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 فوائػ ٚهلبد 3 ٚهلخ  19
  

 هُف حؿخغلها ؟ ،كبل امخدان الجغغافُا أعبٗت اًام واملت 

 وعكاث مغاحٗت + وعكت واخضة زغاةِ  6اإلاُلىب مىً ًىمُا زالر ؾاٖاث فلِ إلاغاحٗت 

 وطلً في أٌو زالزت أًام 

ٗت اليؿُان    وفي الُىم الغاب٘ وألازحر فلِ ٖلًُ مغاحٗت ألاحؼاء الهٗبت وؾَغ
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و الىٓم الاكخهاصًت والاحخماُٖت جلىم بها  الضٌو ألاكىي  لفغى هُمىتها ٖلى الضٌو ألازغي وحكمل هى ٖملُت   حغُحر ألاهماٍ
ىإلات  احخماُٖت  ٖىإلات  اكخهاصًت ٖو

 الجغغافُت    " أخض مجاالث الجغغافُت الؿُاؾُت"للهغإ بحن اللىي اإلاخىافؿت  ٖلى مؿغح الؿُاؾت الٗاإلاُت  صعاؾت ألابٗاص 

ت ٖلى حمُ٘ الؿلُاث  وحض فيها  هي الضولت التي جى      واخض والتى حؿُُغ فيها الخىىمت اإلاغهٍؼ  مجلـ هُابي خىىمت واخضة
ت الؿابلت كغاعاتها مً الخىىمت  اث ؤلاصاٍع اإلادلُت فى الىالًاث وألاكالُم واإلادافٓاث واإلاجالـ  البلضًت وحؿخمض اإلاؿخٍى

ت  مثل      فغوؿا اإلاغهٍؼ

ىىن لهظه الىخضاث هٕى مً  الاؾخلالٌ الظاحي  فُما هي الضولت  ت كض جىىن والًــاث أو مدافٓاث، ٍو ئلى وخضاث ئصاٍع  اإلالؿــمت
ل  اؾترالُا  و وٖضا الىىاحي اإلاالُت والضفاُٖت مثل    الهىض  البراٍػ

وحٗهض بمماعؾت بٌٗ مً ، لخدلُم فى اجداص ًىٓمــه   هــى ٖباعة ًٖ     غاًاث مكــترهتمٗاهضةاهًمــام صولخحن أو أهثر 
ت مكترهت م٘ اخخفاّ ول صولت بصخهُتها اللاهىهُت وؾُاصتها الخاعحُت والضازلُت مثل  صٌو نالخُتها ئلى ؾلُت مغهٍؼ

  الاجداص ألاوعبي والاجداص الؿىفُتي ؾابلا

ُٗت والخىفُضًت واللًاةُت ،   هى  التى حؿخلغ فيها خىىمت الضولت ،  وغالبا ما جترهؼ فيها ؾلُاتها الثالزت  الدكَغ  اإلاضًىت
 وؾفاعاث الضٌو الاحىبُت ،   واإلاإؾؿاث الىبري 

 زلال اهمُت ؾُاؾُا للضولت أو  زلافُا ؾياهُا أو اكخهاصًا أوو هى مىُلت حكيل -

 مىك٘ الضولت باليؿبت لخُىٍ الٌُى وصواةغ الٗغى  ض باإلاىك٘ الفلييًله 

ت مفخىخت   هي الضٌو التي حكغف ٖلى مؿُداث بدٍغ

م اإلاغوع فى ي ولىً  جخهل بالٗالم الخاعج ولِـ لها اجهاٌ مباقغ بالبداع اإلافخىختهى الضٌو التى جل٘ صازل   ًٖ ٍَغ  الُابـ
 أوغىضا  أفغاوؿخان  أزُىبُا اإلاجاوعة   و ومثل الضٌو  يأعاض 

 مهغ لخمغهؼها وؾِ الٗالم اللضًممثل مىك٘  هي اإلاخىؾُت حغغافُا للٗالم

غاف هُىػٍالهض مثل  هى الىاكٗت ٖلى ألَا

ت وحٗض فى َغق وئمياهُت هًٓغا  اإلاىاك٘ التى جىدؿب أهمُت بالغت هي جلً   ت الضولُت أو البًر البدٍغ  اإلاالخت جدىمها إلقغافها
 اإلاىاك٘ الاؾــتراجُجُت فى غاًت ألاهمُت باليؿبت للضولت ؾىاء وكذ الخغب أو وكذ الؿلم 

ـ ، ، ومً هماطحها:  ومًُم حبل َاعق ومًُم باب اإلاىضبكىاة الؿَى

ــا ًُّ  وهي عكٗــت ألاعى التى حكــغلها الضولت ، وهــظه الغكٗت اإلادضصة بدضوص ؾُاؾــُت واضخت اإلاٗالــم ومٗترف بها صول

ًبا ت جلٍغ فغوؿا بلجُيا  مهغ   و ومثل : ) أكغب لكيل الضاةغة (   أي جىىن اإلاؿافت مً وؾِ الضولت ئلى أَغافها مدؿاٍو

أفغاوؿخان الىىوغى  و ، مثل  : صولت  فى هظا الكيل جبضو الضولت مىضمجت ٖضا حؼء منها ًبرػ صازل صولت أزغي 

ًبا مً اإلاؿخُُل و  أمثاٌ ٖغيهاًُلم هظا الكيل ٖلى الضولت ئطا بلغ َىلها  وكض ًىىن الامخضاص ٍىىن قيل الضولت كٍغ ؾخت 
مىغىلُا  جغهُا ئًُالُا قُلي   ومً الكغق للغغب مثل ٖغض ي وكض ًىىن الامخضاص  ومً الكماٌ ئلى الجىىب مثل َىلي 

ت  غحر الضولت أعاض ي فُه جىىن  الظي الكيل هى ت مجؼأة وصولت بدٍغ أزظ زالزت أهماٍ وهي صولت بٍغ ا ٍو ًُّ مجؼأة مخهلت حغغاف
ت مجؼأة  ت بدٍغ  وصولت بٍغ

ئهضوهِؿُاالُابان   و مثل :   هي الضٌو الجؼعٍت التي جفهل اإلاُاه بحن حؼعها

 ٌ ٌ  أعاييها بحن جفهل التى هي الضو اإلاخدضة للىالًاث أالؾيا هىضا بُنهما وجفهل  الخابٗتمثل :   أزغي  صو

غة فى البدغ  هي الضٌو التى ًىىن حؼء مً أعاييها مخهال م٘ الُابـ والجؼء آلازغ مىحىًصا  هجٍؼ
غة : قبه مثل  غحي ؾغصًيُا  و نللُت الخابٗخحن لها واللخحن جىفهالن ٖنها بمُاه البدغ اإلاخىؾِحٍؼ  ئًُالُا وحٍؼ

 هي الضولت التي جل٘ صازل صولت أزغي وال ًمىً الىنٌى ئليها ئال باإلاغوع في أعاض ي وأحىاء الضٌو اإلاُىكت لها 
لُا لِؿىجى اإلادخىاة بضولت صولت   مثل حىىب ئفٍغ

ت ًٖ أزغي  ت بكٍغ ت الخهاةو الؿياهُت التى جمحز مجمٖى  ًلهض بسهاةو الؿيان مجمٖى
 وغحرها  ت والخالت الخٗلُمُت...مثل: الؿً والىٕى واللغت والضًاه

اث الاصاعة والخىم صازل الضولت حٗجي  ُت الخىىمت  " وحؿم أًًا كىة احخماُٖت وؾُاؾُت "  ومؿخٍى هٖى

  ئصاعة مىاعص اإلاجخم٘ #   أو كىة ٌؿخسضمها فى ًصا ئلى ؾلُتهى هٓام احخماعى ًلىم بأصواع ووْاةف مخٗضصة اؾدىا
 وجدلُم أهبر كضع مً اإلاهالح الٗامت #       وجدلُم ألامً الضازلى والخاعجى #

ُٗت و الخىفُظًت، واللًاةُت التى جخىػٕ بُنها ٖملُت نى٘ واجساط  ت اإلاإؾؿاث الدكَغ  اللغاع الؿُاس ىهى مجمٖى
 

 اٌلهً اٌز١ّٙلٞ ٚاٌٛؽلح األٚىل اظتفب١ُ٘ ٚاظتصؽٍؾبد
 

 + ٚهلخ فوائػ  2017/  6/  11ِواعمخ ا١ٌَٛ األٚي األؽل 
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 (هئبٍٟ ّجٗ)  ثوظتبٟٔ ّجٗوهٓام  ثوظتبٟٔوهٓام  هئبٍٟهٓام 
م  -63   ٚاٌمبْٔٛ اٌلٍزٛهًخم جدضًض هٓام الخىم في الضولت ًٖ ٍَغ
  ٔفبَ اضتىُالٗىهغ الاؾاس ي في الىٓام الؿُاس ي هى  -64
 اٌوئبٍٟعأؽ الضولت في الىٓام  الغةِـ ٌؿىص و ًدىم وهى -65
ُٗت في الىٓام الغةاس ي  -66 ُفت الؿلُت الدكَغ    اٌزْو٠كْو
 الغةاس ي  مؿخللت ًٖ باقي الؿلُاث في الىٓام اٌمعبئ١خالؿلُت  -67
 اٌوئبٍٟالاؾخلالٌ اليامل للؿلُاث الثالر في الىٓام  -68
 اٌٛال٠بد اظتزؾلحالىمىطج ألاقهغ للىٓام الغةاس ي ًٓهغ في صولت  -69
٘ في الىٓام البرإلااوي هى  -71 وهى مىخسب مً   اٌربظتبْمهضع الؿلُت والدكَغ

 الكٗب 

ًً في أخض فغوٕ الجغغافُت الؿُاؾُت والتي ْهغث هدُجت اعجباٍ الجغغافُت الؿُاؾُت بٗملُت الاهخساباث وجفؿغ الخبا

تي للىازب   الاهماٍ الاهخسابُت وجضعؽ الؿلىن الخهٍى

ت  ٗاث واللىاههى مجمٖى ممثلى الكٗب  اللىاٖض  حن التى جىٓم ٖملُت اهخساب والدكَغ

ٗجي  ٖضم جمغهؼ ؾلُاث الضولت في ًض واخضة أو هُئت واخضة فيل ؾلُت مً الؿلُاث الثالر مىفهلت ومؿخللت في َو
ا للضؾخىع واللاهىن نالخُاتها 

ً
 ومؿئىلُاتها وفل

اإلاؿاواة  أي أجها ال جً٘ فىاعق بؿبب ألانل واإلايكأ حنبحن ول اإلاىاَى وبملخًاها ًخم الازخُاع ٖلى أؾاؽ أصاة لالزخُاعهي 

الىامُت وجخمثل في هجغة الٗلماء وأصخاب الىفاءاث الٗلمُت واإلاهاعاث ئلى الضٌو اإلاخلضمت التي هي ْاهغة حٗاوي منها الضٌو 
جدؿابم لجظبهم بكتى وؾاةل الجظب لخأزحره الىبحر ٖلى كىة الضولت 

 أوـّــً 
 

 دكرونً مصطفى/  أ
10100511010 
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 اٌربظتبًٟٔىحض عةِـ ٌؿىص وال ًدىم في الىٓام  -71
وهى  اٌٛىهاء هئ١ٌالظي ًخىلى مؿئىلُت الخىم في الىٓام البرإلااوي هى  -72

 مىخسب مً الكٗب 
 اٌربظتبٟٔاإلاملىت اإلاخدضة همىطج للىٓام  -73
  ّجٗ اٌوئبٍٟهٓام وؾِ بحن الىٓامحن الغةاس ي والبرإلااوي هى الىٓام  -74
م  قبه في الىٓام -75    اٌربظتبْالبرإلااوي ًخم حكىُل الخىىمت ًٖ ٍَغ
الغةاس ي ًىحض عةِـ مىخسب مباقغة مً الكٗب ٖلى  قبه في الىٓام -76

 اٌزٕف١ن٠خعأؽ الؿلُت 
 اضتىِٛخو   اٌوئ١ٌفي الىٓام قبه الغةاس ي الؿلُت مكترهت بحن  -77

ىٓمها    اٌلٍزٛهٍو
 قبه البرإلااوي ) قبه الغةاس ي (همىطج للىٓام  فؤَبحٗض صولت  -78
  زقبثبداالٔأصاة الازخُاع ٖلى أؾاؽ اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن هى  -79
  ١ٍغفو٠ل أٔله٠ٗوكأث حغغافُت الاهخساباث ٖلى ًض الفغوس ي  -81
  االِزلاكًسخلف أزغ الكيل اإلاؿخُُل للضولت خؿب   -81
 

 
 
 
 

 ٚظؼ اٍٙبِبد أهٍؽٛ يف اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ؟  -1

كضًما مإلفه   يجىاٌو ف  #   الجغغافُا الؿُاؾُت  يأقهغ مً هخب ف # 
اث ه يىانغها فٖ وخضص  (  )  الضولت اإلاثالُت الؿُاؾت : ي زمؿت مىيٖى
الخضوص و الجِل  و الٗانمت  ومىاعصها الاكخهاصًت و ٖضص ؾيان الضولت   

ٖضص  : في يا همغهب ؾُاس خضص مضي كىة الضولت أو يٗفه  #   الؿُاؾُت
 هاكل مىيٕى الخضوص الؿُاؾُت اإلادهىت   # و مىاعصها الاكخهاصًت  ؾياجها 

 ٖليها  زحر اإلاىارأوج يق ئلى مؿألت مىك٘ الضولت الجغغافجُغ   #
 

 ٚظؼ اٍٙبِبد اثٓ فٍلْٚ  يف اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ؟ -2

 )اٍٙبِبد اٌمٍّبء اظتٍَّني يف اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ (      
ً اإلاؿلمحن   #   للفىغ الجغغاف  #مً أبغػ اإلافىٍغ

ً
 هملضمخ يف يأياف هثحرا

ش   يالبىاء الؿُاس  يأهم ْاهغجحن فعهؼ فيها ٖلى  ي( التالكهحرة ) ملضمت الخاٍع
وي٘   #(  وكخظان وهما  يبالٗالم الٗغب الظي  ) اللبُلت واإلاضًىت اع الٗام  الَا
 ة الضولتصوعة خُا   الىطج  والايمدالٌ وهى :اليكأة  والثباث و ٖغف باؾم 

ها #  جدضر ًٖ ٖىامل كُام الضولت وجهًتها وؾلَى
 

 ٚظؼ اٍٙبِبد هاريي يف اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ؟  -3
يالخلُلاإلاُالص  للجغغافُا الؿُاؾُت ٖلى ًض الٗالم ألاإلااوي  عاجٌؼ   # 
 يالخالالجغغافُا الؿُاؾُت خمل ئؾمها  يف يٖلمخُث وي٘ أٌو مإلف  # 

جىُبم ٖلُه كىاهحن  اإلاُالص  وكض اٖخبر الضولت بمثابت   # م  1897ٖام   يحواةً 
ُت الؿُاؾُت للٗالم حكيلذ هدُجت   #والىمى والىفاة   طهغ فى مإلفه أن الخٍغ

 ٌ  الهغاٖاث بحن  الضو
 

 ا١ٌَب١ٍخ لٍٝ ٠ل اٌمبمل األظتبٟٔمب رفَو : اظت١الك اضتم١مٟ ٌٍغغواف١ب  -4
الجغغافُا الؿُاؾُت خمل خُث وي٘ أٌو مإلف ٖلمى فى هاريي ؟ 

 م 1897ئؾمها  الخالي ٖام 
 

" ؽلس فٍػ ثني اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ كًٌ لٍٝ صؾخ ٘نٖ اٌمجبهح  -5
األٚيل ئىل ِب  ٚاصت١ٛثٌٛز١ه فبصخ يف اٌفرتح ِــب لجً اضتوة اٌمبظت١خ 

 ثمل اضتوة اٌمبظت١خ اٌضب١ٔخ "
هغ طلً مً زالٌ الخىؾــ٘   #  خُــث اٖخلض البٌٗ أجهمـا ٖلًما واخًضا  #  ْو

 التي أإلااهُاوواهذ أبغػ هظه الهىع في   #ؤلاكلُمي والغؼو الاؾخٗماعي   
اؾخغلذ مفاهُم الجغغافُا الؿُاؾُت لـغاجٌؼ بهىعة زُأ  في جىؾٗها 

 الاؾخٗماعي ٖلى خؿاب الضٌو اإلاجاوعة التي اٖخبرتها اإلاجاٌ الخُىي لها       
 

 ؟  األفوٜب ا١ٌَبٍــ١خ ٚفوٚق اصتغواف١ب ٚظؼ اٌماللخ ثني اصتغواف١ -6
الخــي جمضها  ألازغي جغجبِ الجغغافُا الؿُاؾــُت بفغوٕ الجغغافُا   # 

ت للضولت  ) مدىع الضعاؾــت  باإلاٗلىماث الالػمت ًٖ اإلالىماث الُبُُٗت والبكــٍغ
ش  #في الجغغافُا الؿُاؾُت (  وجغجبِ ببٌٗ الٗلىم ألازغي مثل ٖلم الخاٍع

 والٗلىم الؿُاؾُت  وغحرها 
 

أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ: لٍُ اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ثلأ ٠أفن ؼبثك اٌمبظت١خ  -7
 ٚاٌّْٛي      

ُت الٗالم الؿُاؾُت أزغ هبحر  -(   √)   خُث وان للخغحراث التي َغأث ٖلي زٍغ
ٌ في اهخٗاف هظا الٗلم وبضأ ًأزظ َاب٘ الٗا  إلاُت والكمى

 : رْبثٙذ أفىبه هاريي ٚاثٓ فٍلْٚ لٓ اٌلٌٚخ  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ  -8

الظي ٖغف باؾم وي٘  :   # – ( √)   اع الٗامابً زلضون  صوعة خُاة  الَا
 الضولت وهى :اليكأة  والثباث والىطج  والايمدالٌ  

اإلاُالص  جىُبم ٖلُه كىاهحن  اٖخبر الضولت بمثابت :  #              ٌ  يواةً ح عاجؼ
 والىمى والىفاة

 
 ، ٚظؾٙب ؟  ا١ٌَب١ٍخرزملك أ٘لاف اصتغواف١ب  -9
 صعاؾــت الىخضاث الؿُاؾُت ) الضولت ( مً خُث مالمدها الجغغافُت  #

ت (-) الُبُُٗت   جدضًض ٖىانغ اللىة والًٗف للىخضاث الؿُاؾُت  # البكٍغ
#   ( 

ً
اجدلُــل الخجمٗــاث ؤلاكلُمُت والٗاإلاُــت جدـلـُال ًُ ا ( مىيٖى ًُّ  حغغاف

ُت الالػمت الجساط اللغاعاث الؿُاؾُت   # جىفحر البُاهاث واإلاٗلىمــاث اإلاىيٖى
ت   طاث  ألابٗاص اإلاياهُت ) الجغغافُت ( والٗؿىٍغ

الخٍٗغف باإلاكىالث الؿُاؾــُت وجدلُلها واكتراح خلٌى مىاؾبت لها ومً   #
 أمثلت طلً:

  ألاولى والثاهُت فى عؾم الخضوص صوع الجغغافُحن بٗض الخغب الٗاإلاُت
 ا وبالؿُاؾُت الخضًثت فى أوع 

  َابا .صوع الجغغافُا فى الضفإ ًٖ خم مهغ فى كًُت
 

ارَمذ غتبالد اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح األر١خ :  -10
   أٚافو اٌموْ اٌمْو٠ٓ ٚثلا٠خ ٘نا اٌموْ

الؿُاؾُت كضًما ًخمثل فُما وان الاهخمام الغةِس ي للجغغافُا خُث   -(   √)  
صعاؾت الٗالكاث الؿُاؾُت   #صعاؾت الىخضاث الؿُاؾُت ) الضولت (   #  ًلى :

 صعاؾت اإلاكىالث الؿُاؾُت  #بحن الضٌو        
ٗت التي قهضها الٗالم زانت زالٌ أ اللغن  وازغوهدُجت الخغحراث الؿَغ

ً وبضاًت هظا اللغن فلض   الؿُاؾُت احؿٗذ مجاالث الجغغافُاالٗكٍغ
الخدلُــل  #لضعاؾــت الجغغافُـا الؿُاؾُــت   اٌالضولــت همج #وحٗضصث لدكمل  

 ؾُاؾـت الىٓـام الٗاإلاـي ومـا ًيخــج ٖنهـا مً حغُــغاث  # ة  الؿُاؾـي لللـــى 
 

 ٚظؼ ِٕٙظ كهاٍخ اٌلٌٚخ وأؽل غتبالد اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ؟  -11
 :  ًخمثل مىهج صعاؾت الضولت فُما ًلي     

 صعاؾت  زهاةو الضولت الُبُُٗت مً  مىك٘ ومؿاخت وجًاَعـ ومىار  #
ت للضولت   #  الؿيان وألاوكُت والاكخهاصًت  مً خُثالخهاةو البكٍغ
الكاتها الخاعحُت     #  الؿُاؾاث الٗامت للضولت ٖو
ت  #  جدلُل كىة أو يٗف الضولت في يىء زهاةهها الُبُُٗت و البكٍغ
 

 ؟  ِب اٌماللخ ثني االٍزْمبه لٓ ثمل ٚاصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ  -12
غ الجىي و  # أصي الاؾدكٗاع ًٖ بٗض وما ٌؿخسضمه مً وؾاةل الخهٍى

جىفحر مٗلىماث أهثر صكت ًٖ  ئلى  GPSالفًاتي وأحهؼة جدضًض اإلاىك٘ الٗاإلاي 
الخضوص الؿُاؾُت بحن  #   -ومنها:اإلاجاالث التي تهخم بها الجغغافُا الؿُاؾُت 

مىاَم الجزاٖاث و  #واإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت   # واإلامغاث اإلاالخُت   #الضٌو 
 بحن الضٌو  

 

 ِب  أصو ٍٚبئً االرصبي ٚرىٌٕٛٛع١ب اظتمٍِٛبد لٍٝ اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ    -13
 اإلاٗلىماث ؾلىُت ( وجىىىلىحُاال الؿلىُت وال  (الاجهاالث وؾاةل وان لخُىع 

ت ٌٗغف ما أو  ةواخض وخضة الٗالم أنبذ أن  : في هأزغ باليؿبت   الىىهُت باللٍغ
ت هدُجت وطلً  خضوص ٖبر بها والبُاهاث اإلاٗلىماث بها جخضفم الهاةلت التي للؿٖغ
 ٌ  الضو

 

 ِب اٌماللخ ثني ٔفُ اظتمٍِٛبد اصتغواف١خ ٚاصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ؟  -14
 : مً زالٌحٗض هٓم اإلاٗلىماث الجغغافُت ايافت للجغغافُا الؿُاؾت وطلً 

ت  : ًٖجىفحر وافت البُاهاث واإلاٗلىماث الغكمُت  # اإلاىاعص الُبُُٗت والبكٍغ
 مما ٌؿاٖض في الخٗغف ٖلى مضي كىة الضولت واؾخسضام ألاعاض ي 

 جىفحر زغاةِ صكُلت وخضًثت ًٖ الضٌو   #
 ٖلى  اجساط اللغاعاثفي مؿاٖضة مخسظي اللغاع  #

ً
الؿُاؾُت الخىُمت اٖخماصا

 والخفهُلُت اإلاؿخمضة منهاالبُاهاث الضكُلت 
 

 ٚظؼ : اصت١ٛثٌٛز١ه حيمك ٌٍلٌٚخ ٘لفني ؟  -15
  هضف صازلي : وهى جدلُم الىخضة والاوسجام بحن قٗبها صازلُا ، 
  هضف زاعجي :الخىؾ٘ في خضوصها زاعحُا بالؿُُغة و الاؾدُالء ٖلى

 الضٌو اإلاجاوعةخؿاب 
 

أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح ا٢ر١خ : أصجؼ اٌمبمل لو٠خ و١ٔٛخ ثفعً   -16
 االٍزْمبه لٓ ثمل ؟

بفًل جُىع وؾاةل الاجهاٌ وجىىىلىحُا اإلاٗلىماث هدُجت )   ×  (  
ت الهاةلت التي جخضفم بها اإلاٗلىماث   ٖبر خضوص الضٌو  الؿٖغ

 

 أٍـئٍخ ِمـــبٌــــــ١خ 
اٍزّو  اعزٙل ٚ  
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 ؟ "  ثب١ٌٌّْٛخ كًٌ : ٠ز١ّي  غتبي " ١ٍبٍخ إٌفبَ اٌمبظتٟ  -17

ُت التي جغجبِ بالىٓام الٗاإلاي الظي     مً اإلاجاالث الفٖغ
ً
خُث ًخًمً ٖضصا

ألاوعبي  الاجداص: مثل الخىخالث الاكخهاصًت والؿُاؾُت  #  ًخمثل فُما ًلي :
اجفاكُاث مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت  #  الاكخهاصي )الؿىق ألاوعوبُت اإلاكترهت (

 ٌ لس ي ) الىاجى ( #  وأزغها ٖلى الضو ت  مثل خلف قماٌ ألَا  ألاخالف الٗؿىٍغ
#  ً  ْاهغة الٗىإلات والتي ْهغث بىيىح مىظ مىخهف حؿُٗيُاث اللغن الٗكٍغ
 #  ٌ   كًاًا ألامً الغظاتي واإلااتي والُاكت  للضو

 اإلاىٓماث الضولُت وؤلاكلُمُت مثل :ألامم اإلاخدضة  وحامٗت الضٌو الٗغبُت  #
ت وغحرها  #    آزاع الخضزالث الٗؿىٍغ
 

كًٌ : ّٙلد اطتو٠ؽخ ا١ٌَب١ٍخ ٌٍمبمل رغرياد َِزّوح لٍٝ ِو  -18
 ؟ اٌزبه٠ـ 

ٌ  ازخفاءْهىع أو  # :  وطلً مً زالٌ صٌو م٘ بًٗها البٌٗ  اهضماج #  صو
وازخلف جىػَ٘ اللىي الٗاإلاُت بٓهىع كىي ٖاإلاُت وازخفاء  #  اهلؿامهاأو 

 ووسج ٖالكاث صولُت حضًضة وجمؼق ازغي   #  أزغي 
 

 : رزؽٍت األِخ ٚعٛك ٍٍؽخ ؽبوّخ ؟  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح ا٢ر١خ -19

 ولىنها عهً أؾاس ي للُام الضولت  ال جخُلب ألامت  وحىص ؾلُت خاهمت)   ×   ( 
 

: اٌلٌٚخ اٌىٛٔفلها١ٌخ ألً أٔٛاق اٌلٚي أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح األر١خ  -20
 ْ٘بّخ ؟١ّٛلب ٚأوضو٘ب 

ألن هظا الىٕى مً الضٌو ٌُٗي الخم ألي صولت مً صٌو الاجداص أن  -(   √)   
ا
ً
 جىفهل ًٖ الاجداص فى أي وكذ  حكاء مثل الاجداص الؿىفُتي ؾابل

 

: اعتٕل ِٓ اٌلٚي اٌزٟ رٕمَُ ف١ٗ  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح األر١خ  -21
 اٌٍَؽبد ؟

ت    √)     ( ألجها مً الضٌو الفُضعالُت خُث جىلؿم الؿلُاث ئلى ؾلُت مغهٍؼ
ل واؾترالُا وؾلُت مدلُت   وهظلً البراٍػ

 

ٍبلل إٌفبَ االكاهٞ ٚا١ٌَبٍٟ لٍٝ  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح األر١خ  -22
              لٛح ٚاٍزمواه االحتبك اٌَٛف١زٟ ٍبثمب

  ألهه وان مً الضٌو الىىهفضعالُت)   ×  ( 
 

: ختزٍف اٌلٌٚخ اٌف١لها١ٌخ ٚاٌىٛٔفلها١ٌخ  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح األر١خ -23
 يف األِٛه ا١ٌَبك٠خ ؟ 

ألامىع الؿُاصًت مثل الؿُاؾت الخاعحُت وألامً الضازلي و الضفإ (    √)    
ت وفي الضٌو  والاكخهاص في الضولت الفُضعالُت مً ازخهام الؿلُت اإلاغهٍؼ

الىىهفضعالُت مً ازخهام الؿلُت اإلادلُت وهي خىىماث الضٌو الضازلت في 
 الاجداص 

 

ا١ٌخ : رزْبثٗ اٌلٌٚخ اٌف١له أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ اٌمجبهح األر١خ -24
 ٚاٌىٛٔفلها١ٌخ يف ٚعٛك كٍزٛه ٚاؽل ؟ 

ًىحض في الضولت الفُضعالُت صؾخىع واخض بِىما في الضولت الىىهفضعالُت )   ×  (   
 ليل صولت صؾخىعها الخام بها 

 

 ِب ٟ٘ شتبد اٌمبصّخ ) فصبئصٙب أٚ ٚـ١فزٙب ( ؟  -25

 مغهؼ للخىم والاصاعة ، وجًم خكضا لللىي الؿُاؾُت  # 
ٖلى ول مغهؼ للؿلُت واللىة فى الضولت  #   ختى جخمىً مً بؿِ ؾلُاجها

  احؼاء الضولت بما فيها اإلاىاَم الهامكُت 
 للضولت. يإلاغهؼ الثلافا #ي  اجهاٌ بحن الضولت والٗالم الخاعجخللت  # 
 جل٘  ٖاصة في ملخلى  َغق الىلل واإلاىانالث فى الضولت . # 
 

أ٠ٓ رٕؽجك ٘نٖ اٌمبللح ٚأ٠ٓ رْن " اٌمبصّخ اٌَبؽ١ٍخ أفعً ِٓ  -26
 اٌمبصّخ اٌلاف١ٍخ " 

 الُابان مت مً هُىجى الضازلُت ئلى َىهُىالتي هللذ الٗانفي  جىُبم# 
 الؿاخلُت 
جغهُا التي هللذ الٗانمت مً اؾخاهبٌى الؿاخلُت ئلى أهلغة في  وال جىُبم
 الضازلُت 

 

 ؟  ٌلٚائو اٌموض ٘ٛ األوضو أ١ّ٘خ اظتٛلك ثبٌَٕجخمب رفَو :  -27
 جدضًض اإلاالمذ الٗامت إلاىار الضولت    #ألن له صوع في  
 فى اليكاٍ البكغي للؿيان الخأزحر   #                   

روو١ب ٚا١ٌبثبْ ِٓ اٌلٚي اٌزٟ ٔمٍذ اٌمبصّخ ئىل ِلْ افوٜ ، ٚظؼ  -28
 كافك وً ِّٕٙب يف مٌه ؟ 

هللذ  الٗانمت مً اؾخاهبٌى ئلى أهلغة بضاف٘ الخماًت والضفإ   #   جغهُا
ىفغ لها الخماًت   لخىىن بُٗضة ًٖ الخضوص فظلً ٌُٗيها ٖملا حغغافُا ٍو

هللذ الٗانمت مً هُىجى الضازلُت ئلى َىهُى الؿاخلُت التي جُل  #  الُابان  
ت  مهضعا لخُاة  الضولت مً  -ٖلى اإلادُِ  الهاصي  لخىىن :    الىاخُت الخجاٍع

ا هبحرا -  هما أجها واهذ مغهؼا خًاٍع
 

: ختزٍف اٌٍَؽبد احمل١ٍخ يف اٌلٌٚخ اٌٛؽل٠ٚخ لٓ  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ -29
 اٌلٌٚخ اٌف١لها١ٌخ ؟ 

في الضولت الؿلُت اإلادلُت وهي الىالًاث أو اإلادافٓاث أو اإلالاَٗاث  – ( √ ) 
ت بِىما   حؿخمض كغاعتها مً الخىىمت اإلاغهٍؼ ت ت اإلاغهٍؼ في الضولت الىخضٍو

جخمخ٘ بىٕى مً الاؾخلالٌ الظاحي فُما ٖضا الىىاحي اإلاالُت   الفُضعالُت
 والضفاُٖت خُث جسخو بالكئىن الخُاجُت للؿيان 

 

: اٌٍَؽخ اظتووي٠خ رمَٛ ثٕفٌ اٌٛـ١فخ يف وً ِٓ  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ -30
 اٌلٌٚخ اٌٛؽل٠ٚخ ٚاٌلٌٚخ اٌف١لها١ٌخ ؟ 

ت ٖلى حمُ٘ ألهه في  – )   ×  ( حؿُُغ فيها الخىىمت اإلاغهٍؼ ت  الضولت الىخضٍو
بِىما  الؿلُاث اإلادلُت فى الىالًاث وألاكالُم واإلادافٓاث واإلاجالـ  البلضًت

ت في  اةف الؿُاصًت الؿلُت اإلاغهٍؼ ) الؿُاؾت  جسخو بالْى  الضولت الفُضعالُت
وجترن الكئىن  ألامً الضازلي ( -الضفإ الخاعجي -الاكخهاص  -الخاعحُت 

 الخُاجُت الخانت بالؿيان للؿلُاث اإلادلُت
 

 مب رفَو : أ١ّ٘خ اظتٛلك اٌجؾوٞ ٌٍلٌٚخ ؟  -31
     جدىم صولت أزغي صون ٖىاةم أو صون  يُلت اجهاٌ الضولت بالٗالم الخاعجوؾ  #
ا بغحرها مً الضٌو ػ   #  ٍاصة اخخيان الضولت  خًاٍع
ت اإلاسخلفت اإلاىحىصة فى مُاهها ؤلاكلُمُت.  #  جمخٗها بالثرواث البدٍغ

 

 كًٌ : ختزٍف اٌلٚي اٌجؾو٠خ ِٓ ؽ١ش اّوافٙب لٍٝ اٌجؾو ؟  -32
ت واخضة، مثل :  هىان صٌو حكغف ٖلى البدغ ب  # حكُلي ؾىعٍا  –ىاحهت بدٍغ
  الؿٗىصًتمهغ  واإلاملىت الٗغبُت  واحهخحن مثل:  و   #
ُاهُا مً حمُ٘ حهاتها، وهى الضٌو الجؼعٍت مثل:  و   # والُابان  بٍغ

 

 مب رفَو : وضوح اٌلٚي اظتزغبٚهح ٍالؽب مٚ ؽل٠ٓ ؟  -33

 هثرة الضٌو اإلاخجاوعة كض جإصي الى  :
اصة كىتها مثل   # صٌو غغب أوعبا )اًجابُاث ( جدلُم الخٗاون  وبالخالي ٍػ
 حؿبب هثرة الضٌو اإلاجاوعة للضولت الٗضًض مً اإلاكىالث مثل   #       

ً
  وأخُاها

ٌ  الؿىصان ) ؾلبُاث (   التى ًجاوعها             ؾب٘ صو
 

 ؟  " " اظتَبؽخ اٌىجريح ٌٍلٌٚخ عتب اجيبث١بد ٍٍٚج١بد ، ٚظؾٙب -34

ض مً اخخمالُت  # :  الخىٕى فى الترهُب الجُىلىجي يبالخال ، وجٍؼ
        والهحن  الاجداصًتوعوؾُا اإلاىاعص اإلاٗضهُت مثل  الخىٕى فى

ت الضفإ بالٗمم جدُذ للضولت أن جدبجى   #  هٍٓغ
 ٖضص هبحر مً الؿيان  حؿاٖض فى ْل ؤلامياهُاث الاكخهاصًت ٖلى أن جًم  #
 لظًً ًمىنهم اؾخغالٌ هظه اإلاىاعص  الاكخهاصًتا

ًٖ اإلاىاَم  فغنت ئبٗاص مهاوٗها  وؾياجها # جدُذ للضولت وكذ الخغب 
 مىاَم آمىت اإلاهضصة بالٗضوان ئلى
حهىص وئمياهُاث هبحرة مً  اخت الىبحرة للضولت ئلىاإلاؿجدخاج 

غها  #لـــ  الخىىمت غافوا # وخماًتها # جٍُى   لؿُُغة ٖلى أحؼائها اإلاترامُت ألَا
  

 مب رفَو : اٌلٚي وجريح اظتَبؽخ رزّزك دبيا٠ب الزصبك٠خ ٚلَىو٠خ  -35
 الاحابت  : حكغح اًجابُاث اإلاؿاخت الىبحرة مً الؿإاٌ الؿابم  #

 

 ؟  ، ٚظؾٙب " ٌٍلٌٚخ عتب اجيبث١بد ٍٍٚج١بد اٌصغريح" اظتَبؽخ  -36
 جمىً اإلاؿاخت الهغحرة للضولت الخىىمت مً ::  

غهاجىمُت وئصاعتها  يبِ  حمُ٘ أحؼاء الضولت  #   بؿهىلتالضولت  # وجٍُى
ؾهىلت  خهغ واؾدثماع ول مىاعص الضولت  #

ازتراكها والؿُُغة ٖليها فى خالت الخغب مثل :ؾُُغة ٌؿهل  # : 
 اإلااهُا ٖلى هىلىضا وبلجُيا ازىاء  الخغب الٗاإلاُت الثاهُت 

انحروجىىن اهثر مً جأزغا  # بالىىاعر الُبُُٗت  اطا حٗغيذ  لها والؼالٌػ والٖا
 

 مب رفَو : لٍخ األ١ّ٘خ اظتٛلك اصتغوايف ٌملك وجري ِٓ كٚي افو٠م١ب ؟  -37
 ر ٖضص مً الضٌو الضازلُت الخبِؿت ألجها جًم أهب #  
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 مب رفَو: أ١ّ٘خ اٌلٌٚخ ال رمبً ثبظتَبؽخ ) أٞ اٌمربح ١ٌَذ ثبظتَبؽخ (  -38
 مب رفَو : أ١ّ٘خ اٌلٌٚخ ال رمبً ثبٌى١ٍِٛرتاد اظتوثمخ ) ٔفٌ اٌَإاي ( 

مؿاخت الضولت هىان ٖىامل مدضصة ألهمُت وهي :  ألن 
ها   .1 حجم اإلاىاعص  وجىٖى
ٖضص الؿيان  وجىػَٗهم بما ًدىاؾب م٘ اإلاىاعص  .2
الىٓم الاكخهاصًت والؿُاؾُت  الؿاةضة فى الضولت .3
كضعة الؿيان  الٗلمُت والخىىىلىحُت ٖلى اؾخغالٌ اإلاىاعص  .4
ؾهىلت الاجهاٌ  بيافت أعحاء الضولت .5

 

 ِب اظتمصٛك ثٕفو٠خ اٌلفبق ثبٌمّك ؟  -39

ت الضفإ  # بالٗمم فى حؿخُُ٘ اٌ صٌو هبحرة اإلاؿاخت أن حٗخمض ٖلى هٍٓغ
 وكذ الخغب،  

ً اإلاؿاخت الىبحرة للضٌو أن جخسلى ًٖ حؼء مً أعاييها زم  # ِّ
 
مى

ُ
خُث ج

 مٗاوصة الضفإ ًٖ هفؿها، ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ الهحن فى مىاحهت الُابان  
خُث جمىً  اهُا فى الخغب الٗاإلاُت الثاهُتوالاجداص الؿىفُتي فى مىاحهت أإلا 

مت الجِل ألاإلااوي ٖىضما أجهىه خُث  حِل الاجداص الؿىفُتي مً هٍؼ
اؾخضعحه لضازل ألاعاض ي الغوؾُت ختى ونل مكاعف مىؾىى، ئط لم ًخدمل 

 ألاإلاان كؿىة اإلاىار فيها
 

 " أٞ ِٓ اٌلٚي ا٢ر١خ ديىٕٙب رجىن ٔفو٠خ اٌلفبق ثبٌمّك ، ٚظتبما ؟  -40
 اٌصني (  –ثٍغ١ىب  –ٌٕ٘ٛلا  –) ا١ٌبثبْ              

الهحن  ألجها هبحرة اإلاؿاخت بِىما الضٌو ألازغي نغحرة اإلاؿاخت صولت  #
 

 ؟  اٌىً اظتٕلِظ أفعً األّىبيٟ٘ مم١ياد اٌْىً اظتٕزفُ )اظتٕلِظ( ِب  -41

جدلُم أفًل اجهاٌ  وؾُُغة ٖلى أحؼاء الضولت كضعة الخىىمت ٖلى   # 
ت مً مغهؼ الضولتوطلً        ألن أَغافها جىىن ٖلى أبٗاص مدؿاٍو

ؤلاصاعة الضازلُت  للضولت خؿً   # 
 ألن ٌَى خضوص الضولت ًىىن كهحًرا باليؿبت ئلى مؿاختها    
ًللل مً فغم الاخخيان  والجزإ ٖلى الخضوص     # 
ت اإلاياهُت للخغهت  #  جىفغ لجِكها  الخٍغ
  

 ؟  ا٢صبه اظترترجخ لٍٝ اٌْىً اظتَزؽ١ً ِب  -42

 أزاع ؾلبُت   ئلى بٌٗ اإلاكاول الؿُاؾُت مثل  الكيل ًإصي طلً خُثأغلبها   #
 مكيلت الضفإ ٖنهاو مكيلت الاجهاٌ بحن أحؼاء الضولت 

بااليافت ئلى أهه ئطا امخضث الضولت اإلاؿخُُلت بكيل ٖغض ي مً الكغق ئلى   
 مىغىلُا  جغهُا و الغغب  ال ًدىٕى اإلاىار والاهخاج مثل 

 أزاع اًجابُت  للضولت مً الكماٌ ئلى الجىىبكض ًىىن الامخضاص الُىلي وهي   #
  ئًُالُا  قُلى كض ٌؿاٖض ٖلى جىٕى اإلاىار وؤلاهخاج فى الضولت و  مثل-
 

 ؟  كًٌ : ٠أفن اٌْىً اجمليأ ٌٍلٌٚخ للح أمنبغ   -43

ت مجؼأة مثل  ت مجؼأة  مثل الُابان واهضوهِؿُا وصولت بٍغ خُث جىحض صولت بدٍغ
ت مجؼأة  ت بدٍغ م٘ حٍٗغف ول قيل (مثل اًُالُا )الىالًاث اإلاخدضة وصولت بٍغ

 

مب رفَو : رَمٝ اٌلٌٚخ اصت١ج١خ الؽزفبؾ ثماللبد ٚك٠خ ِك اٌلٌٚخ  -44
 ؟  اظتؽٛلخ عتب 

 ال ًمىً الىنٌى ئليها ئال باإلاغوع في أعاض ي وأحىاء الضٌو اإلاُىكت لها ألهه  
والبض وأن جدب٘ الضولت اإلادخىاة بضولت صولت   مثل لُا لِؿىجى  حىىب ئفٍغ

كىتها  ًًٗفمما  في ؾُاؾتها الضازلُت والخاعحُت الضولت اإلاُىكت لها الجُبُت
 وهظه ؾلبُاث لضولت الجُبُت أو اإلادخىاه  الؿُاؾُت والاكخهاصًت

 

 اٌلٌٚخ لٛح فٝ اظتإصوح اٌمٛاًِ ِٓ اٌزعبه١َ٠خ اظتفب٘و مب رفَو: رمل -45
 أجها غح٘ طلً ئلى ً 

ت   جإزغ في  # ت فهي التي جدضص ؾحر الٗملُاث الٗؿىٍغ الىىاحي الٗؿىٍغ
ـ جإزغ #  الضولت مىاعص اؾدثماع مضي واإلاٗضهُت اإلااةُت فى الخًاَع
ـ جإزغ # ت الضولت فى   و   فى الخًاَع الؿيان جىػَ٘ألاوكُت البكٍغ

 

 ؟  ِب األصبه اظترترجخ لٍٝ اٌؽبثك اٌٍَٟٙ ٌٍلٌٚخ  -46

 ِبما حيلس ئما : للَ ٚعٛك ِورفمبد ثبٌلٌٚخ 
أزاع اًجابُت خُث حؿهم في :كىة الضولت  ىٖل ًىحض  
تجُىع الٗموووفغجه   #  جىٕى ؤلاهخاج الؼعاعي  غان وألاوكُت الهىاُٖت والخجاٍع

هًٓغا لؿهىلت  الىلل واإلاىانالث وئوكاء البيُت الخدخُت 
ؼ الىخضة الامتزاج  الاجهاٌ  بحن ؾيان الضولت #   الثلافي وؾهىلت  # وحٍٗؼ
ججٗل الضولت مىكىفت وأكل مىٗت أزىاء حٗغيها  وهيوحض جى   ؾلبُتأزاع 

 لالخخالٌ
 

 ) االجيبث١بد ٚاٌٍَج١بد(اظتورفمبد عتب رأصري ِزٕبلط لٍٝ اٌلٌٚخ كًٌ :  -47

أزاع اًجابُت خُث:كىة الضولت  ىٖل ًىحض 
ضاث مً  #  حكيل مىاَم اؾتراجُجُت في اإلاغاكبتاللىة ألجها جمىذ الضولت مٍؼ

واضخت بحن هثحر مً الضٌو هجباٌ حكيل الجباٌ   # خضوًصا َبُُٗت  والضفإ 
كغل اإلاىاَم الجبلُت فى هثحر مً الضٌو ح  #  البراوـ بحن ئؾباهُا وفغوؿا

أو مىاَم للتزلج ٖلى  ئما لالنُُاف مثل حباٌ بالص الكاممىاَم   ؾُاخُت
 .الثلىج قخاًء مثل حباٌ ألالب فى أوعبا

التى حٗض أؾاؽ الهىاٖت   #  .الثرواث اإلاٗضهُت جىحض بها 
جدلُم الخىمُت  #  لضولتبحن أحؼاء ا #   وئٖاكت نٗىبت الاجهاٌ  الؿلبُاث

ؼ عوح   #  الكاملت ألاكلُاث فى بٌٗ الضٌو مثل : أكلُت  لبٌٗحٍٗؼ الاهفهاٌ 
ئؾباهُاهخالىهُا  فى ئكلُم 

 

 خيزٍف أصو اٌْىً اظتَزؽ١ً ٌٍلٌٚخ ؽَت  االِزلاك : أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ  -48
 مثل قُلى  مً الكماٌ ئلى الجىىبكض ًىىن الامخضاص الُىلي للضولت  - ( √ ) 

 كض ٌؿاٖض هظا الكيل ٖلى جىٕى اإلاىار وؤلاهخاج فى الضولت -و  ئًُالُا
 مً الكغق ئلى الغغب جغهُا  و مىغىلُا  : مثلُىلي للضولت كض ًىىن الامخضاص ال

  وهظا ال ٌؿاٖض ٖلى جىٕى مىازها
 

  ِب اٌماللخ ثني ِٕبؿ اٌلٌٚخ ٚلٛرٙب ٚٚىٔٙب ا١ٌَبٍٟ ؟  -49
 :  في جدضًض أهمُت الضولت ووػجها الؿُاس ي خُث ًإزغ اإلاىارفي ًإزغ اإلاىار 
خطح طلً مً والٗضًض مً    ٍو توالىباث الُبُعيهٕى التربت  ألاوكُت البكٍغ

ت فى مسخلف  مً #  زالٌ فاٖلُت ألاوكُت البكٍغ ض   اإلاىار اإلاٗخضًٌٍؼ
  مٗٓم صٌو خىى البدغ اإلاخىؾِمثل   ِؿاٖض ٖلى كىة الضولتف اإلاجاالث 

تئلى  وحٗلها  الخض مً فاٖلُت ألاوكُت البكٍغ  ًإصي اإلاىار الباعص أو الخاع
 و قماٌ هىضا بفٗل البروصةمثل قماٌ عوؾُا مىاَم زالُت أو كلُلت الؿيان 

لُا بفٗل الخغاعة والجفاف  والصخاعي الخاعة فى مٗٓم قماٌ ئفٍغ
 

  ؟  األصبه اظترترجخ لٍٝ اٌزٕٛق اظتٕبفٟ يف اٌلٌٚخ ِب  -50
 الظاحي الاهخفاء الؼعاعي ؤلاهخاج فى الخىٕى خُث صعحت مً الاكترابٌؿهم في 

 الاكخهاصًت ألاوكُت جىٕى :  ئلى ًإصي مما ٖلى ٌٗمل الظي
ؼ الخيامل   الضولت أكالُم بحن ىُت وخضتها وحٍٗؼ الَى

ىُت اإلاخدضة خُث جخٗضص فيها ألاكالُم اإلاىازُت الىالًاث مثل   ألامٍغ
 

 ٚظؼ كٚه االَٔبْ يف اٌزغٍت لٍٝ اٌممجبد اٌؽج١م١خ  -51
   ٚظؼ كٚه اٌزملَ اٌزىٌٕٛٛعٟ يف اٌزغٍت لٍٝ لمجبد اظتٕبؿ ؟ 

الخللُل مً أزغ اإلاىار الؿلبي ٖلى  الخلضم الٗلمي والخىىىلىحُا فيكض ٌؿاهم  
 وأحهؼة الخىُُف،    # جُىع وؾاةل الىلل واإلاىانالث   #الضولت مً زالٌ : 

 ُت اٖت الخضًثت فى البُىث البالؾدُىوالؼع    #
 

  ؟ رأصري اٌغبثبد لٍٝ لٛح اٌلٌٚخ ِب  -52
 ألازكاب زار.وألالبىاء ونىاٖت الؿفً ئهخاج  .1
 اإلاُاٍ نىاٖت للُاةغاث والؿُاعاثالظي ًضزل في جىفحر  .2
 الضزل اللىمي لبٌٗ الضٌو حٗض أخض مهاصع  .3
 فىاةض خغبُت مثل اللجىء ئليها والاخخماء فيها في أزىاء الخغوب جلضم  .4

 

 ؟  ِب رأصري اضتْبئِ لٍٝ لٛح اٌلٌٚخ -53

ش   # ا فى الخاٍع واهذ الٗهىع اللضًمت أهم    #     لٗبذ الخكاتل صوًعا مهمًّ
وخالُا حؿاٖض وفغة الخكاتل ٖلى همى اكخهاص    # الٗالممىاَم الغعي فى 

ض    #خُث جمثل مغاعي َبُُٗت للثروة الخُىاهُت    #  بٌٗ الضٌو  مما ًٍؼ
ألاعحىخحن  اؾترالُا  و مثل :      # اهخاج الالبان واللخىم وألانىاف 

 

 ؟  أ٠ّٙب أفعً ِٓ إٌبؽ١خ اٌلفبل١خ ، اظتورفمبد أَ اٌَٙٛي ِك اٌَجت -54

ضاث مً اللىة ألجها  حكيل مىاَم ألجها جمىذ الضولت مٍؼ  اإلاغجفٗاث أفًل
 اؾتراجُجُت في اإلاغاكبت والضفإ

ٌ  ججٗل الضولت مىكىفت وأكل مىٗت أزىاء حٗغيها لالخخالٌ  بِىما الؿهى
 

،  اٌمّوا١ٔخ ٚاٌز١ّٕخ ٚاالرصبيِٓ إٌبؽ١خ ٌٍلٌٚخ أ٠ّٙب أفعً  -55
 ؟  اظتورفمبد أَ اٌَٙٛي ِك اٌَجت

ان وألاوكُت الهىاُٖت جُىع الٗمغ   #ٖلى ألجها حؿاٖض    الؿهٌى أفًل
ت  هًٓغا لؿهىلت الىلل واإلاىانالث وئوكاء البيُت الخدخُت  والخجاٍع

ؼ الىخضة بحن ؾيان الضولت  # ؾهىلت الاجهاٌ والامتزاج الثلافي   #  وحٍٗؼ
بِىما اإلاغجفٗاث   نٗىبت الاجهاٌ بحن أحؼاء الضولت  #جإصي ئلى  

ؼ عوح الاهفهاٌ لبٌٗ   #   ت جدلُم الخىمُت الكاملتوئٖاك   #   حٍٗؼ
 ٌ ئؾباهُا  هخالىهُا   فى مثل : أكلُت ئكلُم   ألاكلُاث فى بٌٗ الضو

 

 مب رفَو : رمبٟٔ اٌلٚي إٌب١ِخ ِٓ ـب٘وح ٘غوح اٌممٛي ؟  -56
الضٌو ألازغي، صٌو الٗالم زانت الىبري ٖلى  بؿبب حؿابم # ٖلماء  حظب

والخلضم  يبكتى وؾاةل الجظب ألجها أصعهذ أن اإلاؿخىي الخٗلُم للٗمل فيها
  للؿيان  ًإزغ جأزحًرا هبحًرا فى كىة الضولت يالٗلم
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 اظتإصوح يف لٛح اٌلٌٚخ ؟  اظتمِٛبدِٓ ٠مل ؽغُ ٍىبْ اٌلٌٚخ  :كًٌ -57

الىالًاث اإلاخدضة   : مثلهبحر،  يفى الٗالم طاث حجم ؾياوٌ فالضو  الٗٓمى 
فالىثرة الٗضصًت لؿيان جلً الضٌو م٘ جىافغ ٖضص  الاجداصًتوالهحن،  وعوؾُا 

ت، فأنبدذ مً اإلالىماث ألازغي مىنها مً  بىاء كىتها الؿُاؾُت والٗؿىٍغ
 جإصي صوعا فى الؿُاؾت الضولُت للٗالم

 

  ِب ٍٍج١بد اضتغُ اٌصغري ٌٍَىبْ ؟  -58
خماص ٖلى  ٌؿبب # ألاحىبُتألاًضي الٗاملت هلو فى اللىي الٗاملت  والٖا
ت م٘ الضٌو الىبري اللجىء ئلى  # ٖلض الخدالفاث  الؿُاؾُت والٗؿىٍغ
يصٌو الخلُج الٗغب طلً ما جلىم به ومً أمثلت  #

 

فٝ اطتو٠ؽخ  ااطتصبئص رأصري ٠مل اٌل٠ٓ  ٚ اٌٍغخ ِٓ أُ٘ مب رفَو :  -59
 ا١ٌَب١ٍخ فٝ اٌمبمل

 الؿُاؾُت بحن الضٌو  عؾم الخضوصٖلى أؾاؾهما ًخم  #
 فى الجزاٖاث الؿُاؾُت بحن الضٌو بل وفى صازل الضولت الىاخضةلهما جأزحر  #

 

أصو اٌرتو١ت إٌٛلٟ لٍٝ االٔزبط يف وً ِٓ اٌلٚي  فكًٌ : خيزٍ -60
 إٌب١ِخ ٚاظتزملِخ 

 اإلاغأة ٖلى هُاق واؾ٘ في الٗملُت الاهخاحُت في الضٌو اإلاخلضمت حؿهم  #
 وفي الضٌو الىامُت جلل فيها مكاعهت اإلاغأة ألؾباب احخماُٖت وصًيُت #

 

 ِب اٌماللخ ثني اٌرتو١ت اٌمّوٜ ٌٍَىبْ ٚلٛح اٌلٌٚخ ؟  -61
#  ٌ ٖكغة  الخامؿت ؾً ) أكل (مً صون  التى فالضو  ألاَفاٌ وؿبت فيها جغجف٘

الت الؿًهباع   مٗضٌ اعجفإ فى مكيلت لها ٌؿببووؿبت   ؤلٖا
 الكباب وؿبت جغجف٘ فيها الٗاملت اللىي  أؾاؽ ٌكيلفظلً الضٌو  التى  أما

 مىسفًت وبأحىع  الاكخهاصًت ألوكُتها
 

 ؟  مب رفَو : خيزٍف رأصري اعتغوح يف ِصو لٓ كٚي اطت١ٍظ ٚأٚهٚثب  -62
 ٌٍٙغوح أصبه اجيبث١خ ٍٍٚج١خ لٍٝ وً ِٓ اٌلٚي اظتوٍٍخ ٚاظتَزمجٍخ؟    
 :  فدؿهم الهجغة للضولت اإلاغؾلت مثل مهغ فى #
  ) أزاع ئًجابُت ( خل مكيلت البُالت، وػٍاصة صزلها  
غ الضولت و  مً ألاًضي الٗاملت وزانت الىفاءاث) أزاع ؾلبُت(  فى جفَغ

ً  مثل صٌو أوعوبا وصٌو الخلُج في :  وحؿهم الهجغة للضٌو اإلاؿخلبلت للمهاحٍغ
 ) أزاع ئًجابُت ( فلض وفغ اإلاهاحغون لها ألاًضي الٗاملت

 ) آزاعا ؾلبُت ( هٗضم الخجاوـ بحن ؾياجها.و
 

 ِٓ رضبه اٌىت األٍجبة ِٓ  للديب وبْ وّب ٠مل ملاٌل٠ٓ مب رفَو :  -63
 اظتٕبىلبد أعٍٙب

حغلُب اإلاهالح الؿُاؾُت والاكخهاصًت اهدكاع الثلافت   و ألؾباب جخٗلم بـ :
 ئال أن بٌٗ الضٌو لم جغجلى في أفياعها و زلافتها مثل الضٌو اإلاخلضمت

 

 ٚلٛح اٌلٌٚخ ؟ ثني اٌٍغخ ِب اٌماللخ  -64
كىتها    وجماؾىهابىاء  # الؿُاؾُتوالضولت جلٗب صوعا فى 

امل مهم فى جىخُض ؾياجها فى الضولتفهي ئخضي اإلالىماث  ت  # ٖو الخًاٍع
إصي  زانت ئطا واهذ الضٌو جًم  و ئلى ٍو جفىىهايٗفها حٗضص اللغاث  #

ت اهفهالُت مما ًثحر مكىالث بها   ت طاث هٖؼ  أكلُاث لغٍى
ٌٗ الضٌو ًىحض فيها اهثر مً لغت عؾمُت ولم ًإزغ طلً ٖلى كىة بئال أن  # 

ؿغا  : لغاث وهي خُث ًىحض بها الضولت وجماؾىها مثل  أعب٘ ؾَى
  عوماهُت (   -الفغوؿُت  -ألاإلااهُت  -)ؤلاًُالُت   
  

 ؟ صؼ أَ فؽأ ِك موو اٌَجت : اٌٍغخ رإصو ٍٍجب لٍٝ اٌٛؼٓ اٌموثٟ  -65
ئط ًخيلم حمُ٘ ؾيان جخمحز  ألن )   ×  (  ببؿاَت الترهُب اللغىي   الضٌو الٗغبُت

ً الٗغبي اللغت الٗغبُت التى حٗض مً الٗىامل اإلاهمت فى جىخُض الكٗىب  الَى
ش، واللىمُت، والثلافت الٗغبُت  هأمت  ئلى حاهب الٗىامل ألازغي والضًً، والخاٍع

 

ؽ١ش مل ٠مل ٠زؾمك ؽ١ش رٛعل اظتٛاك اطتبَ األ١ٌٚخ ثً " رملَ اٌصٕبلخ  -66
 ؟  " يف ظٛء مٌه أعت  رٛعل اٌممٛي ٚاظتٙبهاد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

# ؟  هي فً الاهخاج أو ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في الاهخاجِب ٟ٘ اٌزىٌٕٛٛع١ب   
م الاهخمام بالبدث الٗلمي والضٖم و١ف حتلس اٌزىٌٕٛٛع١ب ؟    ًٖ ٍَغ #

 اإلااصي له 
ًدضر جُىع هبحر في حمُ٘ ؟ ِب األصبه اظترترجخ لٍٝ رؽج١ك اٌزىٌٕٛٛع١ب   #

ت وغحرها  مما ًإزغ اًجابُا ٖلى كىة اإلاجاالث الهىاُٖت والؼعاُٖت والخجاٍع
 الضولت ووػجها الؿُاس ي مثل صولت الُابان 

ِب ما حيلس ئما جنؾذ ِصو يف رؽج١ك اٌزىٌٕٛٛع١ب ِٓ ٚعٙخ ٔفون :   #
دضر جُى  ًإزغ اًجابُا في كىة مهغ ووػجها الؿُاس يثْىً وبًِ ؟   ع في ٍو

الاهخاج الهىاعي والؼعاعي والخجاعي وجسغج مهغ مً الضٌو الىامُت وما حٗاهُه 
ئلى مهاف الضٌو اإلاخلضمت  ) ومً وحهت هٓغن أي احابت أزغي جإصي هفـ 

 اإلاٗجى ( 
 

 

  رمل اصتٛأت االلزصبك٠خ ِٓ أُ٘ ِمِٛبد اٌلٌٚخ -67

ًخدضص فى اإلالام ألاٌو ٖلى أؾاؽ  ي وػن الضٌو ٖلى اإلاؿخىي الٗاإلا #ألن  :  
وكضعة الؿيان ٖلى اؾخغالٌ هظه   ما جملىه الضولت مً  مىاعص اكخهاصًت

زلفُتها الاكخهاصًت ؾلىن الضولت الؿُاس ى ًىىن هابٗا مً   #   اإلاىاعص
 اإلاهالح الاكخهاصًت  أهم نىع اإلاهالح التى جغبِ بحن ألاممجمثل   # 
 

 ٚلٛح اٌلٌٚخ ؟  االٔزبط اٌغنائٟ ِب اٌماللخ ثني  -68
 الضولتحٗض مىاعص الغظاء مً أهم الجىاهب التى ًجب أن جخىافغ مً صازل   #

الخغوب   و  وكذ ألاػماث ي ألاؾاس مً الغظاء  يالظاحأو ٖلى ألاكل الاهخفاء 
ٗض   #  الظعة  ألاعػ   اللمذ ٖلى عأؽ اإلاىاعص الغظاةُت خاحت للؿيان   و وَو
ٗض الاهخاج الؼعاعي مً أهم   # ٌٗفى يمخُلباث ألامً اللىم للضولت خُث َو

  الخٗغى للًغىٍ الخاعحُت الضولت والكٗب مً 
ض ًٖ خاحتها مثل الىالًاث اإلاخدضة   # فالضٌو التي لضحها فاةٌ مً ؤلاهخاج ًٍؼ

مؿخلغة وبٌٗ الضٌو ألاوعبُت ًجٗلها صوال 
والضٌو التي حٗاوى مً هلو فى ئهخاج اإلاىاص الغظاةُت همٗٓم الضٌو الىامُت   #

أهثر جبُٗت  للضٌو التى حؿخىعص منها حٗلها
  

 ٚلٛح اٌلٌٚخ ؟  اظتٛاهك اظتمل١ٔخِب اٌماللخ ثني  -69
 الٗىامل اإلاإزغة في كىة الضولت  ٌٗض جىافغ اإلاىاعص اإلاٗضهُت أخض  #
 التى حكخض الخاحت ئليها وكذ الخغوب اإلاٗاصن ؤلاؾتراجُجُت  زانت  #
  والىُيل واإلاىجىحزوألالىمىُىم  والىداؽوأهمها: الخضًض   #
    وطلً ألهمُتها البالغت فى الهىاٖاث الخغبُت  #
فان امخالن الضٌو لبٌٗ اإلاىاعص اإلاهمت والبتروٌ طلً باإليافت ئلى   #

  ًمىدها ؾالخا حؿخسضمه فى جدلُم أهضافها والُىعاهُىم 
فالبتروٌ ٌٗض مىعص اكخهاصي ًمىً الضٌو الٗغبُت اإلاىخجت ان حؿخسضمه   #

  هؿالح لخدلُم الاهضاف الؿُاؾُت والاكخهاصًت لألمت الٗغبُت 
 1973هما خضر في خغب أهخىبغ   #

 

 ٚلٛح اٌلٌٚخ ؟  االٔزبط اٌصٕبلٟ ِب اٌماللخ ثني  -70
عهحزة أؾاؾُت مً    # ول اللىي   #  أي صولت  حٗض الهىاٖت عواةؼ اكخهاص

ال ًمىً ألي ؾُاؾت ؾىاء صفاُٖت أو   # الىبري الٗاإلاُت هى كىي نىاُٖت
 هجىمُت أن جىىن طاث أزغ ئطا لم حؿاهضها كضعة ٖلى جهيُ٘ آلاالث الخغبُت

 وحٗض الهىاٖاث ؤلاؾتراجُجُت مثل لضولت اهمُت لهى التى حُٗى 
 نىاٖاث نهغ اإلاٗاصن وجىلُتها مثل الخضًض والهلب و ألالىمىُىم   #
 وؤلالىتروهاث   #  الهىاٖاث الهىضؾُت والؿُاعاث والُاةغاث ومدغواتها   #
ش    # ت بما فيها نىاٖت اإلاخفجغاث  والهىاٍع  الهىاٖاث الىُماٍو

 

 ِب إٌزبئظ اظترترجخ لٍٝ ٚعٛك ٔفبَ ٔمً ِزؽٛه ِٚزىبًِ يف اٌلٌٚخ ؟  -71
 الخىمُت زُِ فٗاٌ بكيل مىاعصها واؾخغالٌ هجاح  #
ت ألامىع  ٖلى ٌؿهل  #  الخىىمت ؾُُغة   الضولت أهداء فى والؿُاؾُت ؤلاصاٍع
 حِل خغهت ٌؿهل ؤلامضاصاث وهلل الخغب وكذ الاجهاٌ وؾهىلت الضولت  #

 للىىاعر حٗغيها ٖىض
 

 ؟  اٌمصو٠خ ٌٍلٌٚخ اٌعوٚه٠خ األِٛه ِٓ إٌمً ٍٚبئً مب رفَو : رمل  -72

اصة  #    ألجها حٗمل ٖلى اللىمُت ووخضتها الضازلى جماؾىها ٍػ
 للضولت، والخاعحُت الضازلُت الٗالكاث ًلىي   #
 وؾاةل هىان ًىً لم ئطا الٗؿىغي  اإلاجاٌ فى الهجىم أو الضفإ ًخٗظع  #

ٗت  آلزغ ميان مً الخغبُت وألاصواث الجُىف ٖليها جخدغن للىلل ؾَغ
 

 ِب ٟ٘ لٕبصو اٌمٛح اٌمَىو٠خ :  -73

ت اللىة حجم  # ت البكٍغ  الاخخُاٍ أو الٗاملت ؾىاء الٗؿىٍغ
ُت  #  وصوافٗه وئزالنه حٗلمه وصعحت اإلالاجل هٖى
ت اإلاٗضاث ملضاع  #  الغةِؿت اللخاٌ ومٗضاث الٗؿىٍغ
 اللىمي  صزلها مً الضولت جىفله الظي الٗؿىغي  ؤلاهفاق  #
ت اإلاٗىهاث حجم  #  حجم ٖلى مباقغة بهىعة جإزغ التى و الخاعحُت الٗؿىٍغ

 هفاءة حهاػ اإلاسابغاث الخغبُت  #           الٗؿىغي  ؤلاهفاق
 

   اٌلٌٚخ ثمٛح لاللخ عتب اٌىت اضتىِٟٛ اٌزٕف١ُ ِٓ قزٍفخاظت ٚعٗاأل ٚظؼ -74
 للضولت ) مدافٓاث أو والًاث ( بهضف : ي ؤلاصاع الخلؿُم   #

 وحؿهُل جلضًم الخضماث للمىاَىحن  جدلُم ألامً وألامان في البالص     
ت الخىىمت والاؾخلالٌ   # ؾؿاث الخىُٓمُت التى إ اإلا  #  يالظاحصعحت مغهٍؼ

كضعة الخىىمت ٖلى بؿِ   #  أوكأتها الضولت لدؿاٖضها فى اجساط اللغاعاث
   أعحاء الضولت وئخيام الؿُُغة ٖليهاهفىطها ٖلى ول 

 ن جىىن ؤلاصاعة الخىىمُت ٖلى صعحت ٖالُت مً الكفافُت والىفاءة.   #أ
 

 ِب اعتلف ِٓ اٌزم١َُ االكاهٞ ٌٍلٌٚخ ئىل ٚال٠بد ٚػتبففبد ؟  -75
  وحؿهُل جلضًم الخضماث للمىاَىحن خدلُم ألامً وألامان في البالص ل
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 ؟ٚاٌلٌٚخ  اجملزّكاعتلف ِٓ ٚعٛك ٍٍؽخ يف ِب  -76
جدلُم أهبر كضع  #ئصاعة مىاعص اإلاجخم٘    #لخدلُم ألامً الضازلي والخاعجي   #

