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 األرض سطح أشكال دراسة علم:  الثالثة الوحدة

 األرض سطح أشكال دراسة :األول الفصــل
 كلمة  وهي األرض، سطح أشكال يدرس الذي العلم: اجليومورفولوجيا 

 فروع من فرع وهي العلم، الشكل، األرض،: أقسام ثالثة من مكونة يواننية
 .الطبيعية اجلغرافيا

 اجليومورفولوجية؟ الدراسة تشملها اليت املوضوعات ما( س
 التوزيع احنداره، درجات قياس) العام ومظهره األرض سطح شكل 

 ( .األرضي الشكل وأبعاد ومساحة األرض سطح لظاهرات اجلغرايف
 املناخية، ظروفها تكوهنا، مراحل) األرضية األشكال ظاهرات متييز 

 (.التكتونية واحلركات
 اليت املراحل فيه، تكونت الذي الزمن) للظاهرات النسيب مرالع دراسة 

 (.ابلتغيريات والتنبؤ هبا، مرت
 :األرض سطح ألشكال احملددة العوامل( 1
 أخرى؟ إىل منطقة من تضاريس اختالف إىل تؤدي اليت العوامل اذكر( س

 الصخور خصائص. 
 التضاريس تشكل اليت القوى. 
 التضاريس تشكيل تطور زمن. 

 الكيميائي والرتكيب الصالبة حيث من الصخور نوع: الصخور ائصخص -أ
 نسبة كانت  كلما  هلا، املكونة املعادن صالبة على الصخور صالبة وتعتمد
: مثال اخلارجية للعوامل مقاومتها زادت عالية الصخور يف الصلبة املعادن

 (.واجلرانيت البازلت) النارية الصخور
 اجلوية؟ العوامل ومقاومة الصخر البةص بني العالقة يوضح تعميما كون 

 للعوامل مقاومتها زادت عالية، الصخور يف الصلبة املعادن نسبة كانت  كلما
 (.طردية العالقة) اخلارجية اجلوية

 اجلوية؟ للعوامل الرسوبية الصخور مقاومة تقل: فسر 
 .ويةاجل للعوامل مقاومتها فتضعف لينة الرسوبية للصخور املكونة املعادن أن بسبب

 هلا؟ املكونة املعادن صالبة على الصخور صالبة تعتمد 
 .اجلوية للعوامل مقاومتها زادت عالية الصخور يف الصلبة املعادن نسبة كانت  كلما

 : تقسم إىل قسمني:القوى اليت تشكل التضاريس -ب  

 ابطنية( مصدرها من ابطن األرض. قوى داخلية( 

 حتدث فوق سطح األرض. )العوامل اجليومورفولوجية( قوى خارجية 
 )حركات حتدث يف ابطن األرض )زالزل، : القوى الداخلية )عوامل البناء

براكني، صدوع، التواءات( تسمى عوامل البناء، حتدث نتيجة وجود مواد 
منصهرة شديدة احلرارة يف ابطن األرض تقع عليها ضغوط شديدة حتاول اخلروج 

 ا أشكال أرضية تتمثل يف:من أي منفذ جتده على سطح األرض ينشأ عنه

 سالسل اجلبال األندونيسية.جبال بركانية : 

 حبرية اتان يف أثيوبيا.حبريات بركانية : 

 جزر كناري.جزر بركانية : 

 
 
 

 احلرة البازلتية يف البادية الشمالية األردنية.حرات ابزلتية : 

 محامات ماعني يف األردن.ينابيع حارة : 
 شكل أرضي ينشأ عن القوى الداخلية )الرباكني(، وهي اجلبال الربكانية :

 اريط ذات جوانب منحدرة تشكلت من املقذوفات واملصهورات.خم

 شكل أرضي ينشأ عن القوى الداخلية وهي )سطوح : احلرة البازلتية
 خشنة سوداء(.

 س( رغم اآلاثر التدمريية للرباكني، هلا فوائد، اذكر هذه الفوائد؟
 .جتدد القشرة األرضية وتكوين اجلبال واهلضاب والسهول 

 رارة من ابطن األرض.إخراج الضغط واحل 

 .فوائد اقتصادية، توفري أحجار األملاس 

 .تكوين صخور ابزلتية 

 .توفري تربة عالية اخلصوبة 

 عن حركات التوائية وحركات  : أشكال أرضية انجتةاجلبال اإلنكسارية
 صدعية.

