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(   الوحدة التمهيدية ,,,, مدخل الي الجغرافيا السياسية )                            
  

                     

( فرع من فروع الجغرافيا البشرية , يهتم بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة وأثرها في قوتها

السياسية , وكيفية تأثير تلك العوامل في العلقات الدولية )

   :-     السياسية     الجغرافيا      تدرسها     التي     السياسية     الظاهرات   *

.تتكون الدولة من( الرض – السكان – السلطة – السيادة ) , تشمل دراسة  الدولة :-    ـ  الـدولـة  )- 1

     (  علقاتها المكانية الدارخلية بين أجزائها – علقاتها الخارجية مع الدول الرخري )

... ( جامعة الدول العربية – المم المتحدة- حلف شمال اللطلنطي    والعالمية:-  اللقليمية  )- التجمعات 2

حلف عسكري – التجمعات القتصادية مثل السوق الوربية المشتركة )NATO    الناتو  

 سابقا )السوفيتيقبل الحرب العالمية الثانية  ( الوليات المتحدة المريكية -ـ التحاد     :-  الـكـبـرى     الـقـوي  )- 3

:-      الـسـيـاسـيـة     الـجـغـرافـيـا     أهــداف     * *    

)- تفسير سلوك الوحدات السياسية ( الدولة ) دارخلي ورخارجي تفسيرا جغرافيا موضوعيا غير منحاز1

)- تحديد عناصر القوة والضعف للوحدات السياسية ( الدول )2

ا  ( جغرافياا ) حيادياا غير منحاز مثل :-3 ال مكانيا )- تحليل الظاهرات السياسية تحلي

     ( الصراعات القومية دارخل الدول – مشاكل الفقراء دارخل المدن )

ذات أبعاد مكانية ( جغرافية ) توفير البيانات والمعلومات الموضوعية اللزمة لتخاذ القرارات السياسية والعسكرية)- 4

)- المشاركة في اقتراح الحلول للمشكلت السياسية , ووضعها للتنفيذ علي الخريطة والطبيعة مثل :-5

         أ)- دور الجغرافيين بعد الحرب العالمية الولي والثانية في رسم الحدود السياسية الحديثة في أوروبا

        ب)- دور الجغرافيا في الدفاع عن حق مصر في قضية لطابا 

)- أداة تثقيف موضوعية للشعب عن المشاكل السياسية في أنحاء العالم6

 

               

                      

السياسية     الجغرافيا     تطور     *  مراحل                                    

*         والجيوبولوتيك
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 الجغرافيا        
 السياسية

اعتقد البعض ان الجغرافيا السياسية ليس علماا , وأطلق البعض عليها الطفل المولود
( لنها ذات ديناميكية مستمرة ــ وهي علوم غير ثابته تمتاز خارج الحظيرة الجغرافية

بالحركة والتغير السريع من لحظة الي ارخري  ) ., لكن التطور الحديث للجغرافيا
. السياسية ألغي هذا المفهوم  واصبحت مثل الجغرافيا الطبيعية لها قواعد
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  * أول لقديماا :-

 ق م ) 322  -  383  )- أرسطو ( 1

أشهر من كتب عن الجغرافيا السياسية قديماا ... كتب مؤلفه ( السياسة ) الدولة المثالية وحدد عناصرها

      في رخمس موضوعات ( عدد السكان– الموارد القتصادية – العاصمة – الجيش – الحدود السياسية) 

(عدد السكان- الموارد القتصادية والعلقة بينهما ) حدد مدي قوة الدولة أو ضعفها كمركب سياسي في

(الحدود السياسية المحصنة – موقع الدولة الجغرافي – تأثير المناخ عليها ) تناول 

م)1405  -1342  )- ابن خلدون ( 2

من ابرز المفكرين المسلمين .. مقدمته ( مقدمة التاريخ ) ركز فيها علي أهم ظاهرتين للبناء السياسي في العالم

العربي ( القبيلة – المدينة ) ,, وضع ما سمي دورة حياة الدولة ( النشأة – الثبات – النضج- الضمحلل )

  * ثانيا حديثاا :-

م ) ,, ألماني 1904  -1844  )- فردريك راتزيل ( 1

الميلد الحقيقي للجغرافيا السياسية علي يده ( وضع أول مؤلف علمي حمل اسمها الحالي وهي الجغرافيا

