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ّأحد فروع الجغرافيا البشرية الذي يھتم بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة  - ١ ّ ّ  

ّوتنظيمھا الداخلي وتأثير ذلك في قوتھا السياسية وع(قاتھا الخارجية                 : يسمى الجغرافيا ّ

   ا�قتصادية - السياسية                     د -         ج      الطبيعية      -      ب         البشرية          -أ           

  

 : ھو أول من كتب عن قوة الدولة المستمدة من توازن ثرواتھا وعدد سكانھا -٢     

  رودلف كيلين - ارسطو                  د- فردريك راتزل             ج-  ابن خلدون                 ب-        أ

  

  : ھو  بالكائن الحي الذي يمر بمراحل حياته التي تتمثل في النشأة والنضج والشيخوخةّشبه الدولة  -٣  

  رودلف كيلين - ارسطو                  د- فردريك راتزل             ج-  ابن خلدون                 ب-        أ

  

  :  ھو ) لنمو والوفاة المي(د وا (            ّعد الدولة بمثابة كائن حي تمر بمراحل الذي  - ٤ 

  رودلف كيلين - ارسطو                  د- فردريك راتزل                 ج-  ابن خلدون                 ب- أ

  

  :  ھو  م١٨٩٧عام ) الجغرافيا السياسية ( يرجع إليه الفضل في كتابة أول مؤلف يحمل عنوان  -٥

  رودلف كيلين - ارسطو                  د-زل                 ج فردريك رات-  ابن خلدون                 ب-أ

  

  :   على يد م١٨٩٩ظھر مصطلح الجيوبولتيك عام  - ٦

  رودلف كيلين - ارسطو                  د- فردريك راتزل                 ج-  ابن خلدون                 ب-أ

  

   -:من الجوانب التي تھتم بھا الجيوبوليتك   -٧

ّتھتم بتحليل المقومات الطبيعية والبشرية للدولة -أ   ّتدرس إمكانات الدولة الفعلية -                          بّ

ًتضع تصورا لمستقبل الدولة -                                                        دتنظر للدولة ككيان ثابت -ج
  

  

  -:لسياسية    من الجوانب التي تھتم بھا الجغرافيا ا-٨

ًتضع تصورا لمستقبل الدولة -                                                         بتنظر للدولة ككيان ثابت -أ
  

  ّ في مجال السياسة الخارجية -                                                       دتنظر للدولة ككائن حي -ج

  

  :منھا ّسية بعلوم متعددة ترتبط الجغرافيا السيا -٩

   جميع ما ذكر -           د وا�قتصاد  -              جّوالعلوم السياسية  -          ب التاريخ  -أ

  

   -: المرتبطة بالنظام العالمي الجديد  ّالتكت(ت ا\قتصادية ا]مثلة على  من – ١٠

   السوق ا�وربية المشتركة- كتلة عدم ا�نحياز         د-     ج  حلف وارسو  -  حلف شمال ا�طلسي          ب-         أ

  

  ّتسيطر على السلطات المحلية  وحكومة واحدة  مجلس نيابي واحد  يوجد فيھا   من ا\مثلة على دولة موحدة - ١١ 

  -  :أقليم الدولة جميعھا   في                 

      جميع ما ذكر - فرنسا                            د-  اليابان                  ج- ب ا�ردن                          -           أ

  

  ّتسيطر على السلطات المحلية وحكومة واحدة  مجلس نيابي واحد  يوجد فيھا من ا\مثلة على دولة موحدة     -١٢

  :  أقليم الدولة جميعھا      في           

                استراليا- سويسرا                     د-  اUمارات                   ج-               باليابان                   -أ

  

  ّ تكون الدولة مقسمة إلى وحدات إدارية كالو\يات أو المحافظات وتتمتع با\ستق(ل الذاتي  عندما - ١٣

  : ة  يكون نوع وشكل  الدولّباستثناء الشؤون المالية والدفاع    

   فدرالي - كونفدرالي              د- موحدة                    ج- بسيطة                        ب-أ

                                     الجغرافيا السياسية             الوحدة الرابعة      

 الفصل ا�ول                              مقدمة في دراسة الجغرافيا السياسية 



 ٠٧٩٦٣٢١٧٥٣ زكريا الرفاعي                         مدارس ا�تحاد الثانوية                \ا�ستاذ 

 ٢

   -: من ا\مثلة على الدولة الفدرالية -١٤ 

  ا�تحاد ا�وروبي  - استراليا               د- بريطانيا                 ج-  فرنسا                          ب-أ

  

   ّ انضمام دولتين أو أكثر في اتحاد حيث تتولى السلطة المركزية بعض الص(حيات١٥

ّمع احتفاظ كل دول بشخصيتھا القانونية وسيادتھا الخارجية والداخلية      ّ   :تسمى الدولة  ّ

   ة فدرالي-              دة كونفدرالي- موحدة                    ج- بسيطة                        ب-أ

   

  : من ا\مثلة على الدولة الكونفدرالية - ١٦

   السعودية - ا�تحاد ا�وروبي               د- استراليا           ج-  ا�مارات العربية                   ب-أ

  

   -: مثال ّ إلى دولة فدرالية ت تحولوكونفدرالية  دولة كانت - ١٧

   فرنسا  - سويسرا                         د-استراليا           ج -  ا�مارات العربية                   ب-أ

  

  وتحقيق أمنھا يستند إلى سطلة أو قوة تستخدم في إدارة موارد المجتمع  نظام اجتماعي   -  ١٨

ّ مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية   من خ(ل    الداخلي والخارجي    ّ   :يقصد به النظام ّ

   العسكري - السياسي                 د- ا�قتصادي                ج-       ب ا�جتماعي        -أ

  

   -: ھو الذي يعد العنصر ا]ساسي في النظام السياسيوطبيعة نظام الحكم في الدولة  الذي يحدد  - ١٩

  شريعية  السلطة الت- ا�نظمة           د- القانون                  ج- الدستور                 ب-أ

  

ّويكون على رأس السلطة التنفيذية  من قبل الشعب يقوم على انتخاب رئيس الدولةنظام الحكم الذي  - ٢٠
  :  ھو النظام والسلطة في ھذا النظام مشتركة بين الرئيس والحكومة وينظمھا الدستور

                         البرلماني- الرئاسي           د- الوارثي             ج- الجمھوري         ب-أ

  

  :  من ا\مثلة على ا]نظمة الجمھورية - ٢١

   فرنسا  - سويسرا                 د- الو�يات المتحدة ا�مريكية            ج- ا�مارات العربية     ب-أ

  

) ّالقضائيةّالتنفيذية والتشريعية و(يمثل الرئيس رأس الدولة وتكون السلطات الث(ث نظام الحكم  الذي  - ٢٢
    -: يعد   نظام ختصاصھا امستقلة ولكل واحدة منھا 

                  البرلماني                     - الرئاسي           د-       ج                        الوارثي      - الجمھوري         ب-أ
  : من ا]مثلة على النظام الرئاسي - ٢٣

   فرنسا  - سويسرا                 د- الو�يات المتحدة ا�مريكية            ج-ية     ب ا�مارات العرب-أ

 ويتولى رئيس الوزراء مسؤولية الحكم  يعد البرلمان مصدر السلطة والتشريع في النظام البرلماني  - ٢٤
  :   من  الدول يسود فيھا  يسود و\ يحكم   بينما الرئيس أو الملك في الدولة

   بريطانيا  - سويسرا                 د-        ج                          قطر     -  ب       السعودية     -أ

   -: النواب ا\ردني ب م عدد أعضاء مجلس٢٠١٦حدد قانون ا\نتخابات المعدل لعام  -٢٥

   عضوا ٨٠ - عضوا      د١٢٠ - عضوا       ج١٣٠ - عضوا          ب١٥٠ -أ

   -:عدد المقاعد المخصصة لبدو الوسط في مجلس النواب ا\ردني  -٦٢

    مقعد  ١٢ -  قماعد            د٨ - مقاعد              ج٤ - مقاعد             ب٥ -أ

        