 هي األشكال الناجتة عن اإلهتزازات الزلزالية أو أشكال األرض البنائية :
 نية أو الصدوع وااللتواءات.الثوراانت الربكا

 هي العوامل اجليومورفولوجية اليت تعمل على تشكيل القوى اخلارجية :
معامل سطح األرض من خالل عملية )احلت( ألشكال سطح األرض 
األصلية وينتج عنها أشكال جديدة لسطح األرض غري األشكال األصلية 

 تعرف بـ )أشكال سطح األرض غري األصلية(.
 قة بني العوامل الداخلية واخلارجية يف تشكيل معامل سطح األرض؟س( ما العال
 أي مظهر تضاريسي يكون نتيجة عمل مشرتك.العالقة تكاملية : 
 تعمل على إنشاء البناء الداخلي وتشكيل العوامل الداخلية :

 التضاريس حبركات التوائية أو إنكسارية أو نشاط بركاين.
 تعديل والتشكيل هلذه األشكال : تقوم بعمليات الالعوامل اخلارجية

 التضاريسية.
 

 الفرتة الزمنية اليت تشكلت خالهلا التضاريس.: ج( زمن تطور تشكيل التضاريس

 األرض؟ سطح لظاهرات النسيب العمر معرفة ميكن كيف(  س
 .النهري التصريف طبيعة. 2   .الرواسب نوعية .1
 .للتضاريس العام املظهر اختالف .3

 ريعة أحياان على سطح األرض؟س( فسر: حدوث تغيريات س
 بسبب أحداث طبيعية مفاجئة )كاإلهنيارات األرضية، الفيضاانت، الزاللزل(.

 اجليومورفولوجية؟ الدراسة تعتمد ماذا على( س
 .اجليومورفولوجية العمليات. 2  .املعلومات وفرة .1

 اجليومورفولوجية؟ الدراسة أدوات أهم اذكر( س
 .طخلرائ. 2  .امليدانية الدراسة .1

 .بعد عن االستشعار تقنية .3

4.  
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 املصدر األساس للبياانت اجليومورفولوجية. ( الدراسة امليدانية:1

 س( اذكر املهام اليت يقوم هبا الباحث اجليومورفولوجي؟
  ،ساحة(.املمجع القياسات )درجات اإلحندار، األطوال 

  حركة املواد األرضية.متابعة ورصد وتسجيل 

 .حتديد االجتاهات واملسافات للظواهر اجليومورفولوجية 
 : تظهر اخلرائط بعض التفاصيل قد تغين عن العمل امليداين.( اخلرائط2
 اخلرائط؟ أنواع أبرز اذكر( س

 الطبوغرافية اخلرائط. 
 اجليولوجية اخلرائط. 
 الرتبة خرائط. 
 هر عليها ظاهرات سطح األرض : اخلرائط اليت تظاخلرائط الطبوغرافية

الطبيعية والبشرية يتم رمسها مبقياس رسم كبري، إلظهار أكرب قدر ممكن من 
 تفاصيل سطح األرض، وحتتوي اخلرائط الطبوغرافية على:

 خطوط ومهية تصل بني املناطق متساوية اإلرتفاع خطوط الكنتور :
 عن مستوى اثبت هو سطح البحر.

 عدد)÷  متتابعني رئيسيني كنتور  خطي بني : الفرقالفاصل الرأسي 
 (1+  بينهما الفرعية الكنتور خطوط

 ( تقنية االستشعار عن بعد:3
 س( مباذا تتميز تقنية االستشعار عن بعد؟

 .الدقة والسرعة يف حتليل البياانت 

 .تقدم معلومات وفرية عن األرض 

 رض. تساعد يف املراقبة املستمرة للتطورات اليت حتصل لظاهرات سطح األ 
 س( اذكر املعلومات اليت تقدمها تقنية االستشعار عن بعد؟

 .حتديد الشبكة املائية 

 .حتليل نوع الصخر واملفاصل الصخرية 

 .)حتديد تضرس املنطقة )االرتفاعات والقمم وخطوط تقسيم املياه 

 .حتليل الغطاء النبايت واستعماالت األرض 
 جيا؟س( اذكر اجلوانب التطبيقية لعلم اجليومورفولو 

 ( من أجل بناء اخلزاانت والسدود املائية فسردراسة احواض األهنار )
 وتوليد الطاقة.

 .دراسة اجنراف وتعرية الرتبة ابملياه والرايح 

 .تتبع  تغري جماري األهنار والقنوات وآاثر هذا التغري 

 .دراسة اإلهنيارات واإلنزالقات األرضية والصخرية 

 ة.استثمار الصحاري واألراضي اجلاف 

 .النواحي العسكرية واحلروب 
 ( ؟ بسبب حركات تكتونية.8848س( فسر نشأة قمة ايفرست اعلى قمة  ) 

 س( فسر نشأة البحر امليت اخفض نقطه؟ بسبب حركة صدعية ابطنية.

 األرض سطح أشكال يف اجلوية العوامل أثر :الثاين الفصل
 وال: التجوية وأنواعها:أ

 وتفكيك وحتلل : أثر العوامل اجلوية من خالل عمليات إضعاف التجوية
 املواد املكونة للصخور على سطح األرض بفعل عوامل التجوية.

