل العسكرُٕ األسالف .4
  َغرييا العسكرُٕ التدخالت اثار .5
 َالطاقٕ. لكدَلٕ َاملاْٗ الغناْٗ األمى قضاُا .6
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 ارسطٕ اطّز وَ كتب يف اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ  ٖعد 
 وا ِ٘ عٍاصز الدٔلٛ وَ ٔجْ ٌظز ارسطٕ

 "حدد ابَ خمدُٔ عٍاصز الدٔلٛ املجالٗٛ يف مخشٛ عٍاصز   "حدد صحٛ أ خطأ العبارٚ 

 الدَلٕ املجالّٕ َسدد عهاصريا يف  :   ً "السّاسّٕ "تهاَلت مؤلف .1
 احلدَد السّاسّٕ ( –اجلّش  –العاصمٕ  –مِارديا االقتصادُٕ  –) عدد سكان الدَلٕ 

 العالقٕ بّهٌما  –مِارديا االقتصادُٕ  –سدد قِٓ الدَلٕ أَ ضعفٌا يف ) عدد سكاوٌا  .2
َتأثري املهاخ  اجلغرايفمِقع الدَلٕ  واقشواقش مِضِع احلدَد السّاسّٕ احملصهٕ،  :ـ .3

 عكٌّا

 اجلٕٗبٕلتٗك ٖفٗد الدٔلٛ داخمٗاً ٔخارجٗاًدراسٛ 

دراسٕ الدَلٕ كعضِ ـ  : عٍد رٔدلف كمني وٕسص عمي اجلٕٗبٕلٗتك  اجلبٕبٕلٗتك وفًّٕالُ 
 دغرايف." كاٗى سْ " تستخدن الدَلٕ  قِتٌا مى ادل      

 لتشقّق الِسدٓ َاالوسذان بني شعبٌا داخكًّا:ـ  داخمِ٘دف )ا(  

   التِسع يف سدَديا  اخلاردّٕ باالستّال٘ َالسّطرٓ عكٔ الدَم اجملاَرٓ ـ : خارجِ٘دف ()ب

1.  
 

  التحمٗن الشٗاس٘ لمكٕٚ ٔاجلغزافٗا الشٗاسٗٛالعالقٛ بني /وا 
 تركز بدَريا عكٔ  اليتجماالت اجلغرافّا السّاسّٕ مى التشكّل السّاسْ لكقِٓ ُعد 

 دراسٕ األبعاد اجلغرافّٕ لكصراع بني القِٖ املتهافسٕ عكٔ مسرح السّاسٕ العاملّٕ
 تطٕر ٔساٟن االتصاالت ٔاجلغزافٗا الشٗاسٗٛوا العالقٛ بني /

  ""حدد صحٛ أ خطا العبارٚاستفادٚ اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ وَ تطٕر ٔساٟن االتصاالت ٔتكٍٕلٕجٗا املعمٕوات  

 وا راٖك / اصبح العامل ٖعزف بالكزٖٛ الكٌٕٗٛ الٕاحدٚ 

 جلغزافٗا الشٗاسٗٛ اثزِا عمٜ ااالتصاالت  ٔتكٍٕلٕجٗا املعمٕوات  ثٕرٚوا الٍتاٟج املرتتبٛ عمٜ / 

                                           اصبحت اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ جغزافٗا حٗٛ عمٜ اهلٕاٞ/وا راٖك 
ان أصبح   َتكهِلِدّا املعكِمات "السككّٕ َالالسككّٕ"تطِر َساٗل االتصاالت كان لك

العامل َسدٓ َاسدٓ تعرف بالقرُٕ الكِوّٕ َذلم وتّذٕ السرعٕ اهلاٗكٕ  اليت تتدفق بٌا 
 البّاوات َاملعكِمات عرب سدَد الدَم

 (ٔاجلغزافٗا الشٗاسٗٛ  الفضاٟٗٛ االستظعار عَ بعد )املزٟٗاتوا العالقٛ بني /

 اِي دلاالت اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ اليت استفادت وَ استدداً االستظعار عَ بعد   ٔضح

 مب تفشز / اِىٗٛ ٌظي االستظعار عَ بعد يف دلاه اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ 

 الٍتاٟج املرتتبٛ /عمٜ تطٕر ٌظي االستظعار عَ بعد ٔاخلزاٟط االلكرتٌٔٗٛ  بالٍشبٛ لعمي اجلغزافٗا الشٗاسٗٛوا 