٢٢  ٢١  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ج  د  أ  أ  ج  ج  ج  ج  ج  د  أ  د  د  د  أ  د  د  ب  ب  أ  ج  ج

  

٢٦  ٢٥  ٢٤  ٢٣  

  ب  ب  د  ب
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  القسم ا\ول 

ّنشأة الحدود السياسية كما في حدود دول شرق أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية -١   : بسبب ّ

   التوافق-  التحكيم الدولي        د- المعاھدات               ج-  الحروب                        ب–أ 

  

  -:ھي  حتى تحول دون حدوث منازعات حول استثمار الموارد حدودھا بدقة بتعيين  التي قامت الدول -٢

   الو�يات المتحدة والمكسيك  - ا�ردن وسوريا        د- مصر والسودان     ج-  فرنسا والمانيا     ب-أ

      

  _  :دود ھي الحھي حدود دائمة وثابتة وتعد من أفضل أنواع الحدود التي تفصل بين الدول الحدود التي  -٣

   الھندسية -  ج                          الحضارية  -  المستقيمه                     ج-        ب                الجبلية           -أ

  

  : كم ٣٥٠٠تزيد عن  الجبال التي تفصل الھند عن الصين وتمتد على مسافة -٤ 

   جبال ا�لب - جبال البرانس                 د- ھيما�يا                        ج جبال ال-  جبال ا�نديز                      ب-  أ

  

   - :  الجبال التي تفصل بين فرنسا واسبانيا ھي -٥

   جبال ا�لب - جبال البرانس                 د-  جبال الھيما�يا                        ج-  جبال ا�نديز                      ب-أ

  

   -: الجبال التي تفصل بين فرنسا وايطاليا ھي -٦

   جبال ا�لب -     د  جبال البرانس            -  جبال الھيما�يا                    ج-  جبال ا�نديز                      ب- أ

  

   - : جبال ا\نديز تفصل  بين  -٧

   الھند والصين - تشيلي وا�رجنتين            د-   ج                   فرنسا واسبانيا   -  فرنسا وايطاليا                   ب-أ

  

  : النھر الذي يفصل جنوب افريقيا عن نامبيا ھو نھر -٨

   الراين - ا�ورانج                     د-  سان لورانس                               ج- ريوجراند                      ب-أ

  

 ١٩٤٧مسافة تبلغة  ّبين الو\يات المتحدة ا]مريكية والمكسيك مع الحدود النھرية تسير الحدود  -٩
   -: ًمي( على طول نھر

   الراين - ا�ورانج                     د-            ج                             بوج  -     ب     ريوجراند                  -أ

  

  

       بين بولندا   حدود : تتماشى الحدود مع إحدى ضفتي النھرمثلرية التي   من طرق تحديد الحدود النھ- ١٠
   : حدود نھرودولتي أوكرانيا وبي(روسيا

   الراين -  ا�ورانج                     د-  بوج                                ج- ريوجراند                      ب-أ

  

  )محور الوادي(ًرسم خط مع أكثر النقاط عمقا من قاع النھر   من طرق تحديد الحدود النھرية- ١١

   : نھر       على طول         فرنسا وألمانيا     الحدود بين:  مثل    

   ريو جراند - ا�ورانج               د-                   جكولورادو -                 ب الراين -أ

  

    -:   مثل ّالدولي في الحدود النھرية التحكيم  إلى  الدول التي لجأت - ١٢

   قطر والبحرين - جنوب افريقيا ونامبيا              د- تشيلي وا�رجنتين             ج-  فرنسا والمانيا         ب-أ      

    

              ّ الحدود ا]مريكية كما ھو حالرسم خط وسط مجرى النھر تم تحديد الحدود النھرية حسب - ١٣
   -:      نھر  ّلمكسيكية عبرا

   الراين - ا�ورانج                     د-  سان لورانس                               ج- ريوجراند                      ب-أ

  :ّظھرت فكرة ترسيم الحدود البحرية في القرن السابع عشرفي كتابات العالم  - ١٤

  رودلف كيلين - فردريك راتزل                 د-                          ججون سلدين - ديفيز                       ب-أ