 ؟(التجوية أنواع) أقسام اذكر( س
 .احليوية . التجوية3       .امليكانيكية . التجوية2      .الكيميائية . التجوية1
 تفاعالت كيميائية بني املاء واملعادن املكونة للصخور التجوية الكيميائية :

ة على سطح األرض ينتج عنها مواد صخرية جديدة ختتلف املوجود
خصائصها الكيميائية عن الصخر األصلي. )تنتشر يف املناطق الرطبة 

 والدافئة(.

 عملية انفصال وتفتت الصخور دون حدوث التجوية امليكانيكية :
 تغيريات يف اخلصائص الكيميائية للصخر.

 لتجوية امليكانيكية؟س( بني العوامل والطرق اليت تساعد يف حدوث ا
: جتمد املياه يف الفواصل والشقوق الصخرية عند اخنفاض درجة جتمد املياه -أ

( %9احلرارة أقل من الصفر املئوي، يؤدي إىل زايدة حجم املاء مبقدار )
 والضغط على جوانب الصخر، وينتج عن ذلك تصدع وتفكك الصخر.

را يؤدي إىل متدد املعادن : ارتفاع درجة احلرارة هناتعاقب احلرارة والربودة -ب
املكونة للصخر، وينتج عن ذلك تكوين ضغط على الصخر هنارا، وإخنفاض 
درجة احلرارة ليال يؤدي إىل تقلص املعادن املكونة للصخر، تكرار هذه 

 الظاهرة يؤدي إىل حدوث تشققات تؤدي إىل تقشر سطح األرض.
 اانت، واليت تؤدي إىل : عملية حتلل بقااي النبااتت واحليو التجوية احليوية

 إضعاف الصخور وتفتيتها وحتليلها.

 س( فسر: تسهم بقااي الكائنات احلية يف حدوث التجوية احليوية؟
  الكائنات احلية كالفطرايت تعمل على إذابة عناصر بعض الصخور بسبب

 منوها عليها.

  قيام بعض احليواانت بعمل حفر وأنفاق يف الصخور لتأمني مأوى هلا
 تفتت الصخور. يؤدي إىل

  حتلل احليواانت والنبااتت امليتة ينتج عنها مواد )غاز األمونيا، واألمحاض
 العضوية والدابل( تعمل على إذابة وحتلل الصخور.

 .منو جذور النبااتت يسهم يف توسيع الشقوق املوجودة يف الصخور 

 :التجوية يف املؤثرة العوامل: اثنيا
 ؟ابلتجوية املؤثرة العوامل عدد( س

 .ولونه الصخر نوع .1
 .والشقوق املفاصل .2
 .الزمن .3
 .التضاريس احندار درجة .4
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 أ( نوع الصخر ولونه:

 .الصخور الصلبة أكثر مقاومة للتجوية من الصخور اللينة 

  الصخور ذات األلوان الداكنة تسخن بسرعة ولديها قابلية إلمتصاص
أشعة الشمس أكثر من الصخور ذات األلوان الفاحتة، ألهنا تعكس معظم 

 عليها. أشعة الشمس الساقطة
 ب( املفاصل والشقوق:

  زايدة املفاصل والشقوق يف الصخر يؤدي إىل زايدة املساحة اليت تتعرض
للتجوية، حيث يسهم دخول املاء احململ ابألمحاض عن طريق هذه 
الشقوق والفواصل يف حصول التجمد والذوابن بني املفاصل مما يؤدي إىل 

 حتطم وتفتت الصخور.
 ج( الزمن:

 ة إىل زمن طويل يف أتثريها على تشكيل سطح األرض.حتتاج التجوي
  األشكال األرضية القدمية أسرع يف التأثر بنشاط التجوية من األشكال

 ( وذلك لتعرضها للعوامل مدة زمنية طويلة.فسراألرضية احلديثة )
 د( درجة احندار التضاريس:

 عرض يزداد نشاط التجوية امليكانيكية على السفوح شديدة اإلحندار وتت
 الرتبة لالجنراف.

 .)يزداد نشاط التجوية الكيميائية على السفوح قليلة اإلحندار )املناطق املستوية 
 هـ( املناخ:
 .التجوية الكيميائية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت ترتفع فيها درجة احلرارة 

  التجوية الكيميائية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت يرتفع فيها معدل
 وط األمطار.سق

 .التجوية امليكانيكية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت تنخفض فيها درجة احلرارة 

  التجوية امليكانيكية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت يرتفع فيها معدل
 سقوط األمطار.

 س( كون تعميما يوضح العالقة يف كل مما يلي:
 ألمطار؟التجوية الكيميائية وكل من درجة احلرارة وا 

، كلما زادت درجة احلرارة وزاد معدل األمطار زادت العالقة طردية
 التجوية الكيميائية.

 التجوية امليكانيكية وكل من درجة احلرارة واألمطار؟ 

، كلما قلت درجة احلرارة وزاد معدل األمطار زادت العالقة عكسية
 التجوية امليكانيكية.