  َالفضاْٗ اجلِن التصُِر َساٗل استخدان  االستشعار عى بعد مى خالم  تطِر أدٖ
 دقٕ أكجر معكِمات تِفري مرّٗات فضإّٗ َ إىل GPS العاملْ املِقع حتدُد َأدٌزٓ

 َمهً السّاسّٕ اجلغرافّا بٌا تٌتل اليت اجملاالت عى
  املمرات املالسّٕ َاملّاٍ اإلقكّمّٕ لكدَلٕ.:ـ 2         احلدَد السّاسّٕ بني الدَم:ـ 1
 .   مهاطق الهزاعات بني الدَم:ـ 3

 ٔ اجلغسافٗٛ الشٗاسٗٛ "االستظعاز عَ بعد" وا العالقٛ بني / ٌظي املعمٕوات اجلغسافٗٛ 
 .الشٗاسٗٛ اجلغسافٗا لعمي ِاٟمٛ اضافٛ اجلغسافٗٛ املعمٕوات ٌظاً /أضافتدلن 

 اجلغسافٗٛ بٍشبْ لمذغسافٗا الشٗاسٗٛ وا الٍتاٟر املرتتبٛ /استخداً ٌظي  املعمٕوات
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 واذا حيدخ اذا/ مل تشتخدً ٌظي املعمٕوات يف اجلغسافٗٛ الشٗاسٗٛ 
 مب تفشس / اِىٗٛ ٌظي املعمٕوات عَ بعد يف جماه اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ 

 وا عالقٛ / ٌظي املعمٕوات بقٕٚ الدٔلٛ 
  استخدامات املِارد الطبّعّٕ َالبشرُٕ َ عى الرقمّٕ َاملعكِمات البّاوات كافٕ تِفري ـ:1

 .الدَلٕ قِٓ عكٔ التعرف يف ُساعد مما األراضْ
 البّاوات عكٔ اعتمادًا  السكّمٕ السّاسّٕ القرارات اختاذ يف القرار متخنن مساعدٓ ـ:2

 .احلدُجٕ التقهّٕ ينٍ مى املستمدٓ َالتفصّكّٕ الدقّقٕ
 :ـ تِفري خراٗط  سدُجٕ َدقّقٕ عى الدَم3

 ظّٕز خمط بني اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ ٔاجلٕٗبٕلتٗك  اعتقد البعض اٌّىا عمىا ٔاحدًا 
   التٕسع االستعىازٙ األملاٌ٘ ٔكاز فسٖدزٖك زاتزه أفوا العالقٛ بني 

      كاٌت أفكاز فسٖدزٖك زاتزه سبب يف التٕسع االستعىازٙ األملاٌ٘
خكط بني اجلغرافّا السّاسّٕ َاجلِّبِلتّم  اعتقد البعض اوٌما عكما َاسدًا سدخ 

سّح استغل االملان مفايّل راتزم ظٌر ذلم خالم التِسع اإلقكّمْ َالغزَ االستعمارن 
يف تِسعٌا االستعمارن عكٔ سساب الدَم اطئٕ بصِرٓ خيف اجلغرافّا السّاسّٕ 

 اجملاَرٓ اليت اعتربيا اجملام احلِّن هلا                  
 اختمفت جماالت دزاسٛ اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ قدميًا ٔحدٖجًا 

 الشٗاسٗٛ أثس يف تطٕز جماالتّاكاُ لمتطٕزات اليت وس بّا عمي اجلغسافٗا 
 اِتىاً اجلغسافٗني باجلغسافٗا الشٗاسٗٛ قدميا ؟

 ؟ الشٗاسٗٛ ٔتعددت اجلغسافٗااتشعت جماالت دلن / 
 فٜ تطٕز عمٜ جماالتّا خاله أاخس القسُ العظسَٖ  اثسٓ  كاُ لمتطٕزات اليت طّدِا العاملاٖد صحٛ : 

 
 اِىٗٛ الدٔلٛ كىذاه لدزاسٛ اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ  ؟:ـ  مب تفشس

 مب تفشس :ـ تتعدد وٕضٕعات دزاسٛ الدٔلٛ يف  اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ 
 (صح اً خطا )تعد الدٔلٛ وَ الظاِسات الشٗاسٗٛ التٜ تدزسّا اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ 

 سٗاس٘ ؟تدزض اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ الدٔلٛ كتٍظٗي دلن / 
 وا زاٖك / ٖسٝ البعض اُ دزاسٛ الدٔلٛ حمٕز دزاسٛ اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ 