  ّالحدود السياسية                                     الفصل الثاني 
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   - : عام باتفاقيات ا]مم المتحدة الموقعة ّ بدأ الترسيم الدولي للحدود البحرية- ١٥

  ١٩٩٥ -                     د١٩٦٤ -                   ج١٩٥٨ -                          ب١٩٥٠ -أ

  

تبدأ من خط  مناطق من مياه البحار والمحيطات تشرف عليھا الدولة ولھا حق في السيادة عليھا  - ١٦
ً مي( بحريا ١٢ًالسواحل وفقا للقانون الدولي عند أدنى مستوى للجزر وإلى عمق     -:ھي  ) كم٢٢.٢( ًّ

  الخاصة   المنطقة ا�قتصادية -دولية       د المياه ال- المياه الداخلية            ج- ب المياه ا�قليمية        -أ

  

   ميل٢٠٠مسافة تصل إلى  ّمنطقة بحرية تبدأ من نھاية المياه اsقليمية باتجاه عمق البحر - ١٧

   -:ھي  ) كلم ٣٧٠.٤( جري ب        

  �قتصادية الخاصة   المنطقة ا- المياه الدولية       د- المياه الداخلية         ج- المياه ا�قليمية      ب- أ 

  

ًوتعد ملكا مشتركا بين الدول جميعھا نظرا إلى    مناطق بحرية مفتوحة \ تتبع سيادة أي دولة  - ١٨ ً ً
  : تسمى وا\ستكشاف   والصيد  والم(حة التجارة الدولية  أھميتھا في ممارسة أنشطة

    المنطقة ا�قتصادية الخاصة -ولية       د المياه الد-  المياه الداخلية         ج- المياه ا�قليمية      ب-أ

  

   - :ما نسبته أكثر من مساحة البحار والمحيطاتمن ّتشكل مساحة المياه الدولية  - ١٩

   %٥٠ -                    د% ٦٤ - ج %                           ٧٤ -      ب%               ٧١ -أ

  

  :  تفصل بين البحيرات العظمى  -  ٢٠

   أوغندا وتنزانيا -    دبين الو�يات المتحدة وكندا  - ايطاليا وفرنسا     ج-صين وروسيا             ب ال-أ

  

  

٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١   ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   

  ج   ج  ج  د  أ  ب  ب  أ  ب  أ  ب  أ  ج  ج  د  ج  ب  أ  أ  أ

  

  

  

  القسم الثاني 

  : يقع بين  كم ٢٠٠٠ العالم يصل إلى أطول حد فلكي في  الحد السياسي الذي يعد  -١

   مصر وليبيا -  مصر والسودان  د- الو�يات المتحدة  والمكسيك  ج- الو�يات المتحدة وكندا           ب-أ

  

  -  :الحد السياسي بين مصر والسودان الذي يسير مع دائرة عرض -٢

  درجة جنوبا           ٤٩ -رجة شما�        د د٢٢ - درجة شما�       ج٢٩ -جنوبا               ب درجة ٢٢ -أ

   ا�ستاذ زكريا الرفاعي                                                              مدراس ا�تحاد الثانوية 

   -  :ممتد على خط طولين مصر وليبيا ب الحد السياسي  -٣

   درجة شما� ٢٢ - درجة شما�             د٤٩  - ج درجة غربا     ٣٠ -  درجة شرقا                ب٢٥  -أ

  

   -: مثل حدود دولة ّخطوط ترسم على أبعاد متساوية من ظاھرة طبيعية من الحدود الھندسية  -٤

    نامبيا - جامبيا                         د- فرنسا                  ج-  جنوب افريقيا                    ب -١

  

   - :ملكة ا\ردنية الھاشمية  حدودھا مع   عدلت الم-٥

   فلسطين سوريا -  فلسطين والعراق             د- السعودية وسوريا        ج-  السعودية والعراق               ب- أ

  

   -: على اساس ّبعد الحرب العالمية ا]ولىأوروبا وسط رسمت الحدود   -٦

   العرق - اللغة                  د-اريخ المشترك        ج الت-  الدين                          ب- أ
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  : على اساس رسمت الحدود بين الھند وباكستان  -٧