 لون الصخر والتجوية امليكانيكية؟  

، كلما كانت الصخور الواهنا داكنة تسخن بشكل أسرع مما القة طرديةالع
يؤدي لزايدة التجوية امليكانيكية، وكلما كانت ألواهنا فاحتة قلت التجوية 

 .العالقة عكسيةامليكانيكية 

 

 :التجوية عن الناجتة األرضية األشكال: اثلثا
 س( وضح األشكال األرضية الناجتة عن التجوية؟

بة من جتوية وتفتيت الصخور وحتلل املواد العضوية إىل : تتكون الرت الرتبة -أ
 حطام وذرات تزداد مسكا يف )املناطق الرطبة واحلارة(.

: هو احلطام املفكك الذي يتكون من الصخور احلطام الصخري -ب
وينتقل واملعادن بعد حتللها ويغطي الصخور األصلية الصلبة غري املفككة 

 ارية والرايح إىل مكان آخر.هذا احلطام والذرات بفعل املياه اجل

: تنتشر فوق األسطح الصخرية املكشوفة وتنشأ بفعل حفر التجوية -ج
التجوية عن طريق التفتيت أو اإلذابة ويزداد حجمها عند جتمع الرطوبة 

: احتاد املاء أو خبار املاء مع عرف( عملية التميؤداخلها ومبا تقوم به )
ات جديدة حجمها بعض عناصر معادن الصخور حيث تتكون مركب

 يصل إىل ضعفي احلجم األصلي.

: كتل صخرية متجانسة ضخمة تتقشر على شكل أغشية قباب التقشر -د
رقيقة تتكون عند تعرضها لتغيريات كبريات يف درجة احلرارة، وتعود هذه 

 الظاهرة إىل تفكك الكتل اجلرانيتية إىل أغشية حمدبة.
 

 الرحيية التعرية :الثالث الفصل
 عملية طبيعية ينتج عنها إزالة املواد الصخرية ونقلها من منطقة إىل : التـعرية

أخرى بفعل الرايح واملياه، تعمل التعرية على تفتت الصخور وتكوين 
 أشكال أرضية جديدة.

 التعرية؟ أنواع اذكر( س
 .مائية . تعرية2    .رحيية . تعرية1
 األرض؟ سطح على دورها هبا الرايح متارس اليت العمليات اذكر( س
 .. اإلرساب3   .. النقل2    .. احلت1

 اليت واملناطق اجلافة، وشبه اجلافة الصحراوية املناطق) يف تؤثر : الرايحمالحظة
 األخرى ابلعوامل مقارنة كبرية  مساحات وتغطي( النبايت الغطاء من ختلو

 س( فسر: ازدايد أتثري الرايح يف املناطق الصحراوية اجلافة؟
الغطاء النبايت ومتارس دورها يف تشكيل معامل سطح األرض يف بسبب خلوها من 

 مساحة كبرية من خالل قيامها بعمليات احلت والنقل واإلرساب.
  كلما خلت املنطقة من الغطاء النبايت، زاد نشاط الرايح يف احلت

 (.عكسيةوالتعرية )

 :حت كعامل  الرايح: أوال
 ض من خالل:متارس الرايح دورها يف تشكيل معامل سطح األر 

حتريك حبيبات الرمل عن طريق القفز فتسقط على األرض : التذرية الرحيية -أ
 وتقفز مرة أخرى وتستمر العملية مع استمرار العاصفة الرملية.

: حت الرايح لالسطح الصخرية من خالل محل الرايح الكشط -ب
ملية للحبيبات الرملية وتضرهبا ابألسطح الصخرية املكشوفة وتعتمد هذه الع

 على سرعة الرايح وخشونة سطح الصخر.
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 س( اذكر العوامل اليت تعتمد عليها عملية احلت الرحيي؟

  ايحاجتاه وسرعة الر : 

  كلما زادت سرعة الرايح زادت قدرهتا على حت الصخور، وكلما تغري
اجتاه الرايح زادت قدرة الرايح على حت الصخور من جهات خمتلفة 

 بدال من اجتاه واحد.
 تفاوت محولة الرايح : 

  تقوم الرايح بعملية احلت ويزداد أتثريها يف تشكيل سطح األرض اذا ما
ات الصخرية حيث تعمل املفتتات على استخدمت محولتها من املفتت

 ضرب أجزاء الصخر وتفتيتها فتصبح مبثابة عامل هدم تتأثر به الصخور.
 صالبة الصخر وجتانسه : 

  )كلما زادت صالبة الصخور )الصخور البازلتية والصخور املتحولة
زادت مقاومتها لعملية احلت الرحيي والصخور اللينة )الصخور اجلريية( 

 الرايح ضعيفة.مقاومتها حلت 
 :نقل كعامل  الرايح: اثنيا
 التعلق : 

  عملية نقل أجزاء من محولتها على شكل مواد عالقة من الغبار
واحلبيبات الدقيقة ويعتمد بقائها عالقة على وزهنا وصغر حجمها وقوة 
الرايح وألن الرايح ال تستطيع احلفاظ على املواد كبرية احلجم فتسقط 

 على األرض.