 ٔضح / وٍّر اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ يف دزاسٛ الدٔلٛ 

 جماالت دراسة اجلغرافيا السياسية حديثًا جماالت دراسة اجلغرافيا السياسية قدميًا
 دراسٕ الِسدات السّاسّٕ 

 عهاصر قِتٌا  –) مقِمات بقاٌٗا 
دراسٕ العالقات السّاسّٕ بني 

 الدَم. 
 دراسٕ املشكالت السّاسّٕ

 
 
 
 
 

وتّذٕ لكتغريات السرُعٕ اليت شٌديا 
العامل خاصٕ خالم أَاخر القرن العشرُى 

جماالت َبدإُ ينا القرن، اتسعت 
 اجلغرافّا السّاسّٕ لتشمل

:ـ  الدَلٕ كمذام لدراسٕ اجلغرافّا 1
 السّاسّٕ. 

 :ـ  التشكّل السّاسْ لكقِٓ.          2
سّاسٕ الهظان العاملْ َما ُهتر عهٌا    -3

 مى تغريات
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شغل مساسٕ مى األرض هلا ت ٕسّاسّكِسدٓ تدرس اجلغرافّا السّاسّٕ الدَلٕ 
 –املِارد الطبّعّٕ  –سدَديا السّاسّٕ مكِواتٌا الداخكّٕ َاليت تتمجل يف ) السكان 

 تشمل دراسٕ الدَلٕ  وظان احلكل ( مع متتعٌا بالسّادٓ 
 خصاٗص الدَلٕ   الطبّعّٕ مى مِقع َمساسٕ  َتضارُس َمهاخ  .1
 اخلصاٗص البشرُٕ لكدَلٕ مى سّح السكان َاألوشطٕ االقتصادُٕ  .2
 السّاسات العامٕ لكدَلٕ  َعالقاتٌا اخلاردّٕ  .3
 حتكّل قِٓ أَ ضعف الدَلٕ فٔ ضِ٘ خصاٗصٌا الطبّعّٕ َالبشرُٕ .4

 بالراتٗٛ  كبٍٗىا دزاسٛ اجلبٕبٕلتٗ دلن / تتىٗز اجلغسافٗٛ الشٗاسٗٛ باملٕضٕعٗٛ 

  فعال يِ كما لكدَلٕ القاٗل الكّان تدرس:ـ  اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ
 ( ثابت) استاتّكٔ ككّان الدَلٕ تدرس                        

 اجلبٕبٕلتٗك :ـ         
  مطالبٌا التِسعّٕ  َما ترُد  ماذا  الدَلٕ وظر َدًٌ بدراسٕ الدَلٕ مى تقِن  

  الدَلٕ عكًّ تكِن ان جيب ملا تصِرا ترسل
 ( لكتغري قابل)  سٔ ككاٗى لكدَلٕ تهظر

 
 

  ٔدّٛ ٌظسك                   وَ   ،لٗص لمعمىاٞ املشمىني اسّاوات عظٗىٛ يف جماه اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ 
 التازٖخ "ٔضح أِي إضافات ابَ خمدُٔ يف اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ يف وقدوتْ الظّريٚ "وقدوٛ 

 العبارة اخلطأ:ـ 
 كان ابى خكدَن مى ابرز املفكرُى املسكمني يف االسٌان يف  اجلغرافّا السّاسّٕ  .1
 أضاف لكفكر اجلغرايف يف مقدمتً  ) مقدمٕ التارُخ ( .2
 ركز فٌّا عكٔ أيل ظايرتني  سّاسّتني يما  القبّكٕ َاملدُهٕ  .3
 –الجبات  –َضع اإلطار العان النن عرف باسل دَرٓ سّآ الدَلٕ َئ ) الهشأٓ  .4

 االضمشالم (                                                                  –الهضر 
 حتدخ عى عِامل قّان الدَلٕ َسقِطٌا .5

 تدزض اجلبٕبٕ لتٗك الدٔلٛ وَ ٔدّٛ الٍظس التٕسعٗٛ 
  العبارة الصحيحة 

 :  لتشقّق قِتٌا مستخدمٕ دغرايف الن اجلبِبِ لتّم تدرس الدَلٕ كعضِ
 ( شعبٌا بني َاالوسذان الِسدٓ حتقّق)   داخكْ يدف .1
   اجملاَرٓ الدَم عكٔ َالسّطرٓ باالستّال٘ سدَديا فٔ التِسع) خاردْ يدف .2

 اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ عمي قاٟي براتْ لٗص لْ عالقٛ بفسٔع اجلغسافٗا  
ُِدد عالقٕ بني اجلغرافّا السّاسّٕ فرَع اجلغرافّا األخرٖ :ـ سّح  :ـالعبارة اخلطأ

باملعكِمات الالزمٕ عى املقِمات متد فرَع اجلغرافّا السّاسّٕ  اجلغرافّا السّاسّٕ 
كما ترتبط ببعض  (حمِر الدراســٕ يف اجلغرافّا السّاسّٕ)الطبّعّٕ َالبشــرُٕ لكدَلٕ 

 عكل التارُخ َالعكِن السّاسّٕ  العكِن األخرٖ مجل
  ٖشّن عمٜ باحح اجلغسافٗا الشٗاسٗٛ تفشري القٕٚ الشٗاسٗٛ لمدٔلٛ مبعزه عَ عٕاومّا اجلغسافٗٛ
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بدراسٕ املقِمات اجلغرافّٕ الن تفسري القِٓ السّاسّٕ الٖ دَلٕ البد مى  خطأ  العبارة 
قِتٌا السّاســّٕ، اثر تكم الدراسٕ عكٔ الطبّعّــٕ َالبشــرُٕ لكدَلــٕ َتهظّمٌــا الداخكــْ 

   َعالقاتٌا الدَلّٕ

 لمذغسافٗا الشٗاسٗٛ اِىٗٛ لمشٗاسٗني ٔالعشكسٖني  
 تشاعد ٌظي االستظعاز وَ بعد وتخرٙ القساز يف اختاذ القسازات الشٗاسٗٛ احلكٗىٛ  

 "دلن عمٜ صحٛ أ خطا العبازٚ "                                                                                                                    
 :ـالعبارة صح

تِفري البّاوات َاملعكِمــات املِضِعّٕ الالزمٕ الختاذ القرارات السّاسّٕ َالعسكرُٕ  .1
 املكاوّٕذات األبعاد 

وظل املعكِمات اجلغرافّٕ التٔ ُتل استخدامٌا يف جماالت اجلغرافّا  مى خالم  .2
 تعتمد الٌّاالسّاسّٕ تساعد متخنن القرار يف اختاذ القرارات السّاسّٕ احلكّمٕ

 عكٔ البّاوات املأخِذٓ مى التقهّات احلدُجٕ  
 لمذغسافٗا الشٗاسٗٛ اِىٗٛ لمسداه االعالً 

 َتكهِلِدّا املعكِمات "السككّٕ َالالسككّٕ"تطِر َساٗل االتصاالت الن  العبارة صح
يف سرعٕ تتدفق البّاوات َاملعكِمات عرب سدَد الدَم مما  ساعد ردام االعالن  

 ُسٌل عمل ردام االعالن 
  اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ تتشي بالتطٕر ٔاحلزكٛ بٍٗىا عمي اجلٕٗبٕلتٗك ميٗن إىل الجبات 

  
اجلغرافّا السّاسّٕ متّل إىل الجبات بّهما اجلِّبِلّتم تتسل بالتطِر الن  :ـالعبارٚ اخلطأ
  سٔ ككاٗى لكدَلٕ تهظر الدَلٕ عكًّ تكِن ان جيب ملا تصِرا ترسلَاحلركٕ  

 ( لكتغري قابل) 
 ٖكتصز دراسٛ اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ عمٜ الدٔلٛ 

 ُتل دراسٕ سّح  دراسٕ اجلغرافّا السّاسّٕ عكٔ الدَلٕ  ُقتصر ال  العبارٚ اخلطأ
 لكقِٓ السّاسْ :ـ  التشكّل2            السّاسّٕ اجلغرافّا يف لكدراسٕ كمذام الدَلٕ:ـ 1
 تغريات مى عهً ُهتر َما العاملْ الهظان سّاسٕ:ـ 3

 فزٖدرٖك راتزهظّز وصطمح اجلبٕبٕلٗتك عمٜ ٖد 
 "حدد صحٛ ٔخطأ العبارٚ "اعترب رٔدلف كٗمني اُ الدٔلٛ تشتددً قٕتّا لتحكٗل ٔحدتّا داخمٗا فكط 

