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 الوحدة الثالثة :  علم دراسة اشكال سطح االرض

 1-القوى الداخلٌة :
هً الحركات التً تحدث فً باطن االرض كالزالزل والبراكٌن والصدوع 

وااللتواءات وٌطلق علٌها ) عوامل البناء ( . نتٌجة وجود مواد منصهرة 
شدٌدة الحرارة تقع علٌها ضغوطات شدٌدة فتحاول الخروج من اي منفذ 

 تجدة على سطح االرض .
 

 اشكال االرض البنائٌة : هً االشكال الناتجة عن االهتزازات الزلزالٌة 
 اوالبراكٌن او الصدوع او االلتواءات  

 

فغش : عجت اٌؾشوبد اٌزٟ رؾذس فٟ ثبهٓ االسك وبٌضالصي 

 ٚاٌجشاو١ٓ ٚاٌقذٚع ٚاالٌزٛاءاد 

ٔز١غخ ٚعٛد ِٛاد ِٕقٙشح ؽذ٠ذح اٌؾشاسح رمغ ػ١ٍٙب مغٛهبد 

 ؽذ٠ذح فزؾبٚي اٌخشٚط ِٓ اٞ ِٕفز رغذح ػٍٝ عطؼ االسك
 

 ٌنشؤ عن هذة الحركات اشكال ارضٌة متعددة  مثل :

1 – الجبال البركانٌة : مثل ) سالسل الجبال االندونٌسٌة (.               
 2 – الجزر البركانٌة : مثل) جزر كناري( 

3 – البحٌرات البركانٌة : مثل )بحٌرة تانا فً اثٌوبٌا (                     
 4 - الحرات البازلتٌة : مثل )الحرة البازلتٌة فً البادٌة الشمالٌة( 

 5 – الٌنابٌع الحارة : مثل )حمامات ماعٌن فً االردن (.

 
الجبال البركانٌة : هً مخارٌط ذات جوانب منحدرة تشكلت من المقذوفات 

 والمصهورات البركانٌة اللزجة التً تراكمت حول فوهة البركان.
  

 الحرة البازلتٌة : هً سطوح خشنة سوداء ناتجة عن انبعاث الالفا بشكل 
 مائع جدا وتحولها الى كتل صخرٌة وتعرضها الى عوامل 

 
 

 ما هً فوائد البراكٌن ؟

                     تعمل على تجدٌد القشرة االرضٌة                   – 1

تكوٌن الجبال والهضاب والسهول   - 2  

                        خروج الضغط والحرارة من باطن االرض       - 3

ـاس ذات القٌمة التجارٌة العالٌةـلها فوائد اقتصادٌة  كتوفٌر اجارااللم –4  

ر البازلت و توفٌر تربــة عالٌة الخصوبة تستغل فً تكوٌن صخو – 5

 النشاط الزراعً
 
5 - نشؤت قمة )اٌفرست ( اعلى قمة جبلٌة فً العالم )8848(م  نتٌجة ) 

 حركات تكتونٌة( 
 
2 - نشؤت اخفض نقطة فً الٌابسة  ) البحر المٌت ( 424- متر   نتٌجة 

 ) حركة صدعٌة باطنٌة 
 

 -  عوامـــل خارجٌة
االنهار  و الجلٌد واالمواج والمٌاة الجوفٌة مثل :  

 
العوامل الجٌومورفولوجٌة : هً القوى الخارجٌة كاالنهار والرٌاح 

والجلٌد واالمواج والمٌاة الجوفٌة  التً تعمل على تشكٌل معالم سطح 
االرض من خالل حت اشكال سطح االرض االصلٌة وتعدٌلها , فٌنتج عنها 

سطح االرض غٌر االصلٌةاشكال جدٌدة باسم اشكال   

 
 

 الفصل االول : علم دراسة اشكال سطح االرض
الجُىمىسفىلىحُا :  ٘ٛ  اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ذسط اؽىبي عطؼ االسك  

 ٟٚ٘ وٍّخ ٠ٛٔب١ٔخ ِىٛٔخ ِٓ صالس الغبَ :

ٟ٘ اؽذ فشٚع اٌغغشاف١ب ( ) اٌؼـــــــٍُ . اٌؾىـــــــــً , االسك 

(اٌطج١ؼ١خ  

 

 ما هي املىطىعاث التي تهخم بذساظتها؟

وــــ ) ل١بط دسعخ االٔؾذاس  , ٚاثؼبد 

اٌؾىً االسمٟ ِٚغبؽزخ , ٚاٌزٛص٠غ 

 اٌغغشاف١ب ٌظب٘شاد عطؼ االسك

ؽىً عطؼ االسك  –1

 ِٚظٙشح اٌخبسعـــــــٟ :

وـــــ )  ِشاؽً اٌزى٠ٛٓ  , ٚاٌظشٚف 

إٌّبخ١خ اٌزٟ ؽىٍزـٙب  ,  ٚاٌؾشوبد 

اٌزىز١ٔٛخ اٌزٟ أصشد فٟ ث١ٕخ 

 فخٛس٘ب (

ر١١ّض ظب٘شاد  – 2

 االؽىبي االسم١خ  

اٌضِٓ اٌزٞ رىٛٔذ ف١خ ٚ اٌّشاؽً 

اٌزٟ ِشد ثٙب ؽزٝ ٚفٍذ ٌؾىٍٙب 

اٌؾبٌٟ ٚ اٌزٕجئ  ثبٌزغ١شاد اٌزٟ 

 عزطشأ  فٟ اٌّغزمجً 

دساعخ اٌؼّش إٌغجٟ  – 3

 ٌٍظب٘شاد :  ِٓ ؽ١ش

 

 العوامل المحددة الشكال سطح االرض
غ  –ب        خصائص الصخىس  –أ  القىي التي حشكل الخظاَس

صمً جؼىس حشكل الخظاَسغ –ج                     
 

فــغش :  اٌّظٙش اٌؼبَ الؽىبي عطؼ االسك ٌُ رزىْٛ خالي ِشؽٍخ 

 ص١ِٕخ ٚاؽذح ؟ 

الٔٙب ِشد ثّشاؽً ِزؼبلجخ ػذح  رىٛٔذ ) فٟ اصِٕخ ِخزٍفخ  , ٚرؾذ 

ِغزّشح ؽزٝ االْظشٚف ٚػ١ٍّبد هج١ؼ١خ ِزجب٠ٕخ  ِٚب صاٌذ   
 

 أ – خقبئـ اٌقخٛس
٠ئصش ٔٛع اٌقخش ِٓ ؽ١ش ) اٌقالثخ , ٚاٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ ( فٟ ّٔو 

 االؽىبي االسم١خ    

. 

وْٛ رؼـــّـ١ّب ٠ٛمـــــؼ اٌؼاللــــــخ ث١ٓ فالثخ اٌقخش ِٚمبِٚخ اٌؼٛاًِ 

 )اٌخبسع١خ( اٌغ٠ٛخ ؟ 

اٌؼاللخ هـــــشد٠ــــــخ : وٍّب وبٔذ ٔغجخ اٌّؼبدْ اٌقٍجخ فٟ اٌقخٛس ػب١ٌخ 

 , صادد ِمبِٚزـٙب ٌٍؼٛاًِ اٌخبسع١خ
 

اٌقخٛس إٌبس٠خ ) اٌجبصٌذ ٚاٌغشا١ٔذ (اٌزٟ ٌذ٠ٙب لذس اوجش ػٍٝ ِمبِٚخ -

.اٌؼٛاًِ اٌغ٠ٛخ  
 

فغش : رمً ِمبِٚخ اٌقخٛس اٌشعٛث١خ ٌٍؼٛاًِ اٌغ٠ٛخ ؟           

ٔغجخ اٌّؼبدْ فٟ اٌقخٛس اٌشعٛث١خ ل١ٍٍخ فبٌجزبٌٟ رمًٍ ِٓ 

 ِمبِٚزٙب ٌٍؼٛاًِ اٌخبسع١خ 
 

 ة – اٌمٜٛ اٌزٟ رؾىً اٌزنبس٠ــــــــــظ

1  -  عوامل باطنـــــة مصدرها من باطن االرض   ) القوى الداخلٌـــة ( 
  2 -  عوامـــل خارجٌة  تحدث فوق سطح االرض 

 



 

  3 

8331735770ثامر الغرايبه   

 

ًمكً اظخخالص العذًذ مً الذالالث الجُىمىسفىلىحُت 

 بذساظت وجحلُل خؼىغ الكىخىس 
1  - تقارب خطوط الكنتور فً الخرٌطة ٌدل على ) ان المنطقة شدٌدة 

 االنحدار ( وتباعدها ٌدل على) ان المنطقة قلٌلة االنحدار( 
 

تظهر خطوط الكنتور التً تمثل مرتفعا ارضٌا شكال حلقٌا مغلقا  – 2

وتتزاٌد قٌم االرتفاع نحو الداخل بٌنما خطوط الكنتور التً تمثل منخفضا 
تؤخذ شكال حلقٌا مغلقا وتتناقص القٌم نحو الداخل .                          

الداخل   يأخذ شكل حلقي مغلق , تتزايد القيم نحوالمرتفع االرضً :  
: شكل حلقي مغلق تتناقص القيم نحو الداخل المنخفض االرضً   

 
تظهر االودٌة فً الخرائط الكنتورٌة على شكل رقم ) سبعة ( وتتزاٌد  – 3

القٌم نحو الخارج  بٌنما تظهر خطوط تقسٌم المٌاة بٌن االودٌة النهرٌة 
م نحو عن طرٌق خطوط الكنتور على شكل رقم ) ثمانٌة ( وتتناقص القٌ

على شكل رقم ) سبعة ( وتتزايد القيم نحو الخارجاالودٌة : .    الداخل   
 
 

جقىُت الاظدشعاس عً بعذ : –  
من اهم مصادر المعلومات للدراسة الجٌومورفولوجٌة ؟                    

الصور الجوٌة والمرئٌات الفضائٌة فً حال توفرها وتوفر وسائل   
ات حاسوبٌة ( تحلٌلها من ) اجهزة وبرمجٌ  

  
س : ممٌزات تقنٌة االستشعار عن بعد                                        

الدقة و السرعة فً تحلٌل البٌانات                                       – 5 

                                 تقدم معلومات وفٌرة عن االرض        –2  

تساعد فً المراقبة المستمرة للتطورات التً تحدث لظاهرات  سطح  – 3

  االرض
  

 س : اذكر المعلومات التً توفرها تقنٌات االستشعار عن بعد ؟

تحدٌد الشبكة المائٌة .                                                      - 1

                       تحدٌد تضرس المنطقة ,   وٌـــــشمــــــل :     – 2  

) تحديد المناسيب  . االرتفاعات , القمم التضاريسية , خطوط تقسيم المياة 
                        , درجة االنحدار , طول المنحدر (                     

                                               لٌل الغطاء النباتً       تح – 3

لٌل نوع الصخر  والمفاصل الصخرٌة    تح   - 4   

 

 اهم الجىاهب الخؼبُقُت لعلم الجُىمىسفىلىحُا ؟
دراسة احــــواض االنهار :  )فسر (  من اجل ) بناء الخزانات ,  – 1

والسدود المائٌة , تولٌد الطاقة , كشف الموارد المائٌة والجوفٌة 
 وصٌانتها(

.المٌــــاة والرٌـــــــاح  التربـــة ( بــة دراســــة  ) انجــراف وتعرٌـ  - 2   

تتــــــــبع تغــــٌـــــر مجـــــاري االنهــــار والقنــــــــــــــــوات  -  3

 وأثـــــــــار هذا التـــــغــــــٌـر .
دراســــــــــــة االنـــــهــــٌارات واالنــــزالقات االرضــــٌة  – 4

 والصـــخـــرٌـــة

ستثمار الصحاري واالراضً الجافة وشبة الجافة وتتبع العواصف ا – 5

 الرملٌة واثرها على نشاط االنسان .
ٌستخدم فً النواحً ) العسكرٌة والحروب ( – 6  

 
فسر : تقوم العوامل الداخلٌة والعوامل الخارجٌة بتشكٌل معالم سطح 

 االرض ) بشكل تكاملً ( ؟ /        العالقة   
  

 العوامل الداخلٌة : تعمل على انشاء ) البناء الداخلً وتشكٌل تضارٌس 
القشرة االرضٌة سواء بحركة التوائٌة او انكسارٌة او بالنشاط البركانً ( 
 ثم ٌؤتً دور العوامل الخارجٌة : التً تقوم بعملٌات )التعدٌل و التشكٌل ( 

 
 

غ –ج  صمً جؼىس حشكل الخظاَس  
ٌمكن معرفة العمر النسبً للظاهرات من خالل :                            

طبٌعة التصرٌف النهري      – 2نوعٌة الرواسب                 – 1    

اختالف المظهر العام لها – 3              

 
 

ما هً االدوات والمصادر التً تعتمد علٌها الدراس الجٌومورفولوجٌة   
  1 -  الدراسة المٌدانٌة    2 – الخرائط    3 – تقنٌة االستشعار عن بعد

 
 

  المصدر االساس للبٌانات الجٌومورفولوجٌة : الدراسة المٌدانٌة
 

 ما هً المهام التً ٌقوم بها الباحث الجٌومورفولوجً :
جمـــــع القٌاسات :     درجة االنحدار    , االطوال   , مساحة   – 1

 الشكل االرضً .      
حركة المواد االرضٌة .متابعة ورصــد وتسجٌل   - 2  

تحدٌد االتجاهات والمسافات والمناسٌب للظواهر  الجٌومورفولوجٌة  – 3

 فً منطقة الدراسة باستخدام اجهزة خاصة 
 
 

 اهم تلك االنواع من الخرائط :

الخرائط الجٌولوجٌة           – 2الخرائط الطبوغرافٌة                – 1

خرائط التربة                          – 3    

 
الخرائط الطبوغرافٌة : هً الخرائط التً تظهر  علٌها ظاهرات سطح 

االرض الطبٌعٌة والبشرٌة وٌتم رسمها بمقاٌٌس رسم كبٌرة 
)فسر(الظهار اكبر قدر من تفاصٌل سطح االرض كما انها تمثل عنصر 

االرتفاع عن طرٌق خطوط تصل بٌن المناطق المتساوٌة فً االرتفاع عن 
 مستوى ثابت هو مستوى سطح البحر .

 
خطوط الكنتور : خطوط تصل بٌن المناطق المتساوٌة فً االرتفاع عن 

 مستوى ثابت هو مستوى سطح البحر
 

الفاصل الرأسً = الفرق بٌن خطً كنتور رئٌسٌن متتابعٌن ÷ ) 
(1عددخطوط الكنتور بٌنهما +   

 
 مثـــــــــــــال :  جد الفاصل الرأسً  
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ـــــت في أشــــكــــال ظؼح الاسض  الفــــــصـــــل الــــثــــاهــــي : أثــــش العىامل الجــــٍى

 اوال : التجوٌة وانــــــــــــواعــــــــــها :

 التجوٌة : عملٌات اضعاف وتفكك وتحلل للمواد المكونة للصخور على سطح االرض بفعل) العوامل الجوٌة (

 تقــــــسم التجوٌة الى ثالثة اقسام :

التجوٌة الحٌوٌة – 3 التجوٌة المٌكانٌكٌة – 2  التجوٌة الكٌمٌائٌة – 1   

هً احد انواع التجوٌة الناتجة عن تحلل 

بقاٌا النباتات والحٌوانات الجزاء الصخر 

.مما ٌإدي الى تفتتة او تحلٌلة   

تتكون التجوٌة الحٌوٌة من خالل :           

    ما هور دور كل من فً التجوٌة ؟

مثال                  الكائنات الحٌة :    – 1

الفطرٌات التً تذٌب عناصر بعض الصخور 

 نتٌجة نموها علٌها .

2 – تقوم بعض الحٌوانات ببناء االنفاق 

وعمل حفر فً الصخور لتؤمٌن المؤوى 

 والغذاء لها ) فٌإدي( لتفتت الصخور 

3 – ٌنتج عن تحلل الحٌوانات المٌتة 

والنباتات بعض المواد ) فتعمل ( على اذابة 

مثال .                         الصخور وتحللها

 : غاز االمونٌا والدبال واالحماض العضوٌة 

4 – ٌسهم نمو جذور النباتات )فً ( توسٌع 

الشقوق الموجودة فً الصخور     )السبب 

 ( نتٌجة نموها واحداث شقوق جدٌدة  

عملٌة انفصال وتفتت الصخور دون حدوث 

  اي تغٌرات فً خصائصها الكٌمٌائٌة .

 العوامل التً تساعد حدوث هذة التجوٌة 

 1 – تجمد الماء   / بٌن كٌف      

تجمد الماء الذي ٌوجد فً ) الفواصل 

والشقوق ( الصخرٌة عندما تنخفض درجة 

الحرارة عن الصفر المئوي مما ٌإدي الى 

%( ومن ثم 9زٌادة حجم الماء بمقدار )

الضغط على جوانب الصخر مما ٌحدث 

 تصدع للصخر وتفككة .

 2 -  تعاقب الحرارة والبرودة :   ما الدور  

عندما ترتفع درجة الحرارة ) فإن( المعادن 

المكونة للصخور تتمدد بشكل متفاوت ) 

حٌث( إن لكل معدن معامل تمدد ٌختلف عن 

المعدن االخر المكون للصخر نفسة ) فٌنتج 

( عن ذلك تكون ضغوطات مختلفة داخل 

الصخر فً النهار ) وفً اللٌل ( تتقلص 

المعادن المكونة للصخر ) بسبب ( انخفاض 

 درجة الحرارة ٌإدي تكرار هذة الظاهرة الى 

تكون تشققات غٌر منتظمة )تإدي( الى 

ح الكتلة الصخرٌة . تقشر سط  

تفاعالت ) كٌمٌائٌة( بٌن الماء والمعادن    

المكونة للصخور الموجودة على سطح  

االرض . فٌنتج عنها مواد صخرٌة جدٌدة 

ذات خصائص كٌمٌائٌة مختلفة عن الصخر 

 االصلً .