 :القفز 

  الرايح بنقل املواد األكرب حجما من خالل القفز وهلذه العملية قيام
( من كمية املواد %75الدور األكرب يف احلت الرحيي واليت تبلغ )

 املنقولة.

 :الزحف 

  قيام الرايح بنقل الرمال اخلشنة نسبيا عن طريق التدحرج أو اإلنزالق
من  حتدث حركة الزحف للرايح اخلشنة بسبب الضرابت اليت تتلقاها

 سقوط الرمل القافزة.

: تعد عملية الزحف هي وسيلة النقل الوحيدة من نوعها الذي تسلكه مالحظة
 الرمال األكثر خشونة.

 :إرساب كعامل  الرايح: اثلثا
 تكون املواد اليت مت ترسيبها على عدة أشكال من أمهها:

 بعيدة : وهي تربة انعمة دقيقة احلبيبات حتملها الرايح ملسافات تربة اللويس
 وتظل عالقة هبا وترتسب هذه األتربة عندما تضعف سرعة الرايح.

 جتمعات رملية تذروها الرايح ابشكال عديدة وتنقلها من الكثبان الرملية :
 مكان آلخر حسب شدة الرايح واجتاهاته.

 س( تكتسب تربة اللويس أمهية زراعية؟
 ألهنا عبارة عن تربة انعمة دقيقة احلبيبات.

 
 
 

 :الرحيية التعرية عن الناشئة األرضية األشكال: رابعا
 ت احلت الرحيي : اشكال أرضية تنشأ عن عملياأشكال احلت الرحيي

أمثلة عليها )الشواهد الصخرية، املوائد الصخرية، حفر التذرية، احلماد، 
 التالل الصحراوية املعزولة(.

 أشكال أرضية تنشأ عن عمليات اإلرساب أشكال اإلرساب الرحيي :
)الكثبان الرملية  "اهلاللية، الطولية، النجمية"، تربة اللويس، : أمثلةالرحيي 

 لنباك(.صحاري العرق، ا

 عملية قيام الرايح بنقل محولتها من املفتتات صعودا وهبوطا.العواصف الغبارية : 
 ( األشكال األرضية الناجتة عن احلت والتذرية:1
 )عرف / فسر سبب النشأة(الشواهد الصخرية:  -أ

  حتدث نتيجة حت الرايح للصخور يف املناطق اجلافة واليت تظهر فيها على
ترتكز فوقها صخور لينة، حبيث تبدو على شكل طبقات صخرية صلبة، 

شكل حافات صلبة منفصلة عن بعضها بعضا بواسطة قنوات غائرة تتوغل 
 الرايح يف الفواصل والشقوق وتقوم حبت الصخور اللينة.

 )عرف / فسر سبب النشأة(املوائد الصخرية )ظاهرة الفطر(:  -ب

 اللينة املوجودة عن  حتدث نتيجة حنت الرايح احململة ابلرمال للطبقات الصخرية
قواعد هذه الصخور مما يؤدي إىل آتكل الطبقات اللينة عند قواعد الصخور 

 أكثر من الطبقات العليا فتتكون املوائد الصخرية.
 )عرف / فسر سبب النشأة(حفر التذرية )املنخفضات الصحراوية(:  -ج

  تنشأ هذه احلفر بسبب الرواسب املائية يف منخفض صحراوي، عند جفاف
ه املياه، يبدأ قاع املنخفض الصحراوي ابلتشقق فتعمل الرايح على تذرية هذ

 الطني الناعم من وسط املنخفض فيزداد عمق احلفرة.
 )عرف / فسر سبب النشأة(احلماد )الصحاري احلجرية(:  -د

  أسطح مستوية مرصوفة حبجارة ذات زوااي حادة تنكشف احلجارة بعد إزالة
 ر يف )ليبيا واالردن(. املواد الناعمة من بينها تنتش

 )عرف / فسر سبب النشأة(التالل الصحراوية املعزولة:  -و

  تتكون إبزالة اجلزء األكرب من السطح الصخري بفعل حت الرايح وتبقى
 األجزاء الصلبة املقاومة للحت الرحيي على شكل تالل معزولة منفردة.

 ( االشكال األرضية الناجتة عن اإلرساب الرحيي:2
o أشكاهلا أهم ومن رملية:الكثبان ال 

 )عرف / فسر سبب النشأة(: الكثبان اهلاللية -أ

 .تتكون يف املناطق اليت هتب فيها الرايح ابجتاه واحد 

 )عرف / فسر سبب النشأة(: الكثبان الطولية )كثبان السيف( -ب

  تتكون نتيجة وجود رايح من اجتاهني، الرايح املنتظمة االجتاه: تعمل
ل على زايدة ارتفاع : تعمالرايح اجلانبية، الكثبانعلى زايدة طول 

 وعرض الكثبان.
 )عرف / فسر سبب النشأة(:  الكثبان النجمية -ج

  هلا قمة واحدة، تشبه النجمة، تظهر يف املناطق اليت تتناوب الرايح يف
 .هبوهبا من اجتاهات متعددة
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 ( اذكر خماطر الكثبان الرملية؟س

 هتدد السكان املباين والطرق واملزروعات.
 س( قارن بني الكثبان الرملية اهلاللية والطولية والنجمية من حيث:

 الكثبان النجمية الكثبان الطولية الكثبان اهلاللية وجه املقارنة

سبب 
 التسمية

 الهنا تشبه اهلالل
ألهنا تظهر على 
شكل خطوط 

 مستقيمة
 ألهنا تشبه النجمة

اجتاهات 
 الرايح

هتب الرايح من 
 اجتاه واحد

هتب الرايح من 
 اجتاهني

هتب الرايح من 
 اجتاهات متعددة

مناطق 
 انتشارها

 األردن
شبه اجلزيرة العربية 
 والصحراء الكربى

تركمانستان، مشال 
غرب اهلند، 

 الصحاري االسرتالية
 

 املائية التعرية :الرابع الفصل
 املائية؟ التعرية أنواع اذكر( س
 .الساحلية . التعرية3    .اجلليدية . التعرية2 .النهرية . التعرية1

 :هبا املرتبطة األرض وأشكال النهرية التعرية: اوال
 األرض؟ سطح على دورها األهنار هبا متارس اليت العمليات اذكر( س
 .. اإلرساب3     .. النقل2  .. احلت1

 رق اليت تساعد على حدوث التعرية النهرية؟س( بني العوامل أو الط
 اجلراين السطحي: -أ

  حيدث عند سقوط األمطار فوق سطح منحدر، وتنساب مياهها على
السطح، وتتمكن املياه من حفر قناة تسمح حبركتها داخل حوض النهر 

 ابجتاه املصب.
 حوض التصريف النهري: -ب

 .املساحة األرضية اليت تضم مجيع أجزاء النهر وروافده 
 خطوط تقسيم املياه: -ج

  ،خطوط تصل بني القمم املرتفعة الفاصلة بني حوضني هنريني أو أكثر
 وتفصل األحواض النهرية عن بعضها بعضا.

 ( مكوانت النظام النهري:1
 )حوض التصريف النهري( وخطوط تقسيم املياه.  حوض النهر -أ

 : القناة املغطاة ابملياه ويشمل:جمرى النهر -ب

 املغمور من القناة ابملياه.: اجلزء سرير النهر 

 السطح السفلي جملرى النهر.قاع النهر : 
س( فسر: تدفق مياه النهر بسرعة يف احلوض األعلى، وبطئها ابحلوض األدىن 

 للنهر؟
 ألن جمرى النهر مييل لإلحندار الشديد قرب املنبع  ومييل لإلستواء قرب املصب.

 تتجمع فيه املياه. : أخفض نقطة يف أجزاء احلوض النهري الذياملصب -ج
 
 

 قة النهرية:( الطا2
  حتول الطاقة الكامنة يف النهر إىل طاقة حركية واليت بدورها تقوم بعمل

جيومورفولوجي مما يؤدي إىل تشكيل معامل سطح األرض من خالل عمليات 
 )احلت، النقل، اإلرساب(. 

 س( بني العوامل اليت تعتمد عليها الطاقة النهرية؟
 كمية املياه اجلارية:  -أ

 اه اجلارية يف القناة النهرية، زادت الطاقة النهرية.كلما زادت كمية املي 
 سرعة املياه اجلارية:  -ب

 .كلما زاد احندار املنطقة )احلوض األعلى( تزداد سرعة املياه اجلارية 

 .وكلما قل احندار املنطقة )احلوض األدىن( قلت سرعة املياه اجلارية 
 شكل القناة النهرية: -ج

 ( بسبب  فسرة يف عملية حت القناة النهرية )يستنفذ قسم كبري من  الطاقة النهري
 كثرة االحتكاك.

 .كلما قل االحتكاك زادت الطاقة النهرية يف احلت 

 ( بسبب قلة فسرالشكل النصف دائري أقل األشكال استنفاذا للطاقة النهرية )
 االحتكاك.

 كون تعميما يوضح العالقة بني الطاقة النهرية وكمية املياه اجلارية؟ 

العالقة مية املياه اجلارية يف القناة النهرية زادت الطاقة النهرية )كلما زادت ك
 (طردية

 كون تعميما يوضح العالقة بني الطاقة النهرية وشكل القناة النهرية؟ 

كلما كان شكل قناة النهر نصف دائري كلما كانت أقل استنفاذ للطاقة 
 بسبب قلة اإلحتكاك.

 ة:( العوامل املؤثرة يف العمليات النهري3
 س( بني العوامل املؤثرة يف العمليات النهرية؟

 :نوع الصخور 

  كلما ازدادت صالبة الصخور قل أتثري العمليات النهرية يف تشكيل معامل
 (.عكسيةسطح األرض )

 :درجة اإلحندار 

  كلما زادت درجة اإلحندار زادت قدرة النهر على تشكيل معامل سطح األرض
 (.طرديةبسبب زايدة سرعة املاء )

 :هي كمية املياه اليت جتري يف النهر عند نقطة حمددة يف  كمية التصريف النهري
 وحدة الزمن وتقاس )م مكعب/اثنية(

  كلما زادت كمية التصريف للنهر زادت الطاقة النهرية يف عملية احلت والنقل
 (.طردية)

 :هي املسافة األفقية بني جوانب النهر. عرض قناة النهر 

 دت سرعة النهر وزادت قدرته على احلت.كلما قل عرض النهر زا 
 :الغطاء النبايت 

 ( عكسيةكلما زاد الغطاء النبايت قل اجلراين السطحي للمياه.) 

 س( فسر: يعيق الغطاء النبايت اجلراين السطحي للمياه؟
ألن النبات يقوم ابمتصاص املاء بواسطة جذوره، فتقل كمية املياه اجلارية وتتناقص 

 طاقتها احلتية.
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 ( العمليات النهرية:4

 تقوم األهنار بثالث عمليات رئيسية )احلت، النقل، الرتسيب(
 النهر كعامل ترسيب نقلالنهر كعامل  النهر كعامل حت

يقوم النهر بعملية احلت 
 ابستخدام:

اتثري االندفاع الطبيعي  -أ
للمياه اليت تعمل على 
 تفتيت الصخور اللينة.

يستخدم محولته يف حت  -ب
الصخور على اجلوانب 

 ويف القاع.

 س( اذكر انواع احلت النهري؟
: وهو تعميق احلت الرأسي .1

 جملرى الوادي النهري.

وهو توسيع : احلت اجلانيب .2
 عرض القناة النهرية.

: احلت احلت الرتاجعي .3
ابجتاه املنابع، عند اعرتاض 
طبقة من الصخور الصلبة 
للمياه اجلارية فتعمل املياه 

على حت الطبقة اللينة اليت 
تلي الطبقة الصلبة فيتكون  
كهف أسفل الصخور 
الصلبة فتنهار الطبقة 

الصخرية الصلبة يؤدي هذا 
زايدة  النوع من احلت إىل

 طول اجملرى النهري.

يقوم النهر بنقل املواد 
الصخرية املفتتة من مكان 

 آلخر ابلطرق التالية:
اإلذابة )املواد  -أ

: وهي تعين املذابة(
العناصر اليت متكن 

النهر من اذابتها أثناء 
جراينه )اذابة الصخور 

 اجلريية(.

 اجلر أو السحب: -ب
 )احلمولة اجملرورة(

وهي احلمولة اليت ال 
ستطيع النهر نقلها إىل ي

بطرق الدفع او 
السحب او القفز أو 

 الدحرجة.
: عملية يتم فيها التعلق -ج

نقل احلبيبات الدقيقة 
اليت تبقى عالقة يف 
املياه اثناء جرايهنا 

ابجتاه املصب وتشكل 
القسم األكرب من محولة 

 (.%90النهر )

عند وصول النهر 
إىل منطقة قليلة 

اإلحندار تقل قدرته 
لنقل فيبدأ على ا

برتسيب محولته 
 على اجلوانب.
يبدأ برتسيب 
احلمولة األكرب 
حجما مث االقل 
حجما اليت تصل 

 إىل املصب.

 

 أشكال أرضية تنشأ عن عمليات احلت النهري أشكال احلت النهري :
 لسطح األرض.

 : )الشالالت، اجلنادل، اخلوانق، البحريات الكوعية(امثلة عليها
 أشكال أرضية تنشأ عن عمليات اإلرساب النهري.: أشكال اإلرساب النهري 

 : )الدلتا، السهل الفيضي(امثلة عليها
 

 النموذج الذي وضعة ديفيز ويعين ان النهر مير دورة التعرية النهرية :
 بثالث مراحل هي ) الشباب / النضج / الشيخوخة (

 
 

( االشكال االرضية الناجتة عن عملية احلت 5
 النهري

( االشكال االرضية الناجتة عن 6
 عملية الرتسيب النهري

: احندار مفاجئ للنهر يتكون الشالالت -أ
بفعل وجود طبقة صلبة من الصخور 
اسفلها طبقة صخرية لينة تعمل املياه 

فتسقط  على إذابة الطبقة الصخرية اللينة
 الطبقة الصخرية الصلبة.