   العرق- اللغة                  د-    ج      التاريخ المشترك     - الدين                          ب-أ

  

  الھجرات في التاريخ الحديثج عنھا اكبرونت على اساس ديني الحدود الحضارية التي التي رسمت  - ٨
  :الحدود بين 

   ا�ردن وسوريا - الھند وباكستان       د- فلسطين وا�ردن          ج-  الھند والصين         ب-أ

  

 مدة تزيد عن نصف قرن sنجازه منذ  احتاج  نھر اليرموك على الحدود السورية ا]ردنية سد على  - ٩
   -: ھو سد م٩٥٣١أن اقترح بناؤه عام 

   العالي - اتاتورك                   د- النھضة                  ج- الوحدة                   ب-أ

  

   -: من ا]مثلة على نزعات على مناطق حدودية   النزاع بين  - ١٠

   تركيا وسوريا والعراق -  د ايران وا�مارات         -  قطر والبحرين              ج-  مصر واسرائيل             ب-أ

  

   - :  من ا]مثلة على نزاع على وضع الحدود   النزاع بين - ١١

   تركيا وسوريا والعراق - ايران وا�مارات           د-  قطر والبحرين              ج-  مصر واسرائيل             ب-أ

  

عن طريق التحكيم  ّ الحدودية مع جاراتھا ّالى الطرائق السلمية لحل المشك(ت تلجأ العديد من الدول - ١٢
   -: مثل الدولي

   تركيا وسوريا والعراق - ايران وا�مارات           د-  قطر والبحرين              ج-  مصر واسرائيل             ب-أ

  

  :ھي       التي تربط البحر ا]بيض المتوسط مع البحر ا]حمرالقناة  - ١٣

   قناة السويس - ھرموز              د- البسفور                    ج-       ب بنما              -أ

  

   - : ھو   المضيق  الذي يربط بين البحر المتوسط والمحيط ا\طلسي- ١٤

   قناة السويس- ھرموز              د- باب المندب                     ج-                   ب جبل طارق-أ

   الرفاعي                              مدارس ا\تحاد الثانوية ا\ستاذ  زكريا

   

   :  ھو بالخليج العربيي الذي يربط المحيط الھند  المضيق - ١٥

   قناة السويس - ھرموز              د-                     ج باب المندب-ب جبل طارق                   -أ

  

  : ھو بالبحر ا\حمر يلھند الذي يربط المحيط ا  المضيق - ١٦

   قناة السويس - ھرموز              د-                     ج باب المندب-ب جبل طارق                   -أ

  

  ٠٧٩٦٣٢١٧٥٣ا\ستاذ زكريا الرفاعي                               مدارس ا\تحاد الثانوية     

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١   ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ب  ج  أ  د  ب  أ  ج  أ  ج  أ  ج  أ  ج   أ  ج  أ
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   -: خضھت الصحراء الغربية  ل(ستعمار -١

   ا�سباني - البرتغالي                          د-     ج              البريطاني      -  الفرنسي                      ب-أ

  

   -:راء الغربية باستثناء  تدعم جامعة الدول العربية سيادة المغرب على الصح-٢

   الجزائر - ليبيا                               د-  ج                 ا�مارات العربية     - تونس                    ب-أ

  

   - :مشكلة شط العرب وقعت بين  -٣

   العراق وايران -                   د تركيا ويران    - العراق وتركيا         ج-  العراق وسوريا                     ب-أ

  

   -: ھو ١٩١٤خط متفق عليه كحدود بين الصين والتبت في  -٤

   خط مكماھون -  خط ا�ستواء        د-  خط ماجينو                        ج-  خط بارليف                       ب- أ

  

   - :مع دولةبين السودان ومصر  النزاع على اقتسام مياه نھر النيل   -٥

   اثيوبيا - تنزانيا                        د- روندا          ج- أوغندا                      ب- أ

  

   -: حول الحدود بوليفيا وتشيلي وبيرو  طبيعة النزاع بين - ٦

  ية الھندس - الجبلية                     د- البحرية          ج- النھرية                    ب-أ