 ٌنشط هذا النوع من التجوٌة :

 فً المناطق الرطبة الدافئة 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  5 

8331735770ثامر الغرايبه   

 العوامل المإثرة فً التجوٌة :

 فالصخور ) الصلبة ( اكثر مقاومة للتجوٌة من الصخور اللٌنة . 

 كما تتؤثر الصخور حسب ) لونها ( فً قابلٌتها على امتصاص اشعة الشمس . )فسر (

تسخن الصخور ذات االلوان ) الداكنة (بسرعة اكبر بشكل اوضح ــــــــــــــــــــــــ فٌتؤثر الصخر  بشكل 

 كبٌر اما االلوان ) الفاتحة ( ٌتؤثر الصخر بشكل اقل  ) السبب( تعكس معظم االشعة الساقطة علٌة

 كون تعمٌما توضح العالقة بٌن الصخر ولوته فً التجوٌة ؟

 العالقة طردٌة :  كلما كانت الصخور الوانها داكنه تسخن بسرعه اكبر مما ٌزٌد التجوٌة المٌكانٌكٌة  

نوع الصخر ولونة – 1  

تإدي زٌادة المفاصل والشقوق الى زٌادة  المساحة السطحٌة من الصخور( التً تتعرض لعملٌات  

 التجوٌة المختلفة 

اذ ٌسهم دخول الماء المحمل باالحماض الى الصخور عن طرٌق ) المفاصل ( الموجودة فٌها    

(فتتها ٌإدي تعاقب ) االنجماد والذوبان ( بٌن المفاصل الى ) تحطم الصخور وت  

المفاصل والشقوق – 2  

) فاالشكال االرضٌة القدٌمة ( اسرع بالتؤثر بنشاط التجوٌة  من االشكال االرضٌة ) الحدٌثة(    

 السبب : لتعرضها لتلك العوامل مدة زمنٌة طوٌلة .

الزمــــــن – 3  

 ) العالقة ( ٌزداد نشاط )التجوٌة المٌكانٌكٌة( على (السفوح شدٌدة االنحدار(التً تتعرض فٌها التربة ) 

لالنجراف( وتصبح صخورها معرضة لعملٌات التجوٌة المٌكانٌكٌة وفً الوقت ذاتة                       

          فان المناطق ) المستوٌة ( تكون اكثر عرضة لعملٌات )التجوٌةالكٌمٌائٌة( .

ما زاد االنحدار قلت التجوٌة العالقة بٌن التجوٌة الكٌمٌائٌة ودرجة االنحدار  ) عالقة عكسٌة ( كل

 الكٌمٌائٌة .

درجة انحدار التضارٌس  – 4  

 اهم عناصر المناخ المإثرة فً نشاط التجوٌة فً المناطق الجافة والرطبة ؟

االمطار  – 2الحرارة                – 1  

(تتؤثر على الرغم من وجود مجموعة من العوامل التً تإثر فً عملٌات التجوٌة اال ان) شدتها 

 بإختالف ) درجات الحرارة  و معدالت سقوط االمطار ( فً المنطقة .

المناخ  – 5  

           ٌمثل العالقة بٌن ) التجوٌة الكٌمٌائٌة والحرارة واالمطار (,                          ٌمثل العالقة بٌن ) التجوٌة المٌكانٌكٌة والحرارة واالمطار (
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ت:  ثالثا : الاشكال الاسطُت الىاججت عً الخجٍى

تنشؤ وتزداد  تتكون التربة من ) تجوٌة وتفتت الصخور  , وتحلل المواد العضوٌة الى حطام وذرات ( حٌث

 سمكا فً المناطق ) الرطبة الحارة ( .

التـــــربـــــة – 5  

هو الحطام المفكك الذي ٌتكون من الصخور والمعادن فً مختلف مراحل تحللها والذي ٌغطً بدورة 

 الصخور ) الصلبة غٌر المفككة ( التً تعرف بالصخور االصلٌة 

, الرٌاح ( إلرسابة فً مكان اخر ٌنتقل هذا الغطاء بفعل ) المٌاة الجارٌة  , الجلٌد   

الحطام الصخري – 2  

تنتشر   فوق االسطح الصخرٌة المكشوفة قلٌلة االنحدار ) فسر ( نتٌجة للتفاوت فً تآكل الصخر تنشؤ هذة 

الحفر بفعل ) التجوٌة (  عن طرٌق : ) التفتت واالذابة ( ٌزداد حجمها بإستمرار ) السبب ( نتٌجة تجمع 

 الرطوبة فً داخلها وما تقوم به عملٌة التمٌإ.

عملٌة التمٌإ : هو ) اتحاد الماء او بخار الماء مع بعض العناصر التً تتؤلف منها معادن الصخور حٌث 

 تتكون مركبات جدٌدة ٌزداد حجمها لٌصل الى ضعفً الحجم االصلً .

حفر التجوٌة – 3  

كتل صخرٌة متجانسة ضخمة تتقشر على شكل اغشٌة رقٌقة وتتكون عند تعرضها الى تغٌرات متطرفة هً 

(فً درجات الحرارة وتعود هذة الظاهرة الى ) تفكك الكتل الجرانٌتٌة الى اغشٌة محدبة  

قباب التقشر – 4  

 

حُت : ت الٍش  الفصل الثالث : الخعٍش

س : كون تعمٌما تبٌن العالقة بٌن حجم الحمولة المنقولة وسرعه 
 الرٌاح 

العالقة طردٌة : كلما زادت سرعه الرٌاح زادت حجم الحمولة 
 المنقولة

 
 اوال : الرٌاح كعامل حت :

تمارس الرٌاح دورها فً تشكٌل سطح االرض بتحرٌك حبٌبات 
الرمل عن طرٌق ) القفز( ثم تسقط على االرض وتضرب السطح 
وتقفز مرة اخرى وهكذا تستمر العملٌة ما بقٌت العاصفة الرملٌة 

 وهذا ما ٌطلق علٌة 
) التذرٌة الرٌحٌة (او بعملٌة الكشط عن طرٌق ) حت الرٌاح( 

لالسطح الصخرٌة وحمل الحبٌبات الرملٌة الدقٌقة وضربها 
 باالسطح المكشوفة

 
تعتمد عملٌة التذرٌة الرٌحٌة على :                                   

خشونة السطح – 2سرعة الرٌاح         – 1  
 

التذرٌة الرٌحٌة : عملٌة طبٌعٌة ٌنتج عنها ازالة ونقل المواد من 
منطقة الى اخرى بفعل ) الرٌاح ( وتعمل التعرٌة على تشكٌل معالم 

جدٌدةسطح االرض كتفتٌت الصخور وتكوٌن اشكال ارضٌة   

التعرٌة : عملٌة طبٌعٌة ٌنتج عنها ازالة المواد الصخرٌة ونقلها من 
 منطقة الى اخرى بفعل الرٌاح والمٌاة

 
ٌتباٌن نشاط التعرٌة فً المناطق الجافة عنه فً المناطق الرطبة ) تبعا 

 لنوع التعرٌة السائدة ) مائٌة او رٌحٌة (
 

 اذكر انواع التعرٌة ؟1 – تعرٌة رٌحٌة              2 – تعرٌة مائٌة 
  

 العملٌات التً تمارس الرٌاح بها دورها على سطح االرض؟

االرساب – 3النقل          – 2الحت         – 1  

 
 دور الرٌاح :

تشكٌل سطح االرض فً مساحات كبٌرة مقارنة بالعوامل االخرى 
عن طرٌق ) عملٌة الحت ( ثم تقوم بعملٌة ) نقل المواد وارسابها( 

                         مما ٌإدي الى ) تغٌر معالم سطح االرض (.  
 وتعتمد العملٌة على ) سرعة    واتجاة الرٌاح      وحجم الحبٌبات 

 

 كون تعمٌما توضح العالقة بٌن الغطاء النباتً ونشاط الرٌاح ؟   
العالقة عكسٌة : كلما زاد الغطاء النباتً قل النشاط الرٌحً وكلما 

 كانت لمنطقة خالٌة من الغطاء النباتً زاد النشاط الرٌحً
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 أ ( االشكال االرضٌة الناتجة عن عملٌات )الحت والتذرٌة( :
 

ٟ٘ اؽىبي رؾذس ٔز١غخ : ؽذ اٌش٠بػ 

ٌٍقخٛس فٟ) إٌّبهك اٌغبفخ (اٌزٟ رظٙش 

 ف١ٙب ػٍٝ ؽىً هجمبد فخش٠خ فٍجخ .

رشرىض فٛلٙب ) فخٛس ١ٌٕخ ( رز١ّض : ) 

ثزغطؼ لّّٙب ( ؽ١ش رزٛغً اٌش٠بػ فٟ 

اٌفٛافً ٚاٌؾمٛق ؽ١ش رمَٛ   )ثؾذ 

اٌقخٛس ا١ٌٍٕخ ِٕٙب( ٠قً اسرفبع ٘زح 

( ِزش . 33اٌؾٛا٘ذ اٌٝ )   

اٌؾٛا٘ذ  – 1

ٌقخش٠خا  

 

 

 التعريف

رؾذس ٔز١غخ : ٔؾذ اٌش٠بػ )اٌّؾٍّخ ثبٌشِبي 

ٌٍطجمبد اٌقخش٠خ ا١ٌٍٕخ( اٌّٛعٛدح ػٕذ 

 لٛاػذ ٘زح اٌقخٛس .

ف١ئدٞ اٌٝ : ) رآوـــً اٌطجمبد ا١ٌٍٕخ ( ػٕذ 

(وضش ِٓ ) اٌطجمبد االػٍٝ ِٕٙب (.)اٌمبػذح( ا  

رزىْٛ ٘زح اٌظب٘شح فٟ ) إٌّبهك 

 اٌقؾشا٠ٚخ ( 

اٌّٛائذ  – 2

 اٌقخش٠خ

 

 

 التعريف 

) ثغجت اٌشٚاعت اٌّبئ١خ فٟ ِٕخفل  

فؾشاٚٞ ال رٍجش ا١ٌّبح اْ رغف ِٕٗ ف١جذأ 

لبػخ اٌط١ٕٟ ثبٌزؾمك ( فزؼًّ ) اٌش٠بػ ( 

ػٍٝ رزس٠خ اٌط١ٓ إٌبػُ ِٓ ) ٚعو 

 إٌّخفل اٚ اٌؾفشح ( ف١ضداد ػّمٙب . 

ؽفش اٌززس٠خ  – 3

اٚ    إٌّخفنبد 

 اٌقؾشا٠ٚخ

اعطؼ ِغز٠ٛخ ِشفٛفخ ثؾغبسح راد ٟ٘ 

صٚا٠ب ؽبدح ؽ١ش رىؾف اٌؾغبسح ثؼذ اصاٌخ 

اٌّٛاد إٌبػّخ ِٓ ث١ٕٙب , فزجمٝ اٌؾغبسح 

 رغطٟ عبؽبد ٚاعؼخ ِٓ عطؼ االسك .

 ِضبي : ) االسدْ , ١ٌج١ب ( 

اٌؾّبد        – 4

            (

اٌقؾبسٞ 

 اٌؾغش٠خ (

ٔز١غخ اصاٌخ اٌغضء االوجش ِٓ اٌغطؼ 

ثفؼً ) ؽذ اٌش٠بػ (  اٌقخشٞ  

فزجمٝ اعضاء فٍجخ ) ِمبِٚخ ( ِٓ اٌغطؼ 

 اٌقخشٞ  ػٍٝ ؽىً رالي ِؼضٌٚخ ِٕفشدح . 

اٌزالي  – 5

اٌقؾشا٠ٚخ 

 اٌّؼضٌٚخ .

 

 ب ( االشكال االرضٌة الناتجة عن عملٌات )االرساب الرٌحـــــً( .

صحاري العرق  – 3التموجات الرملٌة    – 2الكثبان الرملٌة   – 1

النباك -- 5تربة اللوٌس     – 4          
 
لكثبان الرملٌة : هً تجمع من الرمل على سطح االرض على شكل 
كومة ذات قمة , وتغطً مساحات شائعة من الٌابسة وتقدر مساحة 

( ملٌون كم مربع4777هذة المناطق بـــــــ )  
 
 

 تتخذ الكثبان الرملٌة مجموعه من االشــــــكــــال :
1 – الكثبان الهاللٌة: كثبان رملٌة تنشؤ فً المناطق التً تهب 

 الرٌاح فٌها من جهه واحده  مثال االردن  
2 – الكثبان الطولٌة ) كثبان السٌف : تنشؤ فً المناطق التً تهب 

الرٌاح فٌها من اتجاهٌن وتظهر على شكل خطوط مستقٌمة مثل 
  والصحراء الكبرىشبة الجزٌرة العربٌة  

3 – الكثبان النجمٌة: لها قمة واحدة تشبة النجمة تظهر فً 
 المناطق التً تتناوب الرٌاح فً هبوبها من )اتجاهات عدة (

تركمانستان , شمال غرب الهند     
  اجزاء من الصحاري االسترالٌة

 العوامل التً تعتمد علٌها عملٌة الحت الرٌحً :
1 – اتجاة وسرعة الرٌاح : كلما زادت سرعتها زاد حت الصخور 

   وكلما تغٌر اتجاهها زادت عملٌة الحت
2 – تفاوت حمولة الرٌاح: ٌزداد تؤثٌرها فً تشكٌل سطح االرض 

 اذا ما استخدمت حمولتها من المفتتات الصخرٌة 
3 – صالبة الصخر وتجانسة: فً ) الصخور اللٌنه( نشطه مثل 

الصخور  مثل) الصخور الصلبة(ضعٌفة     الصحور الجٌرٌة
 المتحولة(

 
 

اح كعامل هقل  الٍش
:             تقوم الرٌاح بنقل حمولتها من المفتتات وذلك باتجاهٌن

   ) هبوطا وصعودا ( مما ٌساعد على تكوٌن ) العواصف الغبارٌة (
 
 

 الوسائل التً تقوم من خاللها الرٌاح بعملٌة النقل :
 1 – التعلق           2  – القفز      3  - الزحف

 

1 – التعلق : تقوم الرٌاح بنقل جزءا من  حمولتها من ) الغبار 
 والحبٌبات الدقٌقة(

 وٌعتمد بقائها على ) وزنها       وصغر حجمها     وقوة الرٌاح (
ال تستطٌع الرٌاح الحفاظ على جزٌئات رملٌة ) كبٌرة الحجم ( التً 

 ٌزٌد قطرها عن )272(ملم

 

2 – القفز: تتم نقل المواد االكبر حجما من خالل القفز  ولهذاة 
العملٌة الدور االكبر فً ) الحت الرٌحً ( حٌث تنقل الرٌاح نحو ) 

 ) %75 
 

3  - الزحف: تقوم الرٌاح بنقل الرمال الخشنة نسبٌا عن طرٌق) 
(ملم بشكل 2752التدحرج او االنزالق ( التً ٌفوق قطرها عن )

 بطًء ولمسافات محدودة 
 
 

 الرٌاح كعامل ارساب
تقوم الرٌاح بعملٌة ) ارساب( حمولتها بعد ان ) تضعف قدرتها  , 

 وتصبح غٌر قادرة على حملها (.
 
 

 اشكال المواد التً تقوم الرٌاح ترسٌبها :

1 – تربة اللوٌس : تربة ناعمة دقٌقة الحبٌبات تحملها الرٌاح 
 لمسافات بعٌدة اكثر المناطق انتشارا ) وسط اسٌا , امرٌكا الجنوبٌة

  

2 – الكثبان الرملٌة: تجمعات رملٌة تذروها الرٌاح باشكال عدة 
  وتنقلها بحٌث تتحرك من مكان الى اخر

 
ٌنتج عن التعرٌة الرٌحٌة نــــوعان من االشــــكال االرضٌة 

 التضارٌـــســٌة :
 أ ( االشكال االرضٌة الناتجة عن عملٌات الحت والتذرٌة 

 ب ( االشكال االرضٌة الناتجة عن عملٌات االرساب الرٌحً
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ت املائُت  الفصل الشابع : الخعٍش

2-الطاقة النهرٌة :عند حركة الماء فً المجرى النهري تتحول الطاقة 
الكامنة الى طاقة حركٌة والتً بدورها تقوم بعمل جٌومورفولوجً ) مما 
ٌإدي( الى تشكل معالم سطح االرض من خالل ثالث عملٌات رئٌسٌة :    

) الحت , النقل , االرساب (                       
 
 

 العوامل التً تعتمد علٌها الطاقة النهرٌة:

كلما زادت ) كمٌة المٌاة الجارٌة( فً القنوات 
 النهرٌة )زادت الطاقة النهرٌة (  عالقة طردٌة

كمٌة  – 1

 المٌاة الجارٌة
تزداد السرعة فً المناطق المنحدرة ) 

 الحوض االعلى ( 
تقل سرعتها فً المناطق قلٌلة االنحدار ) 

 الحوض االدنى ( .

سرعة  – 2

 المٌاة الجارٌة

 فسر : ٌإثر شكل القناة النهرٌة فً طاقته ؟
النة ٌستنفذ النهر جزءا من طاقتة فً عملٌات 

 ) حت القناه النهرٌة ( من خالل االحتكاك  
فسر  : ٌعد الشكل ) نصف الدائري ( اقل 

 االشكال استنفاذا للطاقة  ؟ لقلة االحتكاك . 