بؿبب الُبُٗت   #اؾخمغاع الخُاه واؾخلغاع اإلاجخم٘     #مً اإلاهالح الٗامت  
ت التي جدخاج بفُغتها ئلى الًبِ والخىحُه  ئصاعة الكئىن الضازلُت    #البكٍغ

 والخاعحُت لبالص 
 

 مب رفَو : ال ٠ٛعل يف اٌمبمل ٔفبَ ؽىُ ِضبيل ؟  -77
ُىبه  ا جسخلف اإلاجخمٗاثألن ليل هٓام ممحزاجه ٖو ًُّ ا وحغغاف ا خًاعًٍّ ًُّ  وزلاف

 الخانت ججغبخه منها وليل 
 

 ِب ٟ٘ ِجبكئ أٔفّخ اضتىُ اٌلديٛلواؼ١خ ؟  -78
 مبضأ الخضاٌو الؿلمى للؿلُت #        الفهل بحن الؿلُاث مبضأ  #   

 

 ِب ٟ٘ ِواؽً ل١ٍّخ االٔزقبة ؟ ) ثبٌرتر١ت (  -79
 ئحغاء الاهخساباث. -3   الترشح لالهخساباث -2     جلؿُم الضواةغ الاهخسابُت-1  
ً -5          فغػ أنىاث الىازبحن-4   جدضًض الفاةٍؼ
 

 ٔز١غخ الهرجبغ اصتغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ثبٌم١ٍّخ االٔزقبث١خِب  -80
حغغافُت الاهخساباث  أصي ئلى ْهىع فٕغ حضًض فى الجغغافُا الؿُاؾُت وهى  # 

ض   مً والتى وكأث ٖلى ًض  ه ؾُجفٍغ اإلاضعؾت الفغوؿُتأهضٍع
 

 رلهً عغواف١خ االٔزقبثبد للح ِٛظٛلبد ، ؽلك٘ب ؟  -81
ذ    # جىػَ٘ الضواةغ الاهخسابُت     # صعاؾت الخباًً اإلاياوي  فى الخهٍى
 جدلُل آلازاع البُئُت الُبُُٗت   #   #  صعاؾت الؿلىن الاهخسابي للىازبحن 

ت والٓغوف الاكخهاصًت ٖلى ؾلىن الاهخسابي للفغص     و البكٍغ
ت في اإلاىُلت   #صعاؾت أزغ الاهخساباث ٖلى حغُحر الٓغوف البكٍغ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما وجه التشابه واالختالف بني اجلغرافيا السياسية واجليىبىلتيك -1

 

 ؟  ِب ٟ٘ مم١ياد ٍٍٚج١بد اضتغُ اٌىجري ٌٍَىبْ   -2

 

 
 

  ِب ٚعٗ اٌزْبثٗ ٚاالفزالف ثني اٌلٌٚخ ٚاألِخ ؟ -3

 

لبهْ ثني اٌلٌٚخ اٌٛؽل٠ٚخ اظتووي٠خ ٚاٌلٌٚخ اٌف١لها١ٌخ ٚاٌلٌٚخ  -4
 اٌىٛٔفلها١ٌخ ِٓ ؽ١ش اطتصبئص ؟ 

اٌلٌٚخ اٌٛؽل٠ٚخ 
 اظتووي٠خ

اٌلٌٚخ االحتبك٠خ 
 اٌف١لها١ٌخ

اٌلٌٚخ االحتبك٠خ 
 اٌىٛٔفلها١ٌخ

ؾياجها   -1  ججاوـ
ا،  ًُّ اٖغك ًُّ ا وصًي ًُّ   وزلاف

 كلًبــا أو هىاةجدىي  -2
جخمثل فى واخضة 

جترهؼ  الٗانمت التى
فيها مٗٓم أوكــُت 

 همذالضولت والتى 
 خىلها الضولت 

لِؿذ مٗٓمها  -3
هبحرة اإلاؿاخ ولىً ت 

ٌ  نهىا ت  صو وخضٍو
الهحن  هبحرة اإلاؿاخت

 كلــت وحىص الٗىاةم -4
الُبُُٗت والغاباث 

والصخاعي والجبــاٌ 
بحن أعاييها وئن واهذ 

مىخضة هىان صٌو 
 مجؼأة الُابانمثل 

جدؿم بالىثافت  -5
اإلاغجفٗت الؿياهُت 

بضؾخىع واخض جخمخ٘ -1
فيها الؿلُاث -2  جىلؿم

ت  # ئلى  الؿلُت اإلاغهٍؼ
اةف  وجسخو بالْى

) الؿُاؾت  الؿُاصًت
 -الاكخهاص  -الخاعحُت 

ألامً  -الضفإ الخاعجي
 الضازلي (

  الؿلُت اإلادلُتو  #
الكئىن  باصاعةوجسخو 

 الخُاجُت للؿيان
جدؿم بخدلُم  -3

بحن الؿلُت   الخىاػن 
ت والؿلُاث  اإلاغهٍؼ

 اإلادلُت ليل والًت
ًىىن للكٗب خم  -4

فى ئصاعة   اإلاكاعهت
ت  الكئىن اإلاغهٍؼ

أن جخدٌى  -5  ال ًمىً
 ئلى اجداص هىهفضعالي

ليل صولت صؾخىعها -1
لمها  الخام ٖو

جخمخ٘ ول صولت بدم -2
بكيل مؿخلل الخمثُل 

جسخو خىىماث -3
الضازلت في الضٌو 

الاجداص الىىهفضعالي 
اةف الؿُاصًت  بالْى

ليل صولت الٗملت  -4
الىلضًــت الخانت بها 
بجاهب أهه كض ًىىن 
هىان ٖملــت واخضة 

 والُــىعو الاجداصلــضٌو 
 فى الاجداص ألاوعبي

جدخفٔ ول صولت فى -5
الاجداص بٗانمتها 

 اإلاؿخللت
ًمىً للــضٌو  -6

الىىهفضعالُــت أن جخدٌى 
ئلى اجدــاص فُضعالي مثل  

ؿغا  ؾَى

 لبهْ ثني اٌمٛاصُ اٌملديخ ٚاٌمٛاصُ اظتَزؾلصخ ؟  -5
 اٌمٛاصُ اظتَزؾلصخ اٌمٛاصُ اٌملديخ

هي العىاصم التى 

 لقرون طىيلةاستمرت 

مركزا ثقافيا واقتصاديا 

رئيسيا  للدولة مثل : 

    لندن  سوباري  القاهرة و

وروما 

 

ن مكانها مهً التى قررت الحكومات   نقلها

 الٌابانالى  مدن اخرى لسبب  او آلخر مثل 

  كٌوتوالتى نقلت عاصمتها من مدٌنة 

المدٌنة الساحلٌة  الداخلٌة الى مدٌنة   طوكٌو

  الهادي لتكون :   التً تطل على المحٌط  

 التجارٌة         مصدرا لحٌاة  الدولة من الناحٌة 
 كما أنها كانت مركزا حضارٌا كبٌرا

 

 اجليىبىلتيك اجلغرافيا السياسية املقارنة
 الجغغافُت وزهاةههاؽ الضولت في يىء ْغوفها هالهما ًضع   التشابه

 
 

 املفهىم 

هي فٕغ مً  فغوٕ  
ت  حهخم     الجغغافُا البكٍغ

 بضعاؾت اإلالىماث
الجغغافُت ) الُبُُٗت 

ت ( للضولت وجىُٓمها  والبكٍغ
وجأزحر طلً فى كىتها  الضازلي

الكتهاالؿُاؾُت   الضولُت ٖو

صعاؾت الضولت هًٗى حغغافي 
مؿخسضمت كىتها لخدلُم 

الىخضة والاوسجام بحن قٗبها 
صازلُا ، والخىؾ٘ في خضوصها 
زاعحُا بالؿُُغة و الاؾدُالء 

 ٖلى خؿاب الضٌو اإلاجاوعة

 
 
 

 االختالف 
 

تهخم فى صعاؾتها للىخضاث 
الؿُاؾُت بخدلُل بِئتها 

ت  الُبُُٗت والبكٍغ
والاكخهاصًت لخىيُذ ازغ 

 يٖلى الؿلىن الؿُاس طلً 
 للضولت

جلىم بىفـ الضعاؾت ولىً 
مً وحهه هٓغ الضولت الظاجُت 

مُالبها الخاعحُت في مجاٌ 
 الؿُاؾت الخاعحُت

 

جضعؽ الىُان اللاةم للضولت 

 هما هى فٗال

جهىعا إلاا ًجب ان جغؾم 
 جىىن ٖلُه الضولت

جضعؽ الضولت هىُان 
  اؾخاجُيي ) الثباث (

 هياةً حي جىٓغ للضولت 

 ٌٍَىبْ اٌىجري اضتغُ ٍٍج١بد ٌٍَىبْ اٌىجري اضتغُ مم١ياد
ت ضخمت حُىفئٖضاص  #  ٖؿىٍغ
تجىفحر كىي  # ٖاملت في  بكٍغ

 اللُاٖاث مسخلف
فى  اإلابضٖحنجدُذ فغم ْهىع  #

 اإلاجاالث مسخلف

 للؿيان الغظاءنٗىبت جىفحر  #
 والخماًت ألامًنٗىبت جىفحر  #
 الخمغصْهىع خغواث  #

 الاهفهالُت

 األِـــــــــــــــــخ اٌلٌٚـــــــــــــــخ اظتمبهٔخ
 
 

 اظتفَٙٛ

حكغل   وخضة ؾُاؾُت 
مىُلت مُٗىت مً ؾُذ 

ا صاةمحن  ألاعى 
ً
ؾياه  جًم

ؾلُت ٖلُا طاث   جدىمها
ؾُاصة ) الخىىمت ( جضًغ 

 قئىجها الضازلُت والخاعحُت
 

مً البكغ لها غالبا    حماٖت
أنل ٖغقي واخض  حِٗل ٖلى 
عكٗت مً ألاعى لفترة ػمىُت 

لت  بحن أفغاصها ٍَى  جغبِ
عوابِ مكترهت والضًً 

واللغت، والٗاصاث و الخلالُض 
ش اإلاكترن  والترار  والخاٍع

 
 
 

ٚعٗ 
 االفزالف

)الخىىمت( جمثل  #  الؿلُت
 مً أعواجها يعهً أؾاس 

اللغاث ًمىً أن  #  جخٗضص
و الخلالُض صازل والٗاصاث 

 الضولت الىاخضة 
والتي : صولت  ؿغا مثل  ؾَى

 بها أعب٘ لغاث عؾمُت 
) ؤلاًُالُت وألاإلااهُت 

 والفغوؿُت والغوماهُت (

وحىص ؾلُت  #  ال جخُلب
 خاهمت

الٗاصاث والخلالُض اإلاكترهت  #
مً الٗىانغ واللغت   الىاخضة

 ألاؾاؾُت لألمت
ألامت الٗغبُت مثل   :  

 

ً مً أعى والضولت وألام اٌزْبثٗ  قٗب  ت جدكابهان في ٖىانغ الخىٍى

 الله       ِمبهٔبد ٚعلاٚي
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 أوًّ اصتلٚي اٌزبيل :

 ٌرجع اختٌار مدٌنة ما لتكون عاصمة لعدة اعتبارات وضحها "" 
 
 
 

 
 
 

 أٔفّخ اضتىُ يف اٌلٚي ؽَت اٌماللخ ثني اٌٍَؽبد اٌضالس    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أنواع مناطق قلب الدولة  

 أُ٘ اٌلٚي اضتج١َخ يف اٌمبمل   
 
 

  

  
 

   
 
        
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌلٌٚخ  لبًِ افز١به٘ب اٌمبصّخ
 

 أٔموح
لخىىن بُٗضة ًٖ الخضوص  اضتّب٠خ ٚاٌلفبق

فظلً ٌُٗيها ٖملا حغغافُا ًىفغ لها 
ستانبول الخماًت وجم ازخُاعها بضال مً ا

 الساحلٌة

 جغهُا

 
 ٍِٛىٛ

ألن عوؾُا مخٗضصة    اٌم١ِٛخا١ٌَبكح 
اللىمُاث فخىىن الٗانمت يمً مىُلت 

اللىمُاث الىبري خُث  الغالبُت 
 الؿالفُت

 

 عوؾُا

هدُجت ألهمُتها    اٌمبًِ اٌزبهخيٟ هِٚب
سُت  الخاٍع

 ئًُالُا

خُث  جل٘ ٖلى ؾىاخل  ٌٍٙٛخ اٌٛصٛي  ٔٛاوْٛغ
لىُي (      بداع او مدُُاث  ) اإلادُِ ألَا

 مىعٍخاهُا

بحن الٗانمت وبلُت    ٌٍٙٛخ  اٌٛصٛي ِله٠ل
   أحؼاء الضولت

 اؾباهُا

  يإلاىكٗها ٖلى جهغ مالح  ٌٍٙٛخ اٌٛصٛي اطتوؼَٛ
 ) الىُل (

 الؿىصان

هدُجت ألهمُتها    اٌمبًِ اٌزبهخيٟ اٌمب٘وح
سُت   الخاٍع

 مهغ

ِٕؽمخ اٌمٍت 
ماد األ١ّ٘خ 

 االلزصبك٠خ

 :الاوكُت الاكخهاصًت للضولت مثل  جترهؼ فُه
التى جل٘ بحن الىالًاث   مىُلت البدحراث الٗٓمى

ىُت وهىضا  اإلاخدضة الامٍغ
ِٕؽمخ اٌمٍت 
ماد األ١ّ٘خ 

 ا١ٌَب١ٍخ

جترهؼ فُه اإلالغاث الؿُاؾُت  للضولت ومنها جهضع   
اللاهغة الىبري  في مهغ:  اللغاعاث مثل

ِٕؽمخ اٌمٍت 
ماد األ١ّ٘خ 

اٌضمبف١خ 
 ٚاٌل١ٕ٠خ

 إؾؿاث الثلافُت واإلاغاهؼ الضًيُتفُه اإلاجترهؼ 
 للضولت مثل

مىت اإلاىغمت فى اإلاملىت الٗغبُت  الؿٗىصًت 

ِٕؽمخ اٌمٍت 
ماد اٌرتو١ي 

 ٟاٌَىبٔ

حىىب ًترهؼ فُه اغلبُت ؾيان الضولت مثل 
التى ًترهؼ فيها الؿيان صون غحرها مً   افغاوؿخان

 مىاَلها

 
 افو٠م١ب

لُا الىؾُى/   حىىب الؿىصان/ افٍغ / أوغىضا/ ازُىبُا
بمابىي /  حكاص / الىُجغ /مالي / ػامبُا/ ٍػ

ؼعالهض/ ماالوي/ عواهضا/ بىعوهضي / بدؿىاها  ؾٍى
 مىغىلُا أفغاوؿخان /  أ١ٍب

ؿغا  /  الىمؿا  ) ٖلى جهغ الغاًً (   أٚهٚثب ؾَى
باعحىاي بىلُفُا /  أِو٠ىب اصتٕٛث١خ

 ّجٗ هئبٍٟ ) ّجٗ ثوظتبٟٔ ( إٌفبَ اٌربظتبٟٔ إٌفبَ اٌوئبٍٟ
 ًلىم الىٓام الغةاس ي ٖلى آلاحي:

دىم (  #  الغةِـ هى عأؽ الضولت ) ٌؿىص ٍو
ُٗتالؿلُت الخىفُظًت فُه  #  مؿخللت ًٖ الؿلُت الدكَغ

ُٗت جلىم وخضها  ٘  الؿلُت الدكَغ  بالدكَغ
 مؿخللت اللًاةُت الؿلُاث  يًٖ باقؿلُت ال

الخٔ فى هظا الىٓام :    ٍو
 الاؾخلالٌ اليامل للؿلُاث الثالر مً هاخُت

 مً هاخُت أزغي والخسهو ولٌّ فى ازخهانه 
يوالىمىطج  الىالًاث اإلاخدضة  () ي لظلً هى الىٓام الغةاس ي ألامٍغ

 بـــــــ : ًخمحز 
 الؿلُتوحىص بغإلاان هى مهضع  #

٘ ومىخسب مً الكٗب.  والدكَغ
 وحىص عةِـ أو ملً  #
 ٌؿىص وال ًدىم ( )
هى الظي ًخىلى مؿئىلُت  #  ءاع عةِـ الىػ 

 (ًيخسب مً الكٗب)الخىم 
ُاهُا (وحٗض  #  اإلاملىت اإلاخدضة ) بٍغ

 همىطحا  لهظا  الىٓام  

ي بحن الىٓامُحن الغةاؾ هٓام  هى   وؾِ
 والبرإلااوى

خمحز بالؿماث آلاجُت  :ٍو
ًىحض عةِـ مىخسب مباقغة مً الكٗب  #

عأؽ الؿلُت الخىفُظًت .ٖلى 
الخىىمتبغإلاان  .مىخسب ٌكيل  #
مكترهت بحن الؿلُت فى هظا الىٓام  #

ىٓمها الضؾخىع الغةِـ   والخىىمت ٍو
 فغوؿا  همىطًحا للىٓام قبه الغةاس يوحٗض  #

 أٍئٍخ مم١يح
 ؟ِٓ ٚعٙخ ٔفون ِبٟ٘ اظتمِٛبد ٚاطتصبئص اٌؽج١م١خ ٚاٌجْو٠خ اٌزٟ رإصو لٍٝ اٌٛىْ ا١ٌَبٍٟ ظتصو اجيبث١ب أٚ ٍٍج١ب  -1

وجخمخ٘ بمىك٘ اؾتراجُجي لخدىمها في  #جخمخ٘ بمىك٘ مغهؼي ًخىؾِ الٗالم اللضًم   # ًمىذ مهغ كىة ووػها ؾُاؾُا ألجها    الموقع  -1  أٚال : االجيبث١بد :  
ـ  ت حكغف ٖلى البدغ بىاحهخحن فخخمخ٘ بمؼاًا اإلاىك٘ البدغي  #كىاه الؿَى  مهغ صولت ؾاخلُت بدٍغ

ت الخًاَعـ فدؿخفُض مً مؼاًا الؿهٌى واإلاغجفٗاث        التضارٌس -2        مهغ طاث قيل مىضمج فدؿخفُض مً مؼاًاه اإلاٗغوفت   الشكل -3مهغ  مخىٖى
ض مً فاٖلُت الاوكُت الاكخهاصًت  هما أجها لضحها جىٕى مىادي ئلى خض ما ٌؿاٖض في جىٕى اإلادانُل   المناخ -4        بهفت ٖامت مهغ طاث مىار مٗخضٌ ًٍؼ

 وؿبت هبحرة في ؾً    التركٌب العمري -6  هبحر  فدؿخفُض مً مؼاًا الدجم الىبحر للؿيان     حجم السكان -5الؼعاُٖت والاوكُت الاكخهاصًت               
ض مً جماؾً الضولت      اللغة -7الكباب مما ًىفغ كىي ٖاملت بأحىع مىسفًت            مهغ صولت مغؾلت مما   الهجرة -8واخضة وهي اللغت الٗغبُت مما ًٍؼ

ض صزلها ئلى خض ما           ٍؼ  ًللل مً مكيلت البُالت ٍو
جهغ الىُل جهغ صولي حكترن   األنهار  -2ًىضع وحىصه في مهغ فال حؿخفُض مً مؼاًا الغاباث والخكاتل ) اإلاغاعي (     النبات الطبٌعً  -1    صب١ٔب  : اٌٍَج١بد :

غ الضولت مً   الهجرة -3ٖضة  صٌو لظلً جدضر خىله هؼاٖاث خٌى اكدؿام اإلاُاه  وجىلُض الىهغباء وغحرها      فُه مهغ صولت مغؾلت فخأزغث ؾلبا بخفَغ
 حٗاوي مهغ  هغحرها مً الضٌو الىامُت مً ْاهغة هجغة الٗلٌى    التكنولوجٌا والحالة التعلٌمٌة -4الىفاءاث    أصخاب 

 ((  )) اؾخيخج مً الترهُب الاكخهاصي اًجابُاجه وؾلبُاجه في مهغ                                   
 

 مٛح اٌلٚي ٚٚىٔٙب ا١ٌَبٍٟ ؟ ٌ ِب لٕبصو لٛح أٚ ظمف اٌلٚي االر١خ ِٓ فالي كهاٍزه -2
 : ) جم الكغح في الؿإاٌ الؿابم ( مصر-1
ىانغ  اإلاؼاًا:  إٌطالٌا-2 ت حؿخفُض مً اإلاىك٘ البدغي   اللىة ٖو ض مً فاٖلُت  #أجها صولت بدٍغ مً صٌو خىى البدغ اإلاخىؾِ طو اإلاىار اإلاٗخضٌ فتًز

ت  جمخض مً الكماٌ للجىىب فُدىٕى  #مً خلف ٖؿىغي كىي هى خلف الىاجى   #مً جىخل اكخهاصي كىي وهى الاجداص ألاوعوبي   #الاوكُت البكٍغ
دىٕى اهخاحها ال ض ٍو ٍؼ ىانغ  الؿلبُاثؼعاعي    مىازها ٍو  أجها طاث قيل مؿخُُل فخٗاوي مً مكيلت الضفإ والاجهاٌ  # الًٗف ٖو

 أجها صولت مجؼأة إلاا لهظا الكيل مً ُٖىب ) حٗىـ مؼاًا الكيل اإلاىخٓم (  #              
 -قُلي–هُىػٍلىضا–اؾترالُا–الُابان–عوؾُا–الهحن-أفغاوؿخان –مىغىلُا –: جغهُا  ول مً  على هذا النمط من األسئلة حدد عناصر قوة أو ضعف-3

ؿغا  –أإلااهُا  –فغوؿا  –لِؿىجى  –أوغىضا  -ازُىبُا  –صٌو أوعوبا  –صٌو الخلُج الٗغبي  -اهضوهِؿُا  ل  -هىلىضا –ؾَى اإلاغغب الىالًاث اإلاخدضة  -هىضا –البراٍػ
ُاهُا ( –ألاعحىخحن  - لُت –بلجُيا –جىوـ –ٖمان  –اًغان  –الُمً  –الهىماٌ  –حُبىحي  –اؾباهُا  –الؿىصان  -اإلاملىت اإلاخدضة ) بٍغ  صٌو الؿافاها الافٍغ
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اهغة  ثْو٠خالخضوص الؿُاؾُت ْاهغة   -1    ّول١خ لب١ٔٛٔخْو
  عغواف١خ ؼج١م١خالخسىم ْاهغة   -2
 اٌم١ِٛخ اٌلٚيْهغث الخضوص الخُُت اإلاٗغوفت في الىكذ الخالي م٘ ْهىع  -3

  17في اللغن 
في  اٌضٛهح اٌصٕبل١خفي الخضوص م٘  اإلاسح اإلاُضاوياؾخسضمذ ٖملُاث  -4

  19اللغن 
  ى٠بكح للك اٌَىبْعؾمذ مٗٓم خضوص أوعوبا بؿبب  -5
يا الجىىبُت هدُجت  -6 لُا وأؾُا وأمٍغ  رو١ٍُعؾمذ مٗٓم خضوص أفٍغ

  ظتَزمّوارٗ االٍزمّبه
  اضتوٚةخضوص الهضهت أو الغالب واإلاغلىب عؾمذ هدُجت  -7
 ٚاٌزقؽ١ػ اٌزمو٠فجىي٘ مٗاهضة الخضوص في اإلاغخلت ألاولى  -8
 اٌزؾل٠لبٗض نُاغت مٗاهضة الخضوص حُٗى للجىت الجغغافُت في مغخلت  -9

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  اطتو٠ؽخفي اإلاغخلت الثاهُت الخدضًض ًخم جدضًض الخض ومىكٗه ٖلى  -11
  اٌزؾل٠لًمىً حغُحر مؿاع الخض في اإلاغخلت الثاهُت  -11
  اٌؽج١مخفي اإلاغخلت الثالثت للخضوص ًخم حُٗحن الخض ٖلى  -12
اؾخسضام َغق مسخلفت لخىيُذ الخض مثل ألاؾالن الكاةىت ًخم في  -13

  اٌزم١ني اٌضبٌضخاإلاغخلت 
 اضتل ئكاهح اٌواثمخًخم اإلادافٓت ٖلى الخض الخُي الؿُاس ي في اإلاغخلت  -14
  اضتل ئكاهحجيخهي مغاخل الخضوص بمغخلت  -15
 اضتل ئكاهح اٌواثمخًخم الاجفاق ٖلى مىافظ ٖبىع الخض في اإلاغخلت  -16
اث و  ئصاعة الخض ٖلى اٌواثمخًخم الاجفاق في اإلاغخلت  -17  ٖلى لجان فٌ اإلاىاٖػ
 اضتل ئكاهحًخم الاجفاق ٖلى هلاٍ الخفخِل والجماعن في مغخلت  -18
ُفت ألاهثر أهمُت للخضوص هي  -19   ٚاألِٓ اضتّب٠خالْى

ُت ٖلى جغؾمزُىٍ   ؾُاصة  وجبضأ الؿُاصةٖىضها هظه  وجيخهى ٖليها الضولت ؾُاصتها  جماعؽ التى ألاعيُت الغكٗت جدضص الخٍغ
ٌ  بهظه حٗترف أن بض وال  أزغي  صولت   يالضول اإلاجاوعة  واإلاجخم٘ الخضوص الضو

غى)  لها مؿاختمىاَم  حغغافُت    واهذ جفهل بحن الضٌو كضًما  ( لها ٌَى ٖو

بدحراث ، مثل الجباٌ ، ألاجهاع ، ،البداع ، ال هي الخضوص الؿُاؾُت التي ًخم عؾمها ٖلي أؾاؽ  ْاهغاث َبُُٗت واضخت
هٗب ازتراكهاخُث   اإلامغاث اإلاالخُت ، الخلجان  حٗض اكىي الخضوص التي جفهل بحن قٗىب الضٌو اإلاخجاوعة  ٍو

والخلجان  وحكمل  البدحراث الؿاخلُت ومهباث ألاجهاع وجل٘ فىق جًم ول  ًابـ الضولت  البدغ ألاقياٌ اإلااةُت اإلاخهلت ب
مداَت بالُابـ مً ول الجهاث وال حٗض اإلاُاه الضازلُت حؼء مً اإلاُاه ألجها   حؼء أعى الضولت  هيو مدضوصة اإلاؿاخت 

  ؤلاكلُمُت

 البدغي  الؿُاس ي الخض للضولت البدغ حهت مً الخاعحُت خافخه جدضص الؿاخل زِ مً اإلامخض البدغي  الىُاق  جًم
 اإلاُللت ؾُاصتها الضولت وجماعؽ 311 ئلى أمُاٌ زالزت مً ًخفاوث الىُاق وهظا الثرواث واؾخسغاج والخجاعة : الهُض في ٖلُه

ٌ  غالبُت بحن اجفاق وهىان صولت ول لٓغوف وفلا بدغي  مُل  بدغي  مُل 12 هى  الاكلُمُت اإلاُاه هُاق أن ٖلى الضو

ؾلُاث لضولت في هظه اإلاُاه :  وجماعؽ ا جمخض مً جهاًت اإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت الؿاخلُت ئلى مؿافت مدضصة فى اججاه البدغ 
ت وئحغاءاث زانت   حن لخدلُم ألامً والؿالمت لها للمدافٓت ٖلى مهالخها الخٍُى بالغكابت وؤلاقغاف حمغهُت الًغوٍع

ٌ  مً أٖالي البداع حؼء  هيو  وؾُاصة الضولت ٖليها مكغوَت بأمً وؾالمت الضو

وجضعى بٌٗ الضٌو ؾُاصتها ٖليها وجمى٘ الضولت مماعؾت الٗملُاث هي مىُلت جلي مىُلت اإلاُاه الخىمُلُت ججاه البدغ 
ت لىفؿها مىاَم وؾِ اإلادُِ لخجغي فيها ججاعبها الىىوٍت  ت ألاحىبُت فيها وكض خضصث بٌٗ الضٌو اللٍى  الٗؿىٍغ

تراف بالضولت التي جضعى هظا الخم ٌٗخمض ٖلى  كىه الضولت والهاعوزُت اإلاسخلفت ومً هىا فان الٖا

ت  ت للجمُ٘ بضون كُىص والتي هي ٖباعة ًٖ اإلاىاَم البدٍغ ال ًدم ألي و  أي مكإ للبكٍغ صولت ملىُتها أي ال جضعى اإلافخىخت 
ت اإلاالخت فيها   صولت أن جخضزل فى خٍغ

مخض مً زِ الؿاخل ختى ٖمم هى   ؾم  (  وللضولت خم 182كامت  ) كامت حؿاوي 111ٍو امخضاص للُابـ جدذ مُاه البدغ 
وكض ْهغث كُمخه بٗض الاهدكافاث البترولُت الهاةلت اؾخىكاف اإلاىاعص الاكخهاصًت اإلااةُت واإلاٗضهُت اإلاىحىصة به واؾخغاللها 

 أمام ؾىاخل بٌٗ الضٌو فى بدغ الكماٌ والخلُج الٗغبي  وزلُج اإلاىؿًُ 

 
 مً صٌو وحيؿُاث مسخلفت مدضص فى ٖلض الخأؾِـ فى صولت ما يبكيل كاهىووجخمخ٘ قغواث ًإؾؿها أفـــغاص أو مؿاهمىن 

وجسً٘ للىاهحن صولت اإلالغ ،وليل قغهت  للكغهت وجأزظ حيؿُت هظه الضولت يلغ التى ًىحض فيها اإلاغهؼ الغةِس حؿمى صولت اإلا
 ٌ  فغوٕ في ٖضص هبحر مً الضو

أو  أعاييها ٖلىؾُاصتها  ًمـ مً الضازل والخاعج  للضولتتهضًض أي هي اؾخلغاع   جماؾىه قٗبها و 

صازل الخضوص الؿُاؾُت  لضولت واخضة ولظا ال جٓهغ مكيلت ؾُاؾُتهى النهغ الظي ًجغي مً مىبٗه ئلى مهبه 
الؿحن  فى فغوؿا  ومً أمثلتها جهغ  

ٌ   وهى ألاجهاع التى ٌ مثل جهغ  ججغي ٖبر الخضوص الؿُاؾُت لٗضص مً الضو ٍ  وكض جفهل بحن الضو
خم اجساطها هدض  ٍو   ُلالى

ٍ بُنها
النهغ أو م٘  ئخضي يفتي :م٘ وهىا ًثاع الجزإ بحن الضٌو ٖلى جغؾُم زِ الخضوص الؿُاؾُت مثل جهغ  ؾُاس ي  الغاًً 

  اكدؿام ؾُذ اإلاجغي أو كاٖه

ت  اث بكٍغ تمجمٖى كلُلت الٗضص   طاث زهاةو جسخلف ًٖ مثُالتها في مجخم٘ ألاهثًر

 اللغت أو الضًً  اللىن أو  الخمُحز بحن البكغ ٖلى أؾاؽ

هحٗجي حٗغى ؤلاوؿان  ً الظي ًأٍو عغم ئعاصجه  للهجغة زاعج أو صازل الَى

ٌ  الافغاص بحن التي جىٓم اهخلاٌللضٌو زغي أل اهخلاٌ شخو مً صولت  اجبإ الُغق اللاهىهُت  صون مً غحر اإلاىافظ الغؾمُت  الضو

ٚاظتفب١ُ٘اظتصؽٍؾبد   
 
 

 اظتفب١ُ٘ ٚاظتصؽٍؾبد

 أوـّــً 
 

 دكرونً مصطفى/  أ
10100511010 

 اٌٛؽلح اٌضب١ٔخ
 

 + ٚهلخ فوائػ  2017/  6/  12 األصٕني  اٌضبِٟٔواعمخ ا١ٌَٛ 

 ثزىْٛ يف االِزؾبْ لٍٝ ّىً افرت ِٓ ثني اٌمٍٛني 
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 ٖىض الخضوص  اصتّبهنلخماًت اإلاىخجاث اإلادلُت جلىم الضولت بخدضًض  -21
ُفت  -21 و  ا١ٌَب١ٍخمى٘ صزٌى ألاشخام غحر اإلاغغىب فيهم للضولت مً الْى

 للخض اٌمب١ٔٛٔخ
  بالضولتلها ألافغاص  ؾُسً٘ التى اٌمٛأنيًدضص  الظي هى الؿُاس ى الخض  -22
ً هما  -23   ثْو٠خو    ؼج١م١خجهىف الخضوص الؿُاؾُت وفلا إلاٗاًٍغ
  ٔل٠ياإلجمخض م٘ حباٌ الخضوص الؿُاؾُت بحن قُلي وألاعحىخحن  -24
  اٌربأٌالخضوص الؿُاؾُت بحن فغوؿا واؾباهُا جمخض م٘ حباٌ  -25
ىحغاهض الظي ًفهل بحن  اظتٕزصفٌؿحر الخض الؿُاس ي م٘ زِ  -26 لنهغ ٍع

  اظتى١َهو  اظتزؾلح اٌٛال٠بد
  ٚفؤَب أظتب١ٔببحن  اٌوا٠ًٓخفم الخض الؿُاس ي م٘ زِ الٗمم اإلاالحي لنهغ  -27
الخض الؿُاس ي لنهغ بىج بحن بىلىضا وهال مً بُال عوؾُا وأوهغاهُا ٌؿحر م٘   -28

  إٌٙو ظفزٟ ئؽلٜ
الخض الؿُاس ي للبدحراث الٗٓمى بحن هىضا والىالًاث اإلاخدضة ٌؿحر م٘  -29

 للبدحراث  األٍٚػالخِ 
ت بحن هىض والىالًاث اإلاخدضة جخمثل في أعب٘ بدحراث وهي  -31 الخضوص البدحًر

  أزبه٠ٛو   ٘ٛهْٚو    ٛهٍٛثري٠و    ئ٠وٞ
 ِزْغٓئخضي البدحراث الٗٓمى لِؿذ خضوصًت جدب٘ الىالًاث اإلاخدضة  -31
ت  -32  ف١ىزٛه٠ببدحرة جم جلؿُمها بحن الضٌو اإلاخجاوعة ئلى أكؿام غؿغ مدؿاٍو

  رٕيا١ٔبو    أٚغٕلاو    و١ٕ١ببحن 
للمُاه  اطتبهع١خًخم جدضًض الخض الؿُاس ي البدغي للضولت  ٖىض الخافت  -33

 االل١ّ١ٍخ
اإلاُاه  جًم ول ألاقياٌ اإلااةُت اإلاخهلت بالبدغ وجل٘ فىق ًابـ الضولت -34

  اٌلاف١ٍخ
  ِؽٍمخفي اإلاُاه الاكلُمُت جماعؽ الضولت ؾُاصة  -35
 اظتالصمخفي اإلاُاه  ؾُاصة الضولت مكغوَت بأمً وؾالمت الضٌو اإلاجاوعة -36
ت ألاحىبُت -37   احملب٠لحفي اإلاُاه  جمى٘ الضولت مماعؾت الٗملُاث الٗؿىٍغ
تراف بالضولت التي جضعى هظا الخم ٌٗخمض ٖلى  -38  اٌلٌٚخ لٖٛالٖا
ت  -39  (اٌجؾبه ألبيل)اٌل١ٌٚخ اظت١بٖ للجمُ٘ بضون كُىص اإلافخىختاإلاىاَم البدٍغ
ت اإلاالخت فًدم ألي صو  ال -41   اٌل١ٌٚخي اإلاُاه لت أن جخضزل فى خٍغ
  اٌمبهٞ اٌوص١ف هى امخضاص للُابـ جدذ مُاه البدغ -41
  اعتٕل١ٍخالخضوص الفلىُت البدخت مً الخضوص  -42
 جخفم م٘ صواةغ الٗغى وزُىٍ الٌُى  اٌفٍى١خالخضوص  -43
  اٌّْب١ٌخ أِو٠ىبو  أفو٠م١بحكُ٘ الخضوص الهىضؾُت في كاعحي  -44
 قماال 22الظي ٌؿحر م٘ صاةغة ٖغى  ٚاٌَٛكاْ ِصوالخض الؿُاس ي بحن  -45
قغكا  25الظي ٌؿحر م٘ زِ ٌَى  ١ٌٚج١ب ِصووالخض الؿُاس ي بحن  -46

 مىه اٌّْبيلباؾخثىاء الجؼء 
ت مً ؾاخل أو ؾلؿلت حبلُت -47   ٕ٘ل١ٍخخضوص  خضوص ٖلي أبٗاص مدؿاٍو
ت )الاهثىغغافُت ( جغؾم ٖلى أؾاؽ  -48   اٌل٠ٓو  اٌٍغخالخضوص الخًاٍع
با مً أقهغ الخضوص التي و حٗض الخضوص الؿُاؾُت فى مىُلت وؾِ أوع  -49

 اٌٍغخٖلى أؾاؽ  عؾمذ 
ت (  اٌل٠ٓ الخضوص بحن الهىض وباهؿخان ٖلي  أؾاؽ  -51  ) خضوص خًاٍع
  اٌجرت١ٌٚخ االوزْبفبد بٗض ْهغث أهمُت الغنُف اللاعي   -51
  اٌغوث١خو  اصتٕٛث١خالخضوص الهىضؾُت الفلىُت في مهغ  هي الخضوص   -52
ٌ مً ال -53 ت باإلاىٓمت غحر ضو  اٌفبر١ىبْ فٍَؽنيت الضولُ واملت الًٍٗى
  اٌضب١ٔخ اٌمبظت١خ اضتوةاهلؿمذ أإلااهُا ئلى صولخحن بٗض  -54
ً  اطت١ٕ١َّبدْهغ الاؾخلُاب الٗاإلاي في بضاًت  -55  مً اللغن الٗكٍغ
  االحن١بى للَمً هخاةج الاؾخلُاب الٗاإلاي ْهىع صٌو  -56
امت الىالًاث اإلاخدضة  اٌوأشتب١ٌخاهخهى الجزإ بحن الىخلخحن باهخهاع  -57  بٖؼ
ُت الٗالم هي  -58   اٌلٚيأهم ْاهغة ؾُاؾُت ٖلى زٍغ
 اظتزٍٛػ البدغ ٖلى اإلاُل اظتغوثٟ الؿاخل ٖلى وملُلت ؾبخه مضًىتي جل٘ -59
  االٍالَالضًاهت الؿاةضة في هكمحر هي  -61
  ٕ٘ل١ٍٚخواهذ الؿلُت الخاهمت في هكمحر  -61
 اعتٕلًٚفى هكمحر يض  الثىعة الضازلُت كامذ -62
وجضزلذ باهؿخان  اعتٕلٍٟٚ اضتبوُجضزلذ الهىض في هكمحر إلاؿاٖضة  -63

  اٌْمتإلاؿاٖضة 
64-  ً لُا في ؾبُٗيُاث وزماهُيُاث اللغن الٗكٍغ اة في غغب أفٍغ واحهذ الٖغ

  اظتٕبف١خ اٌزغريادمكيلت 
اة زام بضٌو  -65 ت الاًىىاؽ الخام بالٖغ لُا  غوةاجفاق مجمٖى  افٍغ
ُت الٗالم الؿُاؾُت هي  -66   اظتَزّو اٌزغريالؿمت الاؾاؾُت لخٍغ
 طاث البٗض الؿُاس ي االلزصبك٠خمكيلت اإلاُاه والُاكت مً أهم اإلاكىالث  -67
 ) صولت ٖغبُت ( لّبْ) غحر ٖغبُت ( و  ا٠واْمًُم هغمؼ بحن صولتي  ًفهل -68
 ) وهى مًُم ٖغبي زالو ( ٚأفو٠م١ب أ١ٍبمًُم باب اإلاىضب بحن  -69
 ) ٖغبُت ( ٚاظتغوة) غحر ٖغبُت (  اٍجب١ٔبًفهل مًُم حبل َاعق بحن  -71
لُا و أوعوبا  ؼبهق عجًمًُم  -71  بحن أفٍغ
) صولت ٖغبُت ( مً  ٚاٌصِٛبي ع١جٛرًٟفهل مًُم باب اإلاىضب بحن   -72

 ) ٖغبُت ( ا١ٌّٓهاخُت ومً هاخُت أزغي 

 ) غحر ٖغبُت ( ا٠ؽب١ٌب) ٖغبُت (  و  رًٌٛٔفهل مًُم نللُت بحن  -73
ٌ ا ٖلضثألهمُت ألاجهاع الضولُت  -74 في  ثبه٠ٌمٗاهضة مثل  جفاكُاث بحن الضو

 م  1921في  ثوّــٍٛٔخم واجفاكُت 1856ٖام 
 اٌل١ٌٚخ األٔٙــبه يف اظتالؽخ ؽو٠خاجفلذ الضٌو في مٗاهضاث ألاجهاع ٖلى  -75

 ِٕٗ اٌصبضتخ ثبألعياء
  ل١ِٛخهخج ًٖ جفىً الاجداص الؿىفُتي حكيل أكلُاث  -76
 أٌجب١ٔخملضوهُا ونغبُا أكلُت ًىحض في  -77
 ٚاعتوٍه اٌجٍٕٛخفي  أكلُاث نغبُت وهغواجُتًىحض  -78
ت -79  ٚاعتٕل ٚوٛه٠ب ٚا١ٌبثبْ اٌصنيت فى صولاكلُاث  أجبإ ألاصًان الؿــماٍو
ُت الٗالم أكل -81   اٌٍغ٠ٛخالاكلُاث   أهىإ ألاكلُاث اهدكــاًعا ٖلى زٍغ
ت التي خهلذ ٖلى خم الخدضر لغتها الخانت  -81  األوواكمً ألاكلُاث اللغٍى

  اٌمواقفي قماٌ 
ت خم الخدضر بلغتها الخانت   ا٠ؽب١ٌبعفًذ   -82  مىذ ألاكلُت الىمؿاٍو
  اٌئٛطمً أمثلت ألاكلُاث الٗغكُت في الٗالم الجضًض   -83
ىن أكلُت ٖغكُت في كاعة  -84   اٌصؾواءحىىب  أفو٠م١بالبٌُ اللىكاٍػ
ت ٖلى ًض ألاكلُت في صولت  -85  أفو٠م١ب عٕٛةحٗغيذ ألاغلبُت للخفغكت الٗىهٍغ
ُت مً صٌو احكهض صٌو الخلُج  -86  أ١ٍب ّوق عٕٛةلٗغبي هجغة غحر قٖغ
لُا ئلى صٌو  -87 ُت مً أفٍغ   األٚهٚثٟ االحتبكجخجه الهجغة غحر الكٖغ
  اٌمٕصو٠خ اٌزفولخ أزُغ اإلاكىالث التي حٗاوي منها ألاكلُاث مكيلت -88
ُت في الجاهب -89  الازالٌ بالخىاػن الضًمىحغافي مً أزاع الهجغة غحر الكٖغ

  االعزّبلٟ
 في مجغي النهغ  عيهالخض الؿُاس ي النهغي وحىص  ما ٌٗىق جدضًض -91
  اٌٍغخ أهم ٖىانغ جىىن ألاكلُاث في الٗالم  -91
 اصتج١ٍخالخض الؿُاس ي م٘ زِ جلؿُم اإلاُاه أخض أقياٌ الخضوص   -92

 

 

 

 

 

 مب رفَو : أ١ّ٘خ اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ ؟ -1
  ؾُاصتها ٖليها الضولت جفغى التىألاعيُت اإلاؿاخت  #جدضص 

ت والباَىُت الؿُدُت ألاعيُت  # اإلاىاعص الضولت ٖليها حؿُُغ التى والبدٍغ
 الضولت لؿُاصة الخاب٘ غي والبد ي الجى  إلاجاٌا  # خضوصها يمً وجضزل

اةف الخضوص (  ) ًمىً اؾخيخاج بٌٗ أهمُت الخضوص مً ْو
 

 كًٌ : اٌفصً ثني اٌلٚي ِٓ ٚـبئف اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ ؟ -2
ٌ  بحن الفهل فى عةًِؿا صوًعا الخضوص جلٗب  وطلً مً زالٌ:   الضو

ٌ  بحن عؾمُت وزاةم فى مىزلت اجفاكُاث جىكُ٘ #  الخغاةِ، ٖلى ومىكٗت الضو
 ومغاهؼ الخفخِل وهلِ الخىاحؼ  وبىاء ٖلى طلً جىي٘ ٖلى ٌَى الخضوص  #

ٌ  الخانت الخضوصًت واإلاغاكبت الخغاؾت  الجمغهُت اإلاىافظ بجاهب بالضو
 

 مب رفَو : اضتّب٠خ ٚاألِٓ اٌٛـ١فخ األوضو أ١ّ٘خ ٌٍؾلٚك ا١ٌَب١ٍخ ؟  -3
ألامً والخماًت مً خُث ئن الغغى ألاؾاس ي مً ئكامت الخضوص هى   #

ت ٖلى َىلها زانت فى  خضاءاث اإلافاحئت خُث جترهؼ الضفاٖاث الٗؿىٍغ الٖا
ب ،  اللُاٖاث اإلاٗغيت ألزُاع الغؼو والتهٍغ

 ىـُـت الـدـضًـثـت:وكض ؾـاهـمـذ الـخـلـ  #
ت وألاكماع الهىاُٖت     )أزغ ئًجابي (فى خماًت الخضوص مً زالٌ اإلاغاكبت الجٍى

وفى هفـ الىكذ أزغث الخُىعاث الخضًثت التى َغأث ٖلى وؾاةل الخغب 
تها وفاٖلُت جضمحرها وجسُيها للٗلباث زانت الٗلباث  زانت فى مضاها وؾٖغ

ُفت الخض ألامىُت وبظلً  ت الخض آلامًالُبُُٗت والجباٌ ٖلى ْو    حؿلِ هٍٓغ
 ) أزغ ؾلبي (

 

ا١ٌَب١ٍخ )ٍالػ مٚ  اٌزم١ٕخ اضتل٠ضخ عتب رأصري ِزٕبلط لٍٝ اضتلٚك -4
 )) ٚـ١فخ اضتل األ١ِٕخ ١ٌَذ ِؽٍمخ ((  ؽل٠ٓ(

ت وألاكماع الهىاُٖت   () أزغ ئًجابي   فى خماًت الخضوص مً زالٌ اإلاغاكبت الجٍى
أزغث الخُىعاث الخضًثت التى َغأث ٖلى وؾاةل الخغب زانت فى  ( ) أزغ ؾلبي 

تها وفاٖلُت جضمحرها وجسُيها للٗلباث زانت الٗلباث الُبُُٗت  مضاها وؾٖغ
ُفت الخض ألامىُت وبظلً  ت الخض آلامً والجباٌ ٖلى ْو   حؿلِ هٍٓغ

 )) أحب بىفؿً ، ما الٗالكت بحن الخلىُت الخضًثت والخضوص آلامىت ((
 

  كًٌ : رمَٛ اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ ثٛـ١فخ اضتّب٠خ االلزصبك٠خ ٌٍلٌٚخ ؟  -5
 ههِب  اإلاىاعص مً صولت ول  الؿُاؾُت الخضوص جدضص خُث  #
 :   ضوصــدــــلاالٌ ـً زــظلً مـــه  # 
-  ٌ  جغاكب  الاججاهحن فى الخض ٖبر والبًات٘ الؿل٘ جضفم الضو
-  ٌ ب وجداو  مى٘ الؿل٘ تهٍغ
ٌ  جدضص - اإلادلُت  مىخجاتها الجمغهُت الغؾىم لخماًت اإلاؿخىعصة الؿل٘ ٖلى الضو
 فدو اإلاىاَىحن خماًت وجدضًض اإلاؿخىعصة اإلاىخجاث زالٌ مً فى حؿهم -

 لالؾخسضام حىصتها أو نالخُتها  مضي

 أٍـئٍخ ِمـــبٌــــــ١خ 
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 ؟رمل اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ ـب٘وح ثْو٠خ مب رفَو :  -6
ت  ا إلاهالخه الاكخهاصًت والٗؿىٍغ ًٗ  ألن ؤلاوؿان هى الظي ًلىم بخسُُُها جب

  والؿُاؾُت
 

 و١ف ديىٓ ِٕك رعبهة اظتصبحل االلزصبك٠خ ٌٍلٚي لٍٝ اضتلٚك ؟ -7
م  اث بحن الضٌو   # ًٖ ٍَغ حُٗحن خضوصها بضكت  ختى ال جدضر مىاٖػ

ٖلى الخضوص ىحض التى ج  # ٖلض اجفاكُاث زانت بىهِب ول صولت مً الثرواث 
لتى جىحض فى باًَ ألاعى والثرواث اإلاٗضهُت ا يوالغاػ الُبُع يواإلاسؼون البترول

ا (  يٖلى حاهب ا أو بدغًٍّ ا بغًٍّ   زِ الخضوص ) ؾىاء وان خضًّ
 بحن صٌو الخلُج وبحن لُبُا وجىوـ ي:البتروٌ، والغاػ الُبُع مثل

 
 ؟  " اضتل ا١ٌَبٍٟ ٌٗ ٚـ١فخ ١ٍب١ٍخ ٚلب١ٔٛٔخ ، ٚظؼ مٌه -8
الؿُاؾُت صازل خضوصها مً  حؿعى ول صولت ئلى اإلادافٓت ٖلى شخهُتها  #

ٌ  مى٘ اللىمي الخماؾً تهضًض زكُتزالٌ    فيهم اإلاغغىب غحر ألاشخام صزى
 والىخب واإلاجالث الصخف ٖبىع  الخضوص ٖلى ًمى٘ جًغ التى هما للبالص

ً بؿالمت   الَى
اللىاهحن  ول لها ؾُسً٘ التىًدضص  الظي هى الؿُاس ى الخض أن هجضلظلً 

 لم وئن ختى للضولت الؿُاؾُت  الخضوص صازل ٌِٗل صام ما ألافغاص مً فغص
  مىاَىيها مً ًىً

 

 أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ : ثلأ ـٙٛه كٚه اصتغواف١ني يف هٍُ اضتلٚك يف اظتوؽٍخ -9
 اٌضبٌضخ  

الثاهُت مغخلت الخدضًض  ًخم أن فبٗضْهغ صوع الجغغافُحن في اإلاغخلت  – )   ×  (
 بــــ : حؿخٗحن التى الجغغافُت للجىت حُٗى الخض مٗاهضة نُاغت مً الاهتهاء

ت والهىع   #  الخفهُلُت الخغاةِ  #   الفًاةُت واإلاغةُاث  #   الجٍى
 لخدضًض الخض ومىكٗه ٖلى الخغاةِ   
 

صؼ أَ فؽأ: رٕزٙٝ ل١ٍّخ هٍُ اضتلٚك ثزم١ني فػ اضتل لٍٝ  -11
 اٌؽج١مخ

ئصاعة الخض  ) اإلاغخلت الغابٗت (جيخهي مغاخل الخضوص بمغخلت  –( )   ×  
 

أِبِه غتّٛلخ ِٓ اإلعواءاد اضتلٚك٠خ ، هرجٙب ِك حتل٠ل اظتوؽٍخ  -11
 اٌزٟ رزجمٙب : 

 حتل٠ل ٔمبغ اٌزفز١ِ ٚاصتّبهن ٚاضتواٍخ  -1
 ٚظك ِمب٘لح اضتلٚك  -2
 اٍزقلاَ األٍالن اٌْبئىخ أٚ األٍٛاه  ٌزٛظ١ؼ اضتل لٍٝ اٌؽج١مخ  -3
 حتل٠ل اضتل ِٚٛلمٗ لٍٝ اطتو٠ؽخ  -4

مغخلت الخٍٗغف والخسُُِ (وي٘ مٗاهضة الخضوص   ) -1:  ؤلاحابت 
ُت   ) -2             مغخلت الخدضًض (جدضًض الخض ومىكٗه ٖلى الخٍغ

الخُٗحن (  اؾخسضام ألاؾالن الكاةىت لخىيُذ الخض ٖلى الُبُٗت ) -3          
ئصاعة الخض  ( والجماعن والخغاؾت ) جدضًض هلاٍ الخفخِل -4         

 

 أِبِه غتّٛلخ ِٕبؼك ، ؽلك لبًِ ْٔأح اضتلٚك يف وً ِٕٙب : -12
 ظتٕبؼك اٌصؾوا٠ٚخ ٚاظتَؽؾبد اظتبئ١خ ثني اٌلٚيا -  لبهح أٚهٚثب 

 ِٕبؼك اعتلٔخ - ِمفُ أفو٠م١ب ٚأ١ٍب ٚأِو٠ىب اصتٛث١خ 
اصة ٖضص الؿيان  (كاعة أوعوبا )  -1ؤلاحابت :  ٍػ

ت )  -2           الخاحت ئلى جىمُت اإلاىاَم الهامكُت (اإلاىاَم الصخغاٍو
لُا وأؾُا )  -3        جلؿُم الاؾخٗماع إلاؿخٗمغاجه  (مٗٓم أفٍغ

الخغوب   (مىاَم الهضهت  )  -5
 

 ؟  ) ِيا٠ب٘ب ( مب رفَو : اضتلٚك اصتج١ٍخ أفعً أٔٛاق اضتلٚك -13
ٍغًت وكلُلت الؿيان  #ألجها     ْاهغة صاةمت ومغةُت ٖو
حٗخبر بمثابت زُىٍ صفاُٖت حؿخغلها الضٌو في ئكامت الخدهِىاث للضفإ  # 

 ًلخهغ ٖبىعها ٖلي ممغاث مُٗىت  #  ًٖ هفؿها يض أي غؼو زاعجي
 

 مب رفَو : اضتلٚك إٌٙو٠خ ٍالؽب مٚ ؽل٠ٓ ؟ -14
 للَ صالؽ١خ ِمفُ األٔٙبه وؾلٚك ١ٍب١ٍخ 

 ؾلٚك عتب احيبث١بد ٍٍٚج١بد  عتب األٔٙبه و
زِ صفاعي ويىخها  الاًجابُاث وماوٗا ماةُا  جمثل و  ٖلي الُبُٗت: 
بكيل مؿخمغ لظلً هجض ألاجهاع :  يفافها غحر زابخت حغحر مجاعحها  الؿلبُاث

 الفًُان والىدذ وؤلاعؾاب  :بؿبب
ىحغاهض الظي حؿحر مٗه الخضوص بحن الىالًاث اإلاخدضة واإلاىؿًُ  جهغ  مثل الٍغ

م   مً جبُٗت الىالًاث 1898بٗض ٖام  باهىى الظي غحر مجغاه فخدىلذ مىُلت 
  اإلاىؿًُاإلاخدض ئلى  

الخض الؿُاس يحؼع في مجغي النهغ  كض ٌٗىق جدضًض باإليافت ئلى وحىص 
 

 أ٠ّٙب رفعً ٚظتبما ، اضتلٚك اصتج١ٍخ أَ اضتلٚك ِك األٔٙبه ؟  -15
ألافًل الخضوص م٘ الجباٌ )) جظهغ مؼاًاها ((  وهي أفًل مً الخضوص م٘ 

 ألاجهاع )) جظهغ ؾلبُاث ألاجهاع هدضوص (( الاحابت مً الؿإالحن الؿابلحن 

 كًٌ لٍٝ " رزٕبلص ١ٍبكح اٌلٌٚخ وٍّب اثزملٔب لٓ فػ اٌَبؽً ئىل  -16
 ؟كافً اٌجؾو  

 الاكلُمُتخُث أٌو ما ًبضأ مً زِ الؿاخل إلاؿافت مدضصة صازل اإلاُاه   #
أو زم جليها اإلاُاه  #ٖلبها  وجماعؽ الضولت ؾُاصة   الخىمُلُتوؾلُت مُللت 

زم   # بأمً وؾالمت الضٌو اإلاجاوعة  اإلاالنلت وجهبذ ؾُاصة الضولت  مكغوَت 
ت جلخهغ ؾلُت الضولت ٖلى اإلاُاه  الٗملُاث الٗؿىٍغ مى٘ مماعؾت  اإلاداًضة

أن جخضزل في التي أو زم اإلاُاه  #ألاحىبُت  ال ًدم للضولت   البداع أٖالي الضولُت
ت اإلاالخت فيها   خٍغ

 

 ) ال رمً أ١ّ٘خ لٓ اضتلٚك اٌرب٠خ (مب رفَو : أ١ّ٘خ اضتلٚك اٌجؾو٠خ  -17
 تقوم بوظائف عدٌدة للدولة تتمثل فٌما ٌلً : -1 

ت  (الخماًت وألامً  )مً الؿفً اإلاكبىهت   # خماًت خضوصها البدٍغ
ب البًات٘ امً زالٌ   # ًدمى اكخهاص الضولت   مى٘ تهٍغ
أو  ( زغواث ومهاًض َبُُٗت) منها ما هى اكخهاصي  # ًًمً للضٌو خلىكا 

 ٖؿىغي 
وكاًت الضولت مً أي أوبئت أو أمغاى كض جضزل ئليها مً زالٌ الؿفً   #

 اللاصمت خُث جسً٘ للخفخِل الهخي بمجغص صزىلها اإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت 
النزاع على الحد البحري ٌكون مع كل دول العالم ولٌس دولة واحدة  -2

لذلك ٌجب تحدٌده بدقة 
فى الفترات األخٌرة زادت أهمٌة المٌاه المحاٌدة واألرصفة القارٌة بعد  -3

اكتشاف الثروات المدفونة مثل المصاٌد والبترول و الغاز الطبٌعً  
 

 ِبما حيلس ئما مل حتلك اٌلٌٚخ ؽلٚك٘ب اٌجؾو٠خ  -18
  مل حتّٟ اٌلٌٚخ ؽلٚك٘ب اٌجؾو٠خ ( حيلس ئما ِبما ) أٚ    
 ((حؿدىج الاحابت بٗىـ احابت الؿإاٌ الؿابم )) 

 

 مب رفَو : هشتذ كٚي ٍٚػ أٚهٚثب ؽلٚكٖ لٍٝ أٍبً اٌٍغخ ؟  -19
 بلغتها الخانت مىٗا إلاكيلت ألاكلُاث بدُث جخمحز ول صولت

 

 ؟ 20اٌـِب اٌزغرياد اٌزٟ أصود لٍٝ اطتو٠ؽخ ا١ٌَب١ٍخ ثلا٠خ اٌموْ  -21
 )) ِب أصو اضتوة اٌمبظت١خ األٚىل ٚاٌضب١ٔخ لٍٝ اطتو٠ؽخ ا١ٌَب١ٍخ ٌٍمبمل ؟ 

 وهي حغحراث  : الثاهُت ئلى الٗاإلاُت والخغب ألاولى الٗاإلاُت الخغب أصث
ٌ ازخفذ   # هغث  صو ٌ ْو ضلذ  #         صو ٌ  خضوصٖو     صو
  حضًضة  ٖٓمى كىي مدلها وخل ئمبراَىعٍاث وازخفذ #
الغغبُت  أإلااهُا و  الكغكُت أإلااهُا  ئلى اهلؿمذ والتيأإلااهُافى  خضر مثلما  #

 

 ؟  20ِب أُ٘ رغرياد اطتو٠ؽخ ا١ٌَب١ٍخ يف إٌصف اٌضبٟٔ ِٓ اٌموْ اٌـ -21
خا  ٖٓمُحن  كىجحن بحنالٗاإلاي الاؾخلُاب ْهغ  الخمؿُيُاث بضاًت فى جىاٖػ  

ُت ٖلى الؿُاصة ُت الىخلت #  وهما الٗالم زٍغ امتالكُٖى الؿىفُتي  الاجداص بٖؼ  
امتالغأؾمالُت والىخلت  #  ( الؿابم ) ىُت  اإلاخدضة الىالًاث بٖؼ   ألامٍغ
ت # ٌ  وبُنهما مجمٖى الاهدُاػ  ٖضم صو

 

 ّٙلد (20اٌـ(ٟاظتبظ اٌموْ ِٓ األفريح اٌمْو إٌَٛاد فٝكًٌ لٍٝ :  -22
 ؟ لجً ِٓ اٌمبمل ٠ْٙل٘ب مل ٍو٠مخ رغرياد اٌمبمل ا١ٌَب١ٍخ فو٠ؽخ

) جفىً الاجداص الؿىفُتي طاجه ئلى صٌو وجفىً  # ُت  ا جهُاع الىخلت الكُٖى
اهفغاٍ ٖلض خلفها الٗؿىغي  ) خلف واعؾى ( و   # اجداص ًىغىؾالفُا ( 

اجداص   أإلااهُا الكغكُت وأإلااهُا الغغبُت فى صولت واخضة #
امت الىالًاث اإلاخدضة # اهخهاع الغأؾمالُت  بٖؼ

 

 اٌمبمل َِزمجً فو٠ؽخ لٍٝ رإصو اٌزٟ ٚاظتزغرياد اصتغواف١خ اٌمٛاًِ -23
 ا١ٌَب١ٍخ

ُت والىخلت الغأؾمالُت #  جيلى و اهتهاء الهغإ ألاًض بحن الىخلت الكُٖى
ُت ْهىع  و  # التي أزغث ٖلى جُىع زٍغ الكغواث مخٗضصة الجيؿُاث  الٗىإلات 

ٌ الٗالم ،    وهضصث الؿُاصة اللىمُت للضو
و جضزالتهما فى الؿُاؾاث الضازلُت  و # نىضوق الىلض الضولي  البىً الضولي 

 للضٌو ، وأزغ طلً ٖلى اؾخلغاعها و ؾُاصتها 
ؾباق الدؿلح  ألاوؾِ الكغق زانت فى مىُلت  #
زىعة الاجهاالث الخضًثت  والاؾخلغاع  ،  وكغ الىعي بحن الكٗىبوأزغها فى  #

ٌ  الؿُاس ي ُت   الالحئحن ) غحر الغؾمُت ( و  مكيلت # للضو الهجغة غحر الكٖغ
الهغإ ٖلى اإلاُاه الٗظبت  ، زانت فى اإلاىاَم اإلاهضصة فى مىاعصها اإلااةُت #

 

 ِب اٌماللخ ثني االٍزمّبه ٚاظتْىالد ا١ٌَب١ٍخ ؟ -24
 )) ِبٟ٘ اظتْىالد اٌزٟ رٙلك أِٓ األٚؼبْ ((

ٌ  تهضص أمً التي اإلاكىالث ئن  فى هيالخاعج  مً أو الضازل مً ؾىاء الضو
ٌ  ئعرمٗٓمها  ت كبل جدغعها  الؿابلت مؿخٗمغاتها فى زلفخه الضو  الاؾخٗماٍع

 الؿُاؾُت  الخضوص مكىالث  # : اإلاكىالث هظه أقهغ ومً
ل الاؾخٗماع خغم خُثالخسلف مكىالث #   مهضع ئلى مؿخٗمغاتها ٖلى جدٍى

والُاكت  اإلاُاه  همكىالثالاكخهاصًت اإلاكىالث # إلاىخجاتها وؾىق  الخام للمىاص
  الضًيُت و الٗغكُت زانتألاكلُاث مكىالث #
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أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ : رت١ك ِٕبؼك اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ يف اٌمبمل حتمك  -25
 ؟االٍزمواه  ٌٍلٚي 

ٌ  بٌٗ بحن جفهل التي الؿُاؾُت الخضوص بٌٗ حٗض -()   ×    أؾباب مً # الضو
ضم الخىجغ  جدلُم ٖضموبالخالي  #  الخغوب بُنهم ووكىب  #الاؾخلغاع ٖو

ٌ  بحن الخٗاون  غ الخىمُت مً الخضوصًت اإلاىاَم وخغمان #  الجىاع صو  والخٍُى
 

 أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ : رمزرب ِل٠ٕخ ٍجزخ أوضو اٍرتار١غ١خ ِٓ ١ٍٍِخ ؟ -26
  مً الجاهب آلازغ ٖلى مباقغةَاعق  حبل مىاحهت فى ؾبخه جل٘خُث  -( √ ) 

اؾتراجُجي  هم 26 ــــ ب ئال َاعق  حبل ًٖ ال جبٗض خُث مىك٘ طاث اإلاًُم وهى
  هم 251 بمؿافت ؾبخه مًالكغق  ئلى ملُلت جل٘بِىما 

 

مب رفَو : هفط اٍجب١ٔب ئلبكح ٍجزخ ١ٍٍِٚخ ٌٍّغوة ثمل اٍزمالعتب ِٓ  -27
 ؟  َ  1956فؤَب لبَ 

مً الؼمً ٖلى  مُٗىتمض ي فترة )) ٌٗجى  # : أهمها واهُت جؿبب حجب الخلاصم 
 فيها ًٖ اإلاُالبت بدله  اإلاغغبؾىىث  م٘اإلاضًيخحن ٖلى  اًضه اؾباهُاوي٘ 

لت ((   يمً ألاعاض ي غحر اإلاؿخللت لضي  اإلاضًيخحن  #للفترة ٍَى غحر مسجلخحن
:   61 ألاؾبانمً  اإلاضًيخحن ؾيان وؿبت  #        م1947ألامم اإلاخدضة ٖام 

 

 ؟ َ  1985مب رفَو : رأىَ ِْىٍخ ٍجزخ ١ٍٍِٚخ لبَ  -28
الخىم الظاحي  مداولت الؿيان ألاؾبان الخهٌى ٖلى   #
طن ئكامت ول ئًلؼم ألاحاهب فى اؾباهُا بالخهٌى ٖلى   # ئنضاع اؾباهُا كاهىن  

زمـ ؾىىاث فى الىكذ الظي ٌٗخبر ألاؾبان فى ؾبخه وملُلت أن الؿيان 
 اإلاغاعبت أحاهب بِىما ٌٗخبر اإلاغاعبت أهفؿهم أجهم الؿيان ألانلُىن 

 

 األُِ اظتزؾلح ِٓ لع١خ ٍجزخ ١ٍٍِٚخ  ؟ِب ِٛلف  -29
لم حسجل ؾبخت وملُلت يمً ألاعاض ي غحر ألامم اإلاخدضة  1947في ٖام 

ٖىضما ٖغيذ اإلاغغب اإلاكيلت ألامم اإلاخدضة فُلبذ  1975اإلاؿخللت  وفي ٖام 
ألامم اإلاخدضة مً زالٌ مجلـ ألامً أن جلىم اؾباهُا واإلاغغب بدل زالفاتهما 

م  الخىاع  ًٖ ٍَغ
 

 ِٓ ٚعٙخ ٔفون : و١ف ديىٓ ؽً ِْىٍخ ٍجزخ ١ٍٍِٚخ ؟ -31
مدىمت الٗضٌ الضولُت ئخضي الُغق لخل اإلاكيلت ٖغى اللًُت ٖلى 

 

 مب رفَو : أ١ّ٘خ وّْري ؟ -31
اؾتراجُجي  ٘ صٌو وهي باهؿخان والهىض والهحن وأفغاوؿخانببحن أع طاث مىك٘ 

ُاوي بأجها   :وكض اقتهغث والًت هكمحر فى فترة الاؾخٗماع البًر
واهذ مياها مىاؾبا للًاء أحاػتهم الهُفُت هغوبا مً قضة الخغاعة وغؼاعة 

 ألامُاع فى الهىض خُث حغُى مؿاخت هبحرة مً هكمحر بالغاباث الُبُُٗت
الؿُاخت هما جخمخ٘ بمىاْغها الجمُلت التي ججظب ئليها  
 

 ِب اٌماللخ ثني االٍزمّبه ِْٚىٍخ وّْري ؟ -32
ُاوي  هى مً حؿبب في مكيلت هكمحر الاؾخٗماع   # البًر
  م1947ًغح٘ الجزإ بحن الهىض وباهؿخان ٖلى هكمحر ئلى ٖام خُث  #
بخلؿُم الهىض ئلى كؿمحن هما : حمهىعٍت الهىض وجًم خُث كامذ   # ُاهُا  بٍغ

 والثاهُت  باهؿخان التي جًم ألاغلبُت اإلاؿلمت  ألاغلبُت الهىضوؾُت 
 هكــمحر زاعج هظا الخلؿُم وجغن الاؾــخٗماع مىُلت   #

 

 ٚظؼ كٚه ؽبوُ وّْري  يف اظتْىٍخ ؟  -33
واهذ لىً الضًاهت الؿاةضة فى هكمحر هي : عغم أن   # الؿلُت الخاهمت ؤلاؾالم 

الاهًمام ئلي أي مً  لم ًىً ًغغب فىولظلً فان  خاهم هكمحر هىضوؾُت 
 وفًل أن ًبلى بُٗضا ًٖ الهغإ بحن الهىض وباهؿخان  الضولخحن

اإلاؿلمحن الغالبُت  مً ؾيان هكمحر مً  النهٓغا   #
صًجي  والن جلؿُم قبه اللاعة الهىضًت جم ٖلى أؾاؽ   #
الهىضوؽ الثىعة الضازلُت  فى هكمحر يض فلض بضأث   #
الكٗب باهؿخان بالهىض  إلاؿاٖضة زم جضزلذ  #   خاهم هكمحر  فاؾخٗان  #

 

 ٚظؼ كٚه ِٚٛلف األُِ اظتزؾلح ِٓ ِْىٍخ وّْري ؟ -34
لىكف الخغبجضزلذ   بحن الهىض وباهؿخان   1949ٖام  ألامم اإلاخدضة  #
وكؿمذ هكمحر ٖلى أؾاؽ زِ وكف ئَالق الىاع ئلى كؿمحن أخضهما    #

ًم مٗٓم ؾيان هكمحر   ًًم هدى زلثي هكمحر أنبذ جدذ ؤلاصاعة الهىضًت ٍو
ملترخاث كضمذ   لخل اإلاكيلت ألامم اإلاخدضة ٖضة هما   #

 

 ضتً ِْىٍخ وّْري ) ِمرتؽبد األُِ اظتزؾلح (ِب ٟ٘ ِمرتؽبره  -35
ض هكمحر مً الؿالح  # اللىاث اإلاخداعبت ئلى   #  أَالق الىاع  ججٍغ سخب وكف 

غ  #    مىاكٗها كبل بضء اللخاٌ ئحغاء اؾخفخاء مداًض جدذ ئقغاف ألامم لخلٍغ
  اإلاهحر ٖلى أؾاؽ ئما الاؾخلالٌ ًٖ الضولخحن أو الاهًمام إلخضاهما

 

 ف ِٓ لمل ارفبل١بد فبصخ ثبٌولبح ثني اٌلٚي ؟ِب اعتل -36
اة #  وجدضًض ٖضص عؤوؽ اإلااقُت  #   جدضًض وجىُٓم خغهت الٖغ
 مىاَم اعججاٖها ٖبر اإلاٗاًحر والكغوٍ الصخُتوجدضًض  # 
 

 ِب اٌماللخ ثني ى٠بكح للك اٌَىبْ ِْٚىٍخ اٌولبح لٍٝ اضتلٚك ؟ -37
ت أعاييها مــً حؼًءاصفٗذ الضٌو ئلى   # ٍى اصة ئلى الٖغ لالؿــياوي  ٍػ  جدٍى

اة هؼاٖاث اإلاغاٖــي جللهذ الؼعاٖت بحن هىان وأنبدذو بالخالي   الٖغ
ٌ  مً الٗضًض صازل فى حن الضو  واإلاؼاٖع

 

 ِب اٌماللخ ثني هٍُ اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ ِْٚىٍخ اٌولبح لٍٝ اضتلٚك ؟ -38
لُت الؿــافاها ئكلُم فى الؿُاؾُت الخضوص عؾم  #  مغاٖــاة صون جم  ؤلافٍغ

اإلاياهُت وجىػَٗاتهــا لللباةــل بٗض الؿُاؾُت اإلاكــاول مً الٗضًض أزــاع مما #  
 و قماٌ صولتي بحن أو آلان الؿــىصان غغب فى ًدضر مثلما #  الخضوص جغؾــُم
اة مًهظلً    #الؿىصان   حىىب  والغؾىم الًغاةب جدهُل الىاججت الٖغ

 الؿُاؾُت الخضوص جغؾُم ًٖ
 

 اٌزغرياد اظتٕبف١خ يف افو٠م١ب لٍٝ ؽووخ اٌولبح لٍٝ اضتلٚك؟ ِب ٔز١غخ -39
ٌ  قــهضتها التى اإلاىازُت الخغحراث لُا غغب صو  وزماهُيُاث ؾبُٗيُاث فى ئفٍغ

ً اللغن   الؿيان وهجغة  الخُىاهاث مالًحن هفىق  ئلى # #   هخج ٖنها  الٗكٍغ
   ؾُاؾُت مكاول وحىص ئلى أصي مما الؼعاٖت خغفت ئلى أو اإلاضن

 

 مب رفَو : إٌياق ثني ١ٌج١ب ٚرٌٛٔ ؟ -41
اللاعي الغنُف ْهــىع خلٌى الغاػ والبخــغوٌ  بُنهما فــى مُــاه بؿبب  #
الكــماٌ لُبُــا  مباقــغة فى الغنُــفأن ًخجــه الخض البدغي ئلى َالبــذ   خُــث#
البــذ  # ت ملضعاها بدض بدغي ًىدغف َو بؼاٍو ا جىوـ 

ً
ًبــا45قــغك صعحت   جلٍغ

وأنضعث مدىمت الٗضٌ الضولُت خىمها بأن ٌؿــحر الخض البدغي بحن  #
ت  ت 26 الضولخحن بؼاٍو  صعحت  صعحت 52زم بٗض طلــً بؼاٍو

غح٘ طلً ئلى وحىص الجؼع الخىوؿــُت وحغحر اججاه زِ الؿــاخل الخىوؿــى  #  ٍو
 اإلاىُلتوبهظا أنبدذ لخىوـ خلىق أؾاؾُت في خلٌى الغاػ والبتروٌ في  #

 

ِب أٚعٗ اٌزْبثٗ ٚاالفزالف ثني ٔٙو ا١ًٌٕ ٚٔٙو اٌوا٠ٓ ِٓ إٌبؽ١خ  -41
 ا١ٌَب١ٍخ 

ألاجهاع الضولُت   خُث حكترن في ول مهما ٖضة صٌو : هالهما مً التشابه
ٌ مً ألاجهاع التى ججغي : االختالف ٖبر الخضوص الؿُاؾُت  الىُل  لٗضص مً الضو

ٍ بُنها  مً ألاجهاع التيبِىما 
ٍ ؾُاس ي 

خم اجساطها هدض  ٌ  الغاًً ٍو  جفهل بحن الضو
  م٘ :وهىا ًثاع الجزإ بحن الضٌو ٖلى جغؾُم زِ الخضوص الؿُاؾُت 

 أو كاٖه ئخضي يفتي النهغ أو م٘ اكدؿام ؾُذ اإلاجغي 
 

 مب رفَو : إٌياق لٍٝ األٔٙبه اٌل١ٌٚخ ؟  -42
 خم اكدؿام مُاه النهغ  #خم اإلاالخت         #   ًخمثل الجزإ  فى :

 خم جىلُض الىهغباء  #خم نُض ألاؾمان     #
 

 مب رفَو : ِْىٍخ إٌياق ؽٛي اظتٛاهك اٌؽج١م١خ ِٚصبكه اٌؽبلخ ؟ -43
 )) ِب اٌماللخ ثني رٛى٠ك اظتٛاهك اٌؽج١م١خ ٚاٌصوالبد اٌل١ٌٚخ ((

ُت الٗالم:  غحر مىػٖت باهخٓام   اإلاىاعص الُبُُٗت بُبُٗتها ٖلى زٍغ
 وزانت اإلاىاعص اإلاٗضهُت ومىاعص الُاكت 

 جخىافغ فيها هظه اإلاىاعص بىثرة، بِىما جىضع فى مىاَم أزغي  فهىان مىاَم
 ومً هىا فهى مجاٌ للهغإ بحن الضٌو مً أحل الخهٌى ٖلى هظه اإلاىاعص

 زانت اإلاىاعص غحر اإلاخجضصة
 

 كًٌ لٍٝ : ٌمجذ ِصبكه اٌؽبلخ كٚها يف اٌصوالبد اٌل١ٌٚخ ؟ -44
مً هاخُت مً هاخُت بحن ما خضر في  والخلفاء أإلااهُا الخغب الٗاإلاُت الثاهُت 

ت بدُث لٗب البتروٌ صوًعا فى  ي أزغ  مؿاع الخغب وفى اججاه اللىاث اإلاخهاٖع
 فى هدى الؿُُغة ٖلى مىابٗه خُث اهضفٗذ الجُىف ألاإلااهُت هدى 

ً
اللىكاػ أمال

بتروٌ  جلً البالص الخهٌى ٖلى 
 

ؽ١خ ِب ٚعٗ االفزالف ثني اٌفؾُ ِٓ ٔبؽ١خ ٚاٌجرتٚي ٚاٌغبى  ِٓ ٔب -45
 ؟  أفوٜ ِٓ ؽ١ش األصو ا١ٌَبٍٟ

ؿاهم بدىالي الفحم ئهخاج   الُاكت فى الٗالم % مً 26: َو
اإلاىخج اإلاؿتهلً   والضٌو اإلاخلضمت لهألاٌو وهى فى هفـ الىكذ  ألاهبر للفدم 

%  فلِ 11الخجاعة الضولُت ؾىي  فيولظلً ال ًضزل مىه 
ألازغ الؿُاس ى للفدم مدضوص ومً زم فان 

ئهخاج الُاكت فى الُاكت بىدى ٌؿــاهمان فى : الطبٌعً والغاز البترول  زلثيئهخاج  
منهما ولىً اإلاهضع  ألاٌو صٌو  ألاهبر      الٗالم اإلاؿتهلً الضٌو اإلاخلضمتو 

الٗالم الثالث 
الخجاعة الضولُت ههف لظلً ٌؿــهمان بدىالي  

 هبحر  أزغ   ألازغ الؿُاس ي للبتروٌ والغاػ لظلً 
 

 كًٌ لٍٝ : أىِخ اٌؽبلخ يف اٌمبمل ٟ٘ أىِخ ثرتٚي ؟ -46
الٗالكــاث الضولُت بحن الضٌو اإلاخلضمت  مجالحن هما:الضولُت فى  ْهغث آزاعه #

 زم الٗالكاث بحن الضٌو اإلاخلضمت والضٌو الىامُت   وبًٗها
صٌو الٗالم الثالث مً قــأن  خُــث عف٘ #
وعاء الىثحر مً ألاػماث الضولُت واإلاىاكف الؿُاؾــُت للضٌو ٖلى اإلاؿغح  #

لُه مثل  الٗاإلاى   الهغإ فى مىُلت الكغق ألاوؾِ ٖو
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 ٌل١ٌٚخ اظتٙزّخ ثبٌزمبْٚ اٌلٚيل مب رفَو : ـٙٛه اٌمل٠ل ِٓ اظتٕفّبد ا -47
حكــابً الٗالكاث بحن صٌو الٗالم بؿبب  ؾىاء في الٗالكاث الؿُاؾُت   #: 

ووحىص مكىالث ٖاإلاُت مثل الفلغ والجٕى والجفاف واإلاُاه  #أو الاكخهاصًت 
لظلً ْهغث ٖضص مً  # والُاكت والخسلف  خًافغ الجهىص الضولُت ول

 اإلاإؾؿــاث الضولُت اإلاهخمت بالخٗاون الضولي والتي حؿــعى ئلى 
لخٗاون ا فى مىاحهت مسخلف اإلاكىالث الاكخهاصًت الٗاإلاُت  #
واإلاؿاهمت  فى خلها#

 

 اضتووبد االعزّبل١خ ثمط ظتَــوػ ا١ٌَبٍٝ اٌلٚىل كًٌ : ٠ٛعل لٍٝ ا -48
ت #   الخغواث اللىمُت الاهفهالُت #  والخغواث اإلاىاهًت للخفغكت الٗىهٍغ
  وخلىق ؤلاوؿانالتى جضٖى ئلى الٗضالت الاحخماُٖت  # خلىق ألاكلُاث خغواثو 
 

 ِب اٌماللخ ثني ؽووخ اٌَىبْ ٚاألل١ٍبد ؟  -49
ان وألاكالُم واللاعاث ئلى :  ش ٖبــغ ألاَو  للض أصث خغهت الؿــيان مىظ فجغ الخاٍع

خُث اهدؿــب ول قــٗب  وبالخالى لم ٌٗض هىان قــٗب هلى الؿــيان  ازخالٍ
ىانغ حيؿُت وكىمُت وزلافُت وافضة ٖلى هظا الكٗب   صماء حضًضة ٖو

أكلُاث وبالخالى جًم غالبُت الضٌو 
 

 1948َِب إٌزبئظ اظترترجخ لٍٝ صلٚه اإللالْ اٌمبظتٟ ضتمٛق االَٔبْ  -51
 كًٌ لٍٝ : ا٘زّبَ االُِ اظتزؾلح حبمٛق األل١ٍبد ( )

 َ (  1948) مب رفَو : أ١ّ٘خ االلالْ اٌمبظتٟ ضتمٛق االَٔبْ 
ــالن الٗاإلاى لخلىق ؤلاوؿــان ٖام   خُث م   1948ألامم اإلاخدــضة أنضعث ؤلٖا

اهخم بلًُت الخمُحز بحن البكغ وبدلىكهم اإلاضهُت والؿُاؾــُت والاكخهاصًت  # 
لضولُــت الًماهاث ا لألفغاص  وجًمً وافت  #        والاحخماُٖت والثلافُت

الن التى جىو 27اإلاــاصة زانت هو  #  "  ٖلىمً ؤلٖا ال ًجىػ في الضٌو التي  
ت أن ًدغم ألاشخام اإلاىخمحن ئلي  جىحض فيها أكلُاث ٖغكُت أو صًيُت أو لغٍى

ألاكلُاث اإلاظهىعة مً خم الخمخ٘ بثلافتهم الخانت أو اإلاجاهغة بضًنهم وئكامت 
قٗاةغهم أو اؾخسضام لغتهم  "

 

 َٔبِْٓ االلالْ اٌمبظتٟ ضتمٛق اال 27ِبما حيلس ئما : مت رفم١ً اظتبكح  -51
ت أو الضًيُت  #  اهتهاء كًُت الخمُحز بحن البكغ    # ٖضم خغمان ألاكلُاث اللغٍى

أو الٗغكُت مً وافت خلىكهم اإلاضهُت والؿُاؾُت والاكخهاصًت والثلافُت 
 خضور الاؾخلغاع الؿُاس ي صازل الضٌو وجلل الجزاٖاث وغحرها  #والاحخماُٖت  

مىً جفُٗل طلً أًًا مً زالٌ صؾخىع ول صولت خُث ًىحض هو ٌٗالج  # ٍو
 خلىق ألاكلُاث 

 

 .ِك رٛظ١ؼ أِضٍخ ؟  ) اٌمَو٠خ ( مب رفَو : ؽلٚس اعتغوح االعجبه٠خ -52
 الُبُُٗت الىــىاعر خضور والفًُاهاث أو الؼالٌػ   #
مً مىُلتهم حىىب أؾــىان ئلى أؾــمى مثل  # جهجحر أهالى الىىبت  صواف٘ كىمُت

وهؼاٖاث مؿلخت بؿبب  #  أماهً أزغي  لهغاٖاث ابؿبب ئوكاء الؿــض الٗالى 
الخغوب ألاهلُت (  ألامــغ الظي ًًُغ بٌٗ الؿــيان ؾــىاء صولُت أو مدلُــت ) 

ُلم ٖليهم   ًُ غها وهى ما  ت ئلى صٌو الجىاع ختى جدٍغ  ئلى الهجغة اللؿــٍغ
فلؿــُحنالالحئىن  : ومً أمثلت طلً الهغإ بحن اليهىص والفلؿــُُيُحن فى  () 

ىص وبحن أصخاب ألاعى  نهم اإلاٖى بحن مً ًضٖىن أن فلؿــُحن هى َو
ً لهم فى  ت اليهىص ٖلى ئكامت َو الخلُلُحن وكض قــجٗذ اللىة الاؾــخٗماٍع

ًترجب ألامغ الظي  فلؿــُحن وما ػالذ هظه اللىة حؿاهضهم بيل أهىإ اإلاؿاهضة
نهم  ٖلُه جهجحر الفلؿُُيُحن كؿًغا ئلى زاعج َو

 

 غري اٌْول١خ ؟ ِك رٛظ١ؼ أِضٍخ . مب رفَو : ؽلٚس اعتغوح -53
زانت م٘ جهاًت بؿبب  #  جضهىع الٓغوف الاكخهاصًت والاحخماُٖت وألامىُت

ً خُث اعجفٗذ اعجفاٖا  ً وأواةل اللغن الخاصي والٗكــٍغ اللغن الٗكٍغ
ا  ئلى  ألافاعكتانت وز يالهجغة مً الٗالــم الىام #: ومــً  ملخْى  أمثلتها
ُت  صٌو الخلُجئلى #  يألاوعب الاجداص  مً حىىب قغق آؾُاهجغة غحر قٖغ

 

 ِبما حيلس ئما رٛلفذ اعتغوح غري اٌْول١خ ؟  -54
ُت ًترجب ٖلى طلً :  ئطا جىكفذ الهجغة غحر الكٖغ

 بٗاص الؿُاس ي  ألجلل اإلاكىالث الاحخماُٖت طاث ا-1 
ً ئًجابُا مً زالٌ :جخأزغ  -2  الضٌو التي ًفض ئليها اإلاهاحٍغ
 ًلل حؿلل الٗهاباث ؤلاحغامُت واإلاىٓماث اإلاٗاصًت ئلى الضولت أو منها  #
مت اإلاىٓمت  # الخىاػن الضًمىغغافي  لؿيان الضولت اؾخلغاع  # ًلل تهضًض الجٍغ
مً صف٘ ٖملُت  #الخفاّ ٖلى  # اصاث اإلاجخم٘  الخىمُت الاكخهاصًت كُم ٖو

للضولت خُث  جدلُم الخماًت  # زالٌ مىذ الفغنت للٗمالت اإلادلُت  الصخُت
حن غحر  ًخم جفاصي هلل ألامغاى وألاوبئت الفخاهت للضولت ٖلى ًض اإلاهاحٍغ

ُحن والظًً ال ًسًٗىن ألي عكابت أو   يىابِ صخُت الكٖغ
 : رمزصو اٌزفولخ اٌمٕصو٠خ يف اٌمبمل لٍٝ األل١ٍبد  أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ -55
ت ٖلى ًض  -(×   )   هما خضر  ألاكلُتألن ألاغلبُت كض جخٗغى للخفغكت الٗىهٍغ

ت  لُا ٖىضما حٗغيذ ألاغلبُت الؼهجُت للخفغكت الٗىهٍغ في صولت حىىب أفٍغ
 ٖلى ًض ألاكلُت البًُاء التي ؾُُغث ٖلى زالزت أعبإ اكخهاص الضولت 

 
 
 

 
 لبهْ ثني اضتلٚك اعتٕل١ٍخ ٚاضتلٚك اضتعبه٠خ ) االٔضٛغواف١خ (

 
 أشكال الحدود السٌاسٌة مع الجبال واألنهار والبحٌرات 

 
ّىً اضتلٚك 
ا١ٌَب١ٍخ 
 ِك اصتجبي

 الجبلُت ه ٖلي ٌَى امخضاص اللممم٘ زِ جلؿُم اإلاُا -1
 وهى ٌٗض أفًل الخضوص الؿُاؾُت في اإلاىاَم الجبلُت 

ٌ  ىىن زِ الخضوصًكض  -2  ٖىض أكضام الجباٌ بحن الضو
 أمثلت للخضوص الجبلُت 

 البراوـ ) أوعوبا (بحن فغوؿا واؾباهُاحباٌ -أ 
يا الجىىبُت( بحن قُلي والاعحىخحن -ب   حباٌ ؤلاهضًؼ ) أمٍغ

 

 
 

ّىً اضتلٚك 
ا١ٌَب١ٍخ 
 ِك األٔٙبه

أن ٌؿحر م٘ زِ اإلاىخهف ) الىؾِ (    -1
o  ىحغاهضمثل جهغ الظي ًفهل بحن الىالًاث اإلاخدضة  الٍغ

ىُت واإلاىؿًُ   ألامٍغ
 أن ًخفم م٘ زِ الٗمم اإلاالحي  -2 
o  الغاًًمثل الخضوص بحن فغوؿا وأإلااهُا ٖلي ٌَى جهغ 
بدُث ًجغي النهغ بيامله  -3   أن ٌؿحر م٘ ئخضي يفتي النهغ

 صازل صولت صون ألازغي 
مثل زِ الخضوص بحن بىلىضا وول مً صولتي بُالعوؾُا 

 ( اخض فغوٕ جهغ الفؿخىالBug) بىجواهغاهُا ٖلى ٌَى جهغ 
 

 
ّىً اضتلٚك 

ا١ٌَب١ٍخ 
ِك 

 اٌجؾرياد

الخِ ألاوؾِ للبدحراث خضوص جخفم م٘  -1
مثل الخضوص بحن هىضا والىالًاث اإلاخدضة التي جخماش ي في 

ى  )  البدحراث الٗٓمي ىع ـ هىعن ـ اًغي ـ اهخاٍع   (ؾىبحًر
خُث  فُىخىعٍاحؿحر وفلا الجفاكُاث مدضصة مثل بدحرة  -2

تغحر جلؿم ٖلي ٖضة أكؿام   مدؿاٍو
 

 الخسىم الخضوص الؿُاؾُت

ٖباعة ًٖ زُىٍ جفهل بحن الضٌو 
بًٗها وبٌٗ وال ًخٗضي ٖغيها بً٘ 

ا.
ً
 بىناث أخُاه

لها مىاَم حغغافُت لها مؿاخت 
غى والغاباث   ٌَى ٖو

 والصخاعي 
ت  ْاهغة حغغافُت ْاهغة بكٍغ

ُت  جدضص خلىق ْاهغة كاهىهُت قٖغ
ؿُاس ى مً الخض ال يوواحباث حاهب

 زالٌ اجفاكُت أو مٗاهضة

أو  يلِـ لها أؾاؽ كاهىو
 يمٗاهضة جدضص ئَاعها اإلاياو

 بضكت
غحر بل ْاهغة كابلت للىلل والخغهت والخ

 والازخفاء فى خاالث هثحرة
ْاهغة زابخت فى اإلايان ال جخغحر 

بخغحر الٓغوف أي ال ًمىً 
ىها  جدٍغ

َبُُٗت ألجها مجغص ال جٓهغ بها مىاعص 
 زُىٍ

جًم أخُاها مىاعص َبُُٗت ألجها 
بُبُٗتها لها مؿاخت والغاباث 

 والجباٌ

 خ ـبه٠ـلٚك اضتعـاضت ١خــــلٚك اعتٕلٍــــاضت
 ( االٔضٛغواف١خ) 

 أقيالها 
 فلكٌة بحـتة:-1 

 وصواةغ الٗغىجخفم م٘ زُىٍ الٌُى 
يا  لُا وأمٍغ وحكُ٘ هظه الخضوص في ئفٍغ

 : الكمالُت مثل
الخض الؿُاس ي بحن مهغ والؿىصان   -)أ(

  قماال 22 الظي ٌؿحر م٘ صاةغة ٖغى
والخض الؿُاس ي بحن مهغ ولُبُا الظي  -)ب(

باؾخثىاء  قغكا 25ٌؿحر م٘ زِ ٌَى 
 الجؼء الكمالي

 :جهل بحن هلُخحن مستقٌمة خطوط -2 
أو أكىاؽ في  مماؾاث صواةغ  مٗلىمخحن أو

 صاةغة مٗلىم مغهؼها وههف كُغها
 مً ؾاخل أو أبعاد متساوٌةخضوص ٖلي -3

 ؾلؿلت حبلُت 
ٖاصة ما جمخض الخضوص الهىضؾُت في مىاَم  

كلُلت الؿيان او زالُت مً اإلاىاعص الُبُٗت  

التي جدضص وفلا هي 
ت مثل  لخهاةو خًاٍع

 اللغت والضًً 
  أهم  :اللغـة -1

ت  اإلآاهغ الخًاٍع
اإلاؿخسضمت في جغؾُم 

مثل الخضوص بحن الضٌو 
 وؾِ أوعبا خضوص 

ٖلى أؾاؽ اللغت عؾمذ 
بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولي 

مىٗا إلاكيلت  : ) إلااطا ؟ (
ألاكلُاث بدُث جخمحز ول 

 بلغتها الخانت صولت
 مثل الخضوص الدٌـن -2

 الهىض وباهؿخانبحن 
 ٖلي  أؾاؽ صًجي  

 ِمبهٔبد ٚعلاٚي
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 اٌمٛاًِ اظتإصوح يف ْٔأح اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ ) أٍجبثٙب (
 

 
 
 
 
 

ى٠بكح للك 
 اٌَىبْ

 )ِب اٌماللخ ثني ى٠بكح اٌَىبْ ٚاضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ(
 اصة صفٗذ   فىالخىؾ٘ ئلى صولت ول الؿيان ٍػ

   اإلاجاوعة لها الخسىم مىاَم 
 لماذا؟( الىلل وؾاةل جلضم الخىؾ٘ هظا ناخب(

الخىؾ٘  مً ٖملُت ؾهلذ التى واإلاىانالث
 ٘الخلذ الخىؾ٘ وم  ٌ  البٌٗ بًٗها م٘ الضو

 زُُت خضوص ٖىضها أو فيها وأن ًدضص البض كُت نٖىض 
 صكت بيل صولت ول ؾُاصة جدضص

 الجباٌ  واهذ خُث  أوعبا بلاعة خضر ما مثل 
ٌ  بحن الفانلت بمثابت الخسىم والغاباث  اللاعة وباػالت صو
 الخُُت الخضوص ألاعى وبالخالى عؾمذ اهىكفذ الغاباث
ٌ  بحن للفهل  الخسىم مً بضال الضو

 
اضتبعخ ئىل 

ر١ّٕخ 
اظتٕبؼك 
 اعتب١ِْخ

ٚللَ اٌوظب 
 لٕٙب

ا مً الضولخحن  ًًّ وكأ الخض الؿُاس ي الخُى  ألن أ
الىي٘ اإلاكترهخحن فُه أو ولخيهما لم حٗض عايُت ًٖ 

ت مثال  الغامٌ  إلاىاَلها الهامكُت واإلاىاَم الصخغاٍو
  مما صفٗها ئلى : 

 جىمُت هظه اإلاىاَم  واؾخغاللها 
 ،واهدكاف ما بها مً مىاعص اكخهاصًت 
  وبالخالي جغؾُم الخضوص الخُُت ٖلى الُابـ أو 

 ٖلى اإلاؿُداث اإلااةُت اإلاكترهت بحن الضولخحن
اظتمب٘لاد 
اظتربِخ ثني 

 اٌلٚي

وهثحر مً خضوص الٗالم الُىم حاء جدضًضها بىاًء ٖلى 
ت ٖلى حاعتها الًُٗفتمٗاهضة   زكُت َغُان صولت كٍى

رم١َُ 
اظتَزمّواد 
 ظتَزمّوارٗ

  أصث جلؿُم الاؾخٗماع إلاؿخٗمغاجه  ئلى وكأة 
 الىثحر مً الخضوص الؿُاؾُت

  لُازانت فى اإلاؿخٗمغاث ألاوعبُت فى  وآؾُا ئفٍغ
يا  الجىىبُت وأمٍغ

 
 اضتوٚة

 الخُُت الخضوص وكأة ٖلى واضح أزغ طاث الخغوب واهذ
 الهضهتواإلاغلىب وخضوص ، الغالب خضوص ٖلى طلً همثاٌ

 خضوص ؾُاؾُت بمثابت أنبدذ التي
 

 أُ٘ اظتإٍَبد اظتٙزّخ ثبٌزمبْٚ اٌلٚيل 

 
 ؽلٚك ِصو          

  اٌزٟ حتل ِصو  اٌفب٘وح ٔٛق اضتل اضتل 
 البدغ اإلاخىؾِ  بدغي َبُعي  اٌّْبيل 
هىضس ي فليي ٌؿحر م٘  اصتٕٛثٟ

 قماال 22صاةغة ٖغى 
 صولت الؿىصان

 حؼء بدغي َبُعي  اٌْولٟ 
 وحؼء بغي )بكغي(

 البدغ ألاخمغ 
 صولت فلؿُحن اإلادخلت 

هىضس ي فليي)بكغي(  اٌغوثٟ 
 باؾخثىاء الجؼء الكمالي 

 صولت لُبُا 

 
مً زالٌ الجضٌو الؿابم       

 ) أًض صخت الٗباعة آلاجُت(  جخمحز خضوص مهغ بالخىٕى ؟ -1
 كاعن بحن الخض الجىىبي والخض الكمالي إلاهغ ، وأحهما جفًل وإلااطا ؟ -2

 
 

ِواؽً ختؽ١ػ اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ 

 
 ِمبهٔخ اٌزفولخ اٌمٕصو٠خ يف وً ِٓ اٌٛال٠بد اظتزؾلح ٚعٕٛة افو٠م١ب 

لُا  الىالًـــــاث اإلاخــــدضة حىـــىب أفٍغ
Ǿ  هى التى واهذ جماعؽ  ألاغلبُت

ت    يضها الخفغكت الٗىهٍغ
Ǿ  (ىُحن هم (  الَى  أصخــاب ألاعى

الظًً واهــذ جماعؽ يضهم الخفغكــت 
ت ــً ئليها الٗىهٍغ  مــً كبل اإلاهاحٍغ

Ǿ  خهلذ ألاغلبُت الؿــىصاء ٖلى
  م1994خلىكها مىظ ٖــام 

Ǿ  هى التى واهذ جماعؽ  ألاكلُت
ت   يضها الخفغكت الٗىهٍغ

Ǿ  ًمهاحغون ولُّ م  والؼهىج البٌُ
ئليها ولىً الغلبت بالُب٘ واهذ 

  للغحل ألابٌُ.
Ǿ  خهلــذ ألاكلُت الؼهجُت ٖلى

 م 1968ٖامخلىكها اإلاضهُت 
 

 األصبه اٌٍَج١خ ٌٍٙغوح غري اٌْول١خ

   

ِٕفّخ األُِ  -1
 اظتزؾلح

 مً زالٌ بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت

إٌمل صٕلٚق  -2
 اٌلٚيل

وهى ٖباعة ًٖ مإؾؿت هلضًت صولُت لخىُٓم 
 اللًاًا الىلضًت الضولُت

اٌجٕه اٌلٚيل  -3
 ٌإلْٔبء ٚاٌزمّري

ل  حهضف مؿاٖضة الضٌو ٖلى جمٍى
 اؾدثماعاتها ألغغاى ئهخاحُت

ِووي اٌزغبهح  -4
 اٌلٚيل

أخض ألاحهؼة الخابٗت لألمم اإلاخدضة وحهضف 
غ الخٗاون الضولي  ئلى جٍُى

ِٕفّخ األُِ   -5
اظتزؾلح ٌٍز١ّٕخ 

 اٌصٕبل١خ

جىغؽ حهىصها للخىمُت الهىاُٖت في الضٌو 
 الىامُت

ِٕفّخ األغن٠خ  -6
ٚاٌيهالخ اٌل١ٌٚخ 

FAO 

تهضف ئلى عف٘ مؿخىي الخغظًت وجدؿحن 
ف بهفت زانت  هفاءة ؤلاهخاج والٗىاًت بالٍغ

 
 اظتوؽٍخ
 األٚىل

 اٌزمو٠ف
 ٚاٌزقؽ١ػ

 مٗاهضة الخضوص فى هظه اإلاغخلت خُث جىي٘  #
واإلاىاَم التى وحكخمل اإلاٗاهضة ٖلى  #  ونف الخضوص

 ؾخستركها
ا ولما كلذ اخخماالث  #

ً
ا وصكُل ًُّ وولما وان الىنف جفهُل

 الاخخيان والجزإ والٗىـ صخُذ
 
 
 

 اظتوؽٍخ
 اٌضب١ٔخ
 اٌزؾل٠ل

 الخض جدضًضًخم فى هظه اإلاغخلت  #
حُٗى  #فبٗض أن ًخم الاهتهاء مً نُاغت مٗاهضة الخض  #

 للجىت الجغغافُت : ــــ التى حؿخٗحن ب
ت  -2 الخغاةِ الخفهُلُت -1  والهىع الجٍى

 لخدضًض الخض ومىكٗه ٖلى الخغاةِ   # واإلاغةُاث الفًاةُت  
اإلاؿاةل الهغحرة  وجبرػ  فى هظه اإلاغخلت  #

ت ًل٘ حؼء منها في صولت حؼء في صولت  و ) همؼعٖت مثال أو كٍغ
حغُحر مؿاع الخض ٖضة مئاث كلُلت زاهُت (  مما كض ًإصي ئلى 

  مً ألامخاع هىا أو هىان
 
 
 

 اظتوؽٍخ
  اٌضبٌضخ
 اٌزم١ني

 الُبُٗتفى هظه اإلاغخلت ًخم حُٗحن زِ الخض ٖلى  #
ُت    وجدلُله ٖلى الخٍغ

ؿخٗان فى هظه اإلاغخلت بٗضة أقُاء منها:   #  َو
  Ǿ ههىم اإلاٗاهضة  Ǿ  اإلاٗلىماث التى حمٗها الجغغافُىن

   الخفهُلُت الخغاةِ Ǿ  فى اإلاغخلت الثاهُت
حؿخسضم َغق مسخلفت فى جىيُذ الخض مثل ألاؾالن و  #

أو بىاء  اإلاؿلح  ؤلاؾمىذالكاةىت وأٖمضة مً الدجاعة أو 
 ألاؾىاع

  
 اظتوؽٍخ
  اٌواثمخ

 ئكاهح اضتل

 ٌتم فى هذه المرحلة  : 
 اإلادافٓت ٖلى الخض الخُى الؿُاس ى  .1
 واؾدبلاء فاٖلُخه وخغاؾخه  .2

 وٌتم االتفاق فى هذه المرحلة على ما ٌلى:
 مىافظ ٖبىع الخض                 -1
 هلاٍ والخدهِىاث  والجماعن والخغاؾت الخفخِل -2
اث ووؾاةلهافٌ  -3  لجان اإلاىاٖػ

 
 

اصتبٔت 
األِٕٟ 

 ٚا١ٌَبٍٟ

ُحن للضولت ٌٗض ً غحر الكــٖغ  :  جضفم اإلاهاحٍغ
Ǿ   ٘صاةمــا بأقــياٌ مسخلفت مً  مغجبِ فهىمىبــ   تهضًض

مــت اإلاىٓمت    الجٍغ
Ǿ   للمىٓماث ؤلاحغامُــت والٗهاباث اإلاٗاصًت بالخىغــل حؿــهل

    ( ئفــالث ؤلاعهابُحن) ئلى صازل البالص أو الٗىـ  
Ǿ  ًجىامــي الهغاٖاث اللبلُت  الُاةفُت بحن اإلاهاحٍغ

 
اصتبٔت 

 االعزّبلٟ

Ǿ   مهضصة بظلً مىاَجي الضولت جسل حغافي ى بالخىاػن الضًم
  أو اإلاىُلت 

Ǿ  اهدكاع بٌٗ الٗاصاث هما أن حٗضص الجيؿــُاث ًيخج ٖىه
 اإلاسالفت للُم اإلاجخم٘

 
اصتبٔت 

 االلزصبكٞ

Ǿ ُت  ٖلى  إزغ ج ا الهجغة غحر الكٖغ ًُ الخىمُت الاكخهاصًتؾــلب
Ǿ  أًضي ٖاملت عزُهت جتزاًض و جإصي خُث أنبدىا ٌكــيلىن

ؾــىق الٗمل غحر الكغعي  ئلى 
Ǿ الٗاملت اإلادلُت ألاًضي ُإزغ ؾلبا ٖلى ف

اصتبٔت 
 اٌصؾٟ

Ǿ  ٗت الاهدكاع    هلل ألاوبئت وألامغاى الفخاهت ؾَغ
 مما ٌكيل تهضًًضا فٗلُا للمىاَم التى ًفض ئليها ألافغاص
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 ) ٖىامل جأزحرها ٖلى الضولت (  أصو األل١ٍبد لٍٟ اٍزمواه اٌلٌٚخ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اطتصــبئص اٌمِٛـــ١خ  ٚؼــٓ األلـــ١ٍخ اٌزٛى٠ك اصتغوايف ٌألل١ٍخ
 ٌأللٍـــ١خ

ٚلٛرٙب ؽغُ األل١ٍخ 
 االلزصبك٠خ

 ِب اٌماللخ ثني اٌزٛى٠ك اصتغوايف ٌألل١ٍخ ٚاٍزمواه اٌلٌٚخ ؟ 
Ǿ  جغهحزها الجغغافيمضي اهدكاع ألاكلُت  في الضولت أو ٌٗجي  
Ǿ  وؾِ  في أهداء الضولتفلى واهذ ألاكلُت مىدكغة ومبٗثرة 

مُالبتها باالهفهاٌ  ٖىضزانت ألاغلبُت  ًىىن جأزحرها مدضوصا 
 ًٖ الضولت ألام 

Ǿ  مغهؼة  زانتحغغافُا في ميان ما في الضولت واهذ ئطا أما
 جىىن مُالبتها ٖلي أَغاف الضولت 

اؾخلغاع الضولت زُغا  ٖلي 
Ǿ هظه ألاكلُت في  واهذ هىان كىي مجاوعة حصج٘  ئطا زانت

 : مثاٌ طلًمُالبها 
Ǿ  في  Ǿ  ئهضوهِؿُاجُمىع اؾباهُالباؾً ا الكغكُت في وؾيان

Ǿ  مثحرة جىىن ألاكلُت
إلاكىالث ؾُاؾــُت خاٌ 

ً  ٖاقذلألكلُت وحىص  َو
صازله  وحكــيلذفُه 

زانت ئطا وان  مالمدها 
ً ٖلى أَــغاف  هظا الَى

 الضولت
Ǿ  ًألاهغاص ٖلى مثاٌ طل

أَــغاف الضٌو التى 
ئًغان ) ًخىػٖىن ٖليها 

 ( والٗغاق وؾىعٍا وجغهُا

Ǿ  لهــض بها الهفاث ٍو
جمُــؼ ألاكلُت ًٖ الخانت التي 

اللغت أو الضًً  مثلألاغلبُت 
 أو الٗغق 

Ǿ  وبالُب٘ فان ألاكلُت
ًٖ فى  الضفإ حؿــخمُذ 

تها الخــى جمحزها ًٖ  هٍى
 ألاغلبُت زانت وكذ ألاػماث 
وجىىن مُالبها ئما الاهفهاٌ 
ًٖ الضولت ألام أو الخهٌى 

     ٖلى خلىكها

Ǿ  ًخىكف أزغ اإلاكــىالث
الؿُاؾُت التى جثحرها 

مً  ألاكلُت ٖلى  حجمها
وكىتهــم مجمٕى الؿــيان 

 الاكخهاصًت 
البٌُ فى صولت فلــض وان 

لُا أكلُت لىنهم  حىىب ئفٍغ
زالزت ٌؿُُغون ٖلى خىالى 

أعبإ اكخهاص الضولت، وما 
ػاٌ حؼء هبحٌر مً اكخهاص 

 الضولت فى أًضحهم

 : أِبِه غتّٛلخ ِٓ اضتلٚك ، ؽلك ٔٛلٙب  :  
ت أهثىغغافُت ( اضتل ثني اعتٕل ٚثبوَزبْ -1 ت خًاٍع        َبُُٗت ) حباٌ البراوـ  ( ُتحبلٍجب١ٔب  ا ثني فؤَب ٚ -2     ٖلى أؾاؽ الضًً ) بكٍغ
ت َبُُٗت خُث البدحراث الٗٓمى  ثني وٕلا ٚاٌٛال٠بد اظتزؾلح  -3 ت أهثىغغافُت اللغتٖلى أؾاؽ ٍٚػ أٚهٚثب   -4 حؼء منها بدحًر ت خًاٍع                     ( ) بكٍغ
ت (  22هىضؾُت فلىُت بدخت م٘ صاةغة ٖغى ِصو ٚاٌَٛكاْ    -5 ت َبُُٗت ) بدحرة فُىخىعٍا (  ثني و١ٕ١ب ٚأٚغٕلا ٚرٕيا١ٔب -6    قماال ) بكٍغ   بدحًر
ىحغاهض (   اٌٛال٠بد اظتزؾلح ٚاظتى١َه  -7 ت ) جهغ ٍع ت(  25هىضؾُت فلىُت بدخت م٘ زِ ٌَى ١ٌج١ب   ِصو ٚ -8  َبُُٗت جهٍغ                       قماال  ٖضا الجؼء الكمالي)بكٍغ
ت  ) جهغ الغاًً (َبُُٗت  أظتب١ٔب ٚفؤَب -9   َبُُٗت حبلُت ) حباٌ الاهضًؼ ( ١ٍّٟ ٚاألهعٕزني    - 10    جهٍغ

 : ٍِؾٛـخ : اٌجٕه اٌلٚيل ٚصٕلٚق إٌمل اٌلٚيل عتّب اجيبث١بد ٍٍٚج١بد ٟٚ٘ 
هالهما مً اإلاإؾؿاث التي جدلم الخٗاون الضولي خُث الهىضوق ًىٓم اللًاًا الىلضًت بحن الضٌو والبىً ًمٌى مكغوٖاث الضٌو الىامُت  االجيبث١بد

ُت الؿُاؾُت: ًخضزالن في الؿُاؾت  ٚاٌٍَج١بد   ألغغاى اهخاحُت    للٗالم الضازلُت للضٌو مما ًإزغ ٖلى اؾخلغاعها وؾُاصتها ولهما جأزحر ٖلى مؿخلبل الخٍغ
 (( وهىٖها والضٌو اإلاكترهت فيها وأحها أفًل م٘ طهغ الؿببالضٌو حن ٖلًُ الترهحز ٖلى الخضوص ب)) 

ـ وهٓام الخىم   (()) عهؼ ٖلى أهىإ الضٌو خؿب الكيل أو اإلاىك٘ البدغي و الضازلي و الاؾتراجُجى   أو اإلادكابهت في الخًاَع
 )) ملخىْت : مغاخل وكأة الخضوص لِؿذ بالًغوعة أن جخم حمُٗها وبىفـ الترجِب (( 

 )) فىو يف االعبثخ (( ِٓ ٚعٙخ ٔفون : و١ف ديىٓ ؽً ِْىالد اٌولبح لٍٝ اضتلٚك ؟
   2113بىعهُىا فاؾى والىُجغ  Ǿ     1981بحن مىعٍخاهُا والؿىغاٌ  Ǿأموو أِضٍخ ٌالرفبل١بد اٌزٟ لملد ٌزٕف١ُ ؽووخ اٌولبح لٍٝ اضتلٚك ؟   

Ǿ الُمً والؿٗىصًت   Ǿ بحن مىعٍخاهُا ومالي   اللجىت الٗلُا للخٗاون الاكخهاصي   Ǿ  ) لُا ) الاًىىاؽ ت صٌو غغب افٍغ  1998صولت  16مجمٖى
 ٚظؼ : اٌماللخ ثني اضتلٚك ا١ٌَب١ٍخ ٚاظتٛاهك االلزصبك٠خ لاللخ رأصري ٚرأصو )) لاللخ ِزجبكٌخ ((  -

ُفت الاكخهاصًت  –(  1)  : أن خُث  الخضوص الؿُاؾُت أزغث ٖلى اإلاىاعص الاكخهاصًت خُث أجها جدلم  الخماًت الاكخهاصًت للضولت )) حكغح الْى
هما أن  اإلاىاعص الاكخهاصًت أزغث ٖلى الخضوص الؿُاؾُت خُث واهذ أخض أؾباب وكأتها )) حكغح الخاحت ئلى  –(  2للخضوص الؿُاؾُت ((      ) 

ضم   الغيا ٖنها ((جىمُت اإلاىاَم الهامكُت ٖو
 

ت مً الخيامل الاكخهاصي صعحت مً صعحاث   الضٌو اإلاخجاوؿت الظي ًلىم بحن مجمٖى
ًّ
 ُحغغاف

ًّ
ا، وججمٗها ُا، وزلاف ًّٖ ا، واحخما

ت مً    اإلاهالح الاكخهاصًت اإلاكترهتمجمٖى

ت بمىحبه جخٗهض عؾمي اجفاق ٌ  مً مجمٖى ت للضعتها اإلاكترن الاؾخسضام مجاٌ في بُنها فُما جخٗاون  بأن الضو  يض الٗؿىٍغ
ت أو صولت ٌ  مجمٖى                  صو

ت ،) صولُت وخضاث أو أَغاف بحن فاٖالثج مجمٖى  الاكخهاصًت، الٗالكاث مثل( أزغي  صولُت جىخالث مىٓماث، صٌو
ت، والؿُاؾُت، ٌ  والضبلىماؾُت بحن واللاهىهُت، والٗؿىٍغ ٌ   مىٓماث أو)   الضو  (  وصو

ىُت بحن صولخحن أو أهثر  جيكب نغإ مؿلح  ان مٗترف بامي وهى خالت كاهىهُت مً وحهت هٓغ الضولخحن ، لخدلُم مهالح َو
 خضوثها

ٗض الخىم ل الجزإ لخألاؾلىب اللاهىوي هى   للُغفحن مثل كًُت َابائلؼاما خُث ًهضع الخىم بحن صولخحن َو

ت حن ٖلى الضولى اإلاجخم٘ أًٖاء بحن الخفاٖالث مجمٖى  مُٗىت مىٓىمت أو ليؿم وفلا ججغي  التى والٗاإلاي ؤلاكلُمي اإلاؿخٍى
 ( الٗىإلات فلؿفت مً مؿخلاة) لللُم

غ ئلى الُغفحن ًخًمً مهملجىت مداًضة ئخالت الجزإ ئلى  ت مً أحل ئحغاء  واضخت  اكتراخاثتها جلضًم جلٍغ   بُنهما حؿٍى

لُا اإلاكترهت الؿىق وهي   1981ٖام لكغق وحىىب ئفٍغ

فت مىخضة ٖلى   الاكخهاصي  الخىخلمً الضٌو زاعج الؿــل٘ اإلاؿخىعصة جدضًــض حٍٗغ

 

 اظتفب١ُ٘ ٚاظتصؽٍؾبد
 اٌٛؽلح اٌضبٌضخ ٚاٌواثمخ 
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 ثزىْٛ يف االِزؾبْ لٍٝ ّىً افرت ِٓ ثني اٌمٍٛني                           

 
 

 عف٘ الخىاحؼ الجمغهُت وغحر الجمغهُت بحن أًٖاء الخىخل أمام الؿل٘ -1
ىُت     اٌزغبهح اضتوح ِٕؽمخـــ بٌٗغف الَى
 اصتّووٟ االحتبكاإلاغخلت الثاهُت مً مغاخل جىىن الخىخالث الاكخهاصًت  -2
غ  -3 ًاء اظتبي ٚهأً اٌمٍّخ رلفكًخم في مغخلت الؿىق اإلاكترهت جدٍغ  بحن الٖا
ًاء في مغخلت  -4  اٌٛؽلحجيؿُم الؿُاؾت الىلضًت واإلاالُت بحن الٖا

 االلزصبك٠خ
 االٔلِبطاإلاغخلت الازحرة مً مغاخل جىىن الخىخالث الاكخهاصًت هي  -5

  اٌىبًِ االلزصبكٞ
 الاكخهاصًتللُام الخىخالث  اٌجْو٠خحكابه الٗاصاث والخلالُض مً اإلالىماث  -6
 للخىخل الاكخهاصي  االلزصبك٠خجىفغ البيُت الاؾاؾُت مً اإلالىماث  -7
يا الكمالُت ٖام  -8   إٌبفزبحؿمى   1992مىُلت الخجاعة الخغة ألمٍغ
 اعتبكٞواإلادُِ  آ١ٍبالظي ًًم مٗٓم صٌو  الاكخهاصي الخٗاون  مىخضي -9

 ستَخوالضٌو اإلاغشخت لالهًمام  كٌٚخ 28ٖضص صٌو الاجداص ألاوعوبي  -11
  حتم١ك و  اٌمبٔــْٛ ٍــ١بكحًلىم الاجداص ألاوعبي ٖلى عهحزجحن هما:  -11

 اٌلديمواؼ١خ      
 م1992 األٚهٚثٟ االحتبك غتٌٍجم وي٘ قغوٍ هىبنهاحً مً حاهب   -12
  ِبٌؽخوأكلها  أظتب١ٔبأهبر صٌو الاجداص ألاوعوبي ؾياها  -13
  األٚهٚثٟ اجملٌٍ ألاوعوبي كمت أحهؼة الاجداص -14
اث الؿُاؾت الٗامت لالجداص -15   األٚهٚثٟ اجملٌٍ ألاوعوبي  ًدضص اججاه وأولٍى
ٗاثمهمخه ألاؾاؾُت ئنضاع اللىاهحن  -16   اٌربظتبْلالجداص ألاوعوبي  والدكَغ

  األٚهٚث١خ اظتفٛظ١خفي يىء اإلالترخاث اإلالضمت مً  األٚهٚثٟ      
 االحتبك غتٌٍ الجهت الغةِؿُت الجساط اللغاع صازل الاجداص ألاوعبي -17

  االٚهٚثٟ
 ٌكاعن البرإلاان ألاوعبي في مؿئىلُت ئنضاع كىاهحن الاجداص ألاوعبيالظي   -18

  األٚهثٟ بكاالحت غتٌٍهى 
  األٚهٚث١خ اظتفٛظ١خ ألاوعوبي  الجهاػ الخىفُظي لالجداص -19
 اظتفٛظ١خ في اإلادافل الضولُت ؾُاؾــُا واكخهاصًــا ألاوعوبي جمثل الاجداص -21

  األٚهٚث١خ
  األٚهٚث١خ اظتفٛظ١خجلضم ملترخاث بلىاهحن ئلى البرإلاان ألاوعوبي  -21
فى  1981فى ماًى  مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي أٖلً ًٖ كُام  -22

 اإلِبهاد"  بضولت  ـجٟ أثٛمضًىت " 
  اٌَمٛك٠خٖانمت  اٌو٠بضملغ مجلـ الخٗاون مضًىت  -23
 ظهغها ((صٌو  )) ج ٍذجلـ الخٗاون الخلُجي ًًم م -24
  األلٍٝ اجملٌٍهى  الؿلُت الٗلُا إلاجلـ الخٗاون  -25
  اٌٛىاهٞ اجملٌٍالخٗاون هى  ٌٗض الجهاػ الخىفُظي إلاجلـ -26
ت الثابخت  إلاجلـالهُئت  -27 ت اإلاغهٍؼ  اٌمبِخ األِبٔخالخٗاون هي  ؤلاصاٍع
بالخٗاون والخيؿُم والخُِ والبرامج اإلاخياملت  ئٖضاص الضعاؾاث  الخانت -28

  اٌمبِخ األِبٔخالخٗاون مً مهام  للٗمل اإلاكترن بحن أًٖاء مجلـ
غ الخٗاون بحن و   اكتراح الؿُاؾاث -29 صٌو وي٘ الخىنُاث الهاصفت لخٍُى

  اٌٛىاهٞ اجملٌٍخٗاون مً مهام  مجلـ ال
حن ألامىاء ُحٗو   صٌو مجلـ الخٗاون جيؿُم وحصجُ٘ ألاوكُت اللاةمت بحن  -31

 اٌٛىاهٞ اجملٌٍمً مهام  اإلاؿاٖضًً
 اظتْرتوخ اصتي٠وح كهق لٛادلخماًت أمً صٌو مجلـ الخٗاون جم اوكاء  -31
  ١ٌج١بصولت حكترن في الىىمِؿا واجداص اإلاغغب الٗغبُت  -32
اث في مجلـ الخٗاون جدب٘  -33 ت اإلاىاٖػ   األلٍٝ اجملٌٍهُئت حؿٍى
  األلٍٝ اجملًٌٍخم حُٗحن ألامحن الٗام في مجلـ الخٗاون مً حاهب  -34
 -  أ١ٍب ّوق عٕٛةخلف  - ٚاهٍٛخلف مً ألاخالف التي جم خلها  -35

 اظتوويٞالخلف 
بدكضًض خهاعه  ( الؿابم ) أزغ كُام الاجداص الؿىفُتيحكيل خلف الىاجى  -36

 1948َٖام  ثوٌنيٖلي 
 1949َٖام   ٚإّؽٓبمىحب مُثاق جم جىكُٗه فى  الىاجى  أوص ئ خلف -37
  ثٍغ١ىبٖانمت   ثوٚوًَ  ملغ خلف الىاجى مضًىت  -38
يض  اٌغوث١خ أٚهثب لٓ اٌلفبق فى فترة الخأؾِـ الىاجى  وان صوع خلف -39

 اٌَٛف١زٟ االحتبك
 م 2115صولت بنهاًت ٖام  28بلغ أًٖاء خلف الىاجى  هدى  -41
لخلف  اٌغوث١خ أظتب١ٔباهًمام  1955ٖام  ء خلف واعؾى مً أؾباب ئوكا -41

لس ي  ) الىاجى ( قماٌ ألَا
 اظتزجبكٌخ ٚاظتَبللح ٚاٌزمبْٚ اٌصلالخباؾم مٗاهضة  مُثاق خلف واعؾى -42
 ثٌٕٛلا ٖانمت ٚاهٍٛ ملغ خلف واعؾى مضًىت -43
 1968مً خلف واعؾى ٖام  اٌجب١ٔباوسخبذ صولت  -44
ًاء بضٖم حٗهضث صولت لم جىًم لخلف واعؾى لىنها -45  اٌصنيصولت   ألٖا

 اضتوثنيٖهبت ألامم والامم اإلاخدضة  أكىي الضواف٘ الٗاإلاُت إلوكاء -46
 ٚاٌضب١ٔخ األٚىل اٌمبظت١زني

ٖام  فوا١ََٔىٛ ٍبْفى مإجمغ  وجم الاجفاق ٖلى مُثاق هُئت ألامم اإلاخدضة -47
  ٠ٛ١ٔٛهنوجم الاجفاق أن ًىىن ملغها مضًىت  م 1945

 1919 ثبه٠ٌفي  اٌصٍؼجأؾؿذ ٖهبت ألامم بىاء ٖلى مإجمغ  -48
 ؽكالضٌو الخمؿت اإلاىخهغة في الخغب الٗاإلاُت الثاهُت خهلذ ٖلى  -49

 نياٌصو  ١بثو٠ؽبٔو  ـَبفؤو  ١بهٍٚو   اظتزؾلح اٌٛال٠بدوهي  اٌف١زٛ
 اٌى١ِٛىْٛالخىخل الاكخهاصي لضٌو خلف واعؾى وان ٌؿم  -51
يي  ئمياهُت كُام هٓام صولي حضًض جدضر ًٖ  -51  الغةِـ ألامٍغ

 م  1991 األة ثُٛ عٛهط
يي  أٌو مً َغح فىغة هٓام ٖاإلاي حضًض هى -52  ٠ٍَْٚٛالغةِـ ألامٍغ
 أٖلً ًٖ بضء خلبت حضًضة بالخٗاون م٘ الغغب وجهاًت الخغب الباعصة -53

  عٛهثبرْٛف اٌَٛف١زٟ اٌوئ١ٌ
 م 1991 اطت١ٍظأػمت  وقإ مىظ الىٓام الٗاإلاي الجضي ٖغف مهُلح -54
ل لهالح الٗالكاث الجضًضة بحن هخج ًٖ الىٓام الٗاإلاي الجضًض  -55 جدٍى

  أٚهثب ّوقالغغب وصٌو 
جدىلذ الؿىق ألاوعوبُت اإلاكترهت ئلى الاجداص ألاوعوبي بمىحب مٗاهضة  -56

 1991 ِبٍرتف١ذ
  1989جأؾـ اجداص اإلاغغب الٗغبي ٖام    -57
  اظتمٍِٛبر١خ اٌضٛهح ًُلم ٖلى الثىعة الهىاُٖت الثالثت اؾم -58

 
 
 
 
 

 أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ : اٌزىزالد االلزصبك٠خ ـب٘وح للديخ يف اٌمبمل   -1
جغح٘ ئلى بضاًاث اللغن ٌٗض حكــيل الخىخالث الاكخهاصًت ْاهغة  -)   ×  (  خضًثت

ً زانت بٗض  الثاهُت الٗاإلاُت الخغب الٗكٍغ
 

 ثبٌرتر١ت   حتم١ك اٌزىبًِ االلزصبكٞ ديو ثملح ِواؽً ، ٚظؾٙب -2
Ǿ ٘بحن أًٖاء الخىخل أمام الؿل  عف٘ الخىاحؼ الجمغهُت وغحر الجمغهُت 

ىُت ومثاٌ طلً ما ٌٗغف  )   بمىٓمت الخجاعة الخغة  (الَى
Ǿ  ًفت مىخضة ٖلى الؿــل٘ اإلاؿخىعصة م : بمٗىــى جدضًــض حٍٗغ  الجمغهــي الاجدــاص

  الضٌو زاعج الخىخل
Ǿ ًاء غ جضفم الٗملت، وعأؽ اإلااٌ بحن ألٖا خم فيها جدٍغ  اإلاكــترهت لؿىق ا : ٍو
Ǿ  ًاء  الاكخهاصًت الىخضة جيؿُم الؿُاؾاث اإلاالُت والىلضًت بحن الضٌو ألٖا
Ǿ  اليامل الاهضماج الاكخهاصي

 

أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ : اٌزىزالد االلزصبك٠خ رمَٛ لٍٝ اٌزٕٛق االلزصبكٞ  -3
 ٚا١ٌَبٍٟ 

في اإلاىاعص ولىً البض مً جمازل ألجها جلىم ٖلى )   ×  (   وحكابه الاكخهاصي الخىٕى
ؿخمغ   الؿُاؾُت الىٓم بحن الضٌو ألاًٖاء ختى ًىجح الخىخل َو

 

 ِب ٟ٘ أ٘لاف ل١بَ اٌزىزالد االلزصبك٠خ ؟ -4
Ǿ البدثُت اإلاغاهؼ الاؾخفاصة  ومهاعاث الفىُحن بهىعة أفًلمً  جِؿحر 
Ǿ  الخيامل الىبحر ؤلاهخاج مؼاًا بحن الضٌو ألاًٖاء   وجدلُم الخهٌى ٖلى 
Ǿ  مكترهت مكغوٖاث   الاكخهاصًت الخىمُت وئكامت حؿهُل ٖملُت 
Ǿ   لت اكخهاصًت ٘ بٍُغ  ؤلاهخاج جىَى
Ǿ  اإلاىاَىحن عفاهُت الىخضة جدلُم وعف٘ مؿخىي 
Ǿ  خماص ٖلى أزغ الخاعج الخاعحُت الهضماث جسفُف بخللُل الٖا

 

 ِبما حيلس ئما ّىٍذ اٌلٚي اٌموث١خ رىزً الزصبكٞ ٚاؽل ؟  -5
 )) حؿدىج الاحابت مً الؿإاٌ الؿابم ((  

 

 مب رفَو : ٚظك ّوٚغ وٛثٕٙبعٓ اطتبصخ ثبالٔعّبَ ٌالحتبك األٚهٚثٟ ؟ -6
فى اإلاؿخىي الؿُاس ي والاكخهاصي بحن صٌو أوعبا صف٘ بؿبب   الكاؾ٘ الفاعق 

 هىبنهاحً ألاوعبي الاجداص مجلـ (م لًُ٘ ما ٌٗغف بكغوٍ ) 1992فى ٖام 
Ǿ  وحىص هٓام اكخهاصي كاصع ٖلى الخٗامل م٘ اإلاىافؿت  اكخهاصًت قغوٍ

 اإلاىحىصة بحن صٌو الاجداص
Ǿ ٗاث وكىاهحن الضولت بما ًدىاؾب ٗاث  حٗضًل حكَغ م٘ حكَغ ُٗت قغوٍ  حكَغ

 الاجداص ألاوعبي
Ǿ   جًمً الضًملغاَُت وجُبُم اللاهىن واخترام ؤلاوؿان ؾُاؾُت قغوٍ

 وخلىق ألاكلُاث
 

 مب رفَو : رمل اظتفٛظ١خ اصتٙبى اٌزٕف١نٞ ٌالحتبك  -7
  Ǿ الاجداص  ألنها  تشرف على  Ǿ  والبرامج محزاهُت التي ًىافم ٖليها 

Ǿ  الاوعبُت الٗضٌ مدىمت الاجفاكُاث واإلاٗاهضاث باالقتران م٘ وحكغف ٖلى
Ǿ  الضولُت اإلادافل وجمثل  ؾُاؾــُا واكخهاصًــااإلافىيُت الاجداص في 
Ǿ  بلىاهحن اكتراخاث ئلى البرإلاان واإلاجلـ  ألاوعوبي ولها الخم فى جلضًم 

 أوـّــً 
 

 أٍـئٍخ ِمـــبٌــــــ١خ 
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ِٓ ٚعٙخ ٔفون : ً٘ دتزٍه اٌلٚي اٌموث١خ أ٠ب ِٓ ِمِٛبد ل١بَ  -8
 االلزصبك٠خ ؟اٌزىزالد 

 :  وٗم جمخلً بًٗها ومنها
Ǿ  الجغغافُت اإلالىماث خُث ًىحض اجهاٌ أعض ي بحن الضٌو الٗغبُت 
Ǿ  مىاؾب ٌؿمذ باؾخغالٌ  ؾياوي حجمجمخلً مجخمٗت ت اإلالىماث  البكٍغ

ىفغ ؾىق حصج٘ ٖلى كُام الاوكُت الاكخهاصًت   الٗاصاثحكابه  –اإلاىاعص ٍو
 جلاعب اإلاؿخىي الخىىىلىجي  – والخلالُض

Ǿ  الاكخهاصًت اإلالىماث ًىحض جىٕى في اإلاىاعص الاكخهاصًت 
Ǿ   بااليافت لٗىامل أزغي مثل اإلاؿاخت الىبحرة واإلاىك٘ اإلاخمحز 

 

  ِب أ٘لاف األؽالف اٌمَىو٠خ ؟  -9
Ǿ  بضاف٘ الخىف مً زُغ مكترن حهضص  الضٌو ألاخالف جيكأ ــضاء  عصٕ ألٖا

  وخماًت ألمنها اللىمي      صفاٖا ًٖ هُاجها ؤلاكلُميو اإلاخدالفت  
 خــمــاًــت الـمـهـالـذ اإلاكترهتو  

اصة كىتها مً زالٌ  اصة اللىة  Ǿ ؾُاؾت الخدالفخُث حؿعى  الضٌو ئلى ٍػ  ٍػ
   مىاعص اكخهاصًت هاةلت، والتى حؿخجزف اإلاىفغصة الدؿلح لؿُاؾتهبضًل 

Ǿ ت بالُغق الؿلمُت بحن الضٌو ألاًٖاء  الجزاٖاث حؿٍى
Ǿ ًاء  الخٗاون  جىمُت الاكخهاصي والاحخماعي بحن الضٌو ألٖا

 

 ِبما حيلس ئما : اّرتوذ اٌلٚي اٌموث١خ يف ؽٍف لَىوٞ ٚاؽل ؟ -10
 )) جخدلم ألاهضاف في الؿإاٌ الؿابم وجظهغها ((

 

 مب رفَو : رأ١ٌٍ ؽٍف ذيبي األؼٍَٟ ) إٌبرٛ ( -11
ٖام ) الؿابم ( بؿبب كُام   بدكضًض خهاعه ٖلي بغلحن الاجداص الؿىفُتي

ووان صوع الخلف فى فترة الخأؾِـ جىلي مهمت الضفإ ًٖ أوعبا 1948   م
 الغغبُت يض الاجداص الؿىفُتي والضٌو اإلاكيلت لخلف واعؾى 

 

 َ 1991مب رفَو : رغ١ري اٍرتار١غ١خ ؽٍف إٌبرٛ ثمل لبَ  -12
 )) ِب أصو ٍمٛغ ؽٍف ٚاهٍٛ ٚاالحتبك اٌَٛف١زٟ لٍٝ ؽٍف إٌبرٛ((   

ٖام خلف  و بؿبب اجهُاع الاجداص    م 1991 واعؾى الؿىفُتي
ماء الخلف ٌُٗضون الىٓغ فى اؾتراجُجُت  الخلف وصوعه اإلاؿخلبلي  بضأ ٖػ

م جىؾُ٘ الخلف قغكا الؿعي هدى  Ǿ :   وطلً ًٖ ٍَغ
Ǿ  ِألاوعوبي ألامً مؿــخلبل بالضوع الظي ًلىم به الخلف عب 
Ǿ  ألاوؾِ الكغق  ألاوعبُت ألاػماث  وفى ئًجاص صوع له فى

 

 ِب ٔزبئظ رغ١ري اٍرتار١غ١خ ؽٍف إٌبرٛ  -13
(ئلى خلف قماٌ ًٖ خلف ) اهًمذ ٖضص مً   ٌ  واعؾى اإلاىفهلت الضو

لس ي وبظلً بلغ أًٖاؤه هدى    م 2115صولت بنهاًت ٖام 28ألَا
 

 ٚاإلل١ٍّٟ ضتٍف إٌبرٛ  )) أصبهٖ اٌٍَج١خ (( ِب األصو اٌلٚيل -14
Ǿ  الكغقي والغغبي ئط أوكأ الاجداص ً بحن اإلاٗؿىٍغ اصة خضة الخغب الباعصة  ٍػ

لىُي  الؿىفُتي خلف )واعؾى( إلاىاحهت خلف قماٌ ألَا
 Ǿ  مما أصي ئلى اجهمان الخلفحن فى  اكخهاص ئعهاق الدؿلح ؾباق ؾُاؾُت

ىُت   ؿىفُتي والاجداص الالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ
Ǿ  بؿبب الخىافـ بحن اللىي الىبري مما أصي ئلي  اإلاخدضة ألامم هُئت ئيٗاف

 ٖضم كضعة اإلاىٓمت الضولُت ٖلى جدلُم ألامً والؿلم الضولُحن
 

 أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ ماك كٚه ١٘ئخ األُِ اظتزؾلح أصٕبء اضتوة اٌجبهكح ؟ -15
مما بحن جم ئيٗاف هُئت ألامم اإلاخدضة بؿبب   -)   ×  (  الىبري  اللىي  الخىافـ

 أصي ئلي ٖضم كضعة اإلاىٓمت الضولُت ٖلى جدلُم ألامً والؿلم الضولُحن
 

 ِب أثوى غتٙٛكاد ؽٍف ذيبي االؼٍَٟ ؽفؿ اٌَالَ اٌمبظتٟ -16
 االجيبث١خ (( ٖ )) أصبه                        

Ǿ  والهغؾً البىؾىه م 1995ٖام في وكغ كىاث خفٔ الؿالم 
Ǿ  ملضوهُا م 2111خفٔ الؿالم ٖام لاعؾاٌ كىاث الي 
Ǿ  باهؿخان الؼلؼاٌ م 2116ٖام الظي يغب جضزل للخسفُف ازاع 
Ǿ  ًىا اٖهاع م2116الىالًاث اإلاخدضة ٖام باغازت اإلاخًغعًٍ م  واجٍغ

 

 مب رفَو : ْٔأح ؽٍف ٚاهٍٛ ؟  -17
Ǿ  لس ي قماٌ خلفأًٖاء  تهضًضاثإلاىاحهت   ألَا
Ǿ  لس ي قماٌ لخلف الغغبُت أإلااهُا اهًمام مً ابغػ أؾباب ئوكاةه ألَا

 

 أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ ٚظك ؽٍف ٚاهٍٛ ّوٚغ فبصخ ٌالٔعّبَ ئ١ٌٗ ؟ -18
الهًمام الضٌو اإلادبت هو مُثاق خلف واعؾى أن ًىىن   -)   ×  (  مفخىخا

 والاحخماعي الؿُاس ي هٓامها للؿالم وافت بغٌ الىٓغ ًٖ 
 

 األُِ يف أكاء ِّٙزٙب ؟ مب رفَو : فًْ لصجخ -19
 :Ǿ  ٌ ىُت والاجداص  هبري  ٖضم اهًمام صو والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  بؿبب

 والُابان وأإلااهُا اوسخاب صٌو أزغي  Ǿالؿىفُتي 
 Ǿ  ت كىة ئلىالٗهبت  افخلاع  جابٗت لها   ٖؿىٍغ
 

أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ أعّبَ أٞ كٌٚخ ضتٍف ٚاهٍٛ  ٠زُ دبٛافمخ أغٍج١خ  -20
 يف اضتٍف ؟اٌلٚي األلعبء 

ًاء للبٌى صولت حضًضة ٌكتٍر  -)   ×  (  الاحمإ أي مىافلت حمُ٘ الضٌو ألٖا
 

  مب رفَو : ا١ٙٔبه ؽٍف ٚاهٍٛ ؟ -21
 (( عٛهثبرْٛف١ٍبٍخ )) ِب ٔزبئظ 

 م ٖىضما جىلى  )حىعباحكىف( الؿــلُت فى الاجداص الؿىفُتي 1985في ٖام  
مً والتي جمثلذ في أٖلً ًٖ   الاكخهاصي البىاء ئٖاصة  ؾُاؾــخه الجضًضة

خماص ٖلى اللُإ الخام Ǿ  الكفافُت والاهفخاح الؿُاس ي Ǿ  زالٌ :  الٖا
Ǿ ألاحاهب ٖلى الاؾدثماع صازل الاجداص الؿىفُتي ً  حصجُ٘ اإلاؿــدثمٍغ
Ǿ  هفخاح الاكخهاصي ٖلى الغغبالا  

وكض فكــلذ ؾُاؾــخه فى ئًجاص هٓام أهثر جُىعا  
Ǿ  توبضأث جٓهغ بحن الجمهىعٍاث الؿــىفُدُت مً هاخُت،  الاهفهالُت الجٖز

 وصٌو خلف واعؾى مً هاخُت 
م ٖام بضاًت حؿــإع الخغحراث  بغلحنهضم ؾــىع ئط  Ǿ: 1991ووان ٖام 

 Ǿ ألاإلااهُت الىخضة وأٖلىذ Ǿ   وبضأث الجمهىعٍاث الؿىفُدُت باٖالن هفؿــها
 صٌو خلف واعؾــى التزاماتها فى الخلف جدلل Ǿ  صٌو مؿخللت

Ǿ  م خل الخلف عؾمُا1991ئلى أن أٖلىذ عوؾُا فى ٖام 
 

 ِب اٌماللخ ثني اٌضٛهح اٌصٕبل١خ ٚاٌماللبد اٌل١ٌٚخ ؟ -22
اصة حؿببذ  بحن الضٌو واػصاص اٖخماص في ٍػ الٗالكاث الضولُت الثىعة الهىاُٖت 

مً ٖالكاث حىاع هللذ الٗالكاث بحن الضٌو بًٗها ٖلى البٌٗ آلازغ  خُث  
ت ئلى آفاق أوؾ٘  ألاوعبُت قملذ الٗالم بأؾغة فى ٖهض  اللىي الاؾخٗماٍع

ُت الٗالكاث مً مجغص الخغب والؿلم ئلى مجاالث مخٗضصة   وهللذ مٗها هٖى
 

 كًٌ لٍٝ : ٌٍصني ٚىْ ١ٍبٍٟ ِٕن اضتوة اٌمبظت١خ اٌضب١ٔخ ؽىت ا٢ْ ؟ -23
Ǿ    أكل كلُال مً عب٘ ؾيان  ؾياجها حجمبؿبب(  بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت

 الٗالم ( فدهلذ ٖلى ملٗض صاةم في مجلـ ألامً أهم أحهؼة ألامم اإلاخدضة
Ǿ  با أؾاؾــُا ٖلى مؿغح الٗالكاث :  أنبدذ الهحن اٖل  وفي الىكذ الخالي

فى  الضولُت  مٗها صولُت ٖالكاث ئكامــت ٖلى فى وجدؿابمجسكــاها اللىي الىبري  
غ الاكخهاصي لخلضمهاوافت اإلاجــاالث هدُجت  ت كضعاتها وجٍُى  الٗؿىٍغ

 

 مب رفَو : ـٙٛه فىوح اظتٕفّخ اٌل١ٌٚخ )لصجخ األُِ ٚاألُِ اظتزؾلح( -24
ت مً خغوب ٖضًضة كًذ ٖلى ٖكغاث اإلاالًحن  بؿبب ما حٗغيذ له البكــٍغ

ً حــاءث فىغة اإلاىٓمت  مً الىفىؽ وآالف اإلاالًحن مً ألامىاٌ الٗاإلاُت لخىٍى
 ٖالكاث بحن الضٌو جىىن أهثر ؾــلما،  وأٖمم أمىا، وأقمل حٗاوها

مــً أكىي الضواف٘ الٗاإلاُت إلوكاء وواهــذ   الخغبحن الٗاإلاُخحن ألاولى والثاهُت
 مىٓمخحن صولُخحن مهمتهما ألاؾاؾُت اإلادافٓت ٖلى ألامً والؿلم الضولُحن 

 

 اٌضب١ٔخ فبصال ثني ِٕفّزني ك١ٌٚزني ؟كًٌ : وبٔذ اضتوة اٌمبظت١خ  -25
  اهتهذ مىٓمت ٖهبت ألامم لفكلها في أصاء مهمتها 1939خُث ببضاًتها ٖام 

حٗضصث الجهىص اإلاىاصًت باكامت مىٓمت صولُت  حضًضة 1945وبنهاًتها ٖام     م 
فخم اوكاء  لخىىن أهثر زباجا وأٖمم أزغا وأهثر كضعة ٖلى خل اإلاكىالث الضولُت

 مم اإلاخدضة هُئت ألا 
 

 ِب ٟ٘ ٍٍج١بد ١٘ئخ األُِ اظتزؾلح ؟ -26
Ǿ الضٌو الىبري ٖلى كغاعاتها  هُمىت 
Ǿ ضم  فى بٌٗ اللغاعاث مثل اللًُت الفلؿُُيُت الخُاصًت ٖو

 

 ِب ٟ٘ ؼج١مخ اٌماللبد اٌل١ٌٚخ فٝ اٌٍَُ -27
 ((ب ٟ٘ فؽٛاد اٌلٚي ضتً إٌيالبد اٌل١ٌٚخ ِ))

 : Ǿ Ǿ  (زالث َغف )  حن م بحن مخهاٖع  الىؾاَت   اإلافاوياثًٖ ٍَغ
Ǿ  ( ٌ ت صو   الخمُضة اإلاؿاعي كض جىىن نضًلت للُغفحن ( مخبٖر
Ǿ  ت مهمتها جلضًم لجىت مداًضة ) ئخالت الجزإ ئلى ملترخاث لدؿٍى   الخىفُم

خُث ًهضع  اللاهىوي ألاؾلىبوهظا هى   Ǿ    (ئلى الُغفحن  الجزإ   الخدىُم
ٗض الخىم    َابا كًُتللُغفحن مثل  ئلؼاماالخىم بحن صولخحن َو

 

 أ٠ل صؾخ أٚ فؽأ : إٌفبَ اٌلٚيل اصتل٠ل وبْ ذتوح ارفبق ثني اٌلٚي -28
لم ًىً زمغة اجفاق بحن الضٌو وئهما فغيخه ْغوف الٗالم فى الفترة   -)   ×  (

 التي جلذ الخغب الباعصة 
 

ٚظؼ اٌفوق ثني ِلٞ فبل١ٍخ كٚه األُِ اظتزؾلح أصٕبء اضتوة اٌجبهكح  -29
 يف ـً إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل ؟ٚكٚه٘ب 

Ǿ  بؿبب الخىافـ بحن  اإلاخدضة ئيٗاف هُئت ألامم: جم  أزىاء الخغب الباعصة
اللىي الىبري مما أصي ئلي ٖضم كضعة اإلاىٓمت الضولُت ٖلى جدلُم ألامً 

 والؿلم الضولُحن
Ǿ  في الىٓام الٗاإلاي الجضًض جضُٖم صوع هُئت ألامم اإلاخدضة : جم 

ً كىاث خفٔ الؿالم اللاصعة  فى الخفاّ ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن وجىٍى
 ٖلى أصاء مهمتها 

 



                    0101            الجغرافيا السياسية     ثانىية عامة                   المراجعة النهائية              10100511010         ني أ / مصطفى دكرو

 

 

  18 

 1990كًٌ : هغُ ١ّٛق ِصؽٍؼ إٌفبَ اٌلٚيل اصتل٠ل ِٕن أىِخ اطت١ٍظ -30
 ئال أٔٗ ٌٗ فٍف١بد ربهخي١خ ؟

 َغخذ ألٌو مغة زالٌ الخغب الٗاإلاُت ألاولىخُث أن فىغة هٓام ٖاإلاي حضًض  
يي  1918ـ  1914)  لؿىن م ( ٖىما وي٘ الغةِـ ألامٍغ مبضأ  ٖكغ  أعبٗت ٍو

 لىٓام ٖاإلاي حضًض 
 

ٚظؼ هأ٠ه يف ١ٍبٍخ ِٚجبكئ اٌوئ١ٌ اٌَٛف١زٟ عٛهثبرْٛف  -31
 ؟اٌلاف١ٍخ ٚاطتبهع١خ 

 أوال : ؾُاؾخه الضازلُت مً زالٌ )) جظهغها (( ئٖاصة البىاء الاكخهاصي: وهي 
 ولىنها لم جىجح وحؿببذ في ؾلىٍ الاجداص الؿىفُتي 

خُث ْهغ الىٓام الٗاإلاي الجضًض للمغة :   زاهُا : ؾُاؾخه ومباصةه الخاعحُت
 بضء خلبت حضًضةأٖلً ًٖ  Ǿ  ألاولى فى زُابه الؿُاس ي الٗاإلاي ٖىضما 

 وجهاًت الخغب الباعصة Ǿ   بالخٗاون م٘ الغغب
ت  حضًضة مً اإلاباصب الخاهمت للٗالكاث بحن ٖلى اٖخباع أن هىان مجمٖى

 :   وهظه اإلاباصب الخاهمت الجضًضة هي الضولخحن
Ǿ Ǿ  ٌاإلاهالح جىاػن  مبضأ   الؿالح هٕؼ بضال مً جىاػن اللىي ئخال 
Ǿ الاًضلىحُت الهفت هٕؼ ًٖ الٗالكاث الضولُت 
Ǿ  ت لهالح الخىاحؼ جسُى والهغاٖاث جدلُلا البكٍغ

 

 ِب ٟ٘ فصبئص إٌفبَ اٌلٚيل اٌمبظتٟ اصتل٠ل  -32
Ǿ  وؾاةل الاجهاٌ الثىعة  والٗلىم والخىىىلىحُاالهاةلت في
Ǿ  هىع الخىخالث الاكخهاصًت الىبري بغوػ خماص الضولى اإلاخباصٌ  ْو ْاهغة الٖا
Ǿ  غ الخجاعة ل اإلاكاولالٗاإلاُت واللًاًا التى ًىحهها الٗالم  Ǿ  جدٍغ جضٍو
Ǿ  الكغواث مخٗضصة الجيؿُاث وػٍاصة صوع اإلاإؾؿاث اإلاالُت مثل البىً ْهىع

ىُت  Ǿ   الضولي جللو صوع الؿُاصة الَى
 

 أ٘لاف إٌفبَ اٌلٚيل اٌمبظتٝ اصتل٠لِب ٟ٘  -33
Ǿ  ألامم اإلاخدضة الاؾخلغاع الٗاإلاى   واخترام صوع اإلادافٓت ٖلى
Ǿ ىُت ول صولت  اخترام ضم اإلاؿاؽ بىخضتها الَى واؾخلاللها ؾُاصة  ٖو
Ǿ غ مهحرهاواخترام كغ و خلىق ؤلاوؿان الضًملغاَُت  وخم الكٗىب فى جلٍغ

 

 ِٓ ٚعٙخ ٔفون : و١ف ديىٓ حتم١ك ل١ُ إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل ؟ -34
 ِٓ فالي )) حتم١ك األ٘لاف يف اٌَإاي اٌَبثك (( 

 

 كًٌ ِٓ ٚعٙخ ٔفون ً٘ ؽمك إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل أ٘لافٗ ؟ -35
 لم ًدلم الىٓام الٗاإلاي الجضًض الٗضًض مً اهضافه خُث : 

Ǿ  يي في الكئىن الضازلُت لبٌٗ الضٌو   ًىحض الخضزل ألامٍغ
Ǿ  وماػالذ الضٌو الىامُت مُم٘ للضٌو اإلاخلضمت لالؾدُالء ٖلى مىاعصها 
Ǿ  الٗىف وكُام الخغوب ألاهلُت وخغوب الخضوص هما خضر فى اهدكاع

ىُت للضٌو  Ǿ وأفغاوؿخانالهىماٌ والىىغى   وجللو الؿُاصة الَى
 
 
 
 

 ِزغرياد إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل  ) أٍجبة ـٙٛهٖ (
 مب رفَو إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل ظوٚهح ؽز١ّخ

 
 

ٍمٝ كٚي أٚهثب 
 اٌغوث١خ

Ǿ  الؾخىماٌ وخضتها بمدىعها الاكخهاصي
وباجذ الؿىق ألاوعبُت  Ǿ  والؿُاس ي والاحخماعي 

ت ألاوعبُت "   Ǿاإلاكترهت حٗغف بضٌو " اإلاجمٖى
ض مً الخىخالث   والتي حؿعى ئلى الخُىع هدى مٍؼ

 الاكخهاصًت لخدلُم الخيامل الاكخهاصي

ٍمٝ اٌلٚي 
اٌصٕبل١خ 
األ٠ٛ١ٍخ 
  إٌبّئخ

Ǿ  مياهت فى الؿاخت الاكخهاصًت للخهٌى ٖلى
هىعٍا ـ ؾىغافىعة ـ الهحن ـ )ثلم Ǿوالؿُاؾُت 

ا    (الهىض ـ مالحًز

ـٙٛه ا١ٌبثبْ 
 ٚأظتب١ٔب

هلىجحن ٖٓمُحن لهما صوعهما الفٗاٌ واإلاإزغ فى 
وألاؾىاق الاكخهاصي  الٗاإلاُتالٗاإلاي الىٓام 

اٌضٛهح اٌصٕبل١خ 
 اٌضبٌضخ

Ǿ  الثىعة اإلاٗلىماجُت والتي ًُلم ٖليها
Ǿ  هىع الثىعة الٗلمُت والخىىىلىحُت  ْو

ؽٍٛي ٌملك ئجيبك 
ِٓ اٌمعب٠ب 

 اٌمبظت١خ

الٗغاكُت ؤلاًغاهُت  اهتهاء الخغب  Ǿ  مثل
Ǿ  ٌالؿىفُتي ألفغاوؿخان  واهتهاء الاخخال
Ǿ ًاللبىاهُت   ت الخغب ألاهلُت وجها

رلل١ُ كٚه ١٘ئخ 
 األُِ اظتزؾلح

الؿلم وألامً  الضولُحن الخفاّ ٖلى   Ǿ فى 
Ǿ  ً  كىاث خفٔ الؿالم صاء مهمتها أل وجىٍى

 
 ِمِٛبد اٌزىبًِ االلزصبكٞ )لٛاًِ ل١بَ اٌزىزالد (

 
 أصبه إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل لٍٝ اٌلٚي إٌب١ِخ ٚاظتزملِخ

 
 

ِؽٍك ٌٍَالػ  اؽزىبه
 ٚاظتبي ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

Ǿ  ًالغغب الغأؾمالُت  صٌو  حاهبم
Ǿ  اإلاؿاٖضاث الاكخهاصًت  هثحر مًومً زم ل  جدٍى

لهالح  الخجاعي واإلاالُت والخىىىلىحُت والخباصٌ 
قغق أوعبا والغغب ٖلى الٗالكاث الجضًضة بحن 

 الضٌو الىامُت خؿاب 
    
 

 رٛـ١ف اٌزىٌٕٛٛع١ب
 

Ǿ  لى مٗضالث ؤلاهخاج مً أحل الىنٌى أٖل
Ǿ  ٖلى  الخفيولظلً ًضوع اإلاىاص الخام الهغإ 
Ǿ الهىاٖاث الخىىىلىحُت جضزل فى  التي

والظي جخىفغ زاماجه  مثل الُىعاهُىم Ǿ  اإلاخُىعة 
لُا   فى بٌٗ الضٌو الىامُت وزانت أفٍغ

 مما ًجٗلها مُمٗا للضٌو اإلاخلضمت 
خغهت ٖضم الاهدُاػ  فى الٗالكاث الضولُت رعبؤي  كٚه 

وبْ ِٓ أُ٘ أٍجبة 
ٍمٛغ االحتبك 

 اٌَٛف١زٟ

غ هٓم ئهخاحه  ملاعهت ًٖ جٍُى  الاكخهاصيعجؼه 
ٗض هظا  باإلاؿخىي الؿاةض فى الضٌو الغغبُت ، َو

وحغؽ ئهظاع لها بانالح ليل  الضٌو الىامُت  ؽصع 
خماص ٖلى الظاث أوال الاكخهاصًت  أوياٖها  بااٖل

ٌ فى  األِو٠ىٟاٌزلفً  الكئىن الضازلُت  لبٌٗ الضو
 اٌضمبيفاألِٓ  افرتاق

 اٌموثٟ
كُم الٗىإلات الؿلبُت مً زالٌ ئخالٌ 

اٌمٕف ٚل١بَ  أزْبه
اضتوٚة األ١ٍ٘خ 
 ٚؽوٚة اضتلٚك

 هما خضر فى الهىماٌ والىىغى وأفغاوؿخان

 
 

اظتمِٛبد  -1
 اصتغواف١خ

الاجهاٌ ألاعض ي أؾــاؽ للُام الخىخالث الاكخهاصًت ٌٗض 
أوعبا  التي قيلذ الاجداص ألاوعبيمثل صٌو 

 
 

اظتمِٛبد  -2
اٌجْو٠خ 

 ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ
 

ما الٗالكت )
بحن حجم 
الؿيان 

والخىخالث 
 (الاكخهاصًت

 حجم ؾــيان مىاؾبوحىص  :
Ǿ  يمان ؾىق حكــج٘ ٖلى كُام ألاوكــُت ٌٗجى مما

ٗجى وحىص حجم مً  Ǿ  الاكخهاصًت  الٗمالت ًىىن َو
زانت ئطا واهذ الٗمالت  ىاعص اإلاكاصًعا ٖلى   اؾــدثماع

  يخسهــو ؤلاهخاجٖلــى صعحت ٖالُت مً اإلاهاعة وال
 ( الخهاةو الثلافُت) حكــابه الٗاصاث والخلالُض 

 ٌ  :  لؿــيان الضو
 مهًما ٌكــج٘ ٖلى كُام الخىخل واؾــخمغاعه 

ً
 ٌٗض ٖامال

Ǿ لضٌو الخىخل ياإلاؿــخىي الخىىىلىج  
بحن صٌو خُث ئن وحىص  مخلاعب  يمؿــخىي جىىىلىج

ًاء الخىخل ٌؿاٖض ٖلى أن  حٗم الفاةضة ول الضٌو ألٖا
صون اؾخئثاع  صولت مً صٌو الخىخل بمؼاًا الخىخل

 
اظتمِٛبد  -3

 االلزصبك٠خ
 

جفؿغ  )بم
الخىخل 

الاكخهاصي 
ًلىم ٖلى 

 جىٕى اإلاىاعص (

 جىٕى اإلاىاعص الاكخهاصًت
الخىٕى  Ǿ  ال الدكــابه ألن الخيامل بُبُٗخه ًلىم ٖلى 

خُث ئن ٖضم جىفغ اإلاىاعص الُبُُٗت بكيل واٍف لضي  Ǿ 
بٌٗ الضٌو ًىىن خافًؼا لها ٖلى صزىلها فى الخيامل م٘ 

  غحرها مً الضٌو التى جخىفغ فيها هظه اإلاىاعص 
   جىفغ ٖىانغ ؤلاهخاج ألاؾاؾُت

ٗجى هــظا وحىص ٖىانــغ ؤلاهخــاج الالػمت لللُــام  َو
وعأؽ اإلااٌ الٗمل  .بالٗملُاث ؤلاهخاحُت هٗىهغ 

  جىفغ البيُت ألاؾاؾُت
لهض بها  ان  -ٍو قــٍغ  الُغق ووؾــاةل الىلل واإلاىانالث

 يالاكخهاص. الخىخل
اظتمِٛبد  -4

 ا١ٌَب١ٍخ
ازخالف الىٓم الؿُاؾُت بحن الضٌو اإلاىىهت للخىخل ئن 

فكلها  فى خاٌ كُامها كض ًإصي ئلى 
 
 

اظتمِٛبد  -5
 اٌمَىو٠خ 

ت   للُاإلالىماث الٗؿىٍغ
ً
ا ام جىخل لِؿذ قــَغ Ǿ 

ت لضي    غالًبا ياكخهاص ولىً وحىص كىة ٖؿىٍغ  Ǿ 
أًٖاء الخىخل خاٌ كُامها حٗض مً ملىماث هجاخه 

مً ي فالخىخل الاكخهاص   واؾخمغاعه  Ǿ   ًىاحه مىافؿت
الخىخالث الاكخهاصًت الضٌو ألازغي  ألازغي أو مــً 

هؼاٖاث كــض جلجأ فيها الخىخالث الاكخهاصًت ًيخج ٖنها  كض
ذ باؾخسضامها.ئلى  اؾخسضام اللىة  أو الخلٍى

 ِمبهٔبد ٚعلاٚي
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 ِإٍَبد غتٌٍ اٌزمبْٚ ٌلٚي اطت١ٍظ اٌموثٟ

 
 ِإٍَبد االحتبك األٚهٚثٟ

 
 لبهْ ثني وً ِٓ :

اطتصبئص اصتغواف١خ ٌالحتبك 
 االٚهٚثٟ

 اطتصبئص اصتغواف١خ جملٌٍ اٌزمبْٚ

Ǿ  صولــت أوعبُت    28ًًــم 
Ǿ  2ملُىن هم2;4 مؿــاخت  

مؿاخت % مً 42حكيل  
  أوعبا

Ǿ  جدباًً مٓاهغ الؿُذ فى
صٌو الاجداص بحن الؿهٌى 

   والهًاب والجباٌ
Ǿ ملُىن وؿمت  511ؿــيان ال

 ألاهبر أإلااهُا  ) م2112ٖام 
 (مالُت ألاكل ؾياها و  ؾياها

Ǿ  حٗضص الثلافاث و جىٕى
 ( لغت عؾــمُت23) اللغاث 

Ǿ  تحؿىص ؤلا  ، هجلحًز
Ǿ  ًًوالضًً الغةِس ي هى الض

  ؿيان ال 5ؤلاؾالم  :اإلاؿُخي، 

Ǿ  هخلت واخضة صٌو في  6ًًم 
Ǿ  ًجل٘ فى الجؼء الجىىبي الغغبي م

 ى الخلُج الٗغبي كاعة أؾُا وجُل ٖل
Ǿ  ولها ؾىاخل ٖلي زلُج ٖمان

   وبدغ الٗغب والبدغ ألاخمغ 
Ǿ 2ملُىن  هم2,4خىالي ت  ؿاخاإلا 
Ǿ م2112  ملُىن وؿمت46ؿيان ال 
Ǿ  ٚ ٌٍ٠زّزك ٍىبْ كٚي غت

اٌزمبْٚ خبصبئص ِْرتوخ ىاكد ِٓ 
رالزتُٙ ٚأّ٘ٙب   ) مب ٔفَو ( ؟: 

                  الضًً )الضًً ؤلاؾالمي ( -1 
          اللغت ) اللغت الٗغبُت (     -2
ش اإلاكترن  -4الجىاع    -3                           الخاٍع
 الٗاصاث والخلالُض               -5

ٗخمض   كخهاص ٖلى اؾدثماع الىفِالاَو

 
لبهْ ثني اصتٙبى اٌزٕف١نٞ ٌالحتبك األٚهٚثٟ ٚاصتٙبى  اٌزٕف١نٞ جملٌٍ 

 اٌزمبْٚ
 اظتفٛظ١خ األٚهٚث١خ  ٚاجملٌٍ اٌٛىاهٞ ((())) االعبثخ أه رمبهْ ثني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 اٌمٛاًِ اظتإصوح يف اٌماللبد اٌل١ٌٚخ

 
 

 ِواؽً رؽٛه إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل
أٚي ِٓ ؼوػ فىوح ٔفبَ 

 ٘ٛلبظتٟ عل٠ل 
لؿىن زالٌ الخغب الٗاإلاُت  يي ٍو الغةِـ ألامٍغ

 ( م 1918ـ  1914 )ألاولى 
 والظي وي٘ أعبٗت ٖكغ مبضأ لىٓام ٖاإلاي حضًض 

 
ـٙو إٌفبَ اٌمبظتٟ 

  اصتل٠ل ٌٍّوح األٚىل فٝ 

الخُاب الؿُاس ي الٗاإلاي لغةِـ الاجداص 
ٖىضما أٖلً  ()الؿىفُتي الؿابم   حىعباحكىف

 ًٖǾ  بضء خلبت حضًضة  بالخٗاون م٘ الغغب
Ǿ  وجهاًت الخغب الباعصة 
Ǿ  ًت حضًضة م ٖلى اٖخباع أن هىان مجمٖى

ٌ اإلابا  )أطهغها( صب الخاهمت للٗالكاث بحن الضو
 

 لوف اظتصؽٍؼ ّٚبق ِٕن
Ǿ  م مً زالٌ زُاب الغةِـ  1991أػمت  الخلُج

يي ألاؾبم   بىف حىعج ألاب ( ) ألامٍغ
Ǿ  ٌئن ما ًخٗغى للخُغ لِـ بلضا  )خحن كا

ت هي فىغة الىٓام  نغحرا فدؿب بل فىغة خٍُى
  (الٗاإلاي الجضًض

 
 كٚه االُِ اظتزؾلح يف ؽً ثمط اظتْىالد ٚإٌيالبد اٌل١ٌٚخ

  
 

 
 

1- 
اجملٌٍ 
 األلٍٝ

لىن اإلاغؤؾاء و ال Ǿ الٗلُا  Ǿ ًخىىن مً  جلـلملالؿلُت 
ٌٗحن  Ǿ    صوعٍت  Ǿ الامحن الٗاموعةاؾخه 

فى ول خالت ًدب٘ اإلاجلـ  Ǿ اث ت اإلاىاٖػ  وحكيل هُئت حؿٍى
 خؿب َبُٗت الخالف

 :  ِٚٓ افزصبصبرٗ
محزاهُت الخهضًم  Ǿ ألاماهت الٗامت                    ٖلي 

الؿُاؾت الٗلُا  Ǿ للمجلـوي٘ 
الخُىٍ الغةِؿت  Ǿ  التي حؿحر ٖليهاوي٘ 

 
 
2 - 

اجملٌٍ 
 اٌٛىاهٞ

الجهاػ الخىفُظي  Ǿ للمجلـ 
ًاء خىىن مً  وػعاء زاعحُت ً Ǿ  الضٌو ألٖا

 ٚرًّْ افزصبصبرٗ : 
وي٘ الخىنُاث الهاصفت لخُىٍغ     اكتراح الؿُاؾاث  Ǿ  Ǿ 

ًاء    الخٗاون   جيؿُم  Ǿ    وحصجُ٘ ألاوكُت اللاةمت بحن ألٖا
إلاضة زالر ؾىىاث كابلت للخجضًض  Ǿ  ًًحٗحن ألامىاء اإلاؿاٖض 

ٗلض احخماٖاجه ول   Ǿ أقهغ  3َو
 
 
3- 

األِبٔخ 
 اٌمبِخ

ت الثابخت  للمجلـ  ت اإلاغهٍؼ  Ǿ الهُئت ؤلاصاٍع
اىملغها مضًىت  ًغأؽ ألاماهت الٗامت أمحن ٖام    الٍغ Ǿ  Ǿ 

باإليافت ئلى زمـ أمىاء مؿاٖضًً للكئىن    اإلاجلـ   Ǿ 
ت وألامىُت  الؿُاؾُت والاكخهاصًت والٗؿىٍغ

 وقئىن ؤلاوؿان والبِئت 
 :   ِّٚٙزٙب

بالخٗاون والخيؿُم والخُِ  الخانت Ǿ   ئٖضاص الضعاؾاث
 والبرامج اإلاخياملت للٗمل اإلاكترن بحن أًٖاء اإلاجلـ

1- 
اجملٌٍ 
 األٚهثٟ

Ǿ ًعؤؾاء الضٌو والخىىماث  ًخىىن م 
Ǿ  كمت أحهؼة الاجداص ٌٗخبر
Ǿ  (مهمخه )  اث الؿُاؾت ًدضص اججاه  الٗامت لالجداصوأولٍى

2 - 
اٌربظتبْ 
 األٚهثٟ

Ǿ  ًاء لخمـ ؾىىاث ًخم اهخسابه مً قٗىب الضٌو ألٖا
Ǿ :  ٗاث في يىء والدكَغ اإلالترخاث ئنضاع اللىاهحن مهمخه

اإلافىيُت ألاوعبُت اإلالضمت مً 

غتٌٍ  -3
االحتبك 
 األٚهثٟ

Ǿ الجهت الغةِؿُت الجساط اللغاع  صازل الاجداص ألاوعبي
Ǿ ٌكاعن   البرإلاان ألاوعبي في ئنضاع كىاهحن الاجداص ألاوعبي

 
4 - 

اظتفٛظ١خ 
 األٚهث١خ

خُث حكغف ٖلى    الجهاػ الخىفُظي لالجداص  :
Ǿ  والبرامج محزاهُت  التي ًىافم ٖليها الاجداص
Ǿ  الاجفاكُاث واإلاٗاهضاث باالقتران م٘ مدىمت وحكغف ٖلى

اإلادافل وجمثل اإلافىيُت الاجداص في  Ǿ      الٗضٌ الاوعبُت
ولها الخم فى  Ǿ                الضولُت ؾُاؾــُا واكخهاصًــا

جلضًم اكتراخاث  يألاوعب  بلىاهحن ئلى البرإلاان واإلاجلـ

 اظتٛلك
Ǿ  هامكــُت  هُىػٍالهضامثل الٗالكاث الضولُت لضولت

ت طاث مىك٘ جسخلف بالُب٘ ًٖ صولت   وأؾترالُا مغهٍؼ
ُت الٗالم مثل  اؾتراجُجي  مهغٖلى زٍغ

 اظتَبؽخ
Ǿ  بيل مثل  صولت طاث مؿاخت ٖمالكت  عوؾُا الاجداصًت

جسخلف بالخأهُض ٖالكاتها الضولُت ًٖ صولت  هائمياهُات
 كؼمُت اإلاؿاخت.

لــلك 
 اٌَــىبْ

  Ǿ  اخخلذ ملٗــضا صاةما في صولت بىػن  الهحن الؿــياوي
مجلـ ألامً بٗض الخــغب الٗاإلاُت الثاهُت والــظي ٌٗض 
أهم أحهؼة ألامم اإلاخدضة، ولــم جىً الهحن طاث زلل 

ًإهلها لكغل اإلالٗض خُنها ئال  ٖؿىغي أو  اكخهاصي
حجم ؾياجها  ) أكل كلُال مً عب٘ ؾيان الٗالم (

اٌٛىْ 
 االلزصبكٞ

با أؾاؾــُا ٖلى مؿغح الٗالكاث  الهحنأنبدذ  اٖل
فى ٖلى  اللىي الىبري ألازغي  الضولُت وجدؿابم جسكــاها 

ئكامــت  ٖالكاث صولُت مٗها فى وافت اإلاجــاالث 
غ كضعاتها هدُجت لخلضمها  تالاكخهاصي  وجٍُى الٗؿىٍغ

و٠خ
ــى

مَ
ح اٌ

ــٛ
اٌم

 

صوعا مإزغا فى  الٗؿىغي جلٗب كىة الضولت فى اإلاجاٌ 
ُت الٗالم الؿُاؾــُت بٗالكتها  الٗالكاث الضولُــت، وزٍغ

  الثالثت ألالفُتالضولُت فى بضاًــت 
 عوؾــُا  الاجداصًت -فما ػالذ  ، ٖلى طلً قاهض زحر 

جلٗب صوعا  -الؿابم الؿىفُتيالىعٍث ألاهبر لالجداص 
 مإزغا فى هثحر مً ألاخضار الٗاإلاُت 

 أوهغاهُا وألاويإ فى ؾىعٍا.مثل مكيلت 

 اإلَٔب١ٔخِٓ إٌبؽ١خ  ِٓ  إٌبؽ١خ ا١ٌَب١ٍخ
Ǿ  خغواث الخدغع في الٗالم مثل مؿاهضة

  جىوـ والجؼاةغ
  Ǿ  لــت أو خــل الٗضًض مــً الجزاٖاث الٍُى

م ئعؾــاٌ كىاث  الخسفُــف مً خضتها ٖــً ٍَغ
البىؾــىت خفٔ الؿالم لبٌٗ الضٌو مثل 

 وهغواجُا
Ǿ   هما ئعؾــاٌ كــىاث مخٗضصة الجيؿــُاث

  والٗغاقأفغاوؿــخان خــضر فى 
Ǿ ىاَــم الخىجغ مثل إلا ئعؾــاٌ مغاكبُــً صولُحن 

  الكــغق ألاوؾِ وقبه اللاعة الهىضًت

Ǿ  جلضًــم اإلاؿــاٖضاث
لالحئُــً فــى الٗالــم مثل 

فلؿــُحن والبىؾىت 
  والهغؾً

Ǿ  ؤلاغازت ؤلاوؿــاهُت جلضًم
فــى مىاَــم الىــىاعر 

ٌ الُبُُٗــت مثــل   الؼالػ
 والفًُاهاث

 ؤلاوؿــان خلىق صٖم 
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 البدغ   (8)             (23) (    24)                                                        
 اإلاخىؾِ                                                                                       

                     (21                             )                                     (9) 
 مهغ                  (22(     )21)                                                       

                                                                                       
 الـــؿٗــىصًت                                            

                        (18       )(19) 
                                                               (12                 )   (11) 

                                          (17) 
                                        (16)                                                (11) 

 
                        (15          )   (14) 

                                                               (13) 
    

 
 
 

 ؽلك اضتلٚك اعتٕل١ٍخ اٌفٍى١خ ظتصو
         ؼبهق عجً ِع١كمىُلت اؾتراجُجُت    -1
  اظتغوةصولت طاث مىك٘ اؾتراجُجي وججاوعها صولخان    -2
 ١ٍ١ٍِخمضًىت جدخلها اؾباهُا   -4    ٍجزخمضًىت جدخلها اؾباهُا   -3
امل ازخُاعها  ٔٛاوْٛغالٗانمت    -5  خُث أجها جل٘  اٌٛصٛي ٌٍٙٛخٖو

لس ي   ٖلى ؾاخل اإلادُِ ألَا
  ٌٔرٛصولت ٖغبُت طاث مىك٘ اؾتراجُجي و نغحرة اإلاؿاخت    -6
 بحن جىوـ واًُالُا  صم١ٍخ ِع١كمىُلت اؾتراجُجُت   -7
   ا٠ٌٌَٛ لٕبحمىُلت اؾتراجُجُت   -8
  ١ٍب١ٍخوهي مىُلت كلب صولت طاث أهمُت  اٌمب٘وحالٗانمت  -9
امل ازخُاعها الٗامل  للديخوهىٖها ٖانمت     خيٟهباٌزٖو

  اطتوؼَٛالٗانمت  -11  اٌَٛكاْصولت ٖغبُت ًجاوعها ؾب٘ صٌو -11
امل ازخُاعها   إلاىكٗها ٖلى جهغ مالحي هام )الىُل( اٌٛصٛي ٌٍٙٛخٖو

  ع١جٛرٟصولت مىكٗها اؾتراجُجي  -13     األزتوالبدغ  -12
  اٌصِٛبيصولت مىكٗها اؾتراجُجي وحكغف ٖلى البدغ بىاحهخحن  -14
 اظتٕلة ثبةمىُلت اؾتراجُجُت مًُم  -16   اعتٕلٞاإلادُِ  -15

 ) مًُم ٖغبي زالو (                                   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٟــوثـٓ اٌمــٛؼــؽخ اٌـفو٠
   
 

                                                                          (1     ) 
 (7)                  (6)                         (3()4) 

                                                              (2) 
        

ــــؼاةغ                                       الجــ
 لــُــبــُــا 

 
 مىعٍخاهُا                                                                

                                                                                                 (5) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  لّبْصولت مىكٗها اؾتراجُجي  -18   ا١ٌّٓصولت مىكٗها اؾتراجُجي  -17
 الخٗاون وي٘ فيها مُثاق جأؾِـ مجلـ  االِبهادٖانمت  ـجٟ أثٛمضًىت  -19
   ٘وِي ِع١كمىُلت اؾتراجُجُت   -21
 ٖانمت الؿٗىصًت ملغ مجلـ الخٗاون  اٌو٠بضمضًىت  -21
  ك١ٕ٠خطاث أهمُت  اظتىوِخ ِىخمىُلت كلب صولت  -22
  ٍٛه٠بصولت حكغف ٖلى البدغ بىاحهت واخضة   -23
  اٌمواق   24ما اؾم الضولت عكم  -24

 ) ألاكلُت الىغصًت ( األوواك  24أو / ما هي ألاكلُت في الضولت عكم       
  ٌغ٠ٛخ أل١ٍخ  24أو / ما هٕى ألاكلُت في الضولت عكم       

 مىضخا الؿبب ؟  24/ وضح مضي جأزحر ألاكلُت ٖلى الضولت عكم أو        
 بؿبب مىكٗها وجىػَٗها     وجري رأصريألاكلُت الىغصًت في الٗغاق  طاث       
لى أَغاف الٗغاق مً الكماٌ هما أن هظه الجغغافي خُث أجها مغهؼة ٖ      

نها التي وكأث فُه وحكيلذ فُه مالمدها وله ا امخضاص في ؾىعٍا اإلاىُلت هي َو
 وجغهُا واًغان ) الٗغاق مىدذ ألاهغاص خم الخدضر بلغتهم الخانت )إلااطا؟(

)) الؽؿ اٌلٚي اٌىجريح ٚاٌصغريح اظتَبؽخ / ٚاٌزٟ رْوف لٍٝ اٌجؾو ثٛاعٙخ 
ف لٍٝ ِعب٠ك اٚ لٕٛاد / كٚي ووضو / اٌلٚي االٍرتار١غ١خ رْٚاؽلح أٚ أ

  (( احتبك اظتغوة اٌموثٟ ٚ اٌى١َِٛب ٚ غتٌٍ اٌزمبْٚ لٍٝ اطتو٠ؽخ

اٌلٚي اظتٛلمخ لٍٝ ١ِضبق ؽٍف 
 َ 1955ٚاهٍٛ لبَ 

ا وعوماهُا( الكغكُت) الضًملغاَُت وأإلااهُا واإلاجغ  وحكُىىؾلىفاهُا وبىلىضا ًىغؿالفُا   الؿىفُتي والاجداص وبلغاٍع
 م ( الهحن لم جىًم ولىنها حٗهضث بمؿاٖضة الضٌو ألاًٖاء 1968مً الخلف ٖام  ألباهُا) واوسخبذ  ألباهُا

اٌلٚي اظتٛلمخ لٍٝ ١ِضبق ؽٍف 
 َ 1949إٌبرٛ يف ٚإّؽٓ لبَ 

ُاهُا ـ الضهماعن ـ فغوؿا ـ هىلىضا ـ بلجُيا ـ لىؿمبىعج ـ أٌؿلىضا ـ اًُالُا ـ هي :  صولت ٖكغ ازىتي الىالًاث اإلاخدضة ـ بٍغ
 (٠ٍَٛوا-الجروٍج-فغوؿا-) اًُالُارت١ك ٘نٖ اٌلٚي ِإٍَخ ضتٍف إٌبرٛ ِب للا  /ٍإايالجروٍج ـ هىضا ـ البرحغاٌ   

   م 1955 ٖام فى ) الغغبُت (أإلااهُا الاجداصًت  زم       م 1952ٖام  جغهُا ـ الُىهان: الخلف ئلى اهًمذ زم
ً اإلاملىت الٗغبُت كٚي غتٌٍ اٌزمبْٚ ذ ـ والبدٍغ  ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ـ ؾلُىت ٖمان -لؽو -الؿٗىصًت ـ الىٍى

 
 رؽٛه إٌفبَ اٌمبظتٟ اصتل٠ل لرب اٌيِٓ

 فٝ اٌمصو اضتل٠ش فٝ اٌمصٛه اٌملديخ ٚاٌٍٛؽٝ
Ǿ التي ٖلضها اإلالً  اإلاٗاهضة

ىوي   م٘  (عمؿِـ الثاوي  ) الفٖغ
 ٖام ملً الخُثُحن ( زاجى ؾبل )

الخغب  مباصب لخىُٓمم     ق 1278
 والؿلم بحن الضولخحن 

Ǿ  م٘ اإلامالً  والغوم الفغؽٖالكاث
 ٖالكاث Ǿالخايٗت ليل منهما ، 

٘ ححراجها اإلاخٗضصة م ؤلاؾالمُت الضولت
تها فى التي ٖانغ  أو م٘ اللىي 

  مسخلف الٗهىع 

Ǿ  ػصاص اٖخماص بًٗها اػاصث الٗالكاث الضولُت بحن الضٌو و
والتى   الهىاُٖت الثىعةٖلى البٌٗ آلازغ زانت مىظ 

 آفاقئلى  حىاعهللذ الٗالكاث بحن الضٌو مً ٖالكاث 
ت اللىي قملذ الٗالم بأؾغة فى ٖهض  أوؾ٘  الاؾخٗماٍع

ُت الٗالكاث مً مجغص الخغب  ألاوعبُت وهللذ مٗها هٖى
 والؿلم ئلى مجاالث أزغي مخٗضصة

Ǿ فى الىكذ الخالى  
صلُل طلً  حكٗبذ الٗالكاث الضولُت بحن صٌو الٗالم

ُت الخمثُل صازل و ي صولت البٗثاث الضبلىماؾُت أل  هٖى
 –اكخهاصي  –ل ؾُاس ي الضولت ول بٗثت خضة ) جمثُ

 حٗلُمي ( –زلافي–نخي –ٖؿىغي 
 

 اجنبىاد غتٌٍ اٌزمبْٚ
أُ٘ أْٔؽخ ٚأعٙيح غتٌٍ اٌزمبْٚ ٌلٚي اطت١ٍظ 

 اٌموثٟ
كىاث 

صٕع 
غة  الجٍؼ

 اإلاكترهت
لخماًت 

أمً 
الضٌو 

ًاء   ألٖا

اجداص 
غغف صٌو 

مجلـ 
 الخٗاون 

)مب رفَو: 
  أْبءٖ(

إلوكاء 
ؾىق 

زلُجُت 
 مكترهت

مكغوٕ 
الٗملت 
 اإلاىخضة

ػاٌ وما 
الٗمل 
كاةما 

 إلنضاعها

الاجداص  
 ي الجمغو

لضٌو  
مجلـ 
 الخٗاون 

 

ػـــوائــــاطت  



                    0101            الجغرافيا السياسية     ثانىية عامة                   المراجعة النهائية              10100511010         ني أ / مصطفى دكرو

 

 

  21 

 فو٠ؽخ أفو٠م١ب
 

                                                                           
                                                                                       (3) 

(1)       (2(                                   )6) 
                                    

             الجؼاةغ  (           5)         (4)                                
 

         ( 8(        حكاص     الىُجغ        مالي   )7)                               
     

                     
                  (9(        )11(    )12) 

 
                   (11    ) 

لىُي                            (14)اإلادُِ                             اإلادُِ  ألَا
 (13)          الهىضي    
 

                                   (16) 
         (15                ) 

                                      (17) 
 اٌفٍى١خ اعتٕل١ٍخ اضتلٚك ؽلك                                                        

  ظتصو                                  (19)               
                                         (18) 

                          (21 ) 
 
 الُمً  زلُج ٖضن /: البدغ اإلاخىؾِ / البدغ ألاخمغ /  ؽلك لٍٝ اطتو٠ؽخ 

  زلُج ٖضن / حُبىحي / الهىماٌمًُم ٖغبي زالو ) باب اإلاىضب ( / 
ت ) أوغىضا ٖلى بدحرة فُىخىعٍا (  / صولت خبِؿت لها خضوص بدحًر
مبابىي / صولت مىػمبُم / صولت جىوـ / صولت اإلاغغب /  اؾباهُا  صولت ٍػ

 / بدحرة فُىخىعٍاصولت مكترهت في الىىمِؿا واجداص اإلاغغب الٗغبي ) لُبُا ( 
لبهاد الؽؿ أْ افو٠م١ب رْوف لٍٝ أهثك ِٕبؼك اٍرتار١غ١خ ِك كٚي ِٓ 

  ث١ّٕب اٌٛؼٓ اٌموثٟ ٠ْوف لٍٝ ستَخ ِٕبؼك اٍرتار١غ١خ ،ؽلك٘ب أفوٜ
 

  ا٠ٌٌَٛ لٕبحمىُلت اؾتراجُجُت   -1
 ) بحن جىوـ وصولت أوعوبُت وهي اًُالُا( صم١ٍخ ِع١كمىُلت اؾتراجُجُت  -2
 )بحن اإلاغغب وصولت أوعوبُت اؾباهُا( ؼبهق عجً ِع١كمىُلت اؾتراجُجُت   -3
  ١ٍٍِٚخ ٍجزخ مكيلت -6  ١ٌج١بصولت  -5   ِصوصولت طاث قيل مىخٓم  -4
 ِٛه٠زب١ٔبٖانمت  ٔٛاوْٛغمضًىت  -8  اٌَٛكاْٖانمت  اطتوؼَٛمضًىت  -7
  و١ٕ١بصولت  -11 اٌَٛكاْ عٕٛةت ؿصولت خبِ -11   اص١ٛث١بصولت خبِؿت  -9

  رٕيا١ٔبصولت  -13  اٌٍٛؽٝ أفو٠م١بصولت صازلُت خبِؿت  -12
غة  -15  اٌىٕغٛصولت طاث قيل مىضمج طو البروػ   -14   ِلغْموحٍؼ
 عٕٛةصولت  -18  ثزَٛأبصولت خبِؿت  -17   ىاِج١بصولت خبِؿت  -16

  ١ٌَٛرٛصولت حُبُت   -21     ٠ٍٛيهالٔلصولت خبِؿت  -19      افو٠م١ب
ــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

 
 فو٠ؽخ                           (  1) (                            2)                    

             ِصو                                                          (8)                          
                      اللاهغة                                                       

                                                                                (5) 
                         (9) 

                                                                 (7)  
 

              (3) 
             

 
 

                                                                                  
                                                        (6)  

 
                                              (4) 

 ٚف١ٍظ اٌممجخ ٚا٠ٌٌَٛ ؽلك ِٛلك ِل٠ٕخ هفؼ ٚاٌٍََٛ ٚ ِلاه اٌَوؼبْ 
     األزتوالبدغ  -3 فٍَؽنيصولت جدض مهغ قغكا  -2   اظتزٍٛػالبدغ  -1
    ١ٌج١بصولت جدض مهغ غغبا  -5    اٌَٛكاْصولت جدض مهغ حىىبا  -4
ه  -6  ذيبال 22بدذ ٌؿحر م٘ صاةغة ٖغى  فٍىٟ ٕ٘لٍٟخض هٖى
ه  -7  ّولب 25) ٖضا قماله ( م٘ زِ ٌَى  فٍىٟ ٕ٘لٍٟخض هٖى
 ٖاصث إلاهغ بالخدىُم  ؼبثبمضًىت  -9  ا٠ٌٌَٛ لٕبحمىُلت اؾتراجُجُت  -8

 
 ١ٌخلبهح أِو٠ىب اٌّْب

 (2)                                                      أالٍىبوالًت  -1 
 ما ؾبب ٖضم  -2

 (1)                                                              فاٖلُت ألاوكُت    
ت في هظه                                                                  البكٍغ

                                                                   اإلاىاَم   
 قماٌ  اٌربٚكحبؿبب 

 (             اإلاد3ُِ)                                                                هىضا  
 الهاصي                                                            صولت هبحرة اإلاؿاخت  -3
 (4)                                                             وٕلا     
 (5)                           اإلادُِ   خضوص هىٖها            -4

لىُي           حبري٠خ ؼج١م١خ     ( 6)                 ألَا
 ) البدحراث الٗٓمى(

 مىُلت كلب صولت طاث
 أهمُت اكخهاصًت 

 (7)                                        هبحرة اإلاؿاختصولت  -5
ت                                                                          والؿيان ومخىٖى

 اإلاىار 
  اظتزؾلح اٌٛال٠بد 
ها  -6  خضوص هٖى

  ٔٙو٠خ ؼج١م١خ
ىحغاهض ( الخض الؿُاس ي م٘ مىخهف اإلاجغي       اظتى١َهت صول -7) جهغ ٍع

 
اها                               لبهح أِو٠ىب اصتٕٛث١خ   حٍى

 ؾىعٍىام                                                  
 صولت حُاها                                         

 اهىاصوع                                                                                            
 
 
 

                                                      (1(                        )2) 
                                                                        (3) 

                                                                       
                                                              

                                                                  (6 ) 
 

                                                                    (4(                 )5) 
 صولت اوعوحىاي                                         

 
 
 
 
 
 

 خضوص هىٖها َبُُٗت حبلُت ) حباٌ الاهضًؼ ( -6
 

 كٌٚخ اعتٕل         
 كٌٚخ وجريح اظتَبؽخ ٚاٌَىبْ

 ( 3(        )2(                   )1)                                              ٚف١لها١ٌخ
 صولت هبحرة اإلاؿاخت والؿيان -1

 لها وػن ؾُاس ي بالٗالماٌصني 
 (4)                                                           وّْري ُاؾُت مكيلت ؾ -2
 صولت خبِؿت طاث قيل  -3
 ( 5)                                              أفغبَٔزبْمىضمج طو البروػ   
     (6)                                                ثبوَزبْصولت  -4
ها ٖلى أؾاؽ  -5  الـــهــىــــض                                         خضوص هٖى

ت أهثىغغافُت( اٌل٠ٓ  )خًاٍع
 ( 7بحن الهىض وباهؿخان                             )

ها ٖلى أؾاؽ                   -6  خضوص هٖى
 البدغ                 زلُج البىغاٌ                    بحن الهىض وبىجالصٌل  اٌل٠ٓ

 الٗغبي                                بىجالصٌل )باهؿخان                           -7
غة ؾُالن                             الكغكُت (             حٍؼ

                                            
 
 

صولت حُاها وؾىعٍىام 
اها  و أهىاصوع   و حٍى
 وأوعوحىاي هي صٌو 

 صغريح اظتَبؽخ 
 ؽلك ِٛلك ثبهاعٛاٞ 

 وهي خبِؿت 
صولت هبحرة  -1

 اإلاؿاخت وفُضعالُت 
ًٖى   -2   اٌرباى٠ً

في مىخضي الخٗاون 
 ثريٚالاكخهاصي 

صولت خبِؿت -3
صولت بها  -4    ث١ٌٛف١ب
  األهعٕزنيمغاعي 

صولت طاث قيل  -5
ًى في  مؿخُُل ٖو

مىخضي الخٗاون 
  ١ٍّٟالاكخهاصي 
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    ــــمالخريطة الع     

                                                
 

                 
                                                                           (1                   ) 

                                                                                                (2) 
                                                                                  (4     ) 

                                                                                      
                                                     (3)                             

                                                                                   (5) 
                                                                              

 
 

                                                  (4)                                           (7) 
                                                                                       (6( )29) 

 
                                                                                             (28) 

                                                                         
                                               (8(                       )9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لـــبهح أٚهٚثـــب                                                          
 (                      2)                          (1)                                                   عوؾُا    

  
      
                                                             مىؾىى    

 (4)                        بدغ                                                                 
                                                                (3)           

 
 أإلااهُا (6)بىلىضا                                           

                                                     (14) 
 (12)        فغهــــــؿا (5)                                                                  
                                                                      (13) 

                                                     (8) 
                                                               (11) 

 اؾباهُا                            (16)                                      (7)          
                                                                     (11) (15) 

                                 (9)                       
 

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

                                                                                    (11) 
                                                                  (11) 

                                  (12) 
                                  (13) 

                                    (14(                       )16) 
                                  (19)                  (15) 
                                  (21)                                   
                                   (21   )                              (17) 

                                                                         (18) 
                       (22) 

                                         (23) 
  

                                                             (24) 
                                      

  (27(         )26   )           (25)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــَبــــــخ فؤكٌٚـ
 

 اإلاملىت اإلاخدضة                                                          
 بلجُيا                                             

 أإلااهُا                                       بدغ اإلااول            
 

ـ                                                     باَع
 جهغ الغاًً                              
 بحن فغوؿا وأإلااهُا                              

ؿغا                                   ؾَى
  فؤـــــــــــَب                                        

 
 حباٌ البراوـ                            اًُالُا        

 بحن فغوؿا واؾباهُا                                            
 

 الباؾً                                                                         
                                                                        

 هخالىهُا                                                        
 

 : أْ رنوو
ت مجؼأة  ا٠ؽب١ٌب - ت بدٍغ ُي مؿخُُلصولت بٍغ  وقيل قٍغ
 صولت جدىلذ مً هىهفضعالُت ئلى فُضعالُت وهي حبلُت  ٠ٍَٛوا -
 أهثر صٌو الاجداص ألاوعوبي ؾياها اظتب١ٔب -
ض بؿبب ٖامل ؾهىلت الىنٌى العجباَها بأحؼاء  اٍجب١ٔب - ٖانمتها مضٍع

 الضولت وبها اكلُم الباؾً واكلُم هخالىهُا ) جظهغ مكيلتهما (
لس ي )الىاجى( وهي نغحرة  ثٍغ١ىب  - ٖانمتها بغوهؿل ملغ خلف قماٌ ألَا

 اإلاؿاخت
ت مجؼأة وهٓامها بغإلااوي ثو٠ؽب١ٔب) اظتزؾلح اظتٍّىخ -  ( صولت بدٍغ
ت وهٓامها قبه عةاس ي  فؤَب - ت وخضٍو قيل مىخٓم )مىضمج( وصولت مغهٍؼ

ا ٖانمت كضًمت  ثبه٠ٌولضحها اهخفاء طاحي وؿبي مً الغظاء والٗانمت  هٖى
ذي  امل ازخُاعها الٗامل الخاٍع  ٖو

 ي ٚحبو اٌّْبؽلك ِٛلك ف١ٍظ ثَىبٞ أٚ احمل١ػ األؼٍٕؽٟ 
 

 اطتو٠ؽخ لٍٝ ؽلك
 مهغ/الؿىصان/جغهُا/لُبُا

 هىاهكىٍ ازُىبُا)خبِؿت(/
 لىضن خضوصهىضؾُت فلىُت/

ـ/   اإلاًاًم الغةِؿُت/ باَع
ض/  ىم/ /اللاهغة/مضٍع الخَغ

 كىاة الؿىَـ  هكمحر/
 مكيلت ؾبختوملُلت/اًُالُا
 حباٌ الاهضًؼ/حباٌ البراوـ

ىدل /   صاةغة الاؾخىاء/حٍغ
 مىاَم كلب الضولت

اإلاؿاخت  صولت هبحرة -1
 ٍِٛىٛالٗانمت -2  ه١ٍٚب

امل ازخُاعها الؿُاصة  ٖو
ها  -3اللىمُت   ٖانمت هٖى

  ؼٛو١ٛوهي  َِزؾلصخ
 غتيأح ا١ٌبثبْأو صولت 
صولت خبِؿت  -4   ٚؽل٠ٚخ

قيل مؿخُُل مً الكغق 
  ِٕغ١ٌٛبللغغب 

ت  -5 ت مغهٍؼ    أفغبَٔزبْصولت خبِؿت قيل مىضمج طو البروػ  -7       اعتٕلصولت فُضعالُت  -6         اٌصنيصولت هبحرة اإلاؿاخت والؿيان وخضٍو
ُاهُا( اظتزؾلح اظتٍّىخصولت هٓامها بغإلااوي  -12    وٕلاصولت  -11     أالٍىبوالًت  -11   اٍرتا١ٌبصولت هامكُت فُضعالُت  -9    ١ٔٛى٠الٔلاصولت هامكُت  -8  ) بٍغ

ت هٓامها قبه بغإلااوي)قبه عةا -13 ت مغهٍؼ  )عةاس ي( اظتزؾلح اٌٛال٠بدصولت  -15   ئٍجب١ٔبصولت  -14  فؤَبس ي( لضحها اهخفاء طاحي وؿبي مً الغظاء صولت وخضٍو
ت  -16 ت  -17(   الزصبك٠خ) كلب صولت طاث أهمُت  اٌمفّٝ اٌجؾريادخضوص َبُُٗت بدحًر   اظتى١َهصولت  -18     ه٠ٛعوأل ٔٙوخضوص َبُُٗت جهٍغ
  اٌرباى٠ًصولت هبحرة اإلاؿاخت فُضعالُت  -23  اٌىٕغٛصولت قيل مىضمج طو البروػ   -22  ِٛه٠زب١ٔبصولت  -21  اظتغوةصولت  -21    ؼبهق عجًمًُم  -19
ُي مؿخُُل وحكغف ٖلى البدغ بىاحهت واخضة  -24  ١ٌَٛرٛصولت حُبُت -27  أفو٠م١ب عٕٛةصولت  -26  األهعٕزنيصولت بها مغاعي  -25  ١ٍّٟصولت قيل قٍغ
 بحن الهىض وباهؿخان  اٌل٠ٓخضوص ٖلى أؾاؽ  -29  اظتىوِخ ِىخ/ مىُلت كلب صولت طاث أهمُت صًيُت  اطت١ٍغٟ اٌزمبْٚ/ صٌو مجلـ  ٛك٠خاٌَمصولت  -28

مىُلت  -3  أ٠ٍَٕلاصولت  -2   إٌو٠ٚظصولت ًٖى في خلف الىاجى  -1
)هٓام  اظتزؾلح اظتٍّىخصولت  -4  اٌّْبي حبوماةُت غىُت بالبتروٌ  

ت هٓام قبه عةاس ي  -5بغإلااوي(   ت وخضٍو  فؤَبصولت قيل مىخٓم مغهٍؼ
صولت ًٖى في الىاجى  -7أهثر صٌو الاجداص ألاوعوبي ؾياها   أظتب١ٔب -6

  روو١بوقيل مؿخُُل مً الكغق للغغب ومىك٘ بدغي 
ت  -8 ت بدٍغ ُي مؿخُُل مً الكماٌ للجىىب وصولت بٍغ صولت قيل قٍغ

ًى في ال غة  -9  ا٠ؽب١ٌبىاجى والاجداص ألاوعوبي  مجؼأة ٖو   صم١ٍخحٍؼ
غة  -11  )اؾباهُا( وزب١ٌٔٛباكلُم  -11)جابٗحن الًُالُا(      ٍريك١ٕ٠بحٍؼ
 عجبيخضوص هىٖها َبُُٗت حبلُت ) -13اؾباهُا(  1 اٌجبٍهاكلُم  -12

ت ) -14(   اٌربأٌ  (  اٌوا٠ٓ ٔٙوخضوص هىٖها َبُُٗت جهٍغ
  صم١ٍخمًُم  -16   ؼبهق عجًمًُم  -15

ؿغا وبلجُيا وهىلىضا مضًىت واعؾى  ولىضن  اطتو٠ؽخ لٍٝ ؽلك ؾَى
ـ     ض وباَع  وعوما ومضٍع

 

 اؾباهُا  البدغ اإلاخىؾِ
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الما

 ئية

المناط  

 ق

أنى  

        اع

 
 لـــــبهح  أٍـــــــــ١ب      

 
   

ــــــــــُا                                                         عوؾـــــــــــــــ
                               الجؼء ألاؾُىي                                                                      

                                                                                        (13) 
 

 مىغىلُا                                                      
 

  (1) 
 (  الهحن 2)                                               

                                                                                      (6) 
                                                                                    (8) 

            (5)                                                 اإلادُِ الهاصي  
           الهىض                                                                (4)   

 
   (3)                                                                        (7) (9( )11) 

                                                                                           (11       ) 
 اإلادُِ الهىضي                                                        

                   
ها  ؼٛو١ٛالٗانمت  -1 ت مجؼأة  ا١ٌبثبْبضولت  َِزؾلصخهٖى  قيلها بدٍغ

ت وجلضمذ نىاُٖا الٖخماصها ٖلى     ت مغهٍؼ ها وخضٍو   اٌزىٌٕٛٛع١بوهٖى
ت مجؼأة  -3)) جظهغ ول اإلاٗلىماث ٖنها ((    اٌصني -2    أل١َ١ٔٚبصولت بدٍغ
ت مجؼأة  -4  )) بجىاع اهضوهِؿُا قماال ((  اٌفٍجنيصولت بدٍغ
لُت صولت خبِؿت صاز -6بحن الهىض وباهؿخان    اٌل٠ٓخضوص ٖلى أؾاؽ  -5

  ٘وِيمًُم  -7والكيل مىضمج طو البروػ    أفغبَٔزبْ
  لّبْصولت مىكٗها اؾتراجُجي   -9    ثبوَزبْصولت  -8

  اظتٕلة ثبةمًُم  -11  ا١ٌّٓصولت مىكٗها اؾتراجُجي  -11
  ٍِٛىٛالٗانمت  -13)) جظهغ مٗلىماتها ((   روو١بصولت  -12
 ملغ  اٌو٠بضمضًىت  -15(   اظتىوِخ ِىخ)  ك١ٕ٠خكلب صولت طاث أهمُت  -14

  اٌَمٛك٠خوهي ٖانمت  اطت١ٍغٟ اٌزمبْٚ غتٌٍ
 ٚوّْري ؽلك ِٛلك اٌجؾو األزتو ٚاطت١ٍظ اٌموثٟ ٚف١ٍظ لّبْ  
 
 ا٠ؽب١ٌبما اؾم هظه الضولت  

  غتيأح حبو٠خ ثو٠خما هٕى قيلها 
 اًُالُا                                 ّو٠ؽٟ َِزؽ١ًوأًًا طاث قيل 

امل ازخُاعها ها ٖو                              ما ٖانمتها وما هٖى
ها   (6)                                               للديخ لبصّخهٖى

  أل١ّ٘زٙب اٌزبهخي١خٖامل ازخُاعها 
غة  -2  اظتزٍٛػالبدغ  -1  صم١ٍخحٍؼ
غة -3  (3)                        صم١ٍخمًُم  -4 ٍريك١ٕ٠بحٍؼ
                                                     هِٚبالٗانمت  -6  رٌٛٔصولت  -5

 (1)                 ٚفؤَب ٠ٍَٛوا ؽلك كٌٚخ
 (5(          )4(            )2)                         االكه٠بر١ىٟ  ٚاٌجؾو 
 
 
 

 أِبِه غتّٛلخ كٚي ، ؽلك أشتٙب ّٚىً وً ِٕٙب 
 
 
 

                (1 )                                 (2)                               (3) 
 
 
 

 مىخٓم )مىضمج( فؤَب -1                                                       
 مىمج طو البروػ  أفغبَٔزبْ -2                                                   

ت مجؼأة  ا١ٌبثبْ -3                                                                                                   بدٍغ
ُي مؿخُُل)هدُل( ١ٍّٟ -4        (5(                        )4)             قٍغ

 حُبُت مدخىاه بضولت ١ٌَٛرٛ -5                                                   
لُا                                                          حىىب أفٍغ

 
 
 
 

 
 كٚي غتٌٍ اٌزمبْٚ اطت١ٍغٟ                                       

 
 (7ئًغان                      )                                     

                              (4) 
                      (3) 

 (5(         )1)                                         عوؾُا
 (6)                                                                     الجؼء

             ألاوعوبي 
 

                          (2) 
 الؿٗىصًت                                             (12)     

 (9)                               اإلاخىؾِ      
 

         (14)                                                              (8) 
 الُمً                                               
 لِؿذ مً اإلاجلـ                                   (15)      

                                                         
لُا                                       افٍغ

 
 اٌموثٟ اطت١ٍظمؿُذ ماتي غجي بالبتروٌ والغاػ الُبُعي  -1                     
  لّبْزلُج  -3) مىك٘ اؾتراجُجي (     لّبْصولت  -2                     
 ) بحن ٖمان وئًغان "غحر ٖغبُت" (  ٘وِيمًُم  -4                     
 ملغ مجلـ الخٗاون الخلُجي  اٌو٠بضمضًىت  -5                     
 ( اظتىوِخ ِىخ)  ك١ٕ٠خكلب صولت طاث أهمُت  -6                     
 ) لِؿذ مً صٌو اإلاجلـ ( اٌمواقصولت  -7                     
  االزتوالبدغ  -8                     
 التي وك٘ فيها ٖلى مُثاق مجلـ الخٗاون  ـجٟ أثٛمضًىت  -9                     

  االِبهادوهي ٖانمت                         
 ؽلك ف١ٍظ لّبْ ِٚع١ك ثبة اظتٕلة ٚاحمل١ػ اعتٕلٞ                        

 
 
 
 

  ا١ٌبثبْ ما اؾم هظه الضولت
  اجمليأح حبو٠خما هٕى قيلها 

 ؼٛو١ٛما ٖانمتها 
  َِزؾلصخما هٕى الٗانمت 

 ما ؾبب هللها مً مضًىت هُىجى 
ىهُى   (2)                                    ألن هُىجى صازلُت َو

 ( 4(                           )1)         ؾاخلُت ٖلى اإلادُِ الهاصي 
 هما أجها مغهؼ خًاعي ولخىىن 

ا   (5)            مهضع خُاه الُابان ججاٍع
غة  -1  ( 3)     ا١ٌبثبْبدغ  -2 ْٕ٘ٛحٍؼ
 مضًىت  -4 اعتبكٞاإلادُِ  -3

  ؼٛو١ٛمضًىت  -5   و١ٛرٛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dakrony 

 أهىإ اإلاىاَم اإلااةُت

 خضص ؾُاصة الضولت وؾلُتها في ول مىُلت مً هظه اإلاىاَم
اٌزأو١ل لٍٝ األعياء   2017/  6/  14ِواعمخ ا١ٌَٛ اٌواثك األهثمبء 

 اٌصمجخ ٍٚو٠مخ ا١ٌَٕبْ  