السياسية )   اعتبر ان الدولة بمثابة كائن حي تنطبق عليه قوانين ( الميلد – النمو – الوفاة ) 

ذكر أن الخريطة السياسية للعالم تشكلت بسبب الصراع بين الكائنات الحية ( الدول ) ,, كان له أفكار كثيرة

أثرت في الدولة اللمانية والتوسع الستعماري  ـــ صاحب نظرية المجال الحيوي 

 ) أمريكي1914  - 1840  )-الفريد ماهان (2

 وعلقة ذالك بالسيادةالقوة البحريةمن أهم علماء الجيوبولتيك في الوليات المتحدة المريكية ... كتب عن 

والسيطرة العالمية ...  اعتبر أن الموقع الجغرافي البحري للوليات المتحدة المريكية موقع متميز.

م ) سويدي1922  - 1864  )- رودولف كيلين ( 3

 م ... تركزت أفكاره علي نمو الدولة عضوياا ( الراضي1899أول من استخدم عبارة الجيبولتيك عام

جسم الدولة – العاصمة قلبها ) .... اعتبر أن القوة في حياة الدولة أكثر أهمية من سيادة القانون 

اعتبر الدولة عضو جغرافي تستخدم قوتها لتحقيق هدف دارخلي ( النسجام بين شعبها في الدارخل ) وهدف 

رخارجي ( حصول الدولة علي حدود سياسية لطبيعية ),, الهدف الخارجي الكثر تعبيرا عن الجيوبوليتيك

أي الحدود قابلة للنمو علي حساب الجيران ( تبرير الستيلء والتوسع )

   /  فسر حركة التاريخ في ضوء الصراع بين قوي البرم) بريطاني  1947  -1861  )- هالفورد  ماكندر ( 4

والبحر ....  أصبح أشهر جيوبوليتيكي بريطاني بشهادة كارل هوسهوفر

)- هوسهوفر , ألماني :-5
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 م , مؤمن بفكرة الدولة عضو جغرافي قابلة1924أسس مدرسة الجيوبوليتيك في ميونيخ بألمانيا عام

للتوسع عند السويدي رودلف كيلين .

                                                   الفرق بين الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك 

                  الجيوبوليتيك            الجغرافيا السياسية

تهتم في دراستها للوحدات السياسية بتحليل بيئتها

الطبيعية والبشرية والقتصادية ( لتوضيح اثر ذالك

علي السلوك السياسي للدولة )

تهتم بنفس الدراسة ( لكن من وجهة نظر الدولة

ماذا تريد وما مطالبها الخارجية )

ال  ترسم تصوراا لما يجب أن تكون عليه الدولة تدرس الكيان القائم للدولة كما هو قائم فع
 تتسم بالتطور والحركة تميل إلي الثبات

عللقة الجغرافيا السياسية بالعلوم الخري                                                       

)- الجغرافيا السياسية وعلم الجغرافيا :-1

   تمد الجغرافيا رخاصة الجغرافيا العامة فرع الجغرافيا السياسية بالمعلومات اللزمة عن المقومات الطبيعية

والبشرية والقتصادية للدولة وهي ( محور الدراسة في الجغرافيا السياسية ,, كما ترتبط ايضاا بعلم جغرافية

السكان والمناخ والجغرافيا القليمية وغيرها من فروع الجغرافيا

)- الجغرافيا السياسية وعلم التاريخ :-2

علم التاريخ يتكون من ثلثة أبعاد ( النسان- الزمان – المكان ) يمد الجغرافيا السياسية بما تحتاجه من

مجريات الحداث التاريخية التي أثرت في تطور الدولة لن الجغرافيا السياسية ذات بعدين 

   ( الرض – النسان ) ...  والجغرافيا السياسية تدرس الخصائص السياسية للبيئة في الوقت الحاضر لذالك 

    ل يمكن فهم هذه الخصائص إل في ضوء الماضي عن لطريق التاريخ 

( التاريخ تراث الولطن – الجغرافيا هي وعاء الولطن )

)- الجغرافيا السياسية والعلوم السياسية :-3

 الجغرافيا السياسية وثيقة الصلة بالعلوم السياسية , حيث استمدت اسمها من الجغرافيا وصلتها من السياسة
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 كانتيعتبر اللمان رواد علم الجغرافيا السياسية في العصور الحديثة  ... يعتبر الفيلسوف اللماني) 
م) مبدع مصطلح الجغرافيا السياسية ثم أكمل فردريك راتزيل المسيرة1804- 1724

كان مفهوم المدرسة اللمانية للجيوبولتيك هو ( دراسة مطالب الدولة التوسعية ) استخدام الحقائق

 الجغرافية من اجل التوسع
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,, تهتم الجغرافيا السياسية بدراسة التفاعل بين الظواهر السياسية وبين العوامل الجغرافية في مكان ما

وعلي دارس الجغرافيا أن يلم بمفاهيم ونظريات العلوم السياسية وذالك ( لن مجال علمه يهتم بدراسة

الخصائص المكانية للعملية السياسية ) 

دارس العلوم السياسية يدرس شكل الحكومة ( مركزية – فيدرالية ) ل يمكن فهم شكل الحكومة إل إذا

ا  عرفت مساحة الدولة ورخصائص التباين المكاني لهذه المساحة جغرافيا

)- الجغرافيا السياسية وعلم العللقات الدولية :- 4

علم العلقات الدولية هو ( دراسة الصلت المتنوعة التي تربط الدول بعضها ببعض , يعتبر فرع من علم

السياسة ) .... وفروعه هي :-

             أ)- السياسة الخارجية للدول وتفاعل هذه السياسات مع بعضها البعض 

           ب)- المنظمات الدولية والقليمية المتنوعة 

القواعد القانونية المنظمة للعلقات بين الدول بعضها ببعض وعلقتها بالمنظمات الدولية )           ج)- القانون الدولي ( 

 تدرس العلقات الدارخلية والخارجية للدول  و ترتبط بعلم العلقات الدولية ( جغرافية الدولتين )الجغرافيا السياسية

     ومجالتها     السياسية     الجغرافيا     في     الستراتيجية      النظريات  ***       

 في تغيير النظرة للكرة الرضية كوحدة وفي الجغرافيا السياسية ,, من19* أثرت الثورة الصناعية في القرن 

هذه النظريات  ( نظرية القوي البحرية – نظرية القوي البرية أو قلب الرض – نظرة القوي الجوية –

الستراتيجية الذرية )

ال ... نظرية هالفورد  ماكيندر البريطاني ( الجزيرة العالمية ):- * أو

 ... المنطقة الوسطي في الجزيرة العالمية ,ألطلق عليها منطقة الرتكاز ثم قلب الرض و تمتد)- لقلب الرض1

ال إلي إيران وأفغانستان جنوباا ) من(  حوض الفولجا غربا لي سيبريا شرقاا ومن المحيط المتجمد الشمالي شما

... تتميز بمساحتها الكبيرة وبعدها عن البحار والسواحل  ( بالتالي تمتاز بحصانة لطبيعية ضد الغزو البحري ,

وهي من أعظم قلعة دفاعية لطبيعية علي الرض ) 

.... نطاق بري وجزء منه بحري يضم ( المنالطق الساحلية الوروبية التي تقع غرب جبال)- الهل ل الداخلي 2

الورال ...  الراضي العربية الصحراوية في الشرق الوسط وجنوب غرب آسيا ....  المنالطق الموسمية في

آسيا مثل الهند ومعظم الصين )

 ..... (نطاق ساحلي محيطي ضخم يغلف الجزيرة العالمية علي شكل هلل متصل ,,,,)- الهل ل الخارجي3

يضم بريطانيا وكندا والوليات المتحدة المريكية وجنوب أفريقيا واستراليا واليابان ,,, يمتلك قوية بحرية

عظيمة )
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 :السياسية     الجغرافيا     **  مجالت      

)-  قـديـمـاا :-  1
( مقومات بقائها – عناصر قوتها ) دراسة الوحدات السياسية
دراسة العلقات السياسية بين الدول
دراسة المشكلت السياسية المختلفة

)- حديثاا نهاية القرن العشرين و بداية القرن الحالي :- 2
سياسة النظام العالمي وما ينتج من تغيرات)   ( الدولة كمجال لدراسة الجغرافيا السياسية- التحليل السياسي للقوة- 

  
ال ... الدولة كمجا ل لدراسة الجغرافيا السياسية :- * او

)- دراسة رخصائص الدولة الطبيعية ( الموقع – المساحة – التضاريس – المناخ – غيرها من العناصر )1

)- دراسة السكان ورخصائصهم الديموجرافية والجتماعية والقتصادية 2

)- دراسة الموارد الطبيعية للدولة 3

)- دراسة السياسات العامة للدولة وعلقاتها الخارجية والمركب القتصادي وعلقتها القتصادية الخارجية 4

)- دراسة وتحليل مكونات الدولة ( الطبيعية – البشرية- القتصادية ) واثر كل منها في ضعف أو قوة الدولة 5

* ثانياا .... التحليل السياسي للقوة :-

)- دراسة البعاد الجغرافية للصراع بين القوي المتنافسة علي مسرح السياسة العالمية     1

)- العتماد علي نظريات تنظيم وتطور الدول وتوسعها علي حساب غيرها كأساس لبقائها وتأكيد قوتها مثل2

        نظرية ماكيندر ( قلب العالم )

 ثالثاا .. سياسة النظام العالمي وما ينتج عنه من تغيرات :-*
)- يختص بالتغيرات التي شملها العالم والقوي الرأسمالية العالمية الكبرى ,, يتميز بالشمولية 1
)- يهتم بالتكتلت القتصادية والسياسية مثل ( السوق الوروبية المشتركة ــ اتفاقيات منظمة التجارة الدولية)2
)- ظاهرة العولمة أو النظام العالمي , ظهرت بوضوح منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين 3
)- المن المائي والغذائي العالمي ... قضايا الطاقة ....  آثار التدرخلت العسكرية وغيرها4
)- المنظمات الدولية والقليمية مثل ( المم المتحدة – جامعة الدول العربية 5

0106015640                                                         دكتور /  ابراهيم  حسن بركات 5

 هي امتداد لطبيعي لنسياب المعارف وسهولة تداولها , تعني الكونية الـعـولـمـة .....
       noitazilabolG...  ل يوجد تعريف جامع مانع لها ( نظراا لرختلفات وجهات 

      النظر بين الباحثين )
 توافر الغذاء لكل جموع الشعب في أي فترة وبأي كمية كافية تضمن ...المـن الغذائي

     حياة سليمة ونشطة 
 اشبعا الحتياجات المائية كماا وكيفاا مع استمرار الكفاية للجيال  ....المـن المائي

القادمة 
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الوحدة الولي ـــــ الدرس االول  ـــ  الدولة                          
 هي وحدة سياسية تحكمها حكومة مستقرة ’ تسيطر علي الشؤن الداخلية والخارجية ’/   تعريف الدولة   

بها سكان دائمين ’ تشغل منطقة من سطح الرض ’ لها سيادة علي شئونها الداخلية .
/ شروط واركان الدولة    

( الرض وهي مساحة اليابس ــ الشعب وهم افراد تعيش علي الدولة ــ السلطة  وتعمل علي تنظيم شئون
البلد وتوفير الخدمات وتحفظ المن ــ السيادة وهي سيطرة السلطة علي الرض والشعب )

( سويسرا ) من اشهر الدول التي تتحدث اربع لغات فرنسي والماني وايطالي وروماني هي
                               

( اوجه الشبه والتختل ف بين الدولة والةمة )                           

المـة                      الـدولة                    وجه المقارنة      
تتكون كل منهما من  ارض وشعب  وجه الشبه  

وجه    
الختل ف 

 وحدة سياسية تحكمها حكومة
مستقرة تسيطر علي الشئون

الداخلية والخارجية 
 يجب وجود سلطة حاكمة
 توجد في دولة واحدة
اختل ف اللغة والعادات والتقاليد

والديان مثل مصر

جماعة من البشر يعيشون علي رقعة من
الرض لفترة زمنية طويلة ـــ تربطهم

روابط مشتركة مثل اللغة والدين
 ل يشترط وجود سلطة
 توجد في اكثر من دولة
لغة وتقاليد ودين واحد مثل ( المة العربية

ـ بولندا )
 / الفرق بين الدولة واللقليم

   .... كيان سياسي لها حدودها المرسومة وهي قابلة للتغيير مع مرور الزمن  الدولة)ــ1
 / وحدة جغرافية مساحية يتم وضع حدود لها من خلل الجغرافيين ـ لها مجموعة خصائص اللقليم)ــ 2

طبيعية وبشرية تعطي شخصية للقليم وتميزه عن غيره من القاليم ـــ يمتاز بالتدرج والنتقال والتداخل
*  اهم الخصائص التي تجمع الةمم /    

(  منطقة واحدة ــ اصل واحد ــ لغة واحدة  ــ قوة النتماء ــ خصائص دينية وثقافية واحدة )   

)      الحكم     لنظام     وفقا     الدول     ( أنواع                            
( مركزية ــــــ  اللمركزية وتنقسم الي فيدرالية وكونفيدرالية )

)ـــ الدولة المركزية ( الوحدوية ) 1
*  توجد بها حكومة واحدة وبرلمان واحد ـ تسيطر الحكومة علي جميع السلطات وغالبا تكون مساحتها

صغيرة  ـــ من اهم صفاتها /    
( تجانس السكان ــ كثافة سكانية عالية ــ دستور واحد وشخصة دولية واحدة ــ قلة وجود العوائق مثل

خرائطالجبال ــ بها مركز وحيد وهي العاصمة مثل فرنسا وهي النموذج المثل والصين واندونيسيا )    

)ــ الدولة اللةمركزية ( التحادية المركبة )2
* توجد بها حكومة مركزية وحكومات للقاليم ــ الختل ف في المور السيادية مثل/

( الجيش ـ الشرطة ـ إعل م ـ اقتصاد ـ سياسة خارجية )   
* التحاد الفيدرالي يكون عندما تكون المور السيادية في يد الحكومة المركزية 
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* التحاد الكونفيدرالي يكون عندما تكون المور السيادية في يد الحكومة الداخلية داخل التحاد ـــ ويمكن ان

   او تفكك دول مثل التحاد السوفيتي . U . S .Aتتكون من اندماج مجموعة دول مثل 
 اوجه الشبه والتختل ف بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية

حكومة كونفيدرالية             حكومة فيدرالية             وجه المقارنة  
يوجد في كل منهما حكومة مركزية وحكومة للقاليم تتكون من اتحاد بعض الدول   وجه الشبه 
وجه 

الختل ف 
 عاصمة واحدة  وعلم واحد
 عملة واحدة ودستور واحد
ل تتحول الي تحاد كونفيدرالي
اختصاص المور السيادية مثل

( الجيش والشرطة ) من
اختصاص السلطة المركزية 

استقلل داخلي للقاليم الرئيسية
ضمن الدولة الواحدة والسلطة
المركزية وهي الساس مثل 

 U.S.A

 لكل دولة عاصمة مستقلة وعلم مستقل
لكل دولة عملتها الخاصة ودستورها

الخاص
تتحول الي اتحاد فيدرالي
اختصاص المور السيادية  مثل (الجيش

والشرطة) من اختصاص الحكومات
الداخلية

اتحاد تنظمه علقة او معاهدة بين دولتين
او اكثر مثل   ( التحاد الوروبي )

 

(   العاصمة   )                                                              
   / هي المدينة التي تستقر  بها حكومة الدولة وسلطاتها الثلث وسفارات الدول الجنبية وبهاالعاصمة

 .المؤسسات الكبيرة
العاصمة     اتختيار     عوامل      /

)- العامل التاريخي  (  روما ــ القاهرة ــ باريس )1
)ـ سهولة المواصلت  ( الخرطو م ــ مدريد ــ نواكشوط )2
)ـ  الحماية والدفاع ( أنقرة بدل من استانبول في تركيا )3
)ـ  السيادة القومية  ( موسكو ـ تم اختيارها لوجود الغالبية السلفية )4

ــ/     العواصم     تصنيف
)ـ اعتبارات تاريخية  ( طبيعية مثل القاهرة وروما ـــ اصطناعية مثل برازيليا وكانبرا )1
)ـ تصنيف مورفولوجي حسب الشكل /2

*   دائمة  مثل ( لندن ــ باريس ــ القاهرة )                
* مستحدثة  مثل ( طوكيو بدل من كيوتو )                     

*  مقسمة مثل ( دولة هولندا العاصمة في امستردا م والبرلمان في لهاي )                          
العاصمة     سمات     /

مركز الحكم والدارة ـ مركز القوة والسلطة ـ مركز ثقافي ـ ملتقي طرق النقل والمواصلت ـ حلقة
اتصال بين الدولة والخارج ـ منطقة القلب والنواة في الدولة 

العاصمة تمثل منطقة القلب وتشكل اهمية وثقل اقتصادي
وسياسي وسكاني ... وضح ذالك ؟؟

)ــ العاصمة منطقة القلب ذات اهمية اقتصادية ..( البحيرات العظمي بين كندا والوليات المتحدة )1
)ـ العاصمة منطقة القلب ذات اهمية سياسية ..( بريتوريا في جنوب افريقيا )2
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)ــ العاصمة منطقة لقلب ذات اهمية دينية .. ( مكة المكرمة والمدينة المنورة في السعودية )3
)ـ العاصمة منطقة القلب ذات اهمية سكانية ... ( جنوب افغانستان )4

 
(   الـمـقـومـات الـطـبـيـعـيـة لـلـدولـة  )                                    

 خرائط ----
 اهمية دراسة المقومات الخاصة بكل دولة ؟بم تفسر ..

 اليجابيات والسلبيات )– معرفة  علقاتها الخارجية والداخلية  معرفة( لمعرفة السلوك السياسي لكل دولة-
 موقع – مساحة – شكل الدولة - مناخ – تضاريس – نبات طبيعي
-/ اول -- الموقع

 ... الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض )- المولقع الفلكي1
الموقع لدوائر العرض هو الكثر اهمية ؟

( لنه يحدد مناخ الدولة والنشاط البشري للسكان- معرفة المناطق الزراعية- يؤثر علي سهولة المواصلت)
 ... الموقع بالنسبة لليابس والماء .. وتنقسم الدول من حيث الموقع الجغرافي الي / -)- المولقع الجغرافي2

3
(
-

المولقع بالنسبة للدول المجاورة /  
 ) دولة15الصينتزداد العباء والمشاكل عند زيادة الدول المجاورة ـ دول يجاورها عدد كبير من الدول (

 دول يجاورها عدد قليل ( وهي دول تتأثر بالحداث الداخلية التي تحدث في الدول المجاورة لها مثل
 دول حولها  ... والمغرب يجاورها دولتان هما الجزائر وموريتانيا )7السودان     

 دولة 15دول والصين 10زيادة اعداد الدول يؤدي الي التبادل التجاري – يحيط بالبرازيل 
موقع مصر الممتاز وسط العالم – موقع نيوزيلندة في اقصي جنوب العالم ) ( )- الموالقع الهاةمشية والمركزية /4
  موقع مصر بالنسبة للسيطرة علي قناة السويس ــــ الدول التي تسيطر /   ←)- الموالقع التستراتيجية 5

علي المضايق البحرية مثل  مضيق جبل طارق وباب المندب ومضيق هرمز                                

/ ثانيا – الـمـسـاحـة
 ... هي جزء من الرض تشغلها الدولة بحدود واضحة ومعتر ف بها دوليا

الدول ذات المساحة الصغيرة         الدول ذات المساحة الكبيرة          وجه المقارنة 
روسيا- كندا – الصين – البرازيل  مثال     

 U.S.Aالوليات المتحدة المريكية  
الفاتيكان – جيبوتي - البحرين

-  تنوع في التركيب الجيولوجي 1الهمية   
- سهولة الحماية والدفاع عن الدولة2

- سهولة التحكم والسيطرة علي الدولة من1
- تنمية جميع اجزاء الدولة2الداخل      
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دول حـبـيـسـة                دول بـحـريـة                      
هي دولة تشر ف علي مسطح مائي يتصل

بالعالم الخارجي مثل /
شيلي – المحيط الهادي / جهة واحدة 

سوريا – البحر المتوسط / جهة واحدة 
مصر – البحر الحمر والمتوسط / جهتان

فرنسا -البحر المتوسط وخليج بسكاي /جهتان
بريطانيا-المحيط الطلنطي من جميع الجهات

اليابان- المحيط الهادي من جميع الجهات 
 / جهتانالبحر الحمر والخليج العربيالسعودية – 

هي دول تقع داخل اليابس وليس لها اتصال
مباشر بالبحر مثل /

 دولة ( اثيوبيا- النيجر- تشاد)15افريقيا بها 
 دولة ( سويسرا – النمسا )14اوروبا بها 

 دولة ( افغانستان – منغوليا )12اسيا بها 
 ( بوليفيا – باراجواي )2امريكا الجنوبية بها 
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- ابعاد السكان والمناطق الصناعية عن3

المناطق التي بها حروب     
( سهولة تعرض الدولة للحتلل مثل 

سيطرة العراق علي الكويت )    
ةماهي العواةمل التي تساعد علي وجود اهمية للمساحة ؟

عدد السكان – حجم الموارد بها – سهولة التصال والمواصلت – قدرة السكان 
/ ثالثا .. شكل الدولة

 .... مثل مصر وفرنسا – حيث بعد المركز او العاصمة متساوي الطرا ف )- شكل ةمندةمج ( ةمنتظم )1
من اهم مميزاته ـــــ ( حرية تحرك الجيوش- سهولة السيطرة علي اجزاء الدولة – حسن الدارة – قلة     
الحتكاك بالعالم الخارجي )    
←(  الكونغو – افغانستان ))-  شكل ةمندةمج ذو بروز  2
  ←( شيلي – السويد – النرويج – يوجد صعوبة في التصال والدفاع عن الدولة )- شكل ةمستطيل ونحيل3

ولكن يوجد بها تنوع في المناخ )                                   
ــــ  دولة بحرية مجزأة ←  ( اليابان – اندونيسيا ))- شكل ةمجزأ 4

دولة برية مجزأة  ←   ( الوليات المتحدة المريكية – السكا تابع لها )                        
دولة برية وبحرية  ←  ( ايطاليا ويتبعها جزيرة صقلية وسردينيا )                        

وجود دولة داخل دولة اخري وتتبعها في سياساتها الخارجية )-  الشكل المحتوي ( الجيوب )←  5
والداخلية  مثل ( ليسوتو  داخل  دولة جنوب افريقيا ــــ سان مارينو داخل ايطاليا )     

-/  رابعا ـــ مناخ الدولة
 ←  يساعد علي قوة الدولة وحسن استغلل الموارد مثل منطقة البحر المتوسط )- اعتدال المناخ1

والمناخ المتطر ف سواء حار او بارد يقلل من النشاط التجاري                             
 ←  يحقق الكتفاء الذاتي وتنوع في النتاج الزراعي والنشطة القتصادية ويساعد)- تنوع المناخ 2

علي قيا م العديد من الصناعات واستغلل الموارد مثل الوليات المتحدة المريكية                         

- / ( السهول – المرتفعات- النهار ) اا ـــ التضاريس تخامس
بم تفسر ← تؤثر الظاهرات التضاريسية في قوة الدولة  ؟

)- التضاريس تؤثر علي نوع النشاط البشري ( سياحة – زراعة – صناعة – تعدين )1
)- التضاريس تؤثر علي توزيع السكان 2
)- التضاريس تتحكم في نظا م التصريف المائي 3
)- التضاريس تساعد علي استغلل موارد الدولة المعدنية والمائية 4

 ←  أ) – السهـول
ما النتائج المترتبة علي اتساع السهول في دولة ما ؟

( تنوع النتاج الزراعي والنتاج الصناعي – تطور العمران وانتشاره – سهولة النقل والمواصلت –      
تقوية الوحدة بين سكان الدولة –العيوب ان السهول تجعل الدولة مكشوفة في حالة الحرب )        

← ( الجبال ) ب)- المرتفعات
  ← للجبال اهمية كبيرة في قوة الدولة ؟بم تفسر

)- المرتفعات تساعد في عمليات المراقبة والعمليات العسكرية 1
)- المرتفعات حدود طبيعية واضحة المعالم ل تسبب المشاكل2
)- تستغل في السياحة ورياضة التزحلق مثل جبال اللب في اوروبا وجبال لبنان3
)- التحكم في الممرات الجبلية يعطي اهمية كبيرة للدولة 4
)- المرتفعات تتعدد بها الثروات المعدنية 5

 ←  الجبال نعمة ونقمة علي الدولة ؟بم تفسر        
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)- الجبال نعمة في حالة وجود المعادن والمناطق السياحية 1
)- الجبال نقمة  ( لنها تعمل علي زيادة روح النفصال - تعيق التنمية - صعوبة المواصلت – صعوبة 2

مد الطرق مثل اقليم كتالونيا في اسبانيا )     
ج)- النهار ←

يتركز بها السكان – توجد بها المناطق الزراعية – تستخد م في النقل مثل نهر الراين بين االمانيا وفرنسا 

-/ اا ـــ  النبات الطبيعي سادس
)- الغابات ← ( تعطي الخشاب – المطاط- الدوية – مناطق فاع – رئة للعالم )1
ملذ للقوات الحربية في العصور الوسطي) )- الحشائش ← ( مناطق رعي - تتحول الي مناطق زراعية - 2
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