شكل  – 3

 القناة النهرٌة

 

 -العوامل المإثرة فً العملٌات النهرٌة :

كلما ) زادت ( صالبة الصخور ) قل ( اثر 
العملٌات النهرٌة فً تشكٌل معالم سطح 

 االرض .            )عالقة عكسٌة(

نوع  – 1

 الصخر

كلما ) زادت( درجة االنحدار  ) زادت ( قدرة 
النهر على تشكٌل معالم سطح االرض          

           ) فسر(  بسبب زٌادة سرعة الماء.  
    ) العالقة طردٌــــة (

درجة  – 2

 االنحدار

هً كمٌة المٌاة التً تجري فً النهر عند 
نقطة محددة فً وحدة الزمن وتقاس ) م 

 مكعب / ثانٌة (.
كلما ) زادت ( كمٌة التصرٌف للنهر  ) زادت ( 
الكتلة المائٌة ومن ثم ) زٌادة ( الطاقة النهرٌة 

.                       فً عملٌات الحت والنقل 
 ) العالقة طردٌة (

كمٌة  – 3

التصرٌف 
 النهري

 هً المسافة ) االفقٌة ( بٌن جوانب النهر  .
كلما ضاقت المسافة ادى الى زٌادة سرعة 

.النهر ومن ثم زٌادة قدرته على الحت .  

عرض  – 4

 قناة النهر

 ٌعٌق الغطاء النباتً الجرٌان السطحً للمٌاة  .
ٌقوم النبات بامتصاص الماء بوسطة جذورة 

,وبذلك ) تقل ( كمٌة المٌاة الجارٌة وتتناقص 
.      ) العالقة عكسية (طاقتة الحتٌة   

الغطاء  – 5

 النباتً

 

انواع التعرٌة المائٌة :                                                   

التعرٌة الساحلٌة  – 3 التعرٌة الجلٌدٌة   – 2 التعرٌة النهرٌة  – 1

  
 

 اوال : التعرٌة النهرٌة واشكال االرض المرتبطة بها
  

تقوم ) االنهار ( فً تشكٌل سطح االرض  من خالل ثالث عملٌات 
 رئٌسٌة : 

االرساب – 3النقل                    - 2الحت               – 1  
 

الجرٌان السطحً : هو الجرٌان  الذي ٌحدث عندما تسقط االمطار 
فوق )سفح منحدر ( وتنساب مٌاهها على السطح , حٌث تتمكن 
المٌاة من حفر ) قناه( تسمح بحركتها داخل حوض النهر باتجاه 

 المصب
خطوط تقسٌم المٌاة: تصل بٌن ) القمم المرتفعة الفاصلة بٌن 
اضحة حوضٌن نهرٌٌن او اكثر( وتمثل ) نظاما طبٌعٌا لة حدودة الو

 ( التً تمتد على طول خط القمم المحٌطة بة
  

 -مكــــــونات النظام النهري :
 

هو المساحة االرضٌة التً تضم اجزاء النهر  
جمٌعا , وتفصل االحواض النهرٌة عن بعضها 

بعضا مجموعة خطوط ٌطلق علٌها ) خطوط 
 تقسٌم المٌاه ( ..

حوض النهر  – 1

او    حوض      
 التصرٌف

 القناة المغطاة بالمٌاة 
 القاع  السطح السفلً لمجرى النهر 

 سرٌر النهر الجزء المغمور من القناة بالمٌاة ـــ 
 

 ٌكون) االنحدار الشدٌد ( قرب المنبع . 
 والى ) االستواء تقرٌبا ( قرب المصب .

 
س : فسر : ٌتدفق الماء بؤقصى سرعه فً 

اعالً المجرى ) الحوض االعلى ( ثم تنخفض 
فً منطقة ) الحوض االوسط ( فً حٌن ٌكون 

بطٌئا فً منطقة ) الحوض االدنى ( وتظهر 
 التعرجات فً ) مجرى النهر (؟

الن مجرى النهر  ٌمٌل الى ) االنحدار الشدٌد ( 
قرب المنبع و ٌمٌل مجرى النهر الى ) االستواء 

 تقرٌبا ( قرب المصب 

مجرى النهر  – 2  

ري التً اخفض نقطة فً اجزاء الحوض النه
 تتجمع فٌها المٌاة .

المصب  – 3  

س : قناة النهر :  هً مجرى النهر حٌث ٌسمى السطح السفلً لمجرى 
 النهر بقاع النهر والجزء المغمور بسرٌر النهر .

 س : ما هً مصادر  تزوٌد االنهار بالمٌاة ؟  الروافد
س : ما هً عناصر الحوض النهري ؟                                       

 ) المصب  , المجرى  , الروافد , خطوط تقسٌم المٌاة

 كــــون تعمٌما : ٌوضح العالقــــــــــــــة بٌن الطاقة النهرٌة واالنحدار ؟ العالقة طردٌة : كلما زاد االنحدار  زادت طاقة النهر

 كــــون تعمٌما : ٌوضح العالقــــــــــــــة بٌن الطاقة النهرٌة واالنحدار ؟

 العالقة طردٌة : كلما زاد االنحدار  زادت طاقة النهر
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 1 – الشالالت:

 هً انحدار مفاجئ فً مجرى النهر , ) تتكون ( بفعل :

وجود طبقة صلبة من الصخور ٌقع اسفلها طبقة صخرٌة لٌنة ,   - 1

تعمل المٌاة على اذابة الطبقات اللٌنه السفلى , من ثم سقوط الطبقات 
الصلبة العلٌا  مثال : ) شالالت نٌاجارا ( على نهر نٌاجارا  )سان 

 لورانس( .

او وجود انكسار مفاجئ ٌعترض مجرى النهر  , حٌث تسقط  - 2

 المٌاة فً هذا الوادي االنكساري 
 مثال : شالالت فكتورٌا على نهر الزمبٌري

 
 2 - الجنادل

 تنشؤ بسبب :
اختالف طبٌعة الصخور التً ٌتركب منها قاع المجرى النهري , 

وتقاوم الصخور الصلبة عملٌةالنحت بٌنما تتآكل الصخور اللٌنة , 
 ومن ثم تبقى الصخور الصلبة ) بارزة( واحٌانا قرٌبة من السطح

 س : فسر : تشكل خطورة واضحة على المالحة النهرٌة ؟
النحت تبقى بارزة وقرٌبة من  الن الصخور الصلبة المقاومة لعملٌة

 السطح فتعٌق المالحة النهرٌة نتٌجة ارتطام السفن بها .
 

 3 – الخوانق    جزء من مجرى النهر
 ٌتمٌــــز :

عمقة بالنسبة التساعه – 2شدة انحدار جوانبة       – 1    

ٌتكون الخانق النهري حٌن ) ٌتغلب الحت الراسً على الحت  – 3  

 الجانبً (

                            ٌنشؤ عادة فً الصخور الصلبة        – 4  

تبقى جوانبها قائمة شدٌدة االنحدار دون ان تنهار – 5    
 

 4 – البحٌرات الكوعٌة
 تتكون فً ) الحوض االدنى ( من النهر  , 

عندما تضعف سرعة النهر  وٌبدا النهر بالتعرج ومع الزمن ٌنفصل 
رئٌسً مع قٌام النهر بتغٌٌر مجراهجزء من المجرى ال  

 
 فسر : ال ٌمكن ان تتشكل البحٌرات الكوعٌة فً منطقة منابع االنهار 
النها تتكون فً الحوض االدنى من النهر عندما تضعف سرعه النهر 
وٌبدأ النهر بالتعرج حٌث ٌنفصل جزء من المجرى الرئٌسً مع قٌام 

 النهر بتغٌٌر مجراة
 

 االشكال االرضٌة الناتجة عن عملٌة         الترسٌب النهري :
 1 – الدلتا : تنشؤ الدلتا : فً منطقة مصب النهر .

 تتكون من : ارسابات حمولة النهر   وتراكم موادها عند مصبة
 

 اشكال الدلتا:

منها ما ٌشبة القوس او المثلث  مثال :) دلتا النٌل ( و ) السند. - 1  

منها نمط مدبب مثال : ) نهر التٌبر فً اٌطالٌا ( – 2  

منها ما ٌتخذ الشكل االصبعبً الذي ٌشبة قدم الطائر  مثال )  – 3

 دلتا المسٌسبً
  

 2 – السهل الفٌضً: هو سهل  ٌتشكل: على جوانب المجرى فً ) 

 مرحلة النضج( اثناء فٌضان النهر وهً اراض خصبة متجددة 
ات ونهر االمازون .مثال : نهر دجلة  والفر  

 

  

 4-العملٌات النهرٌة : 1 – الحت      2 – النقل      3 – الترسٌب
 

 1 – الحت   وضح ٌقوم النهر بعملٌة الحت؟   
أ - باستخدام : )تؤثٌر االندافاع الطبٌعً للماء( :ا ذ ٌفتت الصخور 

  ) اللٌنة( فً حال االصطدام بها
الصخور على جانبٌة وقاعةٌستخدم النهر حمولتة فً حت  -ب   

 ٌنشط فً المجرى المائً ثالث انواع من الحت

 1 – الحت الرأسً : تعمٌق لمجرى الوادي النهري .

 2 – الحت الجانبً : توسٌع عرض القناه النهرٌة .

 3 – الحت باتجاه المنابع) التراجعً( :

 ٌحدث : فً مناطق المنابع فقط .
عندما تعترض طبقة من الصخور الصلبة المٌاة الجارٌة ) ٌإدي( 

الى حت )الطبقة اللٌنة( التً تلٌها بشكل اسرع وفً ما بعد ) تنهار 
 طبقة الصخور الصلبة بعد ان تكون قد كونت ) كهفا( اسفلها 

ما تلبث ان تنهار الصخور الصلبة الى االسفل ) ٌإدي( هذا النوع 
ل المجرى النهريمن الحت الى )زٌادة طو  

 
 وضح ٌقوم النهر بعملٌة النقل؟  طرق النقل 

1 – االذابـــــة: تشمل العناصر كلها التً قام النهر بإذابتها اثناء 
 جرٌانه . مثل : اذابة الصخور الجٌرٌة .

 تسمى هذة الحمولة)المواد المذابة 
 

2 – الجر او السحب هً العملٌة التً ٌتم بواسطتها تحرٌك 
الرواسب المختلفة االحجام عن طرٌق ) القفز , الدفع حبٌبات 

على طول )قاع النهر( وتسمى  الحمولة  ,السحب,الدحرجة
 )بالحمولة المجرورة:

  

 3 – التعلق : لعملٌة التً ٌتم فٌها نقل الحبٌبات الدقٌقة التً تبقى 

عالقة فً المٌاة اثناء جرٌانها باتجاة المصب وتشكل ) القسم 

  % من حمولتة92وتقدر بما ٌزٌد عن  حمولة النهراالكبر( من 

  
 

 وضح ٌقوم النهر بعملٌة االرساب؟  
 تقل قدرة النهر على النقل عند وصولة الى المناطق قلٌلة االنحدار.

 فٌبدأ بترسٌب حمولتة على ) الجوانب(
ٌبدأ بترسٌب )الحمولة االكبر( الى )االقل حجما ( التً تصل الى 

  االدنى والمصبمناطق الحوض 
 

 -الاشكال الاسطُت الىاججت عً عملُاث الحذ النهشي :

                       الخىاهق – 3    الجىادل – 2   الشالالث – 1

البحيراث الكىعُت –  4  
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س : فسر : لالشكال االرضٌة الناتجة عن عملٌة الترسٌب 
اٌجابٌات .النهري اهمٌة اقتصادٌة ؟ / بماذا تمتاز  او   

س : فسر : معظم الحضارات القدٌمة نشؤت فً مناطق 
 السهول الفٌضٌة لالنهار ؟

االنتاج  – 3وفرة االمطار       – 2خصوبة التربة       – 1

ٌساعد غمرها بٌن الحٌن واالخر على  – 4الزراعً     

اتجدٌد خصوبته  

 

 حضارات نشؤت حضاراتها فً السهول الفٌضٌة ؟***

                                 الحضارة المصرٌة القدٌمة – 1
حضارة بالد الرافدٌن  – 2   

حضارات جنوب وشرق اسٌا فً احواض السند  – 3 

 والكنج والنهر االصفر
 

اهم المالمح العامة لدورة التعرٌة النهرٌة باالعتماد على 

النموذج  الذي وضعة )دٌفز( باالعتماد على ) العامل الزمنً 
( الذي ٌبٌن ) تطور االشكال االرضٌة ( فً ثالث مراحل  ) 
الشٌاب , النضج , الشٌخوخة ( اطلق علٌها دورة التعرٌة 

 النهرٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  11 

8331735770ثامر الغرايبه   

 االشـــــــكال االرضٌة لناتجة عن المٌـــاة الجوفٌة على الصخور الجٌرٌة :

االرض بفعل ) ممر طبٌعً ٌوجد تحت سطح 
الماء الجوفً( الذي  ٌتسرب عن طرٌق الشقوق 
والفواصل الراسٌة الموجودة فً طبقات الصخر 
 الجٌري والمحمل ) بحمض الكربونٌك(  الناتج :

) من اتحاد ثانً اكسٌد الكربون مع الماء ( القادر 
 على اذابتها 

بٌكربونات الكالسٌوم ( ـ مادة هشة قابلة للذوبان 
  فً الماء .

الكهوف- 1  
 
 
 
 

 نشأة الكهوف

) الهوابط ( : بعد تكون ) الكهف ( وفً اثناء 
سرٌان المٌاة الباطنٌة الحاملة ) لحمض 

الكربونٌك( عن طرٌق ) الشقوق( ترشح نقطة او 
بضعة نقاط من هذة المٌاة ) بٌكربونات الكالسٌوم 

( من سقف الكهف ) وتبقى معلقة فً السقف ( 
حتى تجف  )فتكون اعمدة ( التً تترسب عند ) 

ب ارضها (.سقوف الكهوف وتمتد صو  
 

) الصواعد (: تسقط ) المٌاة الجٌرٌة (من سقوف 
) الكهوف( وتتراكم على ارضه حٌث تتعرض 

)للتبخر وترسب مادة كربونات الكالسٌوم المذابة 
بها ( وتكون اعمدة اخرى مقابلة للعامود المتدلً 

 من سقف الكهف ــ وتنمو الى االعلى .
اعمدة كارستٌة او اعمدة جٌرٌة : اعمدة تتشكل 

 فً الكهوف عندما تلتقً  الصواعد بالهوابط 
وال ٌشترط فً نموها ان تمتد امتدادا رأسٌا بل 
 تنمو افقٌا او مائال على شكل خطوط منحنٌة . 

الصواعد  – 2

 والهوابط

هً اشكال تنشؤ نتٌجة لتسرب المٌاة الحامضٌة 
من خالل ) الفواصل ( واذابتها لمكونات الصخر 

رات الكارست انتشارا فً العالم الجٌري اكثر ظاه
 هً : ) الحفر الوعائٌة او  بالوعات االذابة (.

 
) تستثمر كمنتج سٌاحً ٌتم تسوٌقة والتروٌج    

لة ( لجذب حركة السٌاح فً العدٌدمن دول العالم 
ابرز المناطق السٌاحٌة : –  

كندا ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شالالت نٌاجارا   ,  
الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة : التشكٌالت الصخرٌة 

 ــــــــــــــــــ والٌة أرٌزونا  
هناك مناطق جاذبة لتسلق الجبال من اجل 
 المغامرة باعتالء القمم االشهر فً العالم :

.جبال االلبالٌا  , كلمنجارو   , مثل ) جبال الهم  

الحفر  – 3

الغائرة وبالوعات 
 االذابــــة

 
لبنان ـــــــــــــــــــــــــــــــ مغارة جعٌتا     ] تعد احدى المحطات الرئٌسٌة 

 للبرنامج السٌاحً [
  

 فً  ) االردن ( من المناطق السٌاحٌة الناتجة عن عملٌات التعرٌة :
 

صحراء وادي رم  , والتشكٌالت الصخرٌة والرملٌة المنتشرة فً  - 1

 المنطقة .                  
خانق الموجب                – 2    
التشكٌالت الصخرٌة فً البادٌة االردنٌة       - 3    

الكهوف فً المناطق الشمالٌة  ) اشهرها ( : مغارة برقــــــش – 4     

  

 ثانٌا : المٌاة الجوفٌة :
 ٌختلف عمق المٌاة الجوفٌة من مكان الخر :

1 – ٌكون مستوى الماء قرٌبا من سطح االرض فً ) المناطق 
 الرطبة , المناطق المجاورة للبحار(

2 – ٌكون مستوى الماء الجوفً على اعماق بعٌدة من سطح 
 االرض فً ) المناطق الجافة (

 

 تتؤلف من الطبقات االتٌة
أ – طبقة سطحٌة منفذة       ب – طبقة حاملة للمٌاة الجوفٌة 

 )الخزان الجوفً (  ج – فً االسفل طبقة كاتمة غٌر منفذة للماء

 
 س : فسر : تتؤثر الصخور الجٌرٌة بالمٌاة الجوفٌة ؟

 بسبب تعرضها لعملٌات ) التحلل واالذابة
 س : كون تعمٌما بٌن الصخور الجٌرٌة ونشاط المٌاة الجوفٌة ؟

العالقة طردٌة : ٌزداد نشاط المٌاة الجوفٌة فً المناطق التً تتكون من 
 الصخور الجٌرٌة 

 اقالٌم الكـــــارســـــت : اقلٌم جٌري والذي ٌتؤلف من ظاهرات 
جٌومورفولوجٌة اذ تتشكل ظاهرات متنوعه كالكهوف وبالوعات 

 االذابة
 العوامل التً ٌتوقف علٌها تسرب المٌاة الجوفٌة :

 1 – مسامٌة الصخر: 

 النسبة بٌن حجم الفراغات الى الحجم الكلً للكتلة الصخرٌة 

 2 – نفاذٌة الصخر: 

 قدرة الصخر على تسرٌب الماء بٌن حبٌباتة
 

تنقسم الصخور بناء على عالقاتها بحركة المٌاة الباطنٌة الى نوعٌن 
 رئٌسٌن؟

أ – صخور منفذة للمٌاة : تسمح بؤن تتسرب مٌاة االمطار فً باطن 
 االرض عن طرٌق ) الفراغات 

ب – صخور غٌر منفذة للمٌاة : ال تسمح بؤن تتسرب مٌاة االمطار 
النها )غٌر مسامٌة( او ) لعدم وجود شقوق  فً باطن االرض

والمفاصل فٌها ( او ) لتعرض المٌاة التً توجد فً الفراغات 
 الواقعه بٌن جزٌئاتها للتجمد ( 

 3 – مٌل الطبقات الصخرٌة

فسر : ٌقلل انحدار الطبقات الصخرٌة من كمٌة المٌاة المتسربة الى 
 باطن االرض

 النه عندما تسقط االمطار  على منطقة متدرجة االنحدار  فإن :

قسما منها ٌجري على سطح االرض بصورة ) انهار( و )  – 1

 مجاري مائٌة ( .

قسما ٌتسرب الى باطن االرض  – 2  

قسما ٌعود للجو على شكل بخار قبل مالمستة لسطح االرض . – 3  

 س : كون تعمٌما بٌن مٌل الطبقات الصخرٌة وتكون المٌاة الجوفٌة 
العالقة عكسٌة : كلما زاد مٌل الطبقات الصخرٌة ٌقلل من كمٌة 

 المٌاة المتسربة الى باطن االرض

 4 – كمٌة االمطار

) زادت ( كمٌة االمطار الساقطة ادى الى زٌادة كمٌة المٌاة  كلما
المتسربة فً باطن االرض وعلى النقٌص من ذلك فً المناطق 

 الجافة

 5 – مدى تؤثر الصخر بالشقوق والمفاصل

ٌساعد وجود ) الشقوق والمفاصل ( فً الصخور غٌر المنفذة مثل 
 ) الصخر الناري ( على تسرب المٌاة الجوفٌة 
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 الوحده الثانية

 اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ

المجاالت التً تدرسها الجغرافٌة السٌاسٌة وتشمل ما 
 ٌؤتً

 

الىظام العاملي الجذًذ – 2 الذولت – 1   

٠شرىض إٌظبَ اٌؼبٌّٟ ػٍٝ ١ّٕ٘خ 

اٌذٚي اٌّزمذِخ ػٍٝ ِٛاسد 

 ِٚمذساد اٌذٚي االلً ّٔٛ،

 

 ٠ٚشرجو ثٙزا إٌظبَ ػذد ِٓ 

 اٌّغبالد اٌفشػ١خ أّ٘ٙب :

اٌزىزالد االلزقبد٠خ: ِضً اٌغٛق 

ِٕٚظّخ االٚسٚث١خ اٌّؾزشوخ  ، 

 اٌزغبسح اٌؼب١ٌّخ)اٌغبد(.

 االؽالف اٌؼغىش٠خ :ِضً : إٌبرٛ(

 

اٌؼٌّٛخ اصاٌخ اٌؾٛاعض ٚاٌؾذٚد 

اٌغ١بع١خ ث١ٓ اٌذٚي ػٓ هش٠ك 

١ّٕ٘خ اٌذٚي اٌم٠ٛخ الزقبد٠آ 

بف١آ ٚاعزّبػ١آ ػٍٝ اٌذٚي ٚصم

 االخشٜ

رذسط اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ 

اٌذٌٚخ وٛؽذٖ ع١بع١خ رزّزغ 

 ثبٌغ١بدح 

 

ِغبالد دساعخ اٌذٌٚخ فٟ 

 اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ :

اٌخقبئـ اٌطج١ؼ١خ  – 1

 ٚاٌجؾش٠خ

بعبد اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ اٌغ١ – 2

 ٚػاللبرٙب اٌخبسع١خ

رؾ١ًٍ لٛح اٚ مؼف  – 3

 اٌذٌٚخ

 
 

 الدولة والنظام السٌاسً  
 

الدولة: وحدة سٌاسٌة تقوم على مساحة محدده من سطح االرض، 
ٌقٌم علٌها عدد من السكان، وتحكمها سلطة علٌا تدٌر شإونها  

 وتتمتع بالسٌادة الداخلٌة  والخارجٌة
 

 
 

 الفصل االول : مقدمة فً دراسة الجغرافٌا السٌاسٌة
 

الجغرافٌا السٌاسٌة : احد فروع الجغرافٌا البشرٌة الذي ٌهتم 
بدراسة المقومات الطبٌعٌة والبشرٌة  للدولة وتنظٌمها  الداخلً 

 وتؤثٌر ذلك فً قوتها السٌاسٌة وعالقتها الخارجٌة
 

اهتم العدٌد من العلماء والفالسفة فً دراسة موضوع الجغرافٌة 
 السٌاسٌة, منهم :

ٌعد اول من كتب عن قوة الدولة المستمدة 
          من توازن ثرواتها وعدد سكانها, 

            كما تناول وظائف الدولة 
 ومشكالت الحدود السٌاسٌة  بٌن الدول

-383أرسطو )

م(2ق322  

كتب فً الجغرافٌا السٌاسٌة فً مقدمته, 
حٌث شبه الدولة بالكائن الحً الذي ٌمر 

بمراحل حٌاته التً تمثل فً النشؤة 
 والنضج والشٌخوخة

ابن خلدون 

م( 1342-1425)  

ٌرجع الٌه الفضل فً كتابة أول مإلف 
ٌحمل عنوان "الجغرافٌا السٌاسٌة "عام 

م. وعد الدولة بمثابة كائن حً تمر 1897

 بمراحل)المٌالد والنمو والوفاة(.

فردرٌك راتزل 
م( 1844-1924)  

 
 ظهر مصطلح الجٌوبولتٌك عام 1899م على ٌد العالم) رودلف كٌلٌن

 

 اٌغ١ٛثٌٛز١ه                      اٌغغشاف١ب اٌغ١بع١خ

رٙزُ ثزؾ١ًٍ اٌّمِٛبد 

 اٌطج١ؼ١خ ٚاٌجؾش٠خ ٌٍذٌٚخ

رمَٛ ثبٌذساعخ ٔفغٙب ,امبفخ اٌٝ 

ِطبٌجٙب فٟ ِغبي اٌغ١بعخ 

 اٌخبسع١خ.

رذسط اِىبٔبد  اٌذٌٚخ 

 اٌفؼ١ٍخ.

 رنغ رقٛسآ ٌّغزمجً اٌذٌٚخ.  

 رٕظش ٌٍذٌٚخ وىبئٓ ؽٟ. رٕظش ٌٍذٌٚخ وى١بْ صبثذ. 

 

العلوم المرتبطة بالجغرافٌا السٌاسٌة ؟                                 
التارٌخ والعلوم السٌاسٌة واالقتصاد        

 

 اهداف الجغرافٌا السٌاسٌة ومجاالتها

والبشرٌة للدولةدراسة المقومات الطبٌعٌة  - 1  
تحدٌد عناصر القوة والضعف للدولة -2  

التعرٌف بالمشكالت السٌاسٌة واقتراح الحلول لها -3  
تقدٌم البٌانات والمعلومات الجغرافٌة لصانع القرار -4  
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النظام الوراثً: ٌنتقل الحكم فً هذا النظام )بالوراثة( كما ٌنص 
الملك او االمٌر او علٌه الدستور،وٌمثل اعلى سلطة فً الدولة 

   االمبراطور او السلطان
النظام الجمهوري:ٌقوم على ) انتخاب رئٌس الدولة من قبل  

الشعب(  و)بمدة زمنٌة محدده،( وٌكون على راس السلطة 
التنفٌذٌة، والسلطة فً هذا النظام مشتركة بٌن الرئٌس والحكومة 

افرنسمثال وٌنظمها الدستور   
النظام الرئاسً: ٌمثل الرئٌس راس الدولة وتكون السلطات الثالث 

) التنفٌذٌة والتشرٌعٌة والقضائٌة( مستقلة، ولكل واحدة منها 
 اختصاصها ونموذج النظام االمرٌكً  

النظام البرلمانً ٌعد البرلمان مصدر السلطة والتشرٌع والمنتخب 
من قبل الشعب، وٌتولى رئٌس الوزراء المنتخب من الشعب 

لحكم فً الدولة، بٌنما الرئٌس او الملك ٌسود وال ٌحكم مسإولٌة ا
ومثال ذلك المملكة المتحدة ) برٌطانٌا   

 
 

الاهخخاباث : تحغشافُ – 2  
 

جغرافٌة االنتخابات : دراسة التباٌن المكانً للسلوك االنتخابً 
لمواطنً الدولة وتحدٌد العوامل المإثرة فً توزٌع نتائج 

السٌاسً للدولة وفقا لهذه المعطٌاتاالنتخابات والمستقبل   
 

االبعاد الجغرافٌة التً تإثر على االنتخابات )مناخ , رنبس٠ظ,هشق 
 إٌمً(

 ط : االِٛس اٌزٟ رٙزُ ثٙب عغشاف١ب االٔزخبثبد ؟،.

دساعخ اٌؼٛاًِ ٚاٌّئصشاد اٌغغشاف١خ فٟ عٍٛن إٌبخج١ٓ،          -1

2- ٚفف ٚرؾ١ًٍ رق٠ٛزُٙ ٚرّض١ٍٙب ػٍٝ خشائو ِىب١ٔخ إلظٙبس 

 اٌزجب٠ٓ  اٌغغشافٟ ٚاالل١ٍّٟ ،

  

 مجاالث دساظت حغشافُت الاهخخاباث :

 التحليالت الجغرافية للدوائر االنتخابية.-1
 التباين المكاني للتصويت واسبابو وتغيره.-2
 النظام االنتخابي ومغزاه الجغرافي.-3
 الديموغرافية للناخبين والمرشحين.الخصائص -4
 طريقة توزيع المقاعد الممثلة للدوائر االنتخابية.-5
الدعاية ومدى تأثيرىا بالبيئة المحلية، واثرىا في خلق توجيهات -6

 معينو لدى الناخبين.
البيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدوائر االنتخابية -7

 وتأثيرىا على السلوك االنتخابي.
 
 
 

اٌذٌٚخ االرؾبد٠خ-2 اٌذٌٚخ اٌّٛؽذح-1   

 رمغُ اٌٝ ٔٛػ١ٓ،ّ٘ب:

اٌذٌٚخ 

 اٌىٛٔفذسا١ٌخ

 اٌذٌٚخ اٌف١ذسا١ٌخ

أنّبَ دٌٚز١ٓ 

اٚ اوضش  فٟ 

ارؾبد ؽ١ش 

رزٌٛٝ اٌغٍطخ 

اٌّشوض٠خ  ثؼل 

اٌقالؽ١بد ِغ 

اؽزفبظ وً دٌٚخ 

ثؾخق١زٙب 

اٌمب١ٔٛٔخ 

ٚع١بدرٙب 

اٌخبسع١خ 

 ٚاٌذاخ١ٍخ

 ِضً : االرؾبد 

 االٚسٚثٟ،

 

٠ّٚىٓ ٌٍذٌٚخ  

اٌىٛٔفذسا١ٌخ اْ 

رزؾٛي اٌٝ دٌٚخ 

فذسا١ٌخ وّب ؽذس 

 فٟ ع٠ٛغشا.

رىْٛ اٌذٌٚخ 

ِمغّٗ اٌٝ 

 ٚؽذاد اداس٠خ ،

وبٌٛال٠بد اٚ  

اٌّؾبفظبد، 

 ٚرزّزغ: 

ثبالعزمالي  

اٌزارٟ ثبعزضٕبء 

اٌؾئْٚ اٌّب١ٌخ 

 ٚاٌذفبع،

 

 ِضً : اعزشا١ٌب 

ٚاالِبساد 

 اٌؼشث١خ اٌّزؾذح

 

٠ٛعذ ف١ٙب ِغٍظ ١ٔبثٟ 

ٚاؽذ ٚؽىِٛخ ٚاؽذح 

رغ١طش ػٍٝ اٌغٍطبد 

خ فٟ الب١ٌُ اٌّؾ١ٍ

  اٌذٌٚخ ع١ّؼٙب،

ِضبي ػٍٝ رٌه :   

االسدْ    ٚا١ٌبثبْ     

 ٚفشٔغب

 
النظام السٌاسً : نظام اجتماعً ٌستند الى سلطة او قوة تستخدم 

فً ادارة موارد المجتمع  وتحقٌق امنها الداخلً والخارجً من 
 خالل مإسسات تشرٌعٌة وتنفٌذٌة وقضائٌة، 

حٌث تختلف انظمة الحكم فً المجتمعات وفقا لظروفها الحضارٌة 
.والثقافٌة والجغرافٌة  

  
 )وٌحدد الدستور طبٌعة نظام الحكم فً الدولة(
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 ط : اهمُت الاهخخاباث ؟ 

قىم  - 1 قها اخخُاس الاشخاص الزًً ظُؤول اليهم سظم معخقبل الذولت وصىاعت القشاساث املهمت، ٍو وظُلت عملُت ًخم عً ػٍش

 بترشُحهم عامت الشعب ممً اكمل العً القاهىهُت لالقتراع،

دعامت مهمه مً دعائم الىظام الذًمقشاػي املعاصش في فلعفت الحكم  -2    

وظُلت لالجصال بين الحاكم والشعب.-3  

 ط : على مارا  حعخمذ الذولت في سظم اهظمتها الاهخخابُت ؟

،(بىاء على ػبُعت هظامها العُاس ي والاحخماعي والجغشافي والاقخصادي)  

 وتبرز مهمة الجغرافً فً دراسة النظم االنتخابٌة فً الدولة من جانبٌن :

 1-الجانب االول: دراسة نوع النظام االنتخابً المعتمد فً الدولة

2-الجانب الثانً: معرفة ودراسة الطرٌقة التً ٌطبق عن طرٌقها هذا النظام االنتخابً ودراسة دوافع الدولة )الحكومات( فً اختٌار 

اوتفضٌل نظام انتخابً على غٌره  

النظام االنتخابً : عبارة عن الطرٌقة التً ٌتم بها اختٌار الناخبٌن لنوابهم او االلٌة التً بموجبها تمثل رغبة الهٌئة الناخبة عن اقتناعها 
 باختٌار ممثلٌهم فً البرلمان

 
 فسر : تتنوع  النظم االنتخابٌة فً الدول ؟

والثقافٌةاالختالف فً بنٌة الدولة االجتماعٌة واالقتصادٌة بسبب   

 : اروش أٛاع إٌظُ االٔزخبث١خ ؟  

ٔظبَ االٔزخبثبد اٌّجبؽش  :٠مَٛ إٌبخجْٛ ثبخز١بس ٔٛاثُٙ ِجبؽشح دْٚ ٚعبهخ اخشٜ، ٚلذ ٕٔالؽٝ ٘زا فٟ 

 دٚي اٌؼبٌُ رمش٠جب،

  اِب االٔزخبة غ١ش اٌّجبؽش، فبْ إٌبخج١ٓ ف١ٗ ٠خزبسْٚ ِٕذٚث١ٓ ػُٕٙ ٠مِْٛٛ ثؼ١ٍّخ االلزشاع 

االٔزخبثبد  ٔظبَ - 1

 اٌّجبؽش ٚغ١ش اٌّجبؽش

 فٟ ظً االٔزخبة اٌفشدٞ   ٔظبَ :

رمغُ اٌذٌٚخ  اٌٝ دٚائش أزخبث١خ فغ١شح اٌّغبؽخ ٚاٌغىبْ، ٠ٚمَٛ إٌبخت ثّٛعت ٘زا إٌظبَ ثبٌزق٠ٛذ 

 ٌّشؽؼ ٚاؽذ، وّب االٔزخبثبد االسد١ٔخ لجً ػبَ 2316َ 

  

 عٍج١برٗ-ػ١ٛثٗ- ٠ٚؾزبط ٘زا إٌظبَ اٌٝ ِٛاسد ِب١ٌخ ٚاداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ وج١شٖ رىٍف اٌذٌٚخ اٌىض١ش ِٓ لذسارٙب،

  

 اِب فٟ ٔظبَ االٔزخبة ثبٌمبئّخ،

ِشؽؾ١ٗ مّٓ  فزىْٛ إٌّبفغخ ػٍٝ اعبط اٌمٛائُ االٔزخبث١خ، ٚػٍٝ وً ؽضة ِٕبفظ رمذ٠ُ لبئّخ ثؤعّبء 

2316َا١ٌٕبث١خ االسد١ٔخ ٌؼبَ وّب ٘ٛ فٟ االٔزخبثبد اٌذٚائش االٔزخبث١خ   

ٔظبَ االٔزخبة اٌفشدٞ  - 2

 ٚٔظبَ اٌمبئّخ

ٔظبَ االغٍج١خ ٠ؼٕٟ اْ اٌّشؽؼ اٌزٞ ٠ؾقً ػٍٝ افٛاد رفٛق ػذد افٛاد وً ِٓ اٌّشؽؾ١ٓ إٌّبفغ١ٓ 

ٚائش٘ب ٚغبٌجب ِب ٠ٕطجك ٘زا إٌٛع ِٓ االٔظّخ فٟ اٌذٚي اٌزٟ رغؼً داٌذٚائش االٔزخبث١خ ٠ؼذ فبئضا،  االخش٠ٓ فٟ

 االٔزخبثٟ فغ١شح اٌّغبؽخ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ ثش٠طب١ٔب

ٔظبَ االٔزخبة ثبألغٍج١خ  - 3

 ٚاٌزّض١ً إٌغجٟ

٠ٙذف اٌٝ رّض١ً االرغب٘بد االعزّبػ١خ، ثّؼٕٝ اخش ٠مغُ إٌبخجْٛ ثؾغت ٔٛع إٌّٙخ ٚاٌؾشفخ اٚ اٌؼًّ  

اٌزٞ ٠ّبسعٗ إٌبخت، ٚ٘ىزا فبْ اٌجشٌّبْ إٌبرظ ػٓ ِّبسعخ ٘زا إٌظبَ االٔزخبثٟ ٠نُ اٌفئبد االعزّبػ١خ، 

 ع١ّؼٙب 

 ِٚٓ ١ِّضاد ٘زٖ إٌظبَ 

خ ِٓ االؽضاة ػٍٝ ِفبفً اٌؾ١بح اٌغ١بع١خ فٟ اٌذٌٚخ،رم١ًٍ ع١طشح ؽضة ع١بعٟ اٚ ِغّٛػ  

  ٚػبدح ِب ٠شرجو رٕف١ز ٘زا إٌظبَ فٟ اٌذٚي راد إٌٙظ االؽزشاوٟ، وبٌق١ٓ ٚوٛس٠ب اٌؾّب١ٌخ

ٔظبَ رّض١ً اٌّقبٌؼ  - 4

 ٚاٌؾشف
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 ٠ؤخز ثّجذأ اٌّضط ث١ٓ ٔظبَ اٌزّض١ً ثبألغٍج١خ ٚإٌظبَ إٌغجٟ، 

٠ٚغشٞ ف١ٗ رمغ١ُ اٌذٌٚخ اٌٝ دٚائش أزخبث١خ ِزؼذدح ثؼنٙب لبئُ ػٍٝ اٌزّض١ً إٌغجٟ ٚاٌجؼل االخش ػٍٝ 

اٌزّض١ً ثبألغٍج١خ،                                                                                                     فغش 

 إٌظبَ  االٔزخبثٟ اٌّخزٍو ال ٠ؾمك اٌؼذاٌخ ث١ٓ اٌذٚائش اٌّخزٍفخ      ؟   ػ١ٛثٗ

 وٛٔٗ ٠ؾذد ِؼ١بس٠ٓ ِخزٍف١ٓ مّٓ االهبس اٌغغشافٟ اٌٛاؽذ ٌٍذٌٚخ.

إٌظبَ اٌّخزٍو - 5  

٠ّضً إٌظبَ االٔزخبثٟ اٌزٞ رؾذدٖ اٌذٌٚخ ِغّٛػخ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌزؾش٠ؼبد اٌزٟ رٕظُ ػ١ٍّخ أزخبة ِّضٍٟ 

 اٌؾؼت فٟ اٌجشٌّبْ،

َ :2316ِئخشا فٟ أزخبثبد االسدْ ػبَ  وّب ؽذس   

ؽ١ش رُ ٚمغ ِغّٛػخ ِٓ االٔظّخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزٟ رؾذد ِٓ ٠ؾك ٌٗ اٌزشؽؼ ٚاٌزق٠ٛذ ِٓ االفشاد ٚهش٠مخ 

 ػ١ٍّخ االلزشاع ٚاٌفشص. 

ِمؼذا  15ػنٛا، ِٕٙب  133َ ػذد اػنبء ِغٍظ إٌٛاة ة 2316ٚؽذد لبْٔٛ االٔزخبثبد اٌّؼذي ٌؼبَ 

. ٚثّٛعت ِؾشٚع إٌظبَ 115إٌغبئ١خ، امبفخ اٌٝ ِب ٠ّىٓ اْ رؾقً ػ١ٍٗ ِٓ اٌّمبػذ اي ِخققب ٌٍىٛرب

 رمغُ اٌٍّّىخ اٌٝ دٚائش أزخبث١خ ٌٚىً دائشح ػذد ِٓ اٌّمبػذ.

االٔزخبثبد فٟ اٌٍّّىخ  - 6

االسد١ٔخ اٌٙبؽ١ّخ ٚاٌزٛصع 

 اٌغغشافٟ ٌٍّمبػذ ا١ٌٕبث١خ

 

 ػذد اٌّمبػذ فٟ ِغٍظ إٌٛاة االسدٟٔ 

اٌجٍمبء  ػغٍْٛ اسثذ عشػ اٌّفشق اٌىشن ِؼبْ اٌطف١ٍٗ اٌؼمجخ  ػّبْ اٌضسلبء ِبدثب 

4 5 5 11 5 5 23 5 11 5 13 22 

4ثذٚ اٌغٕٛة   :    4ثذٚ اٌٛعو :     4ثذٚ اٌؾّبي :  

 

 الفصل الثانً : الحدود السٌاسٌة

 الحدود السٌاسٌة : خطوط ترسم على الخرٌطة تحدد مساحة الدولة التً تمارس علٌها سٌادتها ومعترف بها دولٌا،

 

التخوم : هً مناطق لم تكن تابعه لدولة ما،  وتمثل مناطق نفوذ تفصل بٌن الدول ٌصعب اجتٌازها واالستٌطان بها، كالصحاري 

 والمرتفعات الجبلٌة

 الحدود السٌاسٌة التخــــــــوم
الدول.خطوط وهمٌة تصل بٌن  مناطق جغرافٌة ذات مساحة ممتدة.  

 تستند الى معاهدات او اتفاقٌات بٌن الدول. ال تستند الى معاهدات او اتفاقٌات بٌن الدول.
 ظاهرة تتعرض للتغٌر واالختفاء والظهور. ظاهرة طبٌعٌة ثابتة.
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 1-الحدود الطبٌعٌة :

حدود تظهر على الخرٌطة السٌاسٌة تستند الى معالم طبٌعٌة هً 
الجبلٌة والمسطحات المائٌة)انهار،بحار،بحٌراتواضحة، كالسالسل   

 انواعها :     أ-الحدود الجبلٌة            ب-الحدود المائٌة 
 

 أ-الحدود الجبلٌة
هً حدود دائمة وثابتة، وتعد من افضل انواع الحدود التً تفصل 

 بٌن الدول        ) فسر ( 
خطوطا دفاعٌة ألنها تتناسب  مع امتداد السالسل الجبلٌة، وتشكل 

 للدولة
 مثـــــــــــــــــــال :

1 - جبال الهٌماالٌا بٌن الهند والصٌن التً تمتد مسافة تزٌد عن 
كٌلو متر ، 3522  

2 -  وتشكل سالسل جبال االندٌز حدا فاصال بٌن تشٌلً 
 واالرجنتٌن،

3 - تشكل جبال البرانس حدا سٌاسٌا طبٌعٌا فاصال بٌن فرنسا 
 واسبانٌا،

 4 - تفصل سالسل جبال االلب بٌن حدود فرنسا واٌطالٌا

 
 ب-الحدود المائٌة

، بحٌرات     ، بحار     انهار    تشمل انواع الحدود المائٌة كافة)  
 

 الحدود النهرٌة:     ممٌزاتها/تعرٌف 
هً حدود دائمة تظهر على الخرائط السٌاسٌة تستند الى معالم 

مالمحها الطبٌعٌة على سطح ٌز بوضوح ــــــتتم طبٌعٌة نهرٌة
ًاالرض ،وتشكل خطؤ دفاعٌا من اي اعتداء خارج  

 ومن االمثلة على ذلك 

 1 - نهر االورانج الذي ٌفصل بٌن اراضً جنوب افرٌقٌا ونامٌبا،

2 -  وكذلك تسٌر الحدود بٌن الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة والمكسٌك 
ل نهر مٌال على طو 1947مع الحدود النهرٌة مسافة تبلغ 

مٌال مع نهر كولورادو فً  22رٌوجراند وامتداده الذي ٌصل الى 

 اقصى الغرب
تواجه الحدود النهرٌة وترسٌمها مشكالت عدة خاصة فً المناطق 

 المؤهولة بالسكان،    ) فسر (
مجارٌها بشكل مستمر، مما ٌثٌر الخالفات بٌن النها انهار تغٌٌر 

د بٌنها، وذلك من خالل الدول، وتظهر الحاجة الى تعدٌل الحدو
 مشكلة تقاسم المٌاه بٌن الدول الواقعة على ضفتً النهر

 ترجع نشؤة الحدود السٌاسٌة الى عوامل عدة منها :

لمنع حدوث اعتداء دولة قوٌة على 
 جارتها الضعٌفة

-المعاهدات :  1  

لها االوروبً االستعمار تقسٌم بسبب تقسٌم االستعمار - 2 .

  للمستعمرات 
 الحرب بعد اوروبا شرق دول حدود

الثانٌة العالمٌة  
  الحروب- 3

 

 وظائف الحدود السٌاسٌة
اتفاقٌات  (طرٌق)الفصل بٌن الدول عن 

ومعاهدات موثقة وخرائط مفصلة تنتشر 
علٌها نقاط العبور ومراكز الحراسة والمنافذ 

 الجمركٌة

الفصل بٌن 
 الدول

والحفاظ توفر الحدود للدولة اجراءات الحماٌة 
          على اراضٌها ومواردها وامن سكانها

بإقامة تحصٌنات عسكرٌة ودفاعٌة، لمنع 
 االعتداءات الخارجٌة والتسلل الى اراضٌها

 مثــــــــــــــــال : تحصٌنات عسكرٌة ودفاعٌة 

سور الصٌن العظٌم فً العصور القدٌمة - 1

. بهدف صد هجمات المغول  

ٌنو  على حدودها اقامت فرنسا خط ماج - 2

. الشرقٌة مع المانٌا  

وخط بارلٌف الذي اقامه العدو االسرائٌلً  - 3

على الضفة الشرقٌة لقناة السوٌس اثر حرب 

.1967حزٌران عام   

 فســـــــر، ضعف نظرٌة الحدود االمنة للدولة
التطور التقنً فً فنون الحرب  بسبب

 وصناعة السالح 

 الوظٌفة االمنٌة

السٌاسٌة بٌن الدول نصٌب كل تحدد الحدود 
      دولة من الموارد والثروات االقتصادٌة، 

 س : فسر : وتقوم الدول بتعٌٌن حدودها 
 بدقة ؟

حتى تحول دون حدوث منازعات بٌن الدول 
فرنسا والمانٌا  .مثال : حول استثمار الموارد

حول استثمار معدن الحدٌد فً منطقتً 
 االلزاس واللورٌن.

الوظٌفة االقتصادٌة للحدود س : اهمٌة 
 السٌاسٌة ؟

-تسهم الحدود فً تمكٌن الدولة من: مراقبة 
 تدفق السلع عبر حدودها       ) فسر (  

لمنع التهرٌب وفرض الرسوم الجمركٌة على 
 السلع المستوردة لحماٌة منتجاتها المحلٌة.
تقٌم الدولة على حدودها المحاجر الصحٌة 

فسر ()  ونقاط التفتٌش الصحً ،  
وذلك لمنع دخول االمراض القادمة من  

 الخارج 

الوظٌفة 
 االقتصادٌة

تمكٌن الدولة فً فرض القوانٌن الخاصة بها 
على اراضٌها واالفراد والمإسسات اإلدارٌة 

 واالقتصادٌة والثقافٌة.

الوظٌفة 
 القانونٌة
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 واملحُؼاث البحاس مُاه مً مىاػق

 في حق ولها الذولت عليها حششف

  عليها، العُادة

 للقاهىن  وفقا العىاحل خؽ مً جبذأ

 والى للجضس  معخىي  ادوى عىذ الذولي

ا مُال 1 عمق ( 2كم 2،22)بحٍش  

 بين ما ًصل قذ الىؼاق هزا بأن علما

 لبعع بحشي  مُل333 الى امُال 3

 املؼبقت القىاهين عليها وحعشي  الذول،

على الاساض ي الىػىُت للذولت، بما فيها 

املُاه الذاخلُت التي حشمل املىاػق 

 والبحيراث والخلجان العاحلُت

والانهاس، حُث ان حذود املُاه 

الاقلُمُت جبذأ مً نهاًت حذود املُاه 

الذاخلُت للذولت باججاه عمق البحش. 

 املُاه في حقىقها الذولت وجماسط

 واملالحت الصُذ مجاالث في الاقلُمُت

فيها املىحىدة الثرواث واظخغالل . 

 املُاه الاقلُمُت:

ت جبذأ مً نهاًت املُاه  مىؼقت بحٍش

الاقلُمُت باججاه عمق البحش معافت 

كلم(،  3،3،4مُل بحشي)233جصل الى 

حق للذول املؼلت املجاوسة لها  ٍو

اظخغالل الثرواث املىحىدة فيها 

والصُذ، وجقذًم املعاعذة والاهقار 

 للعفً في حالت حعشطها للخؼش

املىؼقت 

 الاقخصادًت

 الخالصت

ت مفخىحت ال جدبع ظُادة  مىاػق بحٍش

اي دولت، وحعذ ملكا مشتركا  بين الذول 

 حمُعها، 

: هظشا الى اهمُتها  

في مماسظت اوشؼت الخجاسة الذولُت  

واملالحت والصُذ والاظخكشاف في هؼاق 

ًبذأ مً نهاًت حذود املُاه الاقلُمُت 

باججاه البحش والزي جصل الى عمق 

كلم(، وحشكل  3،3،4)مُل بحشي  233

معاحت املُاه الذولُت ما وعبخه اكثر مً 

% مً معاحت البحاس واملحُؼاث.44  

املُاه 

الذولُت)أعالي 

 البحاس(:

 

 ويتم تحديد الحدود النهرية بطرائق عدة، منها :
: حدود نهر مثلتتماشى الحدود مع احدى ضفتي النهر  - أ

 بوج بين بولندا ودولتي اوكرانيا وبيالروسيا.
رسم خط مع اكثر النقاط عمقا من قاع النهر)محور   - ب

الحدود بين فرنسا والمانيا على طول نهر  مثل:الوادي( 
 الراين.

التحكيم الدولي كما حدث في الحدود النهرية بين  -ج
االرجنتين وتشيلي التي تغيرت بتغير مجرى النهر وانتهت 

 لصالح تشيلي. 1666المشكلة بالتحكيم الدولي في عام 
: الحدود االمريكية مثلرسم خط وسط مجرى النهر  -د      

 عبر النهر ) الريوجراند ( المكسيكية 
 

س : فسر : نهر الرٌو جراند  من اكثر االمثلة على المشكالت 
 الحدودٌة النهرٌة ؟

ٌعبر النهر فً الشرق وٌمر فً سهول فٌضٌه واسعة، ٌشكلها  
النهر وذات مسار متعرج بموقع متغٌر، مما ادى الى تغٌر مجرى 

النهر بسبب الطمً ونتج عن ذلك إعادة تقسٌم االراضً بٌن 
 الدولتٌن

 

ت :   2-الحذود البحٍش
فً (القرن السابع عشر ) ظهرت فكرة ترسٌم الحدود البحرٌة فً

العالم البرٌطانً)جون سلدٌن( كتابات  
التً تناولت ضرورة رسم حدود البحار وإسناد المسإولٌة االمنٌة 

 والسٌاسٌة للدول المطلة علٌها، 
باتفاقٌات االمم المتحدة ـ) حٌث بدأ الترسٌم الدولً للحدود البحرٌة

م1958الموقعة فً   

  وتقسٌم المٌاه تبعا لثالثة مستوٌات

 1 – المٌاه االقلٌمٌة

 2 – المنطقه االقتصادٌة الخاصه

 3 – المٌاه الدولٌة اعالً البحار
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 جظهش الحذود الهىذظُت بأشكال عذة كما ًأحي :

 رغ١ش ِغ خطٛه اٌطٛي اٚ دٚائش اٌؼشك،

ٚرٕزؾش ث١ٓ اٌؼذ٠ذ ِٓ ؽذٚد اٌذٚي             

      ِضً: 

اٌؾذ اٌغ١بعٟ اٌزٞ ٠غ١ش ِغ دائشح ػشك 

 42 دسعخ ؽّبال ث١ٓ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح ٚوٕذا،

٠ٚؼذ اهٛي ؽذ فٍىٟ فٟ اٌؼبٌُ ٠قً اٌٝ 

وُ ،2333  

 ٚوزٌه اٌؾذ اٌغ١بعٟ ث١ٓ ِقش ٚاٌغٛداْ 

دسعخ  22اٌزٞ ٠غ١ش ِغ دائشح ػشك 

 ؽّبال،

 ٚخو اٌؾذٚد ث١ٓ ِقش ١ٌٚج١ب اٌّّزذ ػٍٝ 

دسعخ ؽشلب 25خو هٛي  . 

 ؽذٚد فٍى١خ:

رقً ث١ٓ ٔمطز١ٓ ِؼٍِٛز١ٓ، اٚ ِّبعبد 

، اٚ الٛاط فٟ اٌذائشحدٚائش  

 خطٛه ِغزم١ّخ

 وٕٙش اٚ عبؽً اٚ عٍغٍخ عج١ٍخ،  ِضً:

ؽذٚد عبِج١ب فٟ غشة افش٠م١ب، ٠ٚزفك ػ١ٍٙب 

 ث١ٓ اٌذٚي ِٓ خالي ارفبل١بد ِٚؼب٘ذاد

خطٛه رشعُ 

ػٍٝ اثؼبد 

ِزغب٠ٚخ ِٓ 

 ظب٘شح هج١ؼ١خ

 

 فســــــــــر : تتسبب الحدود الهندسٌة، بمشكالت عدٌدة بٌن الدول،:
( ألنها ال تستند الى معالم طبٌعٌة وحضارٌة واضحة. )     

 

 س : التغٌرات التً حدثت على حدود االردن ومساحتة ؟

بتبادل مساحة االراضً بٌن الدولتٌن،  (االردن والعراق)بٌن -1  

اذ تم توقٌع اتفاق على تعدٌل الحدود  (االردن والسعودٌة، )بٌن -2

ض بٌن الجانبٌن، حٌث حصلت م بتبادل ارا1965بٌنها فً عام 

من االراضً االردنٌة  2كم 7222السعودٌة على مساحة تقدر ب 

لتوسٌع حدوده البحرٌة على  2كم19مقابل حصول االردن على 

من االراضً الداخلٌة 2كم6222ساحل خلٌج العقبة، إضافة الى   
 

 3-الحدود الحضارٌة: 

دم فً ترسٌم تعد الثقافة من اهم المظاهر الحضارٌة التً تستخ 
 الحدود السٌاسٌة بٌن الدول، 

 
س :  فسر :حٌث رسمت الحدود فً منطقة وسط اوروبا  على 

 اساس اللغة بعد الحرب العالمٌة االولى: 
 للحد من مشكلة االقلٌات فً تلك الدول، 

 
 س : امثلة على حدود حضارٌة رسمت بٌن الدول ؟

1 - الحدود فً منطقة وسط اوروبا  على اساس اللغة بعد الحرب 
 العالمٌة االولى

    بٌنما رسمت الحدود بٌن الهند وباكستان على اساس دٌنً، -2

 نتج عنها         احدى اكبر الهجرات فً التارٌخ الحدٌث.
 

 رسمت الحدود فً منطقة وسط اوروبا  على اساس    ـ    اللغة
 رسمت الحدود بٌن الهند وباكستان على اساس ـــــ دٌنً

 
 
 

على الرغم من وجود المعاهدات واالتفاقٌات بٌن الدول حول المٌاه 
الدولٌة، اال انه تظهر احٌانا خالفات بٌنها بمجرد اكتشاف الثروات 

 الطبٌعٌة فٌها، 
 ومن ابرز االمثلة على ذلك

اكتشاف حقول الغاز فً شرق البحر المتوسط التً هٌمن علٌها -
السلطة الفلسطٌنٌة ولبنان فٌها.العدو االسرائٌلً، بٌنما تطالب   

 
س : امثلة على مشاكل وتوتر فً العالقات بٌن الدول حول المٌاة 

 الدولٌة ؟

اكتشاف حقول الغاز فً شرق البحر المتوسط التً هٌمن علٌها  - 1

  العدو االسرائٌلً، بٌنما تطالب السلطة الفلسطٌنٌة ولبنان فٌها
بً بٌن الصٌن وكورٌا ٌسود التوتر فً بحر الصٌن الجنو  - 2

 وفٌتنام والٌابان حول السٌادة على الجزر المنتشرة فٌه،

وكذلك تتداخل المٌاه االقلٌمٌة والمنطقة االقتصادٌة الخالصة   - 3

 بٌن برٌطانٌا وفرنسا فً منطقة القنال االنجلٌزي.
 

س : فسر : ، اوصت الدول التً اجتمعت فً بارٌس عام 2213م 

 بجعل اعالً البحار ملكا عالمٌا مشتركا ٌخضع تسٌٌره للتوافق 
المشكالت حول المٌاه الدولٌة والخطر البٌئً الناتج عن بسبب 

االستنزاف الواسع للمصادر البحرٌة ، وتقنن بضوابط تضمن اال 
 تكون مصدرا للنزاعات الدولٌة او االضرار بالبٌئة العالمٌة 

 

 3-البحٌرات:

تشكٌل البحٌرات حدودا سٌاسٌة بٌن العدٌد من الدول، وتكون  
 ضمن اتفاقٌات فً تقاسم مٌاه هذه البحٌرات 

  ومن ابرز االمثلة علٌها:

1 -  البحٌرات العظمى بٌن الوالٌات المتحدة وكندا والتً ٌصل 
% من طول الحدود الشمالٌة 55كم، اي بنسبة 3537طولها نحو 

ٌكٌة والحدود الجنوبٌة  لكندا للوالٌات المتحدة االمر  

2 - بٌنما تشكل بحٌرة فكتورٌا حدودا سٌاسٌة بٌن دول عدة فً 
.قارة افرٌقٌا، كؤوغندا وكٌنٌا وتنزانٌا وروندا  

 
س : فسر : تعد الحدود الدولٌة الطبٌعٌة اقل توترا  من الحدود 

السٌاسٌة الهندسٌة ؟                                                     
النها تستند الى معالم طبٌعٌة واضحة كالسالسل الجبلٌة    

 والمسطحات المائٌة 
 

 

 2-الحدود الهندسٌة : 

حدود اوجدها االنسان تظهر على الخرائط بؤشكال هندسٌة هً 
مختلفة، كالخط المستقٌم وانصاف الدوائر للفصل بٌن الدول، 

وتتمٌز باستقامتها ووضوحها وسهولة تخطٌطها، وال تتناسب مع 
 الظواهر الطبٌعٌة فً المناطق التً تمر فٌها
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 2 -  النزاع على وضع الحدود

عندما ٌدعً كل طرف ٌنشؤ على ملكٌة مناطق حدودٌة بٌن الدول 
 حقة فً السٌطرة على منطقة جغرافٌة حدودٌة 

 مثال :
انسحاب اسرائٌل من صحراء سٌناء بٌن مصر وإسرائٌل فً اعقاب 

م، ورفضها االنسحاب من منطقة طابا، اضافة الى 1982عام 

مناطق حدودٌة اخرى على ساحل خلٌج العقبة جنوب اٌالت، فقد 
حاولت اسرائٌل اظهار وجود خطؤ فً مسار خط الحدود بٌن 

فلسطٌن ومصر على الخرائط التً رسمها االنجلٌز واالتراك، وفً 

 12حكمت محكمة العدل الدولٌة لصالح مصر فً م 1988عام 

 مناطق حدودٌة من ضمنها طاب
 

 3 – النزاع على وظٌفه الحدود

بسبب االنتقال غٌر المشروع عبر الحدود سواء اكان ذلك 
 لألشخاص او البضائع او االفكار

 
 4 – النزاع حول المصادر الطبٌعٌة الحدودٌة

على مورد طبٌعً بسبب الخالف  نشؤ بٌن الدول المتجاورةٌ
  حدودي،

بسبب عدم االتفاق على تقسٌم مٌاه االنهار الدولٌة، وهً االنهار 
التً تنبع من خارج حدود الدولة، وتمر فً اكثر من دولة، 

 واختالف الدول على احقٌة بناء السدود واالستفادة منها،
  وامثلة ذلك النزاع التركً- العربً على اقتسام مٌاه نهر الفرات

 
 
س : ما االثار السلبٌة الناجمه عن وجود منابع نهر الفرات خارج 

 دول الوطن العربً ؟
تحكم تركٌا ) دول المنبع ( بكمٌة تقسٌم المٌاة وبناء السدود 

 واالستفادة منها مما ٌإدي لوجود نزاعات بٌن الدول .
 

كٌف: تلجؤ العدٌد من الدول الى الطرائق السلٌمة لحل المشكالت 
 الحدودٌة مع جاراتها ؟

م الدولًٌ، عن طرٌق التحك  
 

 مثال  : 
لجؤت كل من قطر والبحرٌن الى محكمة العدل العلٌا لحل الخالف 

 الذي نشب بٌنهما على عدد الجزر،

م، صدر قرار المحكمة بسٌادة البحرٌن 2221اذار عام  16وفً  

، ( جزر الحوار) على عدد من الجزر، منها:   
مما  ) من الجزر المتنازع علٌها،وسٌادة قطر على جزر اخرى 

 انهى الخالف بٌن الدولتٌن

 االصبس اٌغٍج١خ ٌٍؾذٚد اٌغ١بع١خ فٟ ؽ١بح اٌذٚي

رمف اٌؾذٚد اٌغ١بع١خ ػبئمب فٟ ٚعٗ اعزّشاس٠خ هشق  -1

 اٌّٛافالد ٚعجً االرقبي فٟ وض١ش ِٓ االؽ١بْ، 

فغبٌجب ِب رٕزٟٙ اٌطشق اٌّؼجذح اٚ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ػٕذ خو 

ّب ٠ؼٛق ؽشوخ أزمبي االؽخبؿ ٚاالفىبس ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؾذٚد، ِ

 ٚاٌّٛاد اٌخبَ ٚاٌجنبئغ.

رمف فٟ ٚعٗ اٌزطٛس االلزقبدٞ ٚاالعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ  -2

فّضال ٌٍّٕبهك اٌؾذٚد٠خ، ثبعزضٕبء ٔمبه اٌؼجٛس ث١ٓ اٌذٚي. 

عذ اٌٛؽذح ػٍٝ ٔٙش ا١ٌشِٛن ػٍٝ اٌؾذٚد   اؽزبط أؾبء

ِٕز اْ  الٔغبصٖ قف لشْاٌغٛس٠خ االسد١ٔخ ِذح رض٠ذ ػٓ ٔ

 َ.1253الزشػ ثٕبإٖ ػبَ 

رؼٛق االعزغالي اٌفؼبي ٌٍّٛاسد اٌٛالؼخ فٟ إٌّبهك  -3

 اٌؾذٚد٠خ ث١ٓ اٌذٚي، وبٌٕفو ٚا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٚاٌّؼبدْ.

رغزخذَ اٌؾذٚد اٌغ١بع١خ  ٌٍغ١طشح ػٍٝ ثؼل اٌؾؼٛة  -4

ػٓ هش٠ك رٛص٠ؼٙب ٚرؾز١زٙب فٟ ٚؽذاد ع١بع١خ ِخزٍفخ 

وزغضئخ االعزؼّبس االٚسٚثٟ ٌٍٛهٓ رفقً ث١ٕٙب اٌؾذٚد، 

 اٌغ١طشح ػ١ٍٗ ٚاعزغالي ِٛاسدٖ. ١ٌغًٙ، اٌؼشثٟ

رزؼشك ؽذٚد اٌذٚي ٌزؼذ٠ً ٚاٌزغ١١ش اٌّغزّش، ٚرب١ٌب ثؼل 

١ؾ١خ ٌجؼل اٌذٚي اٌزٟ ػذٌذ ؽذٚد٘ب ِغ االؽىبي اٌزٛم

 ع١شأٙب، االِش اٌزٞ ٠زشرت ػ١ٍٗ رغ١١ش فٟ ِغبؽزٙب ا٠نب.

 

ط : فغش : رمف اٌؾذٚد اٌغ١بع١خ ػبئمب فٟ ٚعٗ اعزّشاس٠خ هشق 

 اٌّٛافالد ٚعجً االرقبي فٟ وض١ش ِٓ االؽ١بْ ؟ 

غبٌجب ِب رٕزٟٙ اٌطشق اٌّؼجذح اٚ اٌغىه اٌؾذ٠ذ٠خ ػٕذ خو اٌؾذٚد، 

ّب ٠ؼٛق ؽشوخ أزمبي االؽخبؿ ٚاالفىبس ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّٛاد ِ

 اٌخبَ ٚاٌجنبئغ
 
 

 سادسا : النزاعات والمشكالت الحدودٌة
النزاع على مناطق حدودٌة – 1  

النزاع على وضع الحدود  - 2  

النزاع على وظٌفه الحدود – 3  

النزاع حول المصادر الطبٌعٌة الحدودٌة – 4  

 

 1 – النزاع على مناطق حدودٌة

عندما ٌدعً كل طرف من االطراف المتنازعة حقه فً  ٌنشا
 السٌطرة على منطقة جغرافٌة حدودٌة والسٌادة علٌها

 مثال :
احتالل اٌران لثالث جزر عربٌة فً الخلٌج العربً ،هً :          

،(ابو موسى، وطنب الكبرى ، وطنب الصغرى)  
 

 تستند اٌران فً احتاللها لثالث جزر عربٌة فً الخلٌج العربً
الى خرائط وزعتها السلطات االستعمارٌة االنجلٌزٌة ، وجعلت لون  

 هذه الجزر على الخرائط بلون اٌران نفسها ،
كان ذلك فً اتفاق غٌر معلن مع الحكومة البرٌطانٌة، سمحت 

بموجبه إلٌران باحتالل الجزر الثالث، مقابل تنازلها عن المطالبة 
 بالبحرٌن
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 س : نتائج الخالفات الحدودٌة فً الوطن العربً ؟ 

خسائر كبٌرة فً الموارد االقتصادٌة والبشرٌة -1  

وقٌام نزعات  إعاقة اي مشروع لوحدة الوطن العربً مستقبال-2

 مسلحة
 

 الفصل الثالث :العالقاث الذولُت في الحشب والعلم

 
المشكلة السٌاسٌة : اي تهدٌد ٌمس االمن الداخلً او الخارجً 

للدولة ما ٌعرض سٌادتها على ارضها او استقرارها وتماسك 
 شعبها للخطر .

  
 س : ما المشكالت السٌاسٌة التً تهدد امن الدول :

مشكالت االقتصادٌة  – 2مشكالت الحدود السٌاسٌة              – 1

مشكلة االقلٌات – 2                        
 

 اوال : مشكالت الحدود السٌاسٌة :   مثـــال 

شط العرب بٌن اٌران والعراق – 2   الصحراء الغربٌة-1  

الحدود بٌن الهند والصٌن  – 3  
 

 1-الصحراء الغربٌة   
 422، وٌصل عدد سكانها نحو 2الف كم 266تبلغ مساحتها نحو 

 الف نسمة من اصول عربٌة وامازٌغٌة  سكانها ٌدٌنون باإلسالم 
 

 اطراف النزاع :

م1973ناحٌة، وجبهة البولٌسارٌو التً تؤسست عام المغرب من   
% من مساحتها وتحت ادارتها82تسٌطر المغرب على نحو   

 
 جذور المشكلة

م 1976م التً انسحبت منها عام 1883احتالل إسبانٌا للمنطقة عام 

واعلنت جبهة البولٌسارٌو قٌام الجمهورٌة العربٌة الصحراوٌة 
 الدٌمقراطٌة

 36دولة، ثم انخفضت الى  75لصحراوٌة اعترف بالجمهورٌة ا

دولة ، وتدعم الجامعة العربٌة)باستثناء الجزائر( سٌادة المغرب 
 على الصحراء الغربٌة

 
 محاوالت حل النزاع :

بتنظٌم استفتاء ـ  حاولت منظمة االمم المتحدة حل المشكلة  - 1

حول تقرٌر المصٌر، لكن  م.1991لسكان الصحراء  الغربٌة عام 

النزاع لم تتفق فً ما بٌنهما على من ٌحق لهم االشتراك  اطراف
 من سكان الصحراء فً عملٌة االستفتاء)تحدٌد الهوٌة(

 
2 - واقترحت المغرب منحها الحكم الذاتً كحل للنزاع، ولكن رفض 

هذا االقتراح من قبل جبهة البولٌسارٌو، وما زال الوضع على ما 
  هو علٌه

 
 اسباب النزاع على الصحراء الغربٌة ؟

كم1422موقعها على المحٌط االطلسً طولها  – 1  

توفر الخامات المعدنٌه اهمها الحدٌد والفوسفات – 2  

 فسر : ٌحتل الوطن العربً موقعا جغرافٌا متمٌزا ؟ 

،( اسٌا ، اوروبا ، وافرٌقا )ٌربط بٌن قارات العالم الثالث، - 1  

وٌقع فً النصف الشمالً من الكرة االرضٌة،  - 2  

وٌمتد من شمال العراق شرقا الى مورٌتانٌا غربا، ومن جبال   - 3

طوروس)تركٌا( والبحر المتوسط شماال الى هضبة البحٌرات 
 االستوائٌة والمحٌط الهندي جنوبا،

مرور معظم الخطوط الجوٌة العالمٌة عبر اجوائه، واختصاره  - 4

ٌسٌطر  مما جعل الوطن العربً  الكثٌر من المسافات بٌن القارات
 على الكثٌر من الممرات المائٌة 

 مثل: 
  أ- قناة السوٌس :  التً تربط البحر االبٌض المتوسط مع البحر االحمر، 
ب - ومضٌق جبل طارق : الذي ٌربط البحر االبٌض المتوسط مع المحٌط 

 االطلسً، 
 ج - ومضٌق هرمز :  الذي ٌربط المحٌط الهندي بالخلٌج العربً، 

المواقع التً تمر بها معظم التجارة العالمٌة، إضافة الى وغٌرها من 
مرور معظم الخطوط الجوٌة العالمٌة عبر اجوائه، واختصاره الكثٌر من 

  المسافات بٌن القارات
 

فسر : تعرض الوطن العربً للكثٌر من الغزوات والحروب 
واستعماره من قبل دول اوروبا وامرٌكا فً محاولة منها للسٌطرة 

 على العالم ؟

باألهمٌة االستراتٌجٌة فً الجوانب العسكرٌة موقعه  الذي تمٌز  – 1

  واالقتصادٌة والسٌاسٌة كافة

ٌحتوي على موارد الطاقة، كالنفط الذي ٌحتوي على اكبر كمٌة من  - 2

 االحتٌاط واالنتاج والتصدٌر
  

الموقع االستراتٌجً : مصطلح جغرافً ٌستخدم للتعبٌر عن الموقع 
ان الذي ٌحتل اهمٌة ومكانة سٌاسٌة، او عسكرٌة ،او او المك

اقتصادٌة ، او جمٌعها معا على المستوى المحلً ،او االقلٌمً، او 
 العالمً

 الحدود بٌن الدول العربٌة

كم،وقد 34،492قدرت الحدود السٌاسٌة البرٌة للدول العربٌة بنحو 

اسٌا كان ظهورها فً منطقة افرٌقٌا العربٌة اقدم من ظهورها فً 
العربٌة، وٌبلغ متوسط عمر الحدود العربٌة المرسومة نحو 

عام تقرٌبا متزامنا مع اتفاقٌة ساٌكس بٌكو المشإومة عام 122

م والتً كانت بداٌة التقسٌم للوطن العربً فً شطره 1916

،االسٌوي  
  

 س : اذكر اسباب التً حالت دون وحدة الوطن العربً ؟

ربً مشكالت الحدود فً الوطن الع -1  

2-االجزاء المغتصبة من الوطن العربً، فلسطٌن،  ومرتفعات 
هضبة الجوالن السورٌة، ولواء االسكندرون ، ومزارع شبعا وتالل 

 كفر شوبا والغجر بلبنان.
 

س : فسر : قٌام نزاعات وصدمات مسلحة  فً المناطق الحدودٌة 
 فً الوطن العربً ؟

. سٌاسٌةمن اجل الحصول على مكاسب اقلٌمٌة او   
س : امثلة على الخالفات الحدودٌة ادت فً الوطن العربً الى نزاعات 

 وصدامات مسلحة ؟ 
                                 ، كالصدامات العسكرٌة بٌن العراق وإٌران1

               وغزو العراق للكوٌت والمعارك فً الصحراء الغربٌة، -  2،

ولتٌن،وتقسٌم السودان الى د -3      
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النزاعات على الحدود البحرٌة بٌن بولٌفٌا وتشٌلً وبٌرو - ج  

اصدرت محكمة العدل الدولٌة قرارا بتعدٌل حدود الرصٌف  - د

القاري بخصوص النزاع الذي ظهر بٌن لٌبٌا وتونس، حٌث اصبحت 

 لتونس حقوق باستغالل البترول والغاز الطبٌعً فً هذه المنطقة

مثال تظهر النزاعات اٌضا بٌن الدول حول تعٌٌن حدودها فً 

 المضائق ؟

 أ -مضٌق هرمز  بٌن سلطنة عمان واٌران

 ب-مضٌق باب المندب بٌن الٌمن والصومال وجٌبوتً.

ابرمت العدٌد من االتفاقٌات بٌن الدول حول تقسٌم تلك  س : فسر :

المٌاه واستغالل ثرواتها؟  نظرا الى اهمٌة االنهار والمٌاه الدولٌة 

 مثل: معاهدة بارٌس وبرشلونة

 2-النزاع  على الموارد الطبٌعٌة ومصادر الطاقة

س : فسر : تظهر النزاعات بٌن الدول فً العالم، وقد تصل الى 

 مرحلة الصراعات وقٌام الحروب بٌنها ؟،

 خاصة الطبٌعٌة الموارد تواجد مناطق الى الوصول او للسٌطرة 

 فً منتظم بشكل تتوزع ال التً الطاقة، وموارد المعدنٌة الموارد

العالم مناطق  

س : فسر :  ٌشكل دافعا قوٌا للقوى الكبرى فً محاولة السٌطرة 

على هذه الموارد من العالم؟                                           

 وانشطتها صناعاتها فً واستخدامها منها احتٌاجاتها لتؤمٌن

 المختلفة

ـ البترول والغاز الطبٌعً ٌشكالن ثلثً االنتاج العالمً من الطاقه 
 وٌسهمان فً نصف التجارة العالمٌة،

 

س : ما نتائج محاولة  الدول المتقدمة والكبرى الوصول الى منابع 

 النفط فً الشرق االوسط ؟ 

من حدة الصراعات الدولٌة، واقامة قواعد عسكرٌة لحماٌة  زاد

 حقول النفط وخطوط التجارة البحرٌة العالمٌة 

مثل : مضٌق هرمز على الخلٌج العربً وباب المندب عند مدخل 

البحر االحمر وقناة السوٌس التً تربط البحر المتوسط بالبحر 

 االحمر ومضٌق البوسفور فً تركٌا وقناة بنما فً امرٌكا الوسطى

 

 2-شط العرب بٌن العراق واٌران

أ -بدأت المشكلة  فً القرن السابع عشر، عندما احتلت الدولة 

الصفوٌة)اٌران( الجزء االوسط من العراق، ثم استعادته الدولة 

العثمانٌة)تركٌا(، والتً عقدت معاهدة مع الدولة الصفوٌة 

  واكدت فٌها ان البصرة تقع داخل حدود الدولة العثمانٌة

ب - وقعت اتفاقٌة شط العرب بٌن الدول العثمانٌة واٌران عام 
 مفتوحا للمالحة امامم، تنص على "ان شط العرب ٌبقى 1913

سفن الدول جمٌعها، وٌحق إلٌران السٌادة على منطقة خورا 

,مشهر  

ج – 1982 قامت الحرب بٌن الدولتٌن بسبب الخالف حول 

  .سنوات 8الحدود واستمرت 

 3-الحدود بٌن الهند والصٌن

. استولت الصٌن على منطقة التبت 1951فً عام  – 1  

ونتٌجة الستٌالء الصٌن للتبت تدخلت الهند  م1959فً عام  - 2

الشعب فً التبت، ولكن الصٌن اخمدت ثورتهم ، وساندت ثورة 

.وفر زعٌم التبت الروحً)الداالي الما ( الى الهند  

فً المنطقة الحدودٌه  ما زالت المشكلة معلقة حتى االن- 3

الواقعة شمال خط مكماهون )خط متفق علٌه كحدود بٌن الصٌن 

. م(1914ت فً والتب  

 

 ثانٌا : المشكالت االقتصادٌة

  رد الطبٌعٌة ومصادر الطاقةواالنزاع  على الم-2  تقسم المٌاه-1

 1-تقسم المٌاه : 

تظهر هذه المشكالت بٌن الدول : عند تعٌٌن حدود المٌاه 

االقلٌمٌة والدولٌة بٌنها او عند تقسٌم مٌاه االنهار الدولٌة، 

وذلك لالستفادة من ثرواتها السمكٌة والمعدنٌة، وممارسة حق 

 المالحة وتولٌد الطاقة الكهربائٌة فٌها

 س : امثلة على مشكالت حول تقسٌم المٌاة بٌن الدول ؟

 أ - الخالفات بٌن تركٌا وسورٌا والعراق حول اقتسام مٌاه نهر 

 الفرات، 

 ب - بٌن السودان ومصر واثٌوبٌا حول اقتسام مٌاه نهر النٌل،  
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: رابعا: دور المنظمات الدولٌة    

( : 1945 -1919عصبة االمم )  –أ   
 االهداف 

تجنب قٌام الحروب  - 2      الحفاظ على السلم الدولً   - 1

حل النزاعات سلمٌا بٌن الدول، - 3         والنزاعات بٌن الدول،   

 

ما زالت مستمرة(  – 1945) منظمة االمم المتحدة -ب   

                         م فً 1945منظمة دولٌة تؤسست عام 

، وضع مٌثاقها بحضور مندوبٌن عن (سان فرانسٌسكو ) مإتمر
خمسٌن دولة والتوقٌع علٌه رسمٌا، وحدد مقرها الدائم فً 

مدٌنة نٌوٌورك فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، بهدف تحقٌق 
والخالفات الدولٌة االمن واالستقرار الدولً وحل النزاعات 

 بالطرائق السلمٌة
 

 االهداف 
تنمٌة العالقات الدولٌة بٌن الشعوب على اساس االحترام  - 1

 المتبادل ومنح الحقوق المتساوٌة للجمٌع، 

                                   وحق تقرٌر المصٌر لكل دولة،  - 2

                                     وحفظ االمن والسلم الدولٌٌن،  - 3

حفظ الحرٌات االساسٌة لإلنسان دون تمٌٌز بسبب اللغة    - 4 

                                                        والدٌن والجنس، 

تحقٌق التعاون الدولً الشامل فً سبٌل حل المشكالت  - 5 

                  للدول،االقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة واالنسانٌة 

الدعوة الى نبذ العنف واالضطهاد فً العالقات بٌن الدول- 6   
 

 مإسساتها
الجمعٌة العامة، ومجلس االمن، ومحكمة العدل الدولٌة، واالمانة )

.(العامة  
 

 منظمات التً تتبع لها:
 منظمة العمل الدولٌة، ومنظمة االغذٌة والزراعة ) الفاو(، ومنظمة 
االمم المتحدة للتربٌة والعلوم والثقافة) الٌونسكو(، ومنظمة الصحة 

العالمٌة، وصندوق اغاثة االطفال ) الٌونٌسف(، ووكالة االمم 
 المتحدة إلغاثة وتشغٌل الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن)االونروا(.

 

 ثالثا: المشكالت االجتماعٌة
 

 االقلٌات : هً مجموعة من االفراد ٌنتمون الى خصائص ثقافٌة 
واحدة) قومٌة ،دٌنٌة ،عرقٌة ،لغوٌة( تختلف عن الغالبٌة العظمى 

 لسكان الدولة
    

   انواع القومٌات ) االقلٌات(
  

أ - االقلٌات القومٌة: مجموعة من االفراد تنتمً الى هوٌة واحدة 
  والتقالٌد( والعادات واللغة )العرق حٌث من

 مثال 

 1 -  شعب الكازاخ غرب الصٌن ـــ

2 -  القومٌات فً االتحاد السوفٌٌتً السابق، وبعد تفككه شكلت 
 والتفٌا واستونٌا )كؤوزباكستان مستقلة دوال القومٌات تلك

 وغٌرها(،

3 – فً  ٌوغسالفٌا عندما تفككت الى قومٌات عدة، وشكلت كل 
( االسود والجبل ومقدونٌا  االخرى )صربٌا عن مختلفة دولة منها  

 
ب - االقلٌات الدٌنٌة : مجموعة من االفراد تتبع دٌانة مختلفة عن 

  فٌه المتواجدة المجتمع افراد اكثرٌة دٌانة
 مثال : 
 االمرٌكٌة، المتحدة والوالٌات والٌابان الصٌن فً المسلمة االقلٌات

االسالمٌة الدول فً المسٌحٌة االقلٌات او  
 

ج - االقلٌات اللغوٌة : مجموعة من االفراد لها لغتها الخاصة، 
فٌه المتواجدة المجتمع افراد اكثرٌة لغة عن وتختلف  

 
 ـــ فسر : تسمح بعض الدول فً استخدام االقلٌات للغتها الخاصة ؟

  العراق، فً كاألكراد الدولة، عن باالستقالل مطالبتها من خوفا
 

تمنع بعض الدول استخدام االقلٌات للغتها مثال فً اٌطالٌا، حٌث 
 علٌها تفرض بل لغتها، استخدام من النمساوٌة االقلٌة تمنع

اجمٌعه الحٌاة مجاالت فً االٌطالٌة اللغة استخدام  
 
 

د - االقلٌات العرقٌة : مجموعة من االفراد تنتمً الى عرق او 
.فٌه تعٌش الذي المجتمع افراد اكثرٌة ساللة عن تختلف ساللة  

 
االقلٌة العرقٌة خطرا فً الدولة ؟ س : متى تشكل  

 المجتمع افراد كباقً كاملة حقوقها االقلٌة هذه تعطى ال عندما
.عنصرٌة تفرقة ضدهم وٌمارس  

 
 مثال على االقلٌات العرقٌة فً بعض الدول : 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، وكندا، والعدٌد من الدول العربٌة 
واالسالمٌة التً تتعاٌش فٌها اقلٌات عرقٌة ولغوٌة وقومٌة كثٌرة 

 )بحكم تارٌخها المشترك، وتطبٌق مبدأ التسامح الدٌنً(
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 الفصل الرابع :االمن الوطنً واالمن القومً
 

االمن الوطنً : هو قدرة الدولة على حماٌة اراضٌها وشعبها 
 واقتصادها من اي عدوان خارجً وحفظ امنها واستقرارها الداخلً
 

س :فسر ٌعد االمن الوطنً  من الركائز االساسٌة المهمة التً 
 تعتمد علٌها الدولة:

محافظة على سٌادتها وامنها وتطورها ضمن ظروفها فً لل
واالجتماعٌة.المجاالت االمنٌة والعسكرٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة   

 
 س : ما االساسٌات التً ٌعتمد علٌها االمن الوطنً ؟

االستعداد الدائم لمواجهة التهدٌدات التً تواجه الدولة، سواء  
اكانت داخلٌة او خارجٌة من خالل بناء القوة العسكرٌة واالمنٌة 

التً ٌعتمد علٌها فً توفٌر الحماٌة الالزمة لالفراد والمإسسات فً 
:الدولة  

 
 ابعاد االمن الوطنً

: 
ٌعتمد على دور الجٌش والمإسسة االمنٌة فً 

 توفٌر االمن الداخلً والخارجً للدولة
 االمن العسكري

 الدولة شإون ادارة على السٌاسً النظام قدرة
 المجتمع، الفراد والحرٌات الحقوق وتوفٌر

 وقدرة السٌاسً، القرار صنع فً ومشاركتهم
 الدول مع إٌجابٌة عالقات بناء على الدولة

 .االخرى

االستقرار 
 السٌاسً

قدرة الدولة على تلبٌة الحاجات االساسٌة 
الفراد المجتمع واٌجاد الحلول المناسبة 

 لالزمات االقتصادٌة

االمن 
 االقتصادي

 
 س: ما الطرق التً عن طرٌقها تحقق الدولة امنها االقتصادي ؟

 مقدرة الدولة على االستقرار فً توفٌر مخزون
 غذائً كما ونوعا الفراد المجتمع

 االمن الغذائً

قدرة الدولة على تلبٌة االحتٌاجات المائٌة 
 المختلفة كما ونوعا دون إحداث اثار سلبٌة فٌها

 االمن المائً

قدرة الدولة على تلبٌة احتٌاجاتها من الطاقة من 
 مصادرها المختلفة

 امن الطاقة

 

 

دور منظمة االمم المتحدة فً حل بعض المشكالت والنزاعات 
 الدولٌة

 
 أ – المجال السٌاسً : 

1- دعم حركات التحرر واستقالل عدد من الدول العربٌة، منها 
وتونس والجزائر ولبنان سورٌا  

، االمن لحفظ الحدود على الدولٌة السالم حفظ قوات نشر - 2  

:  مثل التوتر مناطق فً الدولٌٌن المراقبٌن بعثات وإرسال  - 3

الهندٌة، القاره شبه  

 عن المجاورة الدول بٌن اقلٌمٌة نزاعات تسوٌة فً نجحت - 4

  واٌران العراق مثل :التفاوض، طرٌق

.حروب لتفادي الهادئة للدبلوماسٌة استخدامها-5  

 
 ب - المجال االقتصادي :

قدمت للدول النامٌة معونات من اجل اعداد خطط شاملة للتنمٌة 
الطبٌعٌة الموارد واستغالل  

 
ج – المجال االجتماعً : اصدرت الجمعٌة العامة لإلعالن العالمً 

 او اللغة، او اللون، او الجنس، بسبب تمٌٌز دون االنسان لحقوق
 الدٌن

 
 د – الناحٌة االنسانٌة:

تقدٌم المساعدات االغاثٌة فً مناطق الكوارث الطبٌعٌة - 1  

تقدٌم المعونات االنسانٌة لالجئٌن الفلسطٌنٌٌن -2  

.وقضٌة الفصل العنصري فً افرٌقٌا-3   

 
 إخفاقات منظمة االمم المتحدة

 1 - اخفقت المنظمة فً القضاء على الحرب الباردة 

  2 – اخفقت القضاء على بعض الحروب االقلٌمٌة،

 3 - إسرافها فً حق نقض الفٌتو )النتائج( ادى الى عجز مجلس 

االمن فً القٌام بدوره فً قضاٌا عالقة خاصة فً الشؤن الفلسطٌنً 
 االسرائٌلً،

اصدرت الكثٌر من القرارات فً صالح القضٌة الفلسطٌنٌة،   - 4

لكنها عجزت على اجبار اسرائٌل على تنفٌذها، مثل قرار وقف 
االستٌطان فً القدس  الذي وافقت علٌه الدول االعضاء جمٌعها 

 باستثناء الوالٌات المتحدة التً اعترضت علٌه،

فشلت فً اٌجاد حل لمشكلة الالجئٌن الفلسطٌنٌٌن بعد تهجرهم   - 5

 بسبب احتالل اسرائٌل لفلسطٌن، 

6 - فشلت فً حفظ السالم فً الصومال والبوسنة وحل االزمة 
.السورٌة الحالٌة  
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العُاظت الخاسحُت – 2  

المصالح والقٌم الوطنٌة، وبٌن وضع دولً  نتاج التفاعل بٌنهً 
 معٌن او منطقة اقلٌمٌة تتسم بممٌزات معٌنة

 
فسر : ٌحرص االردن على تطوٌر عالقات متوازنة مع دول 

 العالم  ؟
لدعم الموقف السٌاسً االردنً، ولرفد التنمٌة االردنٌة، وبذلك 

 ٌحافظ على امنه الوطنً بالتؤٌٌد الدولً
 

القوات المسلحة االردنٌة واالجهزة االمنٌة – 3  

درع الوطن وحامً حدوده - 1  

المسإولة عن نعمة االمن واالمان التً ٌنعم -2  

دور هذه القوات فً المشاركة فً حفظ السالم العالمً -3  
 

الىهج الذًمقشاػي  - 4  

مبيُت على فهمىا لحقىقىا وواحباجىا،  - 1  

مىا ما له وما علُه، وما للىػً مً جشجكض على ما ًذسكه كل -2

 حقىق وواحباث،.

 3-ًؤكذ الاسدن باظخمشاس اه حضء مً الامً القىمي العشبي،

  

  اهمُت الامً الىػني في الاسدن في جشظُخ الىهج الذًمقشاػي 

ض الثقه بمؤظعاجه-2     ٌعمق سوح الاهخماء للىػً -1     حعٍض

      اػاس العذالتوجأكُذ وحذة مكىهاث الشعب الاسدوي في -3

جكافؤ الفشص والخىاصن بين الحقىق والىاحباث-4  

 
 متطلبات تحقٌق االمن الوطنً

رؾذ٠ذ اٌّقبٌؼ ٚاٌغب٠بد ٚاٌم١ُ اٌزٟ رغؼٝ اٌذٌٚخ اٚ اٌّغزّغ اٌٝ -1

 ؽّب٠زٙب اٚ رؾم١مٙب 

-3رؾذ٠ذ االخطبس اٚ اٌزٙذ٠ذاد اٌزٟ رٛاعٗ اٌذٌٚخ رؾذ٠ذ  -2

ٚاٌخطٛاد اٌالصِخ ٌزؾم١ك ٘ذفٟ ؽّب٠خ اٌغ١بعبد ٚاالدٚاد 

 اٌّقبٌؼ ٚاٌم١ُ اٚ ِٛاعٙخ االخطبس.

  ثٕبء اٌّئعغبد اٌمبدسح ػٍٝ رٕف١ز ٘زٖ اٌغ١بعبد-4
 
 

بؤنه االجراءات والتدابٌر كافة، التً تتخذها الدولة  :االمن القومً
من اجل حماٌة ارضها وشعبها، من اي اعتداء او تهدٌد سواء 

تجهٌز القوات العسكرٌة  عن طرٌقجٌة مصادر داخلٌة او خار
 واالمنٌة للمحافظة على سٌادة الدولة وحماٌتها من الخطر

 
 ما اهمٌة االمن القومً

    ركٌزه اساسٌة من ركائز الدولة، ٌساهم فً تنمٌة المجتمع  -أ
     وضع االحكام التشرٌعٌة من خالل ٌعمل على تحقٌق العدل -ب
 التعرض الي اختراق او عدوانٌحمً حدود الدولة من  -ج

 االمن الوطن االردنــــــــــــــــــً
 الجغرافٌا السٌاسٌة

تقع جنوب غرب اسٌا لها حدود مشتركة مع كل من فلسطٌن 
 وسورٌا والعراق والسعودٌة

وال تفصله اي حدود طبٌعٌة عن جٌرانه العرب سوى نهري 
من حدوده االردن والٌرموك اللذٌن ٌشكالن على التوالً جزءا 

 مع فلسطٌن وسورٌا.
باقً الحدود، فهً امتداد لبادٌة الشام فً الشمال والشرق 

  وصحراء النفوذ فً الجنوب، ووادي عربة الى الجنوب الغربً
 

الىظام العُاس ي-2  

اعظ اال١ِش ػجذهللا ة اٌؾغ١ٓ ػبَ 1221َ، اِبسح ؽشق االسدْ 

اٌزٟ اعزمٍذ ػٓ ؽىِٛخ االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ ػبَ 1246َ، ٚٔٛدٞ 

ثبال١ِش ػجذهللا ٍِىب ػ١ٍٙب، ؽ١ش ػشفذ ِٕز رٌه اٌؾ١ٓ ثبعُ 

اٌٍّّىخ االسد١ٔخ اٌٙبؽ١ّخ، ٚافجؾذ االسدْ ػنٛا ِئعغب 

ٌغبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ػبَ 1245َ، ٚثؼذ اعزؾٙبد اٌٍّه ػجذهللا 

 االٚي فٟ ػبَ 1251َ، 

ؽىُ اٌٍّه هالي فزشح ٚع١ضٖ ٚثغجت ظشٚفٗ اٌقؾ١ٗ،رغٍُ اٌؾىُ 

عالٌخ اٌٍّه اٌؾغ١ٓ ػبَ 1253َ ؽ١ش أنّذ االسدْ اصٕبء 

ؽىّخ االُِ اٌّزؾذح فٟ ػبَ 1255َ، صُ خٍفٗ فٟ اٌؾىُ عالٌخ 

 اٌٍّه ػجذهللا اٌضبٟٔ فٟ ؽجبه ػبَ 1222َ.

 

مخؼلباث الامً الىػني الاسدوي-3  

 

 :مّٓ صالس ِغز٠ٛبد،٠ٟ٘زؾمك االِٓ اٌٛهٕٟ فٟ االسدْ 

٠شرجو ثؾّب٠خ افشاد اٌّغزّغ ٚرؾم١ك االِٓ  داخٍِٟغزٜٛ -1

 ٚاالعزمشاس.

 ٠شرجو ثب٠غبد ػاللبد ِغ اٌذٚي اٌغٛاس. ال١ٍِّٟغزٜٛ -2

  ٠شرجو ثٛعٛد رفبػً ٚارقبي ِغ دٚي اٌؼبٌُ. دٌِٟٚغزٜٛ -3

 
 

 مرتكزات االمن الوطنً االردنً :

قٌادة جاللة الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن – 1  

السٌاسة الخارجٌة – 2  

القوات المسلحة واالجهزة االمنٌة – 3  

النهج الدٌمقراطً – 4  

 

قٌادة جاللة الملك عبدهللا الثانً بن الحسٌن – 1  
 فسر : فجاللة الملك، هو اهم ركٌزه فً تنفٌذ السٌاسة االردنٌة،؟

وذلك بتوظٌف عالقته الشخصٌة مع زعماء العالم لهذه الغرض،  
فشخص جاللة الملك المتسم بالعقالنٌة واالعتدال من خالل 

خبرته الطوٌلة فً الحكم وفً الشإون الدولٌة، منحته المصدقٌة 
التً تسهل له تؤسٌس روابط شخصٌة متٌنة مع زعماء العالم، 

دول االخرىوعالقات ثنائٌة راسخه بٌن االردن وال  
 

ما التحدٌات التً اشار الٌها الملك من الورقة النقاشٌة السادسة؟ 
تحمل اثار الصدمات الخارجٌة  ,     احاطة االردن بالنزاعات 

والحروب  ,        انهٌار دول  ,                تفسخ المجتمعات 
 العرٌقة  ,          استضافة الالجئٌن فً االردن
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 المٌاه فً الدول العربٌة ومحٌطها
 

 ما واقع المٌاه فً الدول العربٌة ومحٌطها 
:     قد تكون المٌاه عامل اضطراب وعدم استقرار للمنطقة فً -|أ 

المستقبل، الن منطقة شمال إفرٌقٌا وشبه الجزٌرة العربٌة أكثر 
المناطق جفافا فً العالم، وفً الشرق األوسط وحدها )تركٌا ولبنان 

 وإسرائٌل( ال تعانً من شح فً المٌاه 
 

ختلف الماء  كثٌرا ع بقٌة ت قضٌة المٌاه فً الشرق األوسط -ب 
كمٌة المٌاه على األرض هً كمٌة ثابتة وأنها  الموارد الطبٌعٌة

  مصدر متجدد. واقتصادٌا تعد سلعة عامة طوٌلة األمد
 

ج - تبرز المنافسة بٌن الدول وتزداد حدتها بسبب ضغط التزاٌد 
السكانً وتظهر هذه المنافسة بشكل خاص عند الحدٌث عن مسؤلة 

الوصول إلى مٌاه الشرب والتً تعد األساس فً الشرق األوسط 
  وفً العالم اجمع

 

د -المعدل العالمً الستهالك المٌاه فً الوقت الحالً هو 1222 متر 

مكعب تقرٌبا للفرد سنوٌا، أي انه أكثر بؤربع مرات عما كان علٌه 

م وفً المقابل، فإن كمٌة المٌاه العذبة التً ٌمكن 1952عام 

  متر مكعب للفرد سنوٌا 6722الوصول إلٌها ارتفعت لتصبح 

 
 فسر : زادت وارتفعت مشكلة الوطن العربً فً ندرة المٌاة ؟

ومع نمو السكان فً الوطن العربً، فإن مشكلة ندرة المٌاه تتفاقم 
ٌة احتٌاجات اإلنسان الٌومٌة نتٌجة لتزاٌد الطلب على المٌاه لتلب

 سواء فً الزراعة أو الصناعة
 

مشكلة المٌاه تعانً منها مناطق جنوب الكرة االرضٌة ومنطقة 
الشرق االوسط بصفة خاصة، إذ كانت المٌاه سببا رئٌسا للعدٌد 

من التوترات والمناوشات بٌن بعض دول المنطقة وبخاصة 

م مما اثار 1992رات عام التهدٌد التركً بقطع المٌاه عن نهر الف

الخوف والقلق لدى كل من سورٌا والعراق. وكذلك التهدٌد 
االثٌوبً لمصر من خالل خطط الحكومة االثٌوبٌة بإنشاء سدود 

على النٌل والتً ستإدي إلً تقلٌل جرٌان النٌل إلى مصر، 
 وإبرز مثال على ذلك: شروعها بإقامة سد النهضة

 
 ا
  

اٌمِٟٛاعزشار١غ١خ االِٓ   

ٟ٘ ِغّٛػخ اٌطشق، اٌزٟ رٙذف اٌٝ االعزفبدح ِٓ اٌمٜٛ 

اٌغ١بع١خ ٚااللزقبد٠خ ٚاٌؼغىش٠خ ،فٟ اٌظشٚف وبفخ اٌزٟ رّش 

ثٙب اٌذٌٚخ، ِّب ٠غبُ٘ فٟ رٛف١ش االِىبٔبد اٌزٟ رفشك عٍطخ 

اٌذٌٚخ ػٍٝ اسمٙب، ٚرّٕغ اٞ ٘غَٛ ؽشثٟ ِٓ لجً اٌذٚي 

 االخشٜ

 
 س : ما هً المحاور التً تعتمد علٌها االستراتٌجٌة القومٌة ؟

وضع الخطط االمنٌة التً تضمن تحقٌق االمن فً الدولة.-أ  
بناء جٌش قوي،.-ب  
تعزٌز قوى االمن الداخلً. -ج  
توفٌر االسلحة واالالت والمعدات الحربٌة المتطورة. -د  
توفٌر الحماٌة للمإسسات والوزارات -ه  
 

 أٔٛاع األِٓ اٌمِٟٛ:

 

اٌزٞ ٠ؾمك ؽّب٠خ ٌإلفشاد فٟ ٘ٛ األِٓ 

ِٕبصٌُٙ ٚٚظبئفُٙ ِٚذاسعُٙ ٚفٟ أٞ 

ِىبْ ٠زٛاعذْٚ ف١ٗ، ٠ٚؾشؿ ػٍٝ 

اٌّؾبفظخ ػٍٝ عالِزُٙ ِٓ اٌزؼشك 

ٌٍّخبهش اٌزٟ رٙذد ؽ١برُٙ أٚ رؼشمُٙ 

 .ٌغش٠ّخ ِب ا

 آِ اإلفشاد

األِٓ اٌذاخٍٟ فشك عٍطخ اٌمبْٔٛ داخً 

 اٌذٌٚخ ٚؽّب٠خ ِّزٍىبرٙب اٌؼبِخ ِّٚزٍىبد

اإلفشاد ف١ٙب ِٓ اٞ اػزذاءاد لذ رزؼشك 

 ٌٙب، ٚثزٌه فبٔٗ ٠ؾًّ ِفَٙٛ آِ اإلفشاد

، 

 األِٓ اٌخبسعٟ، فٙٛ اْ رجمٝ اٌذٌٚخ فٟ 

ث١ئخ ِغزمشح ٚخب١ٌخ ِٓ اٌؾشٚة ػٓ 

هش٠ك رم٠ٛخ ػاللبرٙب ِٚقبٌؾٙب ِغ 

اٌذٚي اٌّؾ١طخ ثٙب ِٓ خالي ػمذ 

 االرفبل١بد ٚاثشاَ اٌّؼب٘ذاد اٌّؾزشوخ

ذاخٍٟ األِٓ اٌ

 ٚاٌخبسعٟ

٘ٛ األِٓ اٌزٞ ٠ٕزظ ػٓ ارفبق ِغّٛػخ 

ِٓ اٌذٚي اٌزٟ رمغ فٟ ِٕطمخ ِؼ١ٕخ 

ِٚزمبسثخ ِٓ ثؼنٙب ثؼنب،ٌؾّب٠خ 

ِقبٌؾٙب اٌّؾزشوخ) وّؼب٘ذح اٌذفبع 

اٌّؾزشن( اٌزٟ رمنٟ فٟ ؽبي ٚلٛع 

ؽشة ٚاؽذح َ ٘زٖ اٌذٚي أْ رمَٛ ثبلٟ 

اٌذٚي ثزض٠ٚذ٘ب ثبألعٍؾخ ٚاٌذػُ 

 اٌؼغىشٞ ٌشد اٌؼذٚاْ ػٕٙب.

 األِٓ اإلل١ٍّٟ
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 النزاع على المٌاه

 

 س : فسر : وعرف القرن العشرون بقرن حروب الذهب االسود، ؟ إشارة الى الصراع على مصادر النفط

س : فسر :  تشهد المنطقة العربٌة فً السنوات القادمة صراعا بسبب الخالفات على تقاسم المٌاه بٌن البلدان المشتركة باالحواض 

،2252المائٌة، وكذلك نقص المٌاه المتوقع ان ٌشمل قرابة ثلثً سكان العالم فً عام   

امال حٌوٌا فً حٌاة الشعوب وعنصرا اساسٌا فً رسم سٌاسات الدول وكثٌرا ما تثٌر اطماع الدول فً الموارد المائٌة تعد المٌاه ع  - 1

 الخاصة بدول الجوار أزمات سٌاسٌة قد تشعل الحروب،

  2252نقص المٌاه المتوقع ان ٌشمل قرابة ثلثً سكان العالم فً عام  - 2

 3-  وتكثر النزاعات بٌن الدول على خلفٌة تقاسم المٌاه فً مناطق تعانً شحا فٌها،منها: 

% من موارده المائٌة المتجددة خارجه، كحوض نهر االردن 52% من مساحته فً ما تقع 87الشرق االوسط الذي تشكل الصحاري 

ماال قائما بشكل دائم، والنٌل ودجلة والفرات، والتً تنبع من دول اخرى، مما ٌجعل احتمال نشوء الحروب بٌن دول المنبع والمصب احت

ومنذ زمن والعالم منبه لخطر الصراعات المستقبلٌة، ومع تناقض كمٌات المٌاه التً تحصل علٌها دول المنطقة من الموارد الطبٌعٌة 

 بالتزامن مع التزاٌد السكانً الطرد ٌوما بعد ٌوم سٌإدي للنزاع والحروب

 

 اسباب الصراع حول المٌاه

أ -٠ؼ١ؼ فٟ اؽٛاك عش٠بْ االٔٙبس ٔؾٛ ١ٍِبسٞ ٔغّخ، أٞ 43% ِٓ عىبْ اٌؼبٌُ،ٚرزفبلُ أصِخ ا١ٌّبٖ فٟ اٌؼبٌُ ثغجت اصد٠بد اٌؾبعخ ١ٌٍّبٖ 

١ٍِبس ِزش ِىؼت ع٠ٕٛب. 23ثٕؾٛ   

اصد٠بد اػزّبد اٌذٚي اٌّؾزشوخ فٟ اٌؾٛك ػٍٝ دٌٚخ إٌّجغ اٌزٟ رغزؼًّ ا١ٌّبٖ ثىضشح ٚرؼًّ ػٍٝ رٍٛصٙب.-ة   

ط - اِب دٚي االرؾبد االٚسٚثٟ، فزىّٓ ِؾىٍزٙب فٟ ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ ال فٟ و١ّزٙب ثغجت رؼّك ِظب٘ش اٌزٍٛس اٌج١ئٟ ٌزؾًّ اغٍت ِشافك اٌؾ١بٖ، 

 ِٕٚٙب ِقبدس ا١ٌّبٖ ٚاٌزشثخ ٚاٌٙٛاء إٌبرغخ ػٓ عٍّخ ِٓ اٌؼٛاًِ ِٓ اثشص٘ب اٌزطٛس اٌقٕبػٟ.

ّب اٌّقبدس اٌّؾزشوخ ث١ٓ اوضش ِٓ دٌٚخ ٚرذٟٔ اٌّقبدس االخشٜ ادٜ اٌزغ١ش إٌّبخٟ اٌٝ رذ٘ٛس ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ ِٚقبدس٘ب ٚال ع١-د 

 وبألِطبس.

ػذَ اٌزضاَ دٚي إٌّجغ ثبالرفبل١بد اٌذ١ٌٚخ -ٖ  

 اٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ ٌّؾىٍخ ا١ٌّبٖ

  ة_رشؽ١ذ اعزٙالن ا١ٌّبٖ.                                                                                               االداسح اٌغ١ٍّخ ١ٌٍّبٖ.-أ

  رؾ١ٍخ ١ِبٖ اٌجؾش. -د                                                                      اػزّبد اعشاءاد اٌزٛف١ش فٟ فشف ا١ٌّبٖ. -ط

  رؾذ٠ش هشائك اٌشٞ ٚاٌضساػخ. -ٚ                                      ػبدح ِؼبٌغخ ا١ٌّبٖ اٌّغزخذِخ فٟ اٌشٞ ٚاٌضساػخ ٚاػّبي إٌظبفخ.ا -ٖ

ؽّب٠خ ا١ٌّبٖ ِٓ اٌزٍٛس -ص  

 

 ارّٕٝ ٌىُ اٌزٛف١ك