 :ـ  العبارٚ اخلطأ
    ٖد رٔدلف كٗمني ظّز املصطمح عمٜ  

  لتشقّق قِتٌا مستخدمٕ دغرايف كعضِ الدَلٕ ُعرف باوٕ دراسٕ
 ( شعبٌا بني َاالوسذان الِسدٓ حتقّق)   داخكْ يدف. 1 
 (  اجملاَرٓ الدَم عكٔ َالسّطرٓ باالستّال٘ سدَديا فٔ التِسع) خاردْ يدف. 2

 اهلدف اخلارج٘ اكجز تعبرياً عَ وصطمح اجلبٕبٕلتٗك 

 الدَم عكٔ َالسّطرٓ باالستّال٘ سدَديا فٔ التِسع) اخلاردْ بقصد بً  الن اهلدف
 دغرايف أن كاٗى سْ ُهمِ  كعضِ الدَلٕ بّهما اجلبِبِلتّم دراسٕ (  اجملاَرٓ

  لمجغزافٗا الشٗاسٗٛ اِىٗٛ لمزجاه االعىاه ٔاالقتصادُٖٕ
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تِفري تساعد استخدان وظل املعكِمات يف اجلغرافّا السّاسّٕ يف  :ـ  العبارة الصحيحة
كافٕ البّاوات َاملعكِمات الرقمّٕ عى استخدامات  األراضْ َالجرَات املختكفٕ اليت 

 ُساعد يف التعرف عكٔ قِٓ الدَلٕ.تتمتع بٌا الدَم مما 

  الذٝ طّدٓ العامل يف العصز احلدٖح اثز يف تطٕر عمي اجلغزافٗا الشاسٗٛ التكٍٕلٕج٘كاُ لمتطٕر العمىٜ  -
يف تطِر  عكل اجلغرافّا السّاسّٕ  َالتكهِلِدْ التطِر املعريفأثس  العبارة الصحيحة -

 َمهٌااثرت  يف عكل اجلغرافّا  َساٗل َتقهّات سدُجٕ  سّح ظٌرت 
 َاألقمار الصهاعّٕ اجلِنتطِر َساٗل الهقل  -1
 تطِر َساٗل االتصاالت السككّٕ َالال سككّٕ َتكهِلِدّا املعكِمات -2 
 وظل االستشعار عى بعد ) اخلراٗط االلكرتَوّٕ ( -3 

 بدأ عمي اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ ٖأخذ طابع العاملٗٛ ٔالظىٕه

 وا العالقٛ بني / التغريات التٜ طزأت عمٜ خزٖطٛ العامل الشٗاسٗٛ ٔاجلغزافٗا الشٗاسٗٛ 

ادٖ ذلم اىل ان  اسّّٕالس اخلرُطٕ عكٔ طرأت اليت التغريات وتّذٕ العبارة الصحيحة
 عكل اجلغرافّا السّاسّٕ ُتمّز بطابع العاملّٕ َالشمِلّٕ 

 اعترب راتزه اُ الدٔلٛ كاَٟ ح٘ ٍٖىٕ ٖٔتٕسع 

 ( الِفآ – الهمِ – املّالداعترب الدَلٕ كاٗى سْ تهطبق عكًّ قِاوني )  العبارة الصحيحة
  املشتكبن  عمٗٛالدٔلٛفٜ تكُٕ اُ جيب رملاتصٕ ٛاجلغزافٗا الشٗاسٖٗزسي 

 فعال يِ كما لكدَلٕ القاٗل الكّان تدرس ٕاجلغرافّا السّاسّالن   العبارة خطأ
 عكًّ تكِن ان جيب ملا تصِرا رسلُاما اجلبِبِلتّم  استاتّكٔ ككّان الدَلٕ تدرس

 ( لكتغري قابل) سٔ ككاٗى لكدَلٕ تهظر الدَلٕ
 ماذا حيدث اذا :ـ 

 

 مل ٖظّز عمي اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ 

 عدن التعرف عكٔ قِٓ َضعف الدَلٕ  .1
 باملشكالت السّاســّٕ َحتكّكٌا َاقرتاح سكِم مهاسبٕ هلاُصعب التعرُف  .2
ُصعب دراســٕ الِسدات السّاسّٕ )الدَلٕ( مى سّح مالحمٌا اجلغرافّٕ  .3

 )البشرُٕ -الطبّعّٕ (
ُصعب تِفري البّاوات َاملعكِمــات املِضِعّٕ الالزمٕ الختاذ القرارات السّاسّٕ 

 ( َالعسكرُٕ ذات األبعاد املكاوّٕ )اجلغرافّٕ
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 وَ حٗح االختالف  قارُ بني اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ ٔاجلٕٗبٕلتٗك 

 "دلل عكٔ صشٕ العبارٓ اَ خطأ "ختتمف اجلغزافٗا الشٗاسٗٛ ٔاجلبٕبٕلتٗك         

 
 
 

 

 

 

 

 وَ حٗح أجٛ الظبٛ ٔاالختالف تزه يف اجلفزافٗا الشٗاسٗٛ قارُ بني اسّاوات بَ خمدُٔ ٔرا

 راتزه  الغزب٘زافٗٛ الشٗاسٗٛ عمٜ ٖد العامل غجلاجاٞ املٗالد احلكٗك٘ 

 اٖد صحٛ أٔ خطأ العبارٚ التالٗٛ :ـ تظابّت ٌظزٚ كن وَ راتزه ٔابَ خمدُٔ جتآ الدٔلٛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجلغرافّا 
 السّاسّٕ

فرع مى فرَع اجلغرافّا البشرُٕ ٌُتل بدراسٕ املقِمات اجلغرافّٕ الطبّعّــٕ 
َعالقاتٌا قِتٌا السّاســّٕ،  يفَالبشــرُٕ لكدَلــٕ َتهظّمٌــا الداخكــْ َتأثّــر ذلم 

 الدَلّٕ
 اجلبِبِلتّم

عهد رَدلف 
 كّكني 

  لتشقّق قِتٌا مستخدمٕ دغرايف كعضِ الدَلٕ دراسٕ
 ( شعبٌا بني َاالوسذان الِسدٓ حتقّق)   داخكْ يدف .1 
   اجملاَرٓ الدَم عكٔ َالسّطرٓ باالستّال٘ سدَديا فٔ التِسع) خاردْ يدف .2

عمكّٕ تغري األمناط َالهظل االقتصادُٕ َاالدتماعّٕ تقِن بٌا الدَم األقِٖ لفرض  العِملٕ
 َتشمل عِملٕ اقتصادُٕ َادتماعّٕ يّمهتٌا عكٔ الدَم األخرٖ

 اجلِّبِلتّم اجلغرافّا السّاسّٕ
تٌتل يف دراسٕ الِسدات السّاسّٕ  

الطبّعّٕ َالبشرُٕ  بتشكّل بّئتٌا  
لتِضّح اثر ذلم   مِضِعّٕ  دارسٕ

 عكٔ السكِك السّاسْ لكدَلٕ

 تقِن بهفس الدراسٕ
 َلكى مى َدًٌ وظر

 الدَلٕ  ماذا  ترُد َما مطالبٌا اخلاردّٕ

 ترسل تصِرا ملا جيب ان تكِن عكًّ الدَلٕ تدرس الكّان القاٗل لكدَلٕ كما يِ فعال
 تهظر لكدَلٕ ككاٗى سٔ) قابل لكتغري ( )ثابت (تدرس الدَلٕ ككّان استاتّكٔ 

 

 راتزه ابَ خمدُٔ   

ـ َضع اإلطار العان النن عرف باسل   أَدً الشبٕ 
 –دَرٓ سّآ الدَلٕ َئ ) الهشأٓ 

 االضمشالم                                                           –الهضر  –الجبات 

 قِاوني عكًّ تهطبق سْ كاٗى الدَلٕ ـاعترب
 ( الِفآ – الهمِ – املّالد) 
 

مى ابرز املفكرُى املسكمني أضاف  أَدً االختالف 
لكفكر اجلغرايف يف مقدمتً  ) 

 مقدمٕ التارُخ 
 ـ ركز فٌّا عكٔ أيل ظايرتني 

 سّاسّتني يما  القبّكٕ َاملدُهٕ
حتدخ عى عِامل قّان الدَلٕ 

 َسقِطٌا
 

             ُدٍ عكٔ السّاسّٕ لكذغرافّا احلقّقْ املّالد كان
  السّاسّٕ اجلغرافّا عى عكمْ مؤلف أَم ـِضع
 وتّذٕ تشككت لكعامل السّاسّٕ اخلرُطٕ أن ـِضح

  الدَم بني الصراعات
 ألملاوّا االستعمارن التِسع يف كجريا أفكارٍ ـ أثرت
 اجملاَرٓ الدَم سساب عكٔ

 األملاوْ بالتِسع راتزم فرُدرُم افكار عالقٕ مع
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