: )شالالت نياجرا على هنر أمثلة عليها
 سان لورنس( 

أو وجود انكسار مفاجئ يعرتض جمرى 
النهر حيث تسقط املياه يف هذا الوادي 

 االنكساري.
: )شالالت فكتوراي على مثال عليها

 هنر الزمبيزي( 

: تنشأ بسبب اختالف طبيعة اجلنادل -ب
ها قاع اجملرى الصخور اليت يرتكب من

حيث تقاوم الصخور الصلبة عملية 
احلت النهري وتتآكل الصخور اللينة 

 وتبقى الصخور الصلبة ابرزة.

جزء من جمرى النهر يتميز  اخلوانق: -ج
بشدة احندار جوانبه ويتكون حني 
يتغلب احلت الرأسي على احلت 
اجلانيب، يينشأ يف الصخور الصلبة حيث 

الحندار وال تبقى جوانبها قائمة شديدة ا
 تنهار.

 : خانق وادي املوجبمثال عليها

: تتكون يف احلوض البحريات الكوعية -د
األدىن للنهر عندما تضعف سرعة النهر 
فيبدا النهر ابلتعرج، ومع الزمن ينفصل 
جزء من اجملرى الرئيسي للنهر وقيام 

 النهر بتغيري جمراه.

: وهي عبارة عن الدلتا -أ
إرساابت محولة النهر وتراكم 

وادها عند مصبه يف حبر أو م
 حميط.

 : اشكاهلا
  يشبه القوس أو املثلث

 )دلتا النيل والسند(

  منط مدبب )دلتا التيرب يف
 ايطاليا(

  شكل اصبعي يشبه قدم
 الطائر )دلتا املسيسيب(

: وهي أراضي السهل الفيضي -ب
منبسطة حماذية جلوانب النهر 
تغطيها مياه النهر يف أوقات 

 ضج.الفيضان يف مرحلة الن

س( اذكر مميزات تربة السهول 
 الفيضية؟

 اراضي خصبة ومتجددة 
: سهول هنري دجال أمثلة عليها

 والفرات وهنر األمازون.

 

 س( فسر: تشكل اجلنادل خطورة واضحة على املالحة النهرية؟
 بسبب بقاء الصخور الصلبة ابرزة وأحياان قريبة من السطح.

ية يف منطقة منابع األهنار؟ وتتكون عند س( فسر: ال ميكن تشكل البحريات الكوع
 املصب؟

 ومع ابلتعرج، النهر فيبدا النهر سرعة تضعف عندما للنهر األدىن احلوض يف تتكون
جمراه وألن املنبع يكون  بتغيري النهر وقيام للنهر الرئيسي اجملرى من جزء ينفصل الزمن

 سطح مائل مما يؤدي لزايدة سرعته.
 الفيضية؟ س( عدد إجيابيات السهول

 .متتاز هذه املناطق برتبة خصبة ووفرة املياه وهذا يؤدي لإلنتاج الزراعي 

 .غمرها مبياه الفيضان بني مدة وأخرى يؤدي إىل جتديد خصوبتها 

 :معظم احلضارات القدمية نشأت يف مناطق السهول الفيضية لألهنار 

 : املصرية القدمية، بالد الرافدين، السند والكنج.مثل

 النموذج الذي يعتمد على نظرية عرية النهريةدورة الت :
ديفز اليت تعتمد على العامل الزمين الذي يبني تطور 
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 مميزات املرحلة األوىل

 "مرحلة الشباب"
 مميزات املرحلة الثانية

 "مرحلة النضج"
 مميزات املرحلة الثالثة

 ة الشيخوخة""مرحل
 شدة االحندار. .1

سيادة عملية احلت  .2
الرأسي على احلت 

 اجلانيب.

القناة او املقطع  .3
العرضي للنهر أتخذ 

 . Vشكل حرف 

تتكون فيها األشكال  .4
األرضية )اجلنادل 

 والشالالت(

االحندرا اقل من  .1
احندار مرحلة 

 الشباب.

تزداد فاعلية احلت  .2
اجلانيب على احلت 

 الرأسي.

 شكل القناة أو .3
املقطع العرضي 

للنهر أتخذ شكل 
 .Uاحلرف 

تظهر األشكال  .4
االرضية )السهول 

 الفيضية(.

مييل السطح اىل االستواء  .1
فتقل سرعة املياه اجلارية 
 ويبدأ بعملية الرتسيب.

التوازن واضح بني احلت  .2
 والرتسيب.

تظهر الثنيات يف اجملرى  .3
وما يرتبط هبا من أشكاهلا  

 كالبحريات الكوعية.

الروافد الرئيسية يقل عدد  .4
 مقارنة مبرحلة النضج.

يبلغ الوادي النهري أقصى  .5
 اتساع له.

تظهر أشكال اإلرساب  .6
النهري )السهول الفيضية 

 والدلتاوت(.
 

 س( اذكر اهم آاثر )نتائج( عمليات التