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 مفهــــوم الجغرافيا السياسية 
 دراسة المقومات الجغرافية  الطبيعية والبشرية للدولةفرع من فروع  الجغرافيا البشرية يهتم بـ

 وتنظيمها الداخلى وتأثير ذلك فى قوتها السياسية وعالقتها الدولية.

في  على مر التاريخ عبرت عن نفسهاشهدت الخريطة السياسية العالمية تغييرات مستمرة  

 العديدمن الصور
 دول أخرى  وإنقسامدول  إندماج -2   أخرى  وإختفاءدول جديدة  ظهور -1

 عالقات أخرى  وتمزقعالقات دولية  نسج -4  قوى أخرى  وشروققوى عالمية  غروب -3

 أرسطو
 الدولة المثالية وحدد عناصرها في : اسةالسيتناولت مؤلفة  -1

 الحدود السياسية –الجيش  –العاصمة  –مواردها االقتصادية  –عدد سكان الدولة 

  العالقة بينهما –مواردها االقتصادية  –عدد سكانها حدد قوة الدولة أو ضعفها في  -2

 وع الحدود السياسية المحصنة.ناقش موض -4اهتم بموقع الدولة الجغرافي وتأثير المناخ عليها      -3

 ابن خلدون
 حتدث عن عوامل قيام الدولة وسقوطها -2      مقدمة التاريخللفكر الجغرافي في الكثير  أضاف  -1

   والمدينة القبيلةهما فى العالم االسالمى   أهم ظاهرتين  سياسيتينعلى ركز  -3

  االضمحالل –النضج  –الثبات  –النشأة :  وضع اإلطارالعام  دورة حياة الدولة وهى -4

 فريدريك راتزل
 كان الميالد الحقيقي للجغرافيا السياسية على يده             -1

 ..........وضع أول مؤلف علمي عن الجغرافيا السياسية  يحمل اسمها الحالى عام  -2

  الوفاة –النمو  –الميالد  كائن حياعتبر الدولة  بمثابة  -3

 ة السياسية للعالم تشكلت نتيجة الصراعات بين الدولاوضح أن الخريط -4

  دراسة الدولة كعضو جغرافى مستخدمة قوتها لتحقيق هدفين اجليوبولوتيك :

 التوسع فى حدودها باالستيالء على الدول المجاورة ى : خارج       تحقيق الوحدة واالنسجام ى : داخل 

  رودلف كيلين.تأسس علم الجيو بوليتك على يد العالم السويدى 
 حدوث خلط بين الجيوبولتيك والجغرافيا السياسية فى الفترة ما قبل الحرب العالمية األولى الى ما بعد الحرب العالمية الثانية 

حيث اعتقد البعض أنهما علما واحد وظهر ذلك من خالل التوسع االقليمى والغزو االستعماري وكان أبرز هذه 

لت مفاهيم راتزل بصورة خطأ  في توسعها االستعماري على حساب الدول المجاورة الصور فى ألمانيا التى استغ

 التى اعتبرتها المجال الحيوي لها

 لجغرافيا السياسيةاأهداف 
 .والضعف للوحدات السياسية تحديدعناصرالقوة -2  الجغرافية من حيث مالمحها الدولة ةدراس -1

 اوتحليله السياسيةالتعريف بالمشكالت  -4  ىجغرافيل تحل والعالمية تحليل التجمعات اإلقليمية -3

 .فى أوروبا الحديثة السياسية فى رسم الحدود األولى والثانية الحرب العالمية دورالجغرافيين بعد -

 .طابا دورالجغرافيا فى الدفاع عن حق مصرفى قضية -

 الجغرافيةد األبعاذات  سكريةوالع القرارات السياسية التخاذ توفيرالبيانات والمعلومات الالزمة -5



   

  2  2 

 

    ةمجاالت الجغرافيا السياسي 

 عناصر قوتها ( –) مقومات بقائها ة دراسة الوحدات السياسي -1   قديما      

 راسة المشكالت السياسية المختلفةد -3السياسية بين الدول.        دراسة العالقات  -2                

 ات السياسية وعالقتها ومشكالتها السياسية.دراسة الوحد -1  حديثا       
 ى الجديد وما ينتج عنه من تغيراتالنظام العالم -3             التحليل السياسى للقوة -2                 

 الدولة كمجال لدراسة الجغرافيا السياسية
 دراسة الخصائص الطبيعية للدولة من موقع ومساحة وتضاريس ومناخ -1

 قتصادية .من سكان وانشطة اصائص البشرية دراسة الخ -2

 السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية . دراسة  -3

 تحليل قوة او ضعف الدولة  فى ضوء خصائصها الطبيعية والبشرية -4

 النظام العالمى الجديد
اتجاه  سببب مييعد هذا المجال بالغ األهمية خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهدها النظام العال -1

 القوى العالمية الكبرى نحو الهيمنة والسيطرة على مقدرات وموارد دول العالم الثالث 

 بالشموليةيتميز النظام السياسي العالمي  -2

 الجغرافيا السياسية والتقنيات الحديثة

  االستشعار عن بعد -1
إلى توفير معلومات  GPS تطور وسائل التصوير الجوى والفضائى  وأجهزة تحديد الموقع العالمي

  ها الجغرافيا السياسية ومنهاأكثر دقة عن المجاالت التي تهتم ب

 مناطق النزاعات. -3   الممرات المالحية والمياه اإلقليمية. -2   لحدود السياسية. ا -1

 تطور وسائل االتصال والتكنولوجيا  -2
ة السرعة الهائلة التى تتدفق بيها البيانات أصبح العالم وحدة واحدة تعرف بالقرية الكونية وذلك نتيج

  والمعلومات عبر حدود  السياسية للدول

 نظم المعلومات الجغرافية  -3
 لةالدو لتعرف على مدى قوةل الطبيعية والبشرية الموارد عنالبيانات والمعلومات  توفيركافة -1

 فى اتخاذ القرارات السليمة   مساعدة متخذى القرار -3     ودقيقةعن الدول توفيرخرائط حديثة -2

 

 
 

وتشغل وتشغل   والخارجيةوالخارجية  الداخليةالداخلية  تسيطرعلى شئونهاتسيطرعلى شئونها  حكومةحكومة  تحكمهاتحكمها  سياسيةسياسية  هى وحدةهى وحدة   بالدولة  المقصود

 داخلية وخارجيةداخلية وخارجية  سيادةسيادة  ولهاولها  تضم سكان دائمينتضم سكان دائمين  من سطح األرضمن سطح األرض  منطقةمنطقة

 أركان الدولة :

 ( السيادة -السلطة  -الشعب  - األرض) هامة يرتبط قيام الدولة بمجموعة شروط واركان 
 للشعبالخدمات  وتوفر القوانينوتشرع  شئون البالد ديرت الحاكم وعلى رأسها الحكومة : السلطة

  وتعترف بها دول العالم أمن البالدوتحفظ 

 وتعترف بها دول العالمالسلطة على األرض والسكان،  سيادة  :السيادة
  ن البشر لها اصل عرقى واحد تعيش على رقعة من األرض لفترة زمنيةن البشر لها اصل عرقى واحد تعيش على رقعة من األرض لفترة زمنيةمم  جماعةجماعة  األمةب المقصود

 و ...............و ...............  كالدين واللغةكالدين واللغة  روابط مشتركةروابط مشتركةها ها طويلة تربط بينطويلة تربط بين
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 ى واإلدار السياسي للنظام تبًعا الدول أنواع
 

 
 الدولة الوحدوية )المركزية(

 الدولة االتحادية )المركبة(

 الكونفيدرالية الفيدرالية

ال
وم

ه
مف

 

 حكومة فيها التى توجد الدولة

 واحدومجلس نيابي  واحدة

 فيها المركزية الحكومة وتسيطر

فى  جميع السلطات المحليةعلى 

 الواليات واألقاليم والمحافظات

 قراراتها وتستمد والمجالس البلدية

 المركزية من الحكومة

 إلى وحدات إدارية مقسمة دولة

تكون واليات أومقاطعات  قد

ويكون لهذه  ظاتأومحاف

الوحدات نوع من االستقالل 

 الذاتي فيماعدا النواحي المالية

 والدفاعية

عبارةعن انضمام دولتين 

ينظمه  فى اتحاد أوأكثر

لتحقيق غايات  معاهدة 

 مع احتفاظ كل دولة مشتركة

بشخصيتها القانونية وسيادتها 

 اوداخلي  ا خارجي  

ص
ائ

ص
خ

ال
 

 تجانس سكانها -1

 ثقافيا ( -دينيا  -)عرقيا 

 تحوى قلب أو نواة -2

 معظمها ليست كبيرة المساحة -3

مندمجة الشكل وقلة العوائق  -4

  غابات( -الطبيعية )جبال 

 ؟ لماذا اليابانعدا دولة  

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

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

 ارتفاع الكثافة السكانية -5

 

للشعب حق المشاركة فى   -1

 إدارة الشئون المركزية.

 تتمتع بدستور فيدرالي. -2

تحقيق التوازن بين السلطة  -3

المركزية والسلطات المحلية 

 لكل والية.

يتم تمثيل الحكومات المحلية  -4

فى السلطة المركزية إلى جانب 

 اإلدارة

اليمكن ان تتحول الى اتحاد  -5

 كونفدرالي

فى  ةتحتفظ كل دول  -1

    .المستقل بعاصمتها االتحاد

 لُمهاع دولةلكل  -2

           الخاص دستورهاو

بحق  تتمتع كل دولة -3

 التمثيل بشكل مستقل

 النقدية العملة دولة لكل -

قديكون هناك وبها  الخاصة

 تحادواحدة لإل عملة

من الممكن أن تتحول إلى  -

 سويسرامثل فيدرالي  اتحاد

 االتحاد األوروبى الهند -البرازيل  -استراليا  مثالى( فرنسا )نموذج أمثلة
 

 عواصم الدول
 

تها الثالث وسفارات الدول االجنبية اهى المدينة التى تستقر فيها حكومة الدولة ورئاستها وسلط : مفهومها

 والمؤسسات القومية والدولية على اختالف انواعها

 عاصمةامل التى يتوقف عليها اختيار الالعو

 السيادة القومية الحماية والدفاع سهولة المواصالت مل التاريخيالعا

 مةصااااااعا رومااااااا -

  إيطاليا

 عاصاااامة باااااريس -

  فرنسا

  عاصاااامة القاااااهرة -

 مصر

بين العاصامة وبقياة  ـ سهولة االتصال

 عاصمة أسبانيا كمدريد أجزاء الدولة

 كاالخرطوم مالحي موقعها على نهر -

  السودان عاصمة

 نواكشااااوط ثاااالتقااااع علااااى بحااااار م -

 المحااااايط علاااااى موريتانياااااا عاصااااامة

 ىاألطلس

ـ تحاول الدولاة أن تكاون 

عاصااااامتها بعيااااادة عااااان 

ألن هذا يعطيها  -الحدود 

عمقا  جغرافيا ويوفر لهاا 

 أنقرةمثل اختيار  الحماية

 عاصاامة لتركيااا باادال ماان

 إستانبول

 عاصاامة موسااكو 

 ذات  روساااااااااااااايا

 السالفية  الغالبية

 سمات العواصم
 فهى ضابط إيقاع لكل أجزاء الدولة لقوى السياسيةا حيث تضم للحكم واإلدارة مركز -1   

 حتى تتمكن من بسط سلطانها على كل أجزاء الدولة  للقوة والسلطةمركز  -2

 افي للدولةالمركز الثق -4   تصال بين الدولة والعالم الخارجيحلقة ا -3

 الدولة طرق النقل والمواصالت فى يكون موقعها عادة ملتقى -5
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 تصنيف العواصم  
 : العواصم القديمة  - 

 باريس وروما ولندن والقاهرةالتى ظلت لقرون طويلة مركزا ثقافيا واقتصاديا رئيسيا فى الدولة مثل هى 

نقلت عاصمتها من  اليابان مثل هى التى قررت الحكومات نقلها الى مدن اخرى : المستحدثةالعواصم  -

 المدينة الساحلية وطوكيالداخلية إلى  كيوتو

 هو منطقة تشكل اهمية وثقل اقتصادى او سكانى او ثقافى اوسياسى فى الدولة  قلب الدولة
 نواع قلب الدولة على حسب االهميةأ

 U.S.Aاقليم البحيرات الخمس بين كندا و ذات االهمية االقتصادية :  -1

 القاهرة الكبرى فى مصرذات االهمية السياسية :  -2

  مكة المكرمة فى المملكة السعوديةهمية الثقافية والدينية : ذات اال -3

 جنوب افغانستانذات التركز السكانى :  -4

 

 

 

 

 

 

 مؤسس الحقيقى للجغرافيا السياسيةيعتبر راتزل ال -1

     * وضع أول مؤلف علمى عن الجغرافيا السياسية ) حمل اسمها الحالى (

 الوفاة ( –النمو  –ق عليه قوانين ) الميالد * اعتبر الدولة بمثابة كائن حى تنطب

 * ذكر فى مؤلفة  أن الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة الصراعات بين الدول.

 حدث خلط بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك  -2

حيث إعتقد البعض أنهما علماً واحداً وظهر ذلك من خالل التوسع اإلقليمى والغزو االستعمارى 

بصورة خطأ فى  لراتزلجغرافيا السياسية ت أبرز هذة الصور فى المانيا التى إستغلت مفاهيم الوكان

 توسعهااالستعمارى على حساب الدول المجاورة التى إعتبرتها المجال الحيوى لها .  

                  اتساع وتعدد مجاالت الجغرافيا السياسية                                                      -3

وبداية القرن الحالى  العشرينخاصة خالل أواخر القرن ات السريعه التى شهدها العالم  التغير بسبب

التحليل السياسى للقوة والنظام العالمى وما ينتج علية  لتشملاتسعت  مجاالت الجغرافيا السياسية 

 من تغيرات   

                                                  ى للقوة دور الجغرافيا السياسية فى التحليل السياس -4

 يرتكز على دراسة االبعاد الجغرافية للصراع بين القوى المتنافسة على مسرح السياسة العالمية.
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                                                         بالغ األهمية  فى الوقت الحاضر يعتبر سياسة النظام العالمى مجال  -5

هذا المجال بالغ االهمية خاصة مع التغيرات السريعة التى يشهدها النظام العالمى خالل السنوات 

االخيرة مثل اتجاة القوى الرأسمالية العالمية الكبرى نحو السيطرة على مقدرات وموارد دول العالم 

 الثالث .   

  ةتتميز سياسة النظام العالمى الحالى بالشمولي -6

                                             ألنة يتضمن عددا من المجاالت الفرعية التى ترتبط بالنظام العالمى  مثل                                                          

تجارة التكتالت االقتصادية والسياسية : مثل )السوق األوروبية المشتركة واتفاقيات منظمة ال -1

                                                                                                                                                                                                                 العالمية ( وأثرها على الدول                                                                                                  

                                                                                                                                      االحالف العسكرية مثل حلف شمال األطلنطى ) الناتو (                                                                             -2

                                                                                                                                                                                   ذائى والمائى والطاقة للدولقضايا االمن الغ -4   اثار التدخالت العسكرية   -3

                جامعة الدول العربية (                                                                                                 –المنظمات الدولية واالقليمية مثل )األمم المتحدة  -5

                                                               التسعينات من القرن العشرين  ظاهرة العولمة والتى ظهرت بوضوح  منذ منتصف -6

 اهمية دراسة  الدولة فى الجغرافيا السياسية  -7

 راسة  الجغرافيا السياسية.د تعد الدولة إحدى الظاهرات السياسية على خريطة العالم، ومحور

 الكثير من عناصر األمة ليس ضروريا للدولة -8

يعيش بها سكان من جنسيات  U.S.A فعلى سبيل المثال والتقاليد مثل: اللغة الواحدة والعادات

 لغات اإليطالية، واأللمانية، والفرنسية والرومانية 4كما أن دولةً كسويسرا بها  ولغات مختلفة

 للدولة بالنسبة ومةالحك أهمية -9

 تحفظ أمن البالد  -4 دمات  للشعب توفرالخ -3  تشرع القوانين -2 تنظم شئون البالد  -1

 تعترف بها دول العالم -5

 تتسم الدول الوحدوية باندماج شكلها -11

 بسبب قلة وجود العوائق الطبيعية كالغابات والصحاري والجبال بين اراضيها.

 ؟بالكثافة السكانية العالية تتسم الدول الوحدوية -11

 ال توجد فى أراضيها مناطق فضاء شاسعة خالية من السكان غالبًا. حيث

 تتمتع الدولة الفيدرالية بدستور فيدرالي  -12

 لتحقيق التوازن بين السلطة المركزية والسلطات المحلية لكل والية.

 ب اإلدارة  في الدولة الفيدراليةيتم تمثيل الحكومات المحلية فى السلطة المركزية إلى جان -13

والمشاركة فى إدارة  ةالدارة المركزية والسلطات المحليمن اجل تحقيق التوازن فى العالقة بين ا

 ىطبقًا للنظام الفيدرال الدولة

 العاصمة مركز للقوة والسلطة فى الدولة -14

لهامشية وتحميها من أى ق االمناط على كل أجزاء الدولة بما فيها  حتى تتمكن من بسط سلطانها

 لذلك هى أكثر مدن الدولة اهمية  تهديد

 مصرلاختيار القاهرة  عاصمة  -15

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

 اختيار مدريد عاصمة أسبانيا  -16

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

  تحاول الدولة أن تكون عاصمتها بعيدة عن الحدود -17

 من إستانبول يعطيها عمق جغرافى ويوفر لها الحماية أنقرة عاصمة لتركيا بدال
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 الدول شيوًعا وأكثرها هشاشة أقل أنواع تعد الدولة الكونفدرالية -18   

 تنفصل عن االتحاد فى أي وقت ألن هذا النوع من الدول يعطي الحق ألي دولة من دول االتحاد أن 

 اختيار موسكو عاصمة  لروسيا  -19

 عاصمة ضمن منطقة القوميات الكبرىأن تكون اللذا فهى تحرص على متعددة القوميات ألن روسيا 

 منطقة ذات الغالبية السالفية حيث تقع فى ال

 عاصمتها من كيوتو إلى طوكيو اليابان  نقل -21

 داخلية بينما طوكيو مدينة ساحلية  مدينة  كيوتوألن 

 مركز حضارى كبير  -2  اة التجارية العظيمةمصدر الحي -1  فهى  تطل على المحيط الهادي -

 اهمية منطقة  قلب الدولة   -21

وال تقل اهمية عن  ة وثقل اقتصادى او سكانى او ثقافى او سياسى فى الدولة اهمي ذاتمنطقة ألنها 

 العاصمة

 

 

 

 

 

 التغيرات المستمرة على الخريطة السياسية العالمية عبر التاريخ -1

 .   إنقسامها دول مع بعضها البعض أو إندماج -2             دول أخرى .     ختفاءدول وإ  ظهور -1

 قوى أخرى    وإختفاءقوى عالمية  بظهورقوى العالمية  إختلف توزيع ال-3

 وتمزق أخرى.   جديدةعالقات دولية  نسج -4

 إسهامات فريدريك راتزل فى الجغرافيا السياسية  -2

 وضع أول مؤلف علمى عن الجغرافيا السياسية  -

 ذكر فى مؤلفة  أن الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة الصراعات بين الدول -

االستعمارى على  بصورة خطأ فى توسعهالراتزل يم الجغرافيا السياسية إستغلت المانيا مفاه -

 حساب الدول المجاورة التى إعتبرتها المجال الحيوى لها 
 وبداية هذا القرن على الجغرافيا السياسية  21الـ التغيرات السريعة التى شهدها العالم اواخر القرن  -3

رافيا السياسية لتشمل التحليل السياسى للقوة والنظام العالمى وما ينتج علية اتسعت  مجاالت الجغ  

                                     من تغيرات

الدول                                                       حدود عبر والبيانات المعلومات بها تتدفق التى الهائلة السرعة -4

 االتصاالت السلكية والالسلكية  وتكنولوجيا المعلوماتطور وسائل ت "أو"

 بها تتدفق التى الهائلة للسرعة نتيجةالكونية    بالقرية يعرف ما أو واحدة وحدة العالم أصبح

                                                                          حدود الدول     .                                                                              عبر والبيانات المعلومات

                                                                                                                            التطور  المعرفى والتكنولوجى بالنسبة للجغرافيا السياسية -5 

 توفيرمرئيات فضائية ومعلومات أكثر دقة عن المجاالت األخرى التى تهتم بها الجغرافيا السياسية- 1

       الكونية   بالقرية يعرف ما أو واحدة وحدة العالم أصبح -2

                                           لدوللتوفير خرائط حديثة ودقيقة  -3

تخاذ القرارات السياسية الحكيمة اعتماد على البيانات الدقيقة مساعدة متخذى القرار فى ا -4

 والتفصيلية المستمدة منها        
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 كان للعلماء المسلمين إسهامات عظيمة فى مجال الجغرافيا السياسية  -1

  مثل ابن خلدون الذى يعتبر  من ابرز المفكرين المسلمين .

كر الجغرافى فى مقدمتة الشهيرة ) مقدمة التاريخ ( التى ركز فيها على أهم ظاهرتين اضاف للف -

  المدينة و القبيلهسياسيتين فى البناء السياسى بالعالم العربى  وهما 

 االضمحالل ( -النضج  -الثبات  -)النشأة   دورة حياة الدولةوضع االطار العام الذى عرف باسم  -

 الدولة ونهضتها وسقوطها * تحدث عن عوامل قيام 

 يعد رودلف كلين اول من استخدم عبارة الجيوبولتيك -2

 والذى يعنى  دراسة الدولة كعضو جغرافى    1899عام يه ظهر مصطلح الجيوبولتيك على يدحيث 

 بن خلدون و فريدريك راتزل عن الدولةاوجود شبه بين أفكار  -3

 ...................................  دورة حياة الدولةباسم وضع االطار العام الذى عرف : ابن خلدون  -

 (الوفاة  –النمو  –اعتبر الدولة كائن حى تنطبق عليه قوانين ) الميالد  : راتزل -

 يتعرض نظام الحكم بالدولة إلى تحوالت  -4

 سويسرا كانت كونفدرالية وتحولت إلى دولة فيدرالية، 

 تقلة تعد  الدولة وحدة سياسية مس -5

الن لها انظمة وقوانين خاصة بها  تحكمها حكومة مستقرة،تسيطر على شئونها الداخلية والخارجية، 

 وتشغل منطقة معينة من سطح األرض، تضم سكانًا دائمين، ولها سيادة على شئونها الداخلية

 ينطبق على الوطن العربى مفهوم االمة  -6

 ول اال انهم ينطبق عليهم مفهوم االمة على الرغم ان الوطن العربى يتكون من عدة د

 إلى أصل عرقى واحد ينتمون  -2   إلى منطقة معينة  يجمعهم  -1 حيث 

 مشتركة عادات وتقاليدم له -4تاريخ مشترك ولغتهم واحدة             مله -3      

 

 

 

 

 (       )            دراساتة على القبيلة والمدينة ركز أرسطو فى  -1

 (       )          على يد العالم رودلف كلين د  الحقيقى للجغرافيا السياسية جاء الميال -2

  (        )                                     ويتو ينمو حى كائن الدولة ان راتزل اعتبر -3

 (       )             ى هوسهوفرظهر مصطلح الجيوبولتيك ألول مرة على يد األلمان -4

 (        )                            التوسعية. النظر وجهة من الدولة كالجيويولتي تدرس -5

 (      )                                  لما يجب أن تكون عليه الدولة  ترسم الجغرافيا السياسية تصورا -6

 ( )                    توجد عالقة قوية بين الجغرافيا السياسية والجيوبولتيك -7

       ) )            السياسية المشكالت حل فى مهم دور السياسية افياللجغر كان -8

 (        )           يين والعسكريين الجغرافيا السياسية تفيد كل من السياس -9

 (        )                   تختلف نظرة الجيوبولتيك والجغرافيا السياسية للدولة. -11

  (       )    طور علم الجغرافيا السياسيةشهدة العالم فى تأثر التطور المعرفى والتكنولوجى الذى  -11
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  (      )         المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وسائل تطور من السياسية الجغرافيا استفادت -12

                                     )         (لحكيمة رارات السياسية انظم المعلومات الجغرافية  تساعد متخذى القرارعلى اتخاذ الق -13

 (      )لسيادتها  والعنصر األساسى للدولة األساسى المكون وهى حاكمة، سلطة تتطلب الدولة -14

 (         )         فيها عبر التاريخ  الحكم أشكال وتختلف أنواع الدول تتعدد -15

 (         )               فى النظام الفيدرالىحكومات االقاليم او الواليات  ليس لها دور  -16

 (      )    المساحة  ناحية من غالبًا والضخمة العمالقة الدول فئات ضمن تقع الدولة المركزية ال -17

 )  (والجبال والصحاري كالغابات الطبيعية العوائق وجودو شكلها باندماج الدولة المركزية تتسم  -18

 (   )                  الحقة مرحلة فى فيدرالي اتحاد إلى تتحول أن الممكن الدولة الكونفدرالية من -19

 

 

 

 

        2116 ث.ع       الجغرافيا السياسية فرع من فروع الجغرافيا ........  -1

 التطبيقية ( –البشرية   -االقتصادية  –) الطبيعية 

                 .........و علم الجغرافيا ...........العلم الذى يهتم بدرسة الخريطة السياسية للعالم وتغيراتها ه -2

 الطبيعية( –السياسية  –البشرية  –)االقتصادية                                                                  

 اشهر من كتب فى الجغرافيا السياسية وتناول فى مؤلفه الدولة المثالية.................  -4

 ـ الفرد ماهان ـ ابن خلدون(أرسطو  ) راتزل ـ                                                                   

 . واضاف للفكر الجغرافى كرين المسلمين .......يعتبر من ابرز المف -6

 جابر بن حيان(   –اإلدريسى  –ابن خلدون  –) ارسطو        

 ى عرف باسم دورة حياة الدولة.  وضع....... االطار العام الذ -7

 ) راتزل ـ أرسطو ـ الفرد ماهان ـ ابن خلدون(           

 ) راتزل ـ أرسطو ـ ماهان ـ رودلف كلين (      جاء اليالد الحقيقى للجغرافيا السياسية على يد .... -8

 .وضع اول مؤلف علمى عن الجغرافيا السياسية ) حمل اسمها الحالى (........... -9

 ـ أرسطو ـ الفرد ماهان ـ رودلف كلين ( راتزل)           

 .اعتبر راتزل........... بمثابة كائن حى تنطبق علية قوانين الميالد والنمو والوفاة  -11

                                                                                           (ـ اإلقليم ـ األمة ـ االمبراطورية الدولة )                                                                         

 ظهر مصطلح الجيوبولتيك على يد العالم السويدى .......  -11

 ( نرودلف كليراتزل ـ أرسطو ـ الفرد ماهان ـ  )

 خطأ فى توسعها االستعمارى إستغلت ........  مفاهيم الجغرافيا السياسية ) لراتزل( بصورة -12

 ) بريطانيا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ الواليات المتحدة (                                                               
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 الجغرافيا السياسية  فرع من فروع الجغرافيا ............. -1

 الجغرافيا السياسية فى المرحلة القديمة  يعتبر .........................أشهر من كتب فى -2

 تناول أرسطو فى مؤلفه ) السياسة ( الدولة ..............وحدد عناصرها فى ..........موضوعات  -3

 ناقش .......................... موضوع الحدود السياسية المحصنة -4

 .... عليها.اهتم  أرسطو بموقع الدولة الجغرافى وتاثير ............... -5

    ركز ابن خلدون على أهم ظاهرتين فى البناء السياسى العربى وهما ..................و............  -6

 وضع .................االطار العام للدولة  الذى عرف باسم ...............................   -7

 علية قوانين .................و..............و......اعتبر راتزل الدولة بمثابة .................تنطبق  -8

        تناول راتزل فى كتابة أن الخريطة السياسية للعالم تشكلت نتيجة الصراع بين .............. -9

  1899...........عام لم السويدى ..........ظهر مصطلح الجيوبولتيك ألول مرة على يد العا  -11

 ..............ـ ئل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات أصبح العالم يعرف بنتيجة تطور وسا -11

 ......................تناول راتزل فى كتابه أن الجغرافيا السياسية تشكلت نتيجة الصراع بين  -12

 أشهر الظاهرات السياسية على خريطة العالم  تعد .............  -13

  ........... و..............و و ............. ............عناصر هى  4تتكون الدولة من  -14

  ..........كان الميالد الحقيقى للجغرافيا السياسية على يد  -15

 

 

 

 

 

 ية واجليوبولتيكاجلغرافيا السياسوجة الشبة واالختالف بني كل من ما أ -1
 

 الجيوبولوتيك الجغرافيا السياسية   

 بتحليل بيئتها الطبيعية والبشريةكالهما علم يدرس الوحدات السياسية  أوجه الشبه

أوجه 

 االختالف

 تهتم فى دراستها للوحدات السياسية   -1

السياسى  لتوضيح اثر ذلك على السلوك

 للدولة

 هو  الكيان القائم للدولة كماتدرس   -2

 تدرس الدولة ككيان استاتيكى ثابت    -3

تهتم فى دراستها للوحدات السياسية   -1

الذاتية ومطالبها فى  من وجهه نظر الدولة

 مجال السياسة الخارجية

ترسم تصورا لما يجب ان تكون عليه  -2

 الدولة

 تنظر للدولة ككائن حى -3
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 2116 ث.ع   الدولة واالمة ما أوجة الشبة واالختالف بني  -2

 2116ث.ع            ما مدى إستفادتك من دراستك للجغرافيا السياسية -3

   الجغرافية من حيث مالمحها الدولة ةدراس -1

 .والضعف للوحدات السياسية تحديدعناصرالقوة -2

 ى  جغرافيل تحل والعالمية قليميةتحليل التجمعات اإل -3

 واقتراح حلول لها مثل : اوتحليله التعريف بالمشكالت السياسية -4

 .فى أوروبا الحديثة السياسية فى رسم الحدود األولى والثانية الحرب العالمية دورالجغرافيين بعد -

 .طابا دورالجغرافيا فى الدفاع عن حق مصرفى قضية -

 الجغرافيةد ذات األبعا والعسكرية القرارات السياسية التخاذ معلومات الالزمةتوفيرالبيانات وال -5

 2116ث.ع  السياسية        ما أهمية االستشعار عن بعد للجغرافيا  -4
أدى االستشعار من بعد  وما يستخدمة من وسائل التصوير الجوى والفضائى الحديثة وأجهزة تحديد 

ائية ومعلومات أكثر دقة عن المجاالت األخرى التى تهتم بها إلى توفيرمرئيات فض  GPSالمواقع 

   الحدود السياسية بين الدول   -1     الجغرافيا السياسية مثل :                  

 مناطق النزاعات بين الدول   -3  ية والمياة اإلقليمية للدولة   الممرات المالح -2

 ات شمولية وما ينتج عنها من تغيرما العالقة بني سياسة النظام العاملى و -5 
 2116  ث.أزهر          اجلغرافيا السياسية 

ذا المجال بالغ االهمية خاصة مع التغيرات السريعة التى يشهدها النظام العالمى خالل السنوات ه

االخيرة مثل اتجاة القوى العالمية الكبرى نحو السيطرة على مقدرات وموارد دول العالم الثالث 

                                     ألنة يتضمن عددا من المجاالت التى ترتبط بالنظام العالمى  مثل                                                                  ز هذا المجال بالشمولية ويتمي

منظمة التجارة  تفاقياتالسوق األوروبية المشتركة وا مثلاالقتصادية والسياسية التكتالت  -1

 اثار التدخالت العسكرية   -3 االحالف العسكرية -2  الدولوأثرها على  العالمية

 قضايا االمن الغذائى والمائى والطاقة للدول .                  -4

 إلى اللقاء ................. مع المراجعة القادمة
 ()المقومات الطبيعية لقوة الدولة

 الدولة األمة 

 رض وسكانأ تتشابهان فى عناصر التكوين من أوجه الشبه

أوجه 

 االختالف

 اساس من اساسيات قيام الدولة   ال تتطلب سلطة حاكمة السلطة

لغة واحدة اصلها واحد مثل االمة  اللغة

 العربية تتحدث اللغة العربية

 سويسراكتتعدد اللغات بتعدد الجنسيات 

عادات ال

 والتقاليد

تتعدد العادات والتقاليد داخل الدولة  عادات وتقاليد مشتركة

 الواحدة



   

  1  1 

          

 أهمية دراسة المقومات البشرية للدولة
ال يمكن أن تقوم الدولة دون وجود العنصر البشرى الذى يستثمر األرض ويعطى لها قيمة فقد شهدت 

 البشرية تغييرات مستمرة من حيث نمو السكان أو توزيعهم أو نشاطهم االقتصادى ومراكز عمرانهم

 القوة التنظيمية -القوة العسكرية  -التركيب االقتصادى  -السكان     دولةالبشرية لل المقومات

ً:ًالسكانًأولاً
 كان بين الدول على خريطة العالمتباين توزيع السي

 من بناء من المقومات األخرى مكنها مع توافرعدد U.S.A -روسيا  -الصين  لسكان  العددية فالكثرة

 مهما في السياسة الدولية للعالم دي دورافأصبحت تؤقوتها السياسية والعسكرية 

 سلبيات الحجم الكبير للسكان مميزات الحجم الكبير للسكان
 إعداد جيوش عسكرية  ضخمة -1

 توفر قوي بشرية عاملة في مختلف المجاالت -2

 تتيح فرص ظهور المبدعين في مختلف المجاالت -3

 صعوبة توفير الغذاء -1

 صعوبة توفير األمن والحماية -2

 لتمرد واالنفصالظهور حركات ا -3

 سلبيات الحجم الصغير للسكان

 يسبب نقصا في القوى العاملة واالعتماد على العمالة األجنبية   -1

 ىمثل دول الخليج العرب لجوء الدولة إلى عقد تحالفات سياسية وعسكرية مع الدول الكبرى -2

سن والنوع الكتى تميز مجموعة بشرية عن أخرى مجموعة الخصائص السكانية ال خصائص السكان

 واللغة والديانة والحالة التعليمية... إلخ

الدين واللغة  حيث أن الخريطة السياسية فى العالم فى ايعد الدين واللغة من أهم تلك الخصائص تأثير

أو فى النزاعات السياسية بين الدول بل وفى داخل السياسية بين الدول رسم الحدود ت على أساسهما

 الدولة الواحدة

 ص السكانأهم خصائ

 تسهم المرأة على نطاق واسع في العملية اإلنتاجية الدول المتقدمة

 المرأة ألسباب دينية أو اجتماعيةتقل مشاركة  الدول النامية

 اإلعالة معدليسبب لها مشكلة في ارتفاع   ونسبة كبار السن ترتفع فيها نسبة األطفالالدول التي 

 وبأجورمنخفضة فذلك يشكل أساس القوى العاملة ألنشطتها االقتصادية ترتفع فيها نسبة الشبابالتي و

 للهجرة آثار ايجابية وسلبية سواء للدول التي ترسل المهاجرين أو التي تستقبلها    

 المستقبلة  للمهاجرين لدولا لدول المرسلة  للمهاجرينا 

 االيجابيات
 مشكلة البطالة      القضاء علي  -

 زيادة الدخل كما في مصر  -
 توفر األيدي العاملة 

 السلبيات
تؤدي إلي تفريغ الدولة من األيدي 

 العاملة خاصة الكفاءات والعقول

تعاني من مشكلة عدم التجانس بين سكانها 

 الدول األوروبية ودول الخليج كما في 
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 لتجانس السكاني للدولةيعد الدين عامال من عوامل ا       

   ألسباب تتعلق بانتشار الثقافة وتغليب  المنازعات لم يعد الدين من العوامل التى تثار من اجلها     

ف الدول ي لم ترتقي بفكرها وثقافتها لمصاالمصالح السياسية واالقتصادية إال في بعض الدول الت

  المتقدمة

عامل مهم واألفكاربين سكان الدولة الواحدة واالتصال وتبادل اآلراء واللغة وسيلة مهمة للتفاهم  تعد

 والبرتغال والسويد والنرويج وإسبانيا العربيةالدول  مثل وتماسكها قوة الدولة فى توحيد  سكانها

 إلى ضعفها ذلكيؤدي  الدول ذات اللغات المتعددة

 الدولة على قوةيمكن تعدد اللغات ال يؤثرخلى بالك ياواد انت وهيه 

 لغلات وللم يلؤثر 4 بهلا حيلث يوجلد سويسلرامثلل  رسمية فيها اكثرمن لغة بعض الدول يوجدحيث أن  

 ة وتماسكهاذلك على قوة الدول

 

 مي و التكنولوجي  في تقدم األممأثر التطور العل

مل فيها بشتى وسائل الجذب في مقابل للعالدول األخرى من علماء التسابق الدول الكبرى على جذب ت

  هجرة العقولمعاناة الدول النامية من ظاهرة 

وبداية القرن الجديد أخطر الجوانب البشرية تأثيرا في  22الـ كشفت السنوات األخيرة من القرن 

 التكنولوجياالسلوك السياسي للدول ووزنها على خريطة العالم أال وهو 

 ائل المستخدمة في عملية اإلنتاج والوسهي فن اإلنتاج أي األساليب 

نتيجة اهتمام الدول بالبحث العلمي والدعم المادي له يحدث التقدم التكنولوجي والذي يتبعه تطور في  -

 إلخ  زراعية والتجارية ...الصناعية والالمجاالت  كافة

لعقول والمهارات فتقدم الصناعة حاليا لم يعد يتحقق حيث توجد المواد الخام ولكن حيث توجد ا -

  ومثال ذلك اليابان

ًثانيااً:ًالتركيبًالقتصادى
 قتصادية من أهم مقومات الدولةتعد الجوانب اال

وقلدرة  تملكه الدولة من موارد اقتصاديةألن وزن الدول على المستوى العالمى يتحدد على أساس ما  -

 السكان على استغالل هذه الموارد

 م صور المصالح التى تربط بين األممتمثل المصالح االقتصادية أه -

الخامات الزراعية الالزمة للصناعةو إنتاج المواد الغذائية يتضمن -

حيث تعد موارد الغذاء من أهم الجوانب التى يجب أن تتوافر من داخل الدولة، أوعلى األقل االكتفاء  -

 روب الحو من الغذاء األساسى وقت األزمات الذاتى

هم متطلبات األمن من أهم نأل الموارد الغذائية حاجة للسكانيعد القمح واألرز والذرة على رأس 

 حيث يعفى الدولة والشعب من التعرض للضغوط الخارجية  القومى للدولة

 يث قدرتها على اإلنتاج الغذائىتصنف الدول من ح

  لنسبي مثل فرنساا فاء الذاتيدول لديها نوع من االكت -2   دول لديها فائض مثل كندا -1

 المواد الغذائية مثل الدول النامية في إنتاج دول تعاني نقص -3
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 التي تشتد المعادن اإلستراتيجية وخاصة الدولة أحدالعوامل المؤثرة في قوة المعادن توفر يعد -      

نظرا ألهميتها في  المنجنيز والنيكلاأللمونيوم والحديد والنحاس ومثل وقت الحروب  إليها الحاجة

  مجال الصناعات الحربية

يعد موردا اقتصاديا يمكن الدول المنتجة أن تستخدمه الذى البترول ك مصادرالطاقةلامتالك الدول  -

 كسالح يساعدها في تحقيق أهدافها السياسية واالقتصادية 

 

 ألن القوى الكبرى العالمية هى قوى صناعية ة كيزة أساسية من ركائز اقتصاد أى دولتعتبر الصناعة ر -
بضلعف  ر الصناعية تتميزالغنية والدول غيوفمصطلح الدول الصناعية أصبح مرادف للدول المتقدمة  -

  انخفاض مستوى دخل سكانهاو اقتصادها

 هى التى تعطى الدولة أهمية خاصة الصناعات اإلستراتيجية -

 

 ولة العصريةتعد وسائل النقل من األمور الضرورية للد -

 تعمل الطرق ووسائل االتصال الجيدة بين أجزاء الدولة على زيادة تماسكها الداخلى ووحدتها القومية -

 قوة الدولة االقتصادية عناصر
 مر بها المواردالكفاءة التى تستث -2تنوع مواردها االقتصادية                        -1

 عالقتها التجارية والميزان التجارى -4مدى امتالكها للتقنيات الحديثة                   -3

 مقدرة الدولة على الصمود االقتصادى ومدى اكتفائها الذاتى -5
 

ًاً:ًالقــوةًالعسكـــريةثالثاً
 وحدودها الجغرافية ماية مواردهاتعد القوة العسكرية أساسا لتحقيق األمن القومي للدولة وح

 عناصــر القــوة العسكــريــــة
 نوعية المقاتل ودرجة تعلمه وإخالصه -2 (    االحتياط -العاملة ) حجم القوى البشرية العسكرية  -1
 اإلنفاق العسكري الذي تنفقه الدولة -4     مقدار المعدات العسكرية  -3
 ة جهاز المخابرات الحربيةكفاء -6    حجم المعونات العسكرية الخارجية  -5
 

اً:ًالقوةًالتنظيمية ًرابعا
 ومستويات اإلدارة والحكم داخل الدولة وتعنى نوعية الحكومة

 ةالدول عالقة بقوة الحكومى التى لهاالتنظيم  صور

 واالستقالل الذاتى الحكومة مركزية درجة -2         التقسيم اإلدارى للدولة -1

 فى اتخاذ القرارات الدولة لتساعدها أنشأتهاالتى  المؤسسات التنظيمية -3

 عليها إحكام السيطرةالدولة و على بسط نفوذها على كل أرجاء الحكومة قدرة -4

 عالية من الشفافية والكفاءة كون اإلدارة الحكومية على درجةت أن -5

ًالدولةًأبعادًوعناصرًقوة
   رافيةالقوة الديموغ -2  شكل( -القوة المورفولوجية )مساحة  -1 

 القوة التنظيمية -5  القوة العسكرية  -4   القوة االقتصادية  -3      
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 االنتخابى بالدولة النظام السياسى و
 

ًمفهومًالنظامًالسياسى:ًًولأ
 

 فى صورته المؤسسية أوالتنظيمية فى صورته االجتماعية

نظام اجتماعى يقوم بأدوار ووظائف متعددة استناًدا إلى هو 

 وظائف هذا النظام :     إليها وة يستندأوق سلطة

 (خارجىداخلى و)تحقيق األمن  -2 المجتمع موارد إدارة -1

 من المصالح العامة قدر تحقيق أكبر -3

ت التى هو مجموعة المؤسسا

القرار  تتوزع بينها عملية صنع

 المؤسسة وهى السياسى

 القضائية والتنفيذية  و التشريعية

حيث يترتب على ذلك تجاوزات  هذه السلطات جميعها حق ممارسة واحدة أن تُمنح جهة من الخطأ

الفصل بين  مايعرف بمبدأ وهذا تُمنح هذه الصالحيات وفق الدستوروكذلك  بمصالح األفراد تضر

 السلطات

ً:ًأنظمةًاحلكمًفيًالدولةًًاثانياً
 بها من أنظمة الحكم فى العالم تختار كل دولة ما يناس

 وثقافيا ولكل منها تجربته الخاصةسيا وحضاريا الن الدول تختلف سيا

 تعتمد على : الحكم الديمقراطية أنظمة -

 تركزعلى مبدأ التداول السلمى للسلطة -2مبدأالفصل بين السلطات                       -1

 السلطات 3الـعلى أساس تنظيم العالقات بين  يتم تصنيفها و تسعى من أجل توزيع عادل للسلطة -3
 النظام شبه الرئاسى النظام البرلمانى النظام الرئاسي 

 السلطة

فيه السلطة التنفيذية 

مستقلة عن السلطة 

 التشريعية 

السلطة التشريعية والتنفيذية 

 مصدرها البرلمان

السلطة فى هذا النظام 

الرئيس مشتركة بين 

 والحكومة وينظمها الدستور

ر دو

 رئيس

 الدولة

 س السلطة التنفيذيةأر
وجود رئيس أو ملك يسود 

 وال يحكم بال سلطات

يوجد رئيس منتخب مباشرة 

من الشعب على رأس 

 السلطة التنفيذية

دور 

رئيس 

 الوزراء

 يختاره رئيس الدولة

رئيس الوزارء هو الذى 

يتولى مسئولية الحكم 

 وينتخب من الشعب

السلطة مشتركة مع رئيس 

حسب االغلبية  في  الدولة

 البرلمان

 البرلمان
يتولي السلطة 

 التشريعية فقط

مصدر السلطة والتشريع                     

 معا ومنتخب من الشعب

برلمان منتخب يشكل 

 الحكومة

 فرنسا المملكة المتحدة بريطانيا U.S.A امثلة
ً

 ثالثا:ًنظامًالنتخاباتًبالدولة
ً يتم االختيار على أساس المساواة بين المواطنين -2ًًً لالختيار االنتخابات أداة -1

 لناخبينلالتضع فوارق بسبب األصل والمنشأ  -3
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 النظام االنتخابى  -1 

 ى تنظم عملية انتخاب ممثلى الشعبهى مجموعة القواعد و التشريعات والقوانين الت              

 :ى مايل ويتم على أساسها

                           اتاالنتخاب إجراء -3        .الترشح لالنتخابات -2                    .االنتخابية تقسيم الدوائر -1

 .تحديدالفائزين -5 فرز أصوات الناخبين                -4

 تتناولها الجغرافيا السياسية  االنتخابات لها جوانب جغرافية كثيرةالجغرافيا السياسية واالنتخابات  -2

تدرس تقسيم الدولة إلي دوائر انتخابيه وعدد هذه الدوائر وحدودها ومواقعها ومساحتها وشكلها   -1

 ا وخصائصهم واستخدامات األرض في داخلها وعدد سكانه

 التصويت وأنماطه وأسبابهفي  التباين الجغرافي -3   التغيرات التي تطرأ علي الدوائر االنتخابية  -2

الرتباط الجغرافيا السياسية بالعملية االنتخابية ظهر فرع جديد في  نتيجة   جغرافيا اإلنتخابات  -3

 اندريه سيجفريد الفرنسى فيا االنتخابات والتي نشأت علي يدالجغرافيا السياسية وهو جغرا

 أهمية جغرافيا االنتخابات

 تفسير التباين في األنماط االنتخابية السائدة في مكان معين . -1

  دراسة وتحليل تغيرات السلوك التصويتي للناخب من مكان آلخر -2

 المواضيع التى تدرسها جغرافيا االنتخابات

 دراسة التباين المكاني في التصويت . -2                       ائر االنتخابية توزيع الدو -1

 تحليل اآلثار البيئية الطبيعية والبشرية والظروف االقتصادية علي سلوك االنتخابي الفردي . -3

 دراسة اثر االنتخابات علي تغيير الظروف البشرية في المنطقة . -4

 

 
 

 

 

 
 

 راف بحرية األقليات فى لغتها القومية تلجأ بعض الدول لالعت -1

كانوا يتمتعون بالحكم  كاألكراد فى شمال العراق الدولةخوفا من مطالبة تلك االقليات باالستقالل عن 

 اتى وحرية استخدام لغتهم الكرديةالذ

 يعد الدين واللغة من أهم تلك الخصائص تأثير فى الخريطة السياسية فى العالم -2

أو فى النزاعات  ستخدمان  فى رسم الحدود السياسية بين الدول على أساسهماألن الدين واللغة ي

 السياسية بين الدول بل وفى داخل الدولة الواحدة

 الجوانب االقتصادية من أهم مقومات الدولة تعد -3

على أساس ما تملكه الدولة من موارد اقتصادية، وقدرة  ألن وزن الدول على المستوى العالمى يتحدد

 على استغالل هذه الموارد ومن ثم  يكون سلوك الدولة السياسي نابعا من خلفيتها االقتصاديةالسكان 

 عوامل ترابط السكان داخل الدولة الواحدة اللغة أهم  تعد -4

 بين سكان الدولة الواحدة . اللغة وسيلة مهمة للتفاهم واالتصال وتبادل اآلراء واألفكار تعد -

 عامل مهم فى توحيد سكانها. -
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 ىالعربية ببساطة التركيب اللغوالدول  تتميز -5

الشعوب  فى توحيد ن العوامل المهمةم التى تعد العربية يتكلم جميع سكان الوطن العربي اللغةحيث 

  كأمة العربية

 2116زهر أ  للهجرة السكانية آثار إيجابية وأخرى سلبية على الدولة المرسلة والدولة المستقبلة -6

 لدول المستقبلة  للمهاجرينا لدول المرسلة  للمهاجرينا 

 االيجابيات
 القضاء علي مشكلة البطالة       -

 زيادة الدخل كما في مصر  -

 تستفيد من توفر األيدي العاملة 

 السلبيات

فإنها تؤدي إلي تفريغ الدولة من 

األيدي العاملة خاصة الكفاءات 

 والعقول

فإن الدولة تعاني من مشكلة عدم التجانس 

بين سكانها كما في الدول األوروبية ودول 

 بيالخليج العر

 يعد التركيب العمرى للسكان حسب فئات األعمار أحد عوامل قوة الدولة أو ضعفها -7

ونسبة كبار السن يسبب لها مشكلة في ارتفاع   سنة 15أقل من  الدول التي ترتفع فيها نسبة األطفال -

 اإلعالة معدل 

أما الدول التي ترتفع فيها نسبة الشباب فذلك يشكل أساس القوى العاملة ألنشطتها االقتصادية  -

 منخفضة وبأجور

 يعد الدين من العوامل التى تثار من اجلها المنازعات  -8

ألسباب تتعلق بانتشار الثقافة وتغليب المصالح السياسية واالقتصادية إال في بعض الدول التي لم 

 ترتقي بفكرها وثقافتها لمصا ف الدول المتقدمة.

 يعد الدين عامال  من عوامل التجانس السكاني للدولة. -

 االنتاج الزراعى  فى الدولة أهمية  -9

 إنتاج الخامات الزراعية الالزمة للصناعة  -  لالزمة للسكان ايوفر المواد الغذائية  -

 الكتفاء الذاتى منلعلى األقل  تعد موارد الغذاء من أهم الجوانب التى يجب أن تتوافر داخل الدولة -

 الحروب   -ء األساسى وقت األزماتالغذا

 لخارجيط اهم متطلبات األمن القومى حيث يعفى الشعب من التعرض للضغيعد االنتاج الغذائى من ا -

 يعد القمح واألرز والذرة على رأس الموارد الغذائية حاجة للسكان -11

 لتعرض للضغوط الخارجية حيث يعفى الدولة والشعب من ا ألنها من أهم متطلبات األمن القومى للدولة

 حيث قدرتها على اإلنتاج الغذائى تختلف الدول من  -11

 مما يجعلها دوال مستقرة  اإلنتاج يزيد عن حاجتها مثل كندا وبعض دول أوربدول لديها فائض من ا -

 فرنسامثل من االكتفاء الذاتى النسبى دول لديها نوع  -

ثر تبعية للدول التى جعلها أكيمما  كمعظم الدول النامية د الغذائيةدول تعانى من نقص فى إنتاج الموا -

 تستورد منها

 أهمية المعادن اإلستراتيجية -12

 والرصاص واأللومنيوم الحديد والنحاسك المعادن تشتد الحاجة إليها وقت الحروب ألن هذه

 وذلك ألهميتها البالغة فى الصناعات الحربية والمنجنيز

 وم يمنحها سالحا تستخدمه فى تحقيق أهدافهالبترول واليورانيلامتالك الدول  -13

االهداف  اقتصادي يمكن الدول العربية المنتجة ان تستخدمة كسالح لتحقيق فالبترول يعد مورد 

 م1793السياسية واالقتصادية كما حدث فى حرب اكتوبر 

 ن الدولة له بعض االثار السلبية قلة عدد سكا -14

 يؤدى لالعتماد على االيدى العاملة االجنبية -  ب للدولة نقصا فى القوى العاملة يسب -

 ا تقوم به دول الخليج العربى ممثل الى عقد التحالفات السياسية والعسكرية مع الدول الكبرى  اللجوء -
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 تعتبر الصناعة ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أى دولة -15

بح مرادف للدول المتقدمة ألن القوى الكبرى العالمية هى قوى صناعية فمصطلح الدول الصناعية أص

 .وانخفاض مستوى دخل سكانها ير الصناعية تتميز بضعف اقتصادهاومرادف للدول الغنية والدول غ

 تعد وسائل النقل من األمور الضرورية للدولة العصرية -16

 تعمل الطرق ووسائل االتصال الجيدة بين أجزاء الدولة على زيادة تماسكها الداخلى ووحدتها القومية 

 عناصر قوتهاوة العسكرية للدولة من اهم الق -17

 حيث تعد القوة العسكرية اساسا لتحقيق األمن القومى للدولة وحماية مواردها وحدودها الجغرافية.

 ليس هناك نظام حكم مثالى على مستوى العالم  -18

 تختار كل دولة ما يناسبها من أنظمة الحكم فى العالم  "أو"

 الحكم الديمقراطية وأنظمة وثقافيا ولكل منها تجربته الخاصة الن الدول تختلف سياسيا وحضاريا

 تركزعلى مبدأ التداول السلمى للسلطة -2       الفصل بين السلطات             مبدأ -1    تعتمد على : 

 والتى يتم تصنيفهاعلى أساس تنظيم العالقات بين السلطات   تسعى من أجل توزيع عادل للسلطة -3

 ن النظاميين الرئاسى والبرلمانىالنظام شبة الرئاسى نظام وسط بي -19

 وجود رئيس منتخب مباشرة من الشعب على رأس السلطة التنفيذيةألنه يتميز بالسمات التالية  -

 وجود برلمان منتخب من الشعب يشكل الحكومة -

 السلطة فى هذا النظام مشتركة بين الرئيس والحكومة وينظمها الدستور -

 ة سمات تميزة عن النظام الرئاسى تميز النظام البرلمانى بعدي -21

 وجود برلمان هو مصدر السلطة والتشريع ومنتخب من الشعب -

 رئيس الوزراء هو الذى يتولى مسئولية الحكم ومنتخب من الشعب -

 يوجد رئيس للدولة كمنصب شرفى )يسود وال يحكم ( -

 م بين السلطات يقوم النظام الرئاسى على مبدأ الفصل التا -21

 حيث يوجد رئيس على رأس الدولة يسود ويحكم ومنتخب من الشعب  -

السلطات الثالثة  التنفيذية والتشريعية والقضائية مستقلة تماما عن بعضها وكل سلطة لها اختصاصاته  -

 التى ينظمها الدستور  

 ظهور فرع جديد للجغرافيا يسمى جغرافيا االنتخابات -22

لجغرافيا السياسية بالعملية االنتخابية ظهر فرع جديد في الجغرافيا السياسية وهو الرتباط ا نتيجة -

 اندريه سيجفريد  الفرنسى جغرافيا االنتخابات والتي نشأت علي يد

 أهمية جغرافيا االنتخابات  -23

 تفسير التباين في األنماط االنتخابية السائدة في مكان معين . -

 ىآلخر أو من دائرة انتخابيه آلخرتصويتي للناخب من مكان دراسة وتحليل تغيرات السلوك ال -

 2116 ث.ع          النظام االنتخابي يقوم على عدة عمليات متتالية -24

 إجراء االنتخابات.  -3 الترشح لالنتخابات.  -2   تقسيم الدوائر االنتخابية.  -1 

 تحديد الفائزين. -5   فرز أصوات الناخبين. -4

 الختيارل االنتخابات أداة -25

 األصل بسبب فوارق تضع المواطنين وال كل بين المساواة أساس على االختيار يتم ألن بمقتضاها -

   .الناخبين لمجتمع والمنشأ
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 دولةاسية من ركائز اقتصاد أى تعتبر الصناعة ركيزة أس -1

 ألن كل القوى الكبرى العالمية هى قوى صناعية -

أن تكون ذات أثر إذا لم تساندها قدرة على تصنيع اآلالت  هجومية( -ة )دفاعي ال يمكن ألى سياسة -

 الحربية

الصناعات اإلستراتيجية تعطى الدولة أهمية خاصة مثل صناعة الحديد والصلب والسيارات  -

 واإللكترونيات والمتفجرات والصواريخ

 لة العصريةتعد وسائل النقل من األمور الضرورية للدو -2

 قل متطور ومتكامل داخل الدولة ظام ناهمية وجود ن "أو"

الطرق ووسائل االتصال الجيدة بين أجزاء الدولة على زيادة تماسكها الداخلى حيث تعمل شبكة  - 

 ووحدتها القومية 

 النقل سواء بالنسبة لنقل األفراد أو نقل السلع يقوى العالقات الداخلية والخارجية للدولة -

لمجال العسكرى إذا لم يكن هناك وسائل سريعة للنقل تتحرك عليها يتعذر الدفاع أو الهجوم فى ا -

 الجيوش واألدوات الحربية من مكان آلخر.

 أخطر الجوانب البشرية تأثيرا فى السلوك السياسى للدول  التكنولوجيا -3

اهتمام الدول بالبحث العلمي والدعم المادي له يحدث التقدم التكنولوجي والذي يتبعه تطور في حيث 

 المجاالت الصناعية والزراعية والتجارية  فةكا

فتقدم الصناعة حاليا لم يعد يتحقق حيث توجد المواد الخام ولكن حيث توجد العقول والمهارات  -

 ومثال ذلك اليابان 

 عملية االنتاج  فى دول العالم تختلف مشاركة امرأة فى  -4

الدول المتقدمة ويقل مشاركتها فى الدول حيث تسهم المرأة على نطاق واسع فى العملية االنتاجية ب -

 النامية ألسباب اجتماعية ودينية

 عوامل التجانس السكاني للدولة   من الدين كاعاملاختلف اثر  -5

  كان الدين عامال من عوامل التجانس السكاني للدولة:  قديما

 من األسباب التى تثار من أجلها المنازعات لم يعد كما كان قديما :  حديثا

اال فى بعض الدول التى لم ترقى  يب المصالح السياسية واالقتصاديةباب تتعلق بانتشار الثقافة وتغلألس

 فى افكارها وثقافتها لمصاف الدول المتقدمة .

 غة من اهم خصائص التركيب السكانياللتعد  -6

 احدةاألفكار بين سكان الدولة الوتعد اللغة وسيلة مهمة للتفاهم واالتصال وتبادل اآلراء و -

 عامل مهم فى توحيد سكانها -  فى بناء الدولة وقوتها السياسية تلعب دورا -

   ولةإحدى المقومات الحضارية المهمة فى الد -

يؤدى تعدد اللغات الى ضعف الدولة وتفككها وخاصة اذا كانت الدولة تضم أقليات لغوية ذات نزعة  -

 انفصالية مما يثير المشكالت بها 

 أحد الركائز األساسية لقوة الدولة عليمية و التكنولوجيةالحالة الت دتع -7

ألنه يؤثر فى استغالل اإلمكانيات البشرية واإلنتاج والدفاع و هذا يفسر تسابق دول العالم وخاصة  -

الكبرى على جذب اكبر عدد من العلماء اليها بشتى الطرق والوسائل فى مقابل معاناة الدول النامية 

 ول من ظاهرة هجرة العق
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 لها قواعد واضحة  االقتصادية الدولة قوة -8

 حيث يتوقف قوة الدولة االقتصادية على عدة عوامل :

 بها الموارد المتاحة.          الكفاءة التى تستغل -2تنوع موارها  االقتصادية            -1

 عالقتها التجارية و الميزان التجارى  -4    مدى امتالكها للتقنية الحديثة -3

 مقدرة الدولة على الصمود االقتصادى ومدى اكتفائها الذاتى -5

 العديد من العناصر  للقوة العسكرية -9

 ء العاملة أو بعد تعبئة االحتياطحجم القوة البشرية العسكرية سوا -1

 ة يمقدار المعدات العسكرية ومعدات القتال الرئيس -3ه    نوعية المقاتل ودرجة تعلمة واخالص -2

 العسكرى الذى تنفقه الدولة من دخلها القومى. اإلنفاق -4

 حجم المعونات العسكرية الخارجية والتى تؤثر بصورة مباشرة على حجم اإلنفاق العسكرى. -5

 الخابرات الحربيةكفاءة جهاز  -6

 هناك اوجه مختلفة من التنظيم الحكومى لها عالقة بقوة الدولة -11

 تحقيق االمن واالمان وسهولة تقديم الخدمات للمواطنيين ل ت()محافظات واليا التقسيم االدارى للدولة -1

 كزية الحكومة واالستقالل الذاتى درجة مر -2

 الموسسات التنظمية التى انشأتها الدولة لتساعدها فى اتخاذ القرارات -3

 اء الدولة واحكام السيطرة عليها قدرة الحكومة على بسط نفوذها على كل ارج -4

 رة المركزية على درجة عالية من الشفافية والكفاءةان تكون االدا -5

 ولها الجغرافيا السياسيةعملية االنتخابات لها جوانب جغرافية كثيرة تتنا -11

 تدرس تقسيم الدولة الى دوائر انتخابية وعدد هذة الدوائر وحدودها وموقعها ومساحتها وشكلها -

 م واستخدام االرض داخل كل دائرة وعدد سكانها وخصائصه

 تطرأ على الدوائر االنتخابية   التغيرات التى -

 انى فى التصويت  وانماطة واسبابهالتباين المك -

 االنتخابات  ةجغرافيتعدد مجاالت دراسة  -12

 دراسة سلوك  االنتخابى للناخبيين  -     توزيع الدوائر االنتخابية فى الدولة -

 خرىدراسة التباين الجغرافى فى التصويت من دائرة الى ا -

 تحليل االثار الطبيعية والبشرية واالقتصادية المؤثرة فى سلوك االنتخابى للفرد -

 دراسة اثر االنتخابات فى تغير الظروف البشرية فى كل دائرة انتخابية -

 

 

 

 
 

 وجود نظام نقل متطور ومتكامل بالدولة -1

 يؤدي إلي نجاح خطط التنمية واستغالل موارد الدولة بشكل فعال -1

 دارية والسياسية في جميع أنحاء الدولةيسهل سيطرة الحكومة علي األمور اإل - 2

 يسهل للدولة حركة جيوشها ونقل معداتها ونقل اإلمدادات في وقت الحرب وعند الكوارث . -3

 )التشريعية والتنفيذية والقضائية(أن تمنح جهة واحدة حق ممارسة السلطات  -2

على ذلك تجاوزات  حيث يترتب هذه السلطات جميعها حق ممارسة واحدة أن تُمنح جهة من الخطأ

الفصل بين  مايعرف بمبدأ وهذا وكذلك تُمنح هذه الصالحيات وفق الدستور بمصالح األفراد تضر

 السلطات
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 ( )  ح جهة واحدة ممارسة جميع السلطاتفي بعض األنظمة الديمقراطية يمكن من -1

 ( )  تختار المجتمعات ما يناسبها من أنظمة الحكم ولكل منها مميزاته وعيوبه -2

 ( )ي للسلطةأنظمة الحكم الديكتاتورية تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلم -3

 ( )     يتمتع البرلمان في النظام الرئاسي بالسلطة والتشريع -4

 ( )    ط بين النظام الرئاسي والبرلمانيالنظام شبه الرئاسي وس -5

 ( )    وزيع السلطة بين الرئيس والحكومةيتمتع النظام البرلماني بت -6

 ( )   البرلمانيتميز النظام البرلماني بوجود رقابة متبادلة بين الحكومة و -9

 ( )    بات على مجال السياسة دون غيرهايقتصر إجراء االنتخا -8

 ( )   ير عن المساواة بين أفرد الشعباالنتخابات أداة الديمقراطية للتعب -7

 ( )  ماعية يقوم بأدوار ووظائف متعددةالنظام السياسي في صورته االجت -12

 ( )    عبير عن المساواة بين أفرد الشعبأداة الديمقراطية للت -11

 ( )       لية االنتخابية شروط أساسية مهمةللعم -12

 ( )   ية الحكمرئيس الوزراء فى النظام الرئاسى هو الذى يتولى مسئول -13

 ( )     الية فى الحكم خالل عصرنا الحديثتتعدد النظم المث -14

 ( )     نتخابات على يد الفرنسى مونتسكيونشأت جغرافيا اال -15

 

 

 

 كل ما سبق( –الصين  –روسيا  –) أمريكا      د السكان .................  من الدول العمالقة فى عد -1

 كل اآلتى من مكونات المركب االقتصادى ما عدا  ...............   -2

 النقل والمواصالت ( –الموارد المعدنية  –حجم السكان  –) اإلنتاج الزراعى                                

 المانيا( –فرنسا  –كندا  –ل التى لديها فائض فى اإلنتاج الزراعى ............. )سويسرا من الدو -3

 السودان (  –سويسرا  –مصر  –) فرنسا  ................           من الدول التى لديها اكتفاء ذاتى -4

 ركيزة اساسية من ركائز اقتصاد اى دولة  ........تُعد . -5

 الموارد المعدنية ( -السياحة  -الزراعة  -) الصناعة 

 وزراء هو الذى يتولى المسئولية..... يكون فيه رئيس أو الملك يسود وال يحكم ورئيس الالنظام ... -6

 شبه الرئاسى( –الرئاسى  –الكونفدرالى  –البرلمانى )                                                      

 اليابان( –الواليات المتحدة األمريكية  –الصين  –) روسيا     ....أشهر نماذج النظام الرئاسي........ -9

 مسئولية الحكم في النظام البرلماني تكون في يد ............... -8

 رئيس البرلمان( -رئيس الوزراء –الملك  –) رئيس الدولة                                                  

 الصين( –دة الواليات المتح –المملكة المتحدة  –) روسيا    البرلماني ............. أِشهر نماذج النظام -7

 (فرنسا –روسيا  –الواليات المتحدة –) المملكة المتحدة      أشهر نماذج النظام شبه الرئاسي ....... -12

 جميع ما سبق( – االنتخاب -التزكية   –) التعيين  المساواة في ..... تتمثل أداة االختيار على أساس -11

 األقوى( –األغلبية  –السلطة  –) األقلية          ......           االنتخابات تعتبر عن رأى ........... -12

 هوسهوفر( –راتزل  –مونتسكيو  –اندرية سيجفريد )   ............ يد نشأ جغرافية االنتخابات على -13



   

  11  11 

 

 

 

 .................عتبر أهم المقومات حجم سكان اى دولة ي -1

 ...............تراجع دور المواد الخام كعامل يحدد قوة الدولة  -2

 ............السيطرة على الموارد االقتصادية للدول لم يعد كما كان سابقاً بقوة  -3

 من متطلبات االمن القومى ألى دولة. ................يعتبر  -4

 من اآلثار اإليجابية للهجرة عدم التجانس بين السكان كما فى دول .............. -5

 إن حجم السكان يؤثر فى قوة الدولة فى مختلف المجاالت خاصة ............  -6

 لغات ولم تؤثر ذلك على قوتهاتُعتبر دولة ................... من الدول متعددة ال -9

أثر ................ كأخطر الجوانب  21وبدايات القرن  22كشفت السنوات االخيرة من القرن  -8

 البشرية تأثيراً على سلوك الدولة

                         ........مسئولية الحكم في النظام البرلماني تكون في يد ....... -7

 شهر نماذج النظام البرلماني ............     ِأ -12

             االنتخابات تعتبر عن رأى .................        -11

 و............من األسس المنظمة لعملية االنتخابات ...........   -12
 

 

 

 

 الخصائص التى تميز مجموعة بشرية عن أخرى مثل السن والنوع واللغة والديانة  -1

 تعنى نوعية الحكومة ومستويات اإلدارة والحكم داخل الدولة -2

فللى المقللام مقلدار مللا تملللك  الدولللة ملن مللوارد اقتصللادية تحللدد وزن الللدول عللى المسللتوى العللالمى  -3

 هذه المواردوقدرة السكان على استغالل  تملكه الدولة من موارد اقتصادية األول على أساس ما

 هى فن االنتاج أى األساليب والوسائل المستخدمة فى عمليات االنتاج  -4

  وذلك ألهميتهلا واأللمونيوم الحديد والنحاسكوأهمها الخروب وقت إليها الحاجة تشتد التى المعادن -5

 الحربية الصناعات فى البالغة

الهندسلية  والصلناعات وتنقيتهلا،  معلادنال صلهر خاصلة أهميلة الدوللة تعطلى التلىالصلناعة  هلى -6

 صللناعة فيهللا بمللا الكيماويللة الصللناعاتو واإللكترونللات والطللائرات ومحركاتهللا كالسلليارات

 المتفجرات والصواريخ

 ملوارد فلى إدارة إليهلا يسلتند قوة أو سلطة إلى استناًدا ووظائف متعددة بأدوار يقوم اجتماعى نظام -9

  العامة المصالح من قدر أكبر وتحقيق الداخلى والخارجى األمن المجتمع و تحقيق

التشلريعية  المؤسسلة وهلىلسياسلى ا القلرار عمليلة صلنع بينهلا تتلوزع التلى المؤسسلات مجموعلة -8

 والمؤسسةالقضائية التنفيذية، والمؤسسة

 السللطات اللثالث ملن سللطة فكلل واحلدة هيئلة أو واحلدة يلد فلي الدوللة تمركلز سللطات علدم يعني -7

 للدستور والقانون وفقًا ومسئولياتها صالحياتها في ومستقلة منفصلة

 الشعب انتخاب ممثلى ةعملي تنظم التى والقوانين والتشريعات القواعد مجموعة -12

 إلى اللقاء ................. مع المراجعة القادمة
 (أنواع الحدود السياسية -اسية يالحدود الس)
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 الطبيعية للدولة المقومات 

 شن م م م  ت     
 

 وقعمال
 

 يقصد به موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض الموقع الفلكى :

 ؟ ليييه  هو األكثر أهمية

 يؤثر فى النشاط البشرى للسكان -2  تحديد المالمح العامة لمناخ الدولة -1

 ة التى تساعد على ثراء اإلقليمتحديد الظروف المناخي -3

  الموقع الجغرافى :

 تصنف الدول بالنسبة لليابس والماء الى دول بحرية ودول حبيسة : الموقع بالنسبة لليابس والماء -1
 

 هي الدول التى يشرف موقعها الجغرافي على مسطحات مائية مفتوحة : الدول البحرية

 أهمية الموقع البحرى للدولة

 احتكاك الدولة  حضاريا بغيرها من الدول  -2  ال الدولة بالعالم الخارجى دون عوائق وسيلة اتص -1

 السياحة الشاطئية منزيادة دخل الدولة  -4                   تمتعها بالثروات البحرية فى مياهها  -3

 ث إشرافها على المسطحات المائية تختلف الدول البحرية من حي

 شيليو  سوريا:  واجهة بحرية واحدةرف على البحر بدول تش -1

 فرنسا و المغرب و السعودية و مصردول تشرف على البحر بواجهتين:  -2

 الفلبين و اليابان و بريطانيا: ( الدول الجزرية) تشرف على البحر من جميع جهاتها دول -3
 

 البحار المفتوحةوليس لها اتصال مباشر ب التى تقع داخل اليابسهى  :الدول الداخلية ) الحبيسة (

 اوغنداإثيوبيا وأفغانستان والمرور فى اراضى الدول المجاورة مثل بتتصل بالعالم الخارجى  و 
 ثم أوروبا ثم أمريكا الجنوبية  آسيايليها  افريقياأكثر قارة تحتوى على دول حبيسة هى  -
 

 الموقع بالنسبة  للدول المجاورة : -2
 و موريتانيا و الجزائر انالتى تحدها دولت كالمغربلدول هناك دول يجاورها عدد قليل من ا -

U.S.A  كندا و المكسيكتحدها 

 دولة 11يحدها  الصينغالبا ما تتأثر الدولة بجيرنها وباالحداث التى تجرى فيها فمثال  -

 مجاورة له عيوب وبعض المزاياال لكثرة الدو

 المزايا العيوب

التى  يسبب  العديد من المشكالت مثل السودان

 يجاورها سبع دول

يؤدى الى تحقيق التعاون وزيادة قوتها مثل دول 

 غرب أوربا

 

 المواقع المركزية والهامشية  : -3
 و تمركزه فى العالم القديم مصرمثل موقع  جغرافيا لعالم  تتوسط االمواقع المركزية  -

  يالندانيوزحيث تقع على اطراف العالم مثل  موقع هامشيا دول أخرى موقعها  -

 )راجع الخريطة ياواد انت وهيه وبالش استهبال (
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 المواقع االستراتيجية :-4
الحة البحرية الشرافها وامكانية تحكمها فى طرق الما نظرة لمواقع التى تكتسب أهمية بالغهي ا

 ومن نماذجها سواء وقت الحرب أو وقت السلم الدولية أو البرية

 مضيق جبل طارق و مضيق باب المندب و السويس قناة

 

 ساحةمال
 هى رقعة االرض التى تشغلها الدولة بحدود سياسية واضحة المعالم ومعترف بها دوليا  ا:هالمقصود ب

  روسيا االتحاديةماليين الكيلومترات مثل  ابعضها تبلغ مساحتهف تباين واضح فى مساحة الدول هناك

 2مك 1التى تبلغ مساحتها اقل من  الفاتيكان على عكس دولة
 

 ات المساحة الكبيرة والصغيرةذ مزايا وعيوب الدول

 المساحة الصغيرة للدولة المساحة الكبيرة للدولة 

يا
زا

لم
ا

 

تنوع وبالتالى ى تنوع فى التركيب الجيولوج -
 روسيا االتحادية و نالصيكـ : الموارد المعدنية 

 U.S.A و
 ( افتكروها معايا ) تتبنى نظرية الدفاع بالعمق -

تضم عدد كبير من السكان يمكنهم استغالل  - -
 االقتصاديةها موارد

فرصة إبعاد مصانعها  تتيح وقت الحرب -
  مناطق العدوان عن وسكانها

 ضبط الدولة وإدارتها بسهولة -
  جميع أجزاء الدولةوتطوير تنمية  -

ب
يو

لع
ا

 

 ج منها إلى جهود وإمكانيات كبيرةتحتا -
 ة األطرافلسيطرة على أجزائها المتراميل

يسهل اختراقها فى حالة الحرب مثل 
اثناء  بلجيكا و ندالوهسيطرة المانيا على 

 الحرب العالمية الثانية
بالكوارث الطبيعية اذا كثيرا  تأثير ت

 تعرضت لها كالزالزل واالعاصير 
 

 ـكلشال
 تختلف الدول من حيث شكلها العام، ويمكن تقسيمها إلى أنواع مختلفة وهى

 المحتوى ) الجيوب ( -المجـــزأ  -المستطيل) الشريطي (  -و المندمج المنتظم أ

 

 و فرنسا مثلولة إلى اطرافها متساوية تقريبا تكون المسافة من وسط الد  الشكل المنظم ) المندمج ( :

 وهو أقرب إلى الدائرة بلجيكا و مصر

 ت الدول ذات الشكل المندمجمميزا

 لتساوى ابعاد الدولة اتصال وسيطرة على أجزاء الدولةقدرة الحكومة على تحقيق أفضل  -1

 نزاع الحدود              احتكاك ويقلل من  ةمساحللألن طول حدود الدولة  بالنسبة حسن اإلدارة الداخلية  -2

 توفر لجيشها الحرية المكانية للحركة  -3

 بروزمندمج ذو  هاشكلدول 

 افغانستان و الكونغومثل يبرز داخل دولة أخرى  اتبدو الدولة مندمجة عدا جزء منه          
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 ويطلق هذا الشكل على الدولة إذا بلغ طولها ستة أمثال عرضها  الشكل المستطيل )  الشريطى ( :      

 ويكون شكل الدولة قريب من المستطيل 

يساعد ذلك و ايطاليا و  شيلى و النرويج و السويدمتد بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب مثل: ت -

 على تنوع مناخ الدولة 

 وهذا ال يساعد على تنوع مناخها منغوليا و تركيابشكل عرضى من الشرق الى الغرب مثل تمتد  -
 

 للدول يأخذ الشكل المجزأ  اهو الذي تكون فيه أراضي الدولة غير مترابطة جغرافي الشكل المجزأ : 

 ثالثة أنماط هي :

  إندونسيا و اليابان التى تفصل المياه بين جزرها مثل يةوهى الدول الجزر بحرية مجزأة :

كنداوتفصل بينهما  U.S.Aالتابعة  أالسكامثل:  التى تفصل بين أراضيها دول أخرىبرية مجزأة : 

التى يكون جزء من أراضيها متصل مع اليابس والجزء اآلخر موجود كجزيرة  : برية بحرية مجزأة

 واللتين تنفصالن عنها بمياه البحر المتوسط صقلية و سردينيا وجزيرتي إيطاليافى البحر مثل: 
 

 حاطة من جميع الجهات بدولة واحدةيطلق على الدولة الم الشكل المحتوى ) دولة الجيبية (  :

 راضى واجواء الدولة المطوقة لها واليمكن الوصول اليها اال بالمرور فى ا

 .إيطاليا دولةالمحتواة ب ان مارينوسو   جنوب إفريقياالمحتواة بدولة  ليسوتومثل 

  

 ناخمال
ن يؤثر فى العديد موأهمية الدولة ووزنها السياسى يؤثر المناخ بشكل مباشر أو غير مباشر فى تحديد  

 األنشطة البشرية واالقتصادية

 المناخ المتطرف ) البارد او الحار ( المناخ المعتدل

 من فاعلية األنشطة البشرية  يزيد -

 ول حوض البحر المتوسطدمعظم ك

وجعلها مناطق خالية أو  من فاعلية األنشطة البشرية حدي -

 بفعل البرودة كندا وشمالروسيا  شمال قليلة السكان مثل:

 بفعل الحرارة والجفافالصحاري الحارة فى معظم إفريقيا 

 يؤدى إلى : التنوع المناخى للدولة

 يساعد على االقتصادية اإلنتاج الزراعي األنشطةحيث التنوع فى  االكتفاء الذاتياالقتراب من 

 نموذج لهذا التكامل  U.S.A وتمثلالتكامل بين أقاليم الدولة وتعزيز وحدتها الوطنية 

 نولوجيا وتأثيرة على المناخ التقدم العلمي والتك

 ة ة الحديثوالزراع وسائل التكييفمن أثر المناخ السلبي على الدولة من خالل التقدم فى يقلل 

 ضاريسـتال
 تضاريس التى تتشكل منها أراضيهاتختلف دول العالم من حيث مظاهر ال

 اليابان و سويسرال كاجبغلب أراضيها أدول  -       ألمانيا و هولندا مثل: يةسهلغلب أراضيها أدول 

 البرازيل و مصردول متنوعة  التضاريس مثل 

 لةة الدوالعوامل المؤثرة فى قوتعد المظاهر التضاريسية من 

 فى توزيع السكان فى الدولة تؤثر -2  سير العمليات العسكرية  تحدد -1

 طبيعة األنشطة البشرية على نوع المظهر التضاريسي السائد فى الدولة تعتمد -3

     فى مدى استثمار موارد الدولة  المائية والمعدنية تؤثر -4           
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 لعالمة تؤثر فى توزيع سكان امظاهر تضاريسيال
  تتنوع السهول فى العالم ما بين سهول فيضية وصحراوية وساحلية لالسهــو -1

 حول األنهار الكبرى هى المهد األول الذي أقام فيه اإلنسان حضارته األولى السهول الفيضية الواسعة

 ةيجابية على الدولوكلما زادت مساحة السهول فى الدولة كان لذلك اثار ا

 على الدولةول للسهثار إيجابية اآل

 حيث:زيادة قوة الدولة إقتصاديا 

 نهر النيل فى مصرل وسه مثلتنوع اإلنتاج الزراعي  -1

 لسهولة النقل والمواصالت وإنشاء البنية التحتية  واألنشطة الصناعية والتجاريةتطور العمران  -2

  اني أكبر كتلة سكانية فى العالمالذي به ث العظيمالسهل األوربي مثل: 

 أكثر من نصف سكان العالم  التى بها هول آسيا الموسميةسو 

  اوتعزيز الوحدة بين سكانه ثقافيسهولة االتصال واالمتزاج ال -3

 على الدولةللسهول  السلبيةثار اآل

 وأقل منعة أثناء تعرضها لالحتالل حيث تجعل الدولة مكشوفة

 المرتفعات:  -2

 حولهامناق  محمية وتكشف المناق  المجاورة  ألنها مم عادة أن تنش  فى مناق  ببليةتفضل األ -

 الجوانب االيجابية للجبال
 ألنها تشكل مواقع إستراتيجية فى المراقبة والدفاع نح الدولة مزيد من القوةتم -

 فرنسا و إسبانيابين  البرانسالدول كجبال تشكل حدودا طبيعية واضحة بين كثير من  -

للتزلج على الثلوج  أو جبال بالد الشاممثل  لالصطياف سياحية فى كثير من الدول مناطقتشغل  -

 جبال األلب فى أوربامثل   شتاء

 بها الثروات المعدنية التى تعد أساس الصناعة -

 للجبال السلبيةالجوانب 
 الشاملة إعاقة تحقيق التنمية -  الدولة االتصال بين أجزاء صعوبة -

 فى إسبانيا كتالونياأقلية إقليم ثل مت االنفصال لبعض األقليا تعزيز روح -
 

 السياسى واتخذت بعضها كحدود سياسية   الدولة ظاهرات تأثيرا فى كيانالمن اكثر تعد   ار : االنه-3

  تثير االنهار الدولية التى تشترك فيها اكثر من دولة بعض المشاكل السياسية -

التى تعد االنهار الدولية بمثابة طرق  لحبيسةابها وخاصة الدول  المالحة الدوليةاو  اقتسام المياهفى 

 .مثل نهر الراين ونهر الدانوب اتصالها بالعالم الخارجى

 ات الطبيعىـبــنال
وتكيف مع  ثافته أو فى نوعهولم يكن لإلنسان دور فى نموه أو ك هو النبات الذي يغطي سطح األرض

 سالمياه والتضاريوالظروف الطبيعية من حيث المناخ والتربة 

 اليابس من مساحة٪22غطى الغابات ت     ات :الغـابــ -1

 .إنتاج األخشاب لبناء وصناعة السفن واآلثاث -1:   تهاهميأ

 توفير المطاط الذي يعتبر مهم للطائرات والسيارات -2 

 ستخدام أشجار الغابات فى توفير العديد من األدوية والمستحضرات الطبية -3 

 للجوء إليها واالحتماء فيها فى حالة الحربتوفر أماكن يمكن ا -4 



   

  1  5 

 

 أنها عرضة للعديد من االنتهاكات ورغم الفوائد العديدة التى يجنيها اإلنسان من الغابات إال

 على التوازن البيئي للحفاظالبد من وضع القوانين والتشريعات لحماية الغابات 

 ولذلك يجب المحافظة عليها  رئة العالمالغابات تمثل 

 تنمو فى المناطق التى تكون كمية األمطار فيها غير كافية لنمو األشجارـش لحشـائا -2

 دور الحشائش على مر التاريخ
 كانت أهم مناطق الرعي فى العالم : العصور القديمة

المراعى الطبيعية بعض الدول حيث تعد من اهم مناطق على نمو اقتصاد   تساعد : العصرالحالى

 األرجنتين و استراليايزيد من انتاج االلبان واللحوم والصوف كما فى   للثروة الحيوانية  مما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبة لدوائر العرض األكثر أهمية الموقع بالنيعد  -1

 يؤثر فى النشاط البشرى للسكان -2  تحديد المالمح العامة لمناخ الدولة -1

 تحديد الظروف المناخية التى تساعد على ثراء اإلقليم -3

 دي  أهمية المواقع البحرية للدولل تحدد مهناك عوام -2

 لظهير الساحلى لهاا -   أهمية المسطحات المائية  -    لطول السواح -

 أهمية الموقع البحرى للدولة  -3

 وسيلة اتصال الدولة بالعالم الخارجى دون عوائق أو دون تحكم دولة أخرى.   -

 زيادة احتكاك الدولة  حضاريا بغيرها من الدول -    

 تمتعها بالثروات البحرية المختلفة الموجودة فى مياهها اإلقليمية.  -    

 زيادة دخل الدولة الناتج عن السياحة الشاطئية على طول سواحلها. -    

 اهمية الغابات كمورد وعنصر من المقومات الطبيعية للدولة  -4

 لذي يعتبر للطائرات والسيارات.     توفير المطاط ا - خشاب لبناء وصناعة السفن واآلثاث     إنتاج األ -

 أشجار الغابات فى توفير العديد من األدوية والمستحضرات الطبية.تستخدم  -

 حرب التوفر أماكن يمكن اللجوء إليها واالحتماء فيها فى حالة  -

 تعد الغابات أحد مصادر الدخل القومى لبعض الدول. -

 غابات عات لحماية الالبد من وضع القوانين والتشري -5

 لمحافظة عليها من أجل صحة البيئةتمثل رئة العالم ولذلك يجب افهى  محافظة على التوازن البيئيلل

 لعبت الحشائش دور امهما  فى التاريخ -6

 أهم مناطق الرعي فى العالم : العصور القديمة

ية تساعد وفرة الحشائش على نمو اقتصاد بعض الدول  حيث تمثل مراعى طبيع  العصر الحالى :

 كما فى االرجنتين و استراليا . د من انتاج االلبان واللحوم واألصوافللثروة الحيوانية مما يزي
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 الدولية بالنسبة للدول الحبيسة  اهمية االنهار -7

الدانوب اللذان و  لعالم الخارجى مثل  نهرى الراينتعد  األنهار الدولية بمثابة أحد طرق اتصالها با

 الدول الحبيسة فى اوروبا يلة اتصال لبعض يعتبر وس

  الجبال لها آثار سلبية على الدولة -8

 إعاقة تحقيق التنمية الشاملة -2 صعوبة االتصال بين أجزاء الدولةوجود الجبال   -1

 يم كتالونيا فى إسبانياإقل ةاألقليات فى بعض الدول مثل: أقليتعزيز روح االنفصال لبعض  -3

  هم في زيادة قوة  الدولعات  تساهناك بوانب ايجابية للمرتف -9

 تعتبر الجبال عامل دفاعى للدولة "أو"

 ألنها تشكل مواقع إستراتيجية فى المراقبة والدفاع. الدولة مزيد من القوةتمنح  -1

 طبيعية واضحة بين كثير من الدول كجبال البرانس بين إسبانيا وفرنسا. حدودتشكل  -2

أو  الصطياف مثل جبال بالد الشامإما ل مناطق سياحية ة فى كثير من الدولتشغل المناطق الجبلي -3

 مناطق للتزلج على الثلوج شتاء  مثل جبال األلب فى أوربا.

 توجد بها الثروات المعدنية التى تعد أساس الصناعة. -4

 االستراتيجية تكتسب أهمية بالغة المواقع -11

 ولية أو البريةمالحة البحرية الدالشرافها وامكانية تحكمها فى طرق ال انظر   - 

 ومضيق باب المندب قناة السويس مثل سواء وقت الحرب أو وقت السلمكبرى أهمية تكسب الدولة  - 

 ومضيق جبل طارق

 ال تعتبر الدولة التى لها شكل شريطى من الدول القوية  -11

الدفاع  غالبا ما يؤدي ذلك إلى بعض  المشاكل السياسية؛ سواء ما يتعلق باالتصال بين أجزاء الدولة أو

 عنها .

اما اذا كان األمتداد الطولى للدولة من الشرق إلى الغرب مثل: تركيا ومنغوليا، وهذا ال يساعد على 

 .تنوع مناحها

 عدة عوامل ألهمية مساحة الدولة "أو"  أهمية مساحة الدولة ال تقاس بالكيلومترات المربعة  -12

 يتناسب مع الموارد عدد السكان وتوزيعهم بما -    حجم الموارد وتنوعها -

 سهولة االتصال بكافة أرجاء الدولة. -   النظم االقتصادية والسياسية السائدة فى الدولة -

 قدرة السكان العلمية والتكنولوجية على استغالل الموارد -

 تختلف دول العالم من حيث مظاهر التضاريس التى تتشكل منها أراضيها -13

 وألمانيا هولندا لى مثلب على أراضيها الطابع السهدول يغل -

 دول يغلب على أراضيها الطابع الجبلي كسويسرا واليابان -

 دول متنوعة  التضاريس مثل مصر والبرازيل -

 ةتعد المظاهر التضاريسية من العوامل المؤثرة فى قوة الدول -14

 .تؤثر التضاريس فى النواحى العسكرية فهى التى تحدد  سير العمليات العسكرية -

 .طبيعة األنشطة البشرية إلى حد كبير على نوع المظهر التضاريسي السائد فى الدولةتعتمد  -

 .تؤثر التضاريس فى مدى استثمار موارد الدولة  المائية والمعدنية -

 تؤثر التضاريس فى توزيع السكان فى الدولة -
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 االمتداد العرضي لتركيا ومنغوليا  من الغرب للشرق -1

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

 من الشمال للجنوب وشيلىاالمتداد الطولي اليطاليا  -2

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

 ية )المحتواه(الشكل المحتوي للدولة الجيب -3

تتبع الدولة المحاطة بدولة واحدة من جميع جهاتها الدولة المجاورة لها فى سياستها الداخلية  

والخارجية، مما يضعف قوتها السياسية واالقتصادية والعسكرية؛ لذا تسعى الدولة المحتواة للحفاظ 

  ة مع الدول المحيطة بها على عالقات  ودي

 المناخ المعتدل للدولة أقتصاديا -4

يزيد من فاعلية االنشطة ولة، يساعد على تقدمها وتطورها ويعد المناخ المالئم موردا من موارد الد

 البشرية فى مختلف المجاالت.

 للدولة اقتصاديا المتطرف )الحار أو البارد( المناخ   -5

 مما يؤدي إلى إعاقة تطور الدولة وتقدمها . رية واالقتصاديةمن األنشطة البشيؤدي الي  الحد 

 التنوع المناخي للدولة -6

 االقتراب من درجة االكتفاء الذاتي؛ حيث التنوع فى اإلنتاج الزراعي الذي يعمل على تنوع األنشطة -

 مما يؤدي إلى التكامل بين أقاليم الدولة وتعزيز وحدتها الوطنية  االقتصادية

 اليات المتحدة األمريكية نموذج لهذا التكامل حيث يكثر فيها األقاليم المناخية وتمثل الو -

 ويجب مراعات هذا التنوع لدى الحكومة حتى تسير أمور الدولة الداخلية دون شقاق -

 العلمي والتكنولوبيا وت ثيرة على المناخ  التقدم -7

لنقل والمواصالت، ووسائل وسائل ا التقليل من أثر المناخ السلبي على الدولة من خالل التقدم فى

 والزراعة الحديثة فى البيوت البالستيكية التكييف

 

          

                   

 

 

 تظم ) المندمج ( لها مزايا عديدةالدول ذات الشكل المن -1

ى وذلك ألن أطرافها تكون علتصال وسيطرة على أجزاء الدولة قدرة الحكومة على تحقيق أفضل ا -

 متساوية من مركز الدولةأبعاد 

 وذلك ألن طول حدود الدولة يكون قصيرا بالنسبة إلى مساحتها حسن اإلدارة الداخلية للدولة -

  لجيشها الحرية المكانية للحركة توفر -الحتكاك والنزاع على الحدود     يقلل من فرص ا -

 عيوب ومزايا  الشكل الطولى للدولة له  -2

 عنها ل بين أجزاء الدولة أو الدفاع سواء ما يتعلق باالتصا السياسية المشاكل يؤدي ذلك إلى بعض -

 على تنوع المناخ واإلنتاج فى الدولة يساعد من الشمال الى الجنوب  الطولى اذا كان األمتداد -

 ى تنوع مناحهاهذا ال يساعد عل تركيا ومنغوليا اما اذا كان من الشرق إلى الغرب مثل -
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 باشر أو غير مباشر فى تحديد أهمية الدولة ووزنها السياسى يؤثر المناخ بشكل م -3

 ويتضح فيما يلى  بيعى والعديد من االنشطة البشريةحيث يؤثر المناخ فى نوع التربة والنبات الط

يزيد من فاعلية األنشطة البشرية فى مختلف المجاالت، مما يساعد على قوة الدولة  المناخ المعتدل: -

 .ظم دول حوض البحر المتوسطكما هو الحال فى مع

يؤدي المناخ البارد أو الحار إلى الحد من فاعلية األنشطة البشرية، وجعلها مناطق  المناخ المتطرف: -

بفعل البرودة، والصحاري الحارة فى معظم  خالية أو قليلة السكان مثل: شمال روسيا وشمال كندا

 .شمال إفريقيا بفعل الحرارة والجفاف

يسهم فى االقتراب من درجة االكتفاء الذاتي؛ حيث التنوع فى اإلنتاج الزراعي الذي  نوع:المناخ المت -

 يعمل على تنوع األنشطةاالقتصاديةمما يؤدي إلى التكامل بين أقاليم الدولة وتعزيز وحدتها الوطنية .

  خية.وتمثل الواليات المتحدة األمريكية نموذج لهذا التكامل حيث يكثر فيها األقاليم المنا

 للطابع السهلي آثار إيجابية على الدولة -4

 يسهم  فى  حيث

 .تنوع اإلنتاج الزراعي ووفرته كالمناطق السهلية لنهر النيل فى مصر -1

 لسهولة النقل والمواصالت وإنشاء البنية التحتية ران واألنشطة الصناعية والتجارية تطور العم -2

لتمى ا سهول آسيا الموسمميةو ني أكبر كتلة سكانية فى العالماالذي يوجد به ثالعظيم السهل األوربي  مثل

 بهاأكثر من نصف سكان العالم 

 سهولة االتصال واالمتزاج الثقافي، وتعزيز الوحدة بين سكانها، مما يقوى من سيادة الدولة عليها -3

 السهول لها آثار سلبية على الدولة  -5

 اء تعرضها لالحتالل مما يسهل  احتاللها أثن (حصانة) دولة مكشوفة، وأقل منعهحيث  تجعل ال

 تختلف الدول البحرية  حيث إشرافها على المسطحات المائية -6

 شيليو حيث دول تشرف على البحر بواجهة بحرية واحدة، مثل : سوريا  -

 دول تشرف على البحر بواجهتين مثل: مصر والمملكة العربية السعودية والمغرب وفرنسا. -

 وهى الدول الجزرية مثل: بريطانيا واليابان والفلبين. بحر من جميع جهاتهاتشرف على ال دول -

 

 

 

 

 

 يؤثر المناخ بشكل مباشر أو غير مباشر فى تحديد أهمية الدولة ووزنها السياسى  -1

 لعبت الحشائش دور ا مهما  فى التاريخ  -2

 تساعد وفرة الحشائش على نمو اقتصاد بعض الدول -3

 فى الدول كبيرة المساحة ى التركيب الجيولوجيتزيد من احتمالية التنوع ف -4

 المواقع المركزية تتوسط العالم  جغرافيا مثل موقع  نيزيالندا و تمركزه فى العالم القديم -1

 هناك تباين واضح فى مساحة الدول -6

 الدولة البرية مجزأة هى الدول الجزرية التى تفصل المياه بين جزرها -7

 الدولة المحاطة من جميع الجهات بدولة واحدة دولة الحبيسة هى التى يطلق عليهاال -2

 التقدم العلمي والتكنولوجيا يقلل من أثر المناخ السلبي على الدولة -9

 تختلف دول العالم من حيث مظاهر التضاريس التى تتشكل منها أراضيها -11

 تشغل الجبال فى كثير من الدول مناطق سياحية لالصطياف مثل جبال األلب فى أوروبا -11
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 لدول الى دول بحرية وداخلية بالنسبة الى الموقع.........تصنف ا -1

 الدول المجاورة ( - االستراتيجى – الجغرافى – ) الفلكى                                                      

 تتوقف اهمية المواقع البحرية على ...................... -2

 عدد المسطحات المائية ( - طول الساحل - دوائر العرض - الدولة) موقع                                 

 تعتبر سوريا وتشليى من الدول ذات واجهة بحرية ........... -3

 جميع الجهات( -ثالث جهات  – واجهتين – )واحدة

 تشرف كل من ............ على البحر بواجهتين بحرتين  -4

 مصر والسعودية ( -سوريا ومصر   -سوريا وتشليى  -يابان ) بريطانيا وال                                

 اوربا ( –امريكا الجنوبية  -افريقيا  –) اسيا    اكثر القارات التى تضم دول حبيسة هى قارة ........ -1

 فرنسا ( –نيوزيلندا  –البرازيل  –) الواليات المتحدة يعتبر موقع ....... من المواقع الهامشية دوليا  -6

 ولة ذات المساحة الكبيرة ان تعتمد على نظرية .........تستطيع الد -7

 القوى البحرية ( -القوى البرية  -الدفاع بالعمق  -) الذرية                                                      

 ان تكون المسافة من وسط الدولة الى اطرافها متساوية هو شكل الدولة ........... -2

 الجيوب ( –النحيل المستطيل  -المندمج ذو بروز  -) المندمج                                                 

 تعتبر........ من امثلة الدول ذات الشكل المنتظم     -9

 افغاستان ( –فرنسا  –اليابان  –) الواليات المتحدة 

  دا جزء منها هوة ما عشكل الدولة الذى تكون فية المسافة من وسطها الى اطرافها متساوي -11

 الشكل المجزا ( -المستطيل النحيل  -المندمج ذو بروز  -) المندمج  

 تعتبر دولة .............. من امثلة الدول ذو الشكل المندمج ذو بروز -11

 افغاستان ( –تشليى  –فرنسا  –) الواليات المتحدة                                           

 اذا بلغ طولها ستة امثال عرضها  .……يطلق على شكل الدولة -12

 المحتوى( -المندمج  –المجزا  –) المستطيل 

 ذو الشكل المستطيل الطولى   تعتبر دولة ........ من الدول  -13

 شيلى ( –اندونسيا  –تركيا  –) فرنسا  

 تعتبر دولة .... من الدول ذو امتداد طولى من الشرق الى الغرب   -14

 فرنسا ( –تركيا  –اندونسيا  –) شيلى 

 الشكل ....... هو تكون الدولة فيه غير مترابطة جغرافيا   -11

 المندمج ( –المجزا  –المحتوى  –) المستطيل  

 االسكا التابعة للواليات المتحدة تفصل بينهما كندا لذلك الواليات الممتحدة دولة شكلها..... -16

 محتواه( -برية وبحرية  ةمجزا -بحرية  ةمجزا - بريا ة)مجزا                                                 

 جزرتى سيردنيا وصقلية التابعين اليطاليا فبذلك تكون ايطاليا دولة شكلها ............... -17

 محتواه( -برية وبحرية  ةمجزا -بحرية  ةمجزا -بريا  ة)مجزا                                                 

 ............. اذا كانت محاطة من جميع الجهات بدولة واحدةيطلق على شكل الدولة . -12

 محتوى ( -مجزا -مستطيل  -) مندمج                                                                        

 تعتبر دول ....... من الدول المحتوى بدولة جنوب افريقيا   -19

 (التشيك  –ليبريا  –ليسوتو  –) سان مارينو 
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 يؤثر ...... بشكل مباشر او غير مباشر في تحديد اهمية الدولة   -21

 المناخ ( –الشكل  –المساحة  –) الموقع                                                                       

 انيا (الم –فرنسا  -الواليات المتحدة  -)مصر   .. نموذجا لتكامل التنوع المناخى...تمثل دولة ... -21

 يغلب الطابع التضاريسى ......... على دولة هولندا والدنمارك والمانيا. -22

 البحرى( -الهضبى -السهلى  -) الجبلى  

 

 

 

 

 تصنف الدول الى دول بحرية وداخلية بالنسبة الى الموقع......... -1

 و........................و................تتوقف اهمية المواقع البحرية على ................ -2

 على البحر بواجهتين بحرتين  و ............... تشرف كل من ............ -3

 ..............القارات التى تضم دول حبيسة هى قارة  أكبرثانى  -4

 ..... من المواقع الهامشية دوليا     .............يعتبر موقع .. -1

 تستطيع الدولة ذات المساحة الكبيرة ان تعتمد على نظرية ......... -6

 الدولة ........... ان تكون المسافة من وسط الدولة الى اطرافها متساوية هو شكل -7

 ............... الشكل المندمج ذو بروز ذو الدول من  -2

 .. هو تكون الدولة فيه غير مترابطة جغرافيا ..................الشكل .. -9

   ايطاليا.. من الدول المحتوى بدولة  ة........تعتبر دول -11

 . بشكل مباشر او غير مباشر في تحديد اهمية الدولة ...............يؤثر .. -11

 ....... على دولة هولندا والدنمارك والمانيا.يغلب الطابع التضاريسى . -12

 .................و..........تشكل المناطق المرتفعة حدود طبيعية كجبال البرانس بين .... -13

    ......................تشغل المناطق المرتفعة مناطق لالصطياف مثل جبال . -14
 

 

 

 

ا إلشرافها بالغة أهمية تكتسب التى المواقع -1  .البرية أو البحرية الدولية المالحة طرق على نظر 

 هى مواقع الدول المتوسطة جغرافيا للعالم مثل موقع مصر. -2

 هى المواقع التى تقع على اطراف العالم مثل نيو زيالند. -3

 هى الدولة التى تقع داخل اليابس وليس لها اتصال مباشر بالبحار المفتوحة. -4

 ة التى تشرف على مسطحات مائية مفتوحة.هى الدول -1

 موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. -6

 موقع الدولة بالنسبة لليابس والماء. -7

 .دولي  ا بها ومعترف المعالم واضحة بحدود سياسية المحددة الدولة تشغلها التى األرض رقعة -2

 يطلق على الدولة المحاطة من جميع الجهات بدولة واحدة  -9

 الشكل الذي تكون فيه أراضي الدولة غير مترابطة جغرافيا.  هو -11

 هى الدول التى تفصل بين أراضيها دول أخرى -11
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  أثر اإلنسان على الغابات وضح- 1
 أنها عرضة للعديد من االنتهاكات الغابات إال رغم الفوائد العديدة التى يجنيها اإلنسان من -

 .وضع القوانين والتشريعات لحماية الغابات بهدف المحافظة على التوازن البيئياالنسان بفقام  -

 ولذلك يجب المحافظة عليها من أجل صحة البيئة رئة العالمالغابات تمثل ف -

    ف   الدول اآلتية حسب أشكالها صن -2 
 فرنسا     بلجيكا     مصر

 شيلي    أفغانستان   الكونغو الديمقراطية

 منغوليا     تركيا     إيطاليا

 ليسوتو    إندونيسيا     ن اليابا

 الواليات المتحدة  األمريكية

 

 أمامك عدد من اخلرائط اخلاصة بأشكال الدول املختلفة  -3
 أيهما أكثر اهمية في الجغرافيا السياسية ؟ ولماذا ؟ -  صنف هذه األشكال   -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 إلى اللقاء ................. مع المراجعة القادمة
  الدولة لقوة البشريةالمقومات 

 النظام السياسى والنتخابى بالدولة 


	1.pdf (p.1)
	المراجعة الأولى.pdf (p.2-11)
	المراجعة الثالثة.pdf (p.12-23)
	المراجعة الثانية.pdf (p.24-34)