   زكريا الرفاعي                                                  مدراس ا�تحاد الثانوية 

   -:النزاع حول مضيق ھرموز بين  في المضائق حدود الدول النزاعات حول تعيين  من -٧

  والصومال  اليمن - ايران والعراق  د-  ايران وعمان      ج- ايران وا�مارات العربية           ب-  أ

  

   - : بين باب المندب النزاع حول مضيق  في المضائق حدود الدول النزاعات حول تعيين  من -٨

   الصومال وارتيريا  -  اليمن وعمان وجيبوتي   د- اليمن والصومال وجيبوتي  ج- ايران وا�مارات   ب-أ

  

   :ھا مثلت واستغ(ل ثروا الدولية اه الميا\نھار وتفاقيات بين الدول حول تقسيم أبرمت العديد من ا\ - ٩

   معاھدة روما وباريس - معاھدة باريس وبرشلونه   د- معاھدة ماستريخت  ج- معاھدة روما وبرلين  ب- أ

      

  : ا\قلية  القومية التي تعيش  مع ا\كثرية في الصين  ھم اقلية -١٠

   العرب - الكازاخ                د-  ج التاميل                - ا�فغان                    ب-أ

    

  :  من القوميات التي شكلت دو\ مستقلة بعد تفكك ا\تحاد السوفيتي مثل  -١١

   البوسنه والھرسك -  استونيا                       د- مقدونيا               ج- صربيا                 ب-أ

  

  :عد تفكك ا\تحاد اليوغس(في مثل  من القوميات التي شكلت دو\ مستقلة ب -١٢

   البوسنه والھرسك - استونيا                       د-              ج أوزبكستان -اوكرانيا                 ب -أ

  

  :من القوميات التي شكلت دو\ مستقلة بعد تفكك ا\تحاد اليوغس(في مثل   -١٣

   �تفيا  -                       دكرواتيا  -               ج أوزبكستان- اوكرانيا                 ب-أ

  : مثل ً تسمح بعض الدول في استخدام ا]قليات للغتھا خوفا من مطالبتھا با\ستق(ل عن الدولة-١٤

   التاميل في الھند - الصينين في ماليزيا   د- النسماويين في ايطاليا          ج-   ب ا�كراد في العراق -أ

  

  ّدولية في الحرب والسلمالع(قات ال                                الفصل الثالث
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  :تأسست عصبة ا\مم المتحدة عام  -١٥

   ١٩٥٠ -                       د١٩٤٥ -                ج١٩١٨ -                            ب١٩١٩ - أ

   - : تأسست ا\مم المتحدة عام -١٦

  ١٩٥٠ -  د                     ١٩٤٥ -    ج                   ١٩١٨ -                            ب١٩١٩ -أ

   :منظمة دولية تأسست  في مؤتمر ا\مم المتحدة -١٧

   برشلونه - نيويورك             د- باريس الدولي            ج-                     ب سان فرانسيسكو -أ

  

  

                
١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  أ  ج  أ  أ  ج  د  ج  ج  ج  ب  ب  ب  د  د  د  د  د

  

  

  

  

 

 

   -: الحد الطبيعي الذي يفصل ا\ردن عن سوريا ھو -١

   جبال عجلون -   د       نھر اليرموك       - نھر الزرقاء           ج-  نھر ا�ردن                            ب-١

  

  -:ھو فلسطين الحد الطبيعي الذي يفصل ا\ردن عن  -٢

   جبال عجلون -  د       نھر اليرموك        - نھر الزرقاء           ج-  نھر ا�ردن                            ب-أ

  

   -:ر ھو يرتبط بحماية أفراد المجتمع وتحقيق ا]من وا\ستقرا من مستويات ا\من الوطني ا\ردني و -٣

  قومي  ا�من ال- ا�من الداخلي     د- ا�من الدولي      ج- ا�من ا�قليمي                     ب-أ

  

ّوبين وضع دولي معين أو منطقة إقليمية  ّنتاج التفاعل بين المصالح والقيم الوطنية  -٤ تتسم بميزات  ّ
   - :  يقصد به  معينة

   ا�من ا�قليمي - السياسة الخارجية   د- ا�من ا�قليمي         ج- ا�من الوطني                  ب-أ

  :  ا]من القومي أنواع من - ٥

   جميع ما ذكر -  د             ا�من اUقليمي  -ج          ا�من الداخلي والخارجي -ب    أمن ا�فراد -أ

  : ھو ّالمعدل العالمي �ستھkك المياه في الوقت الحالي -٦

   متر مكعب للفرد سنويا ٥٠٠ -                                بًللفرد سنويا  متر مكعب١٠٠٠  -أ

   متر مرة مكعب للفرد سنويا٦٧٠٠ –ر مكعب للفرد سنويا                               ج  مت٢٠٠٠ -ج

  

  : اليھا   كمية المياه العذبة التي يمكن الوصولل  المعدل العالمي   -٧ 

   متر مكعب للفرد سنويا ٥٠٠ -                                بًللفرد سنويا  متر مكعب١٠٠٠  -أ

   متر مرة مكعب للفرد سنويا٦٧٠٠ –مكعب للفرد سنويا                               د  متر ٢٠٠٠ -ج

  

   -: قامت اثيوبيا بانشاء سد على نھر النيل يسمى سد  -٨

   النھضة - العالي                       د-  اتاتورك                         ج-  الوحدة                               ب-   أ

  

   - :ُعرف القرن العشرون بقرن حروب -٩

   الذھب ا�صفر -ا�بيض                 د الذھب - الذھب ا�سود                ج- الذھب ا�زرق             ب- أ

  

  

  ا]من الوطني وا]من القومي                             الفصل الرابع 
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   -  : العشرون بقرن حروب الحادي وُعرف القرن -١٠

   الذھب ا�صفر -لذھب ا�بيض                 د ا- الذھب ا�سود                ج- الذھب ا�زرق             ب-أ

  

   -  :حول حروب الذھب ا]زرق تعني الصراع  - ١١

   الماء - الغاز                      د- النفط                  ج-الذھب                        ب -أ

  

   -: ما نسبته من مساحتهتشكل الصحاري في الشرق ا]وسط  - ١٢

   % ٤٧  -د%                     ٩٠ -ج %                   ٥٠ -              ب    % ٨٧ - أ

  

   -: بنسبة موارده المائية المتجددة خارجهالشرق ا]وسط تقع  - ٣١

   % ٤٧  -د%                     ٩٠ -ج %                   ٥٠ -                 ب% ٨٧ -أ

  

  ا�ستاذ زكريا الرفاعي 

١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ب  أ  د  أ  ب  د  د  أ  د  ج  ج  أ  ج

  

  

  

 

ّأبرز ا]حداث في تاريخ المملكة ا]ردنية الھاشمية  التاريخ  ّ                                               

  ّأسس ا�مير عبد هللا بن الحسين إمارة شرق ا�ردن -١  

ًأصبحت ا�ردن عضوا مؤسسا لجامعة الدول الع -٢     ربيةً

   عن  ا�نتداب  البريطاني ونودي با�مير عبد هللا ملكا عليه ا�ردن استقل -٣  

  ّ حيث عرف منذ ذلك الحين باسم الممكلة ا�ردنية الھاشمية                                   

  حكم الملك طkل فترة وجيزةال  وتولى استشھاد الملك عبدهللا ا�ول  -٤  

   للملك طkل الصحية ظروفال بسبب     جkلة الملك الحسينتسلم الحكم  -٥  

  .   إلى ا�مم المتحدة الملك الحسين انضم ا�ردن أثناء حكم -٦  

  . الثاني جkلة الملك عبدهللا الى الحكم في شھر شباط  انتقل  -٧  

  

١٩٩٩ -٧    ١٩٥٥ -٦   ١٩٥٣ -٥               ١٩٥١ -٤      ١٩٤٦ -٣      ١٩٤٥ -٢         ١٩٢١ -١  

              مدارس ا\تحاد ٠٧٩٦٣٢١٧٥٣ا\ستاذ زكريا الرفاعي                                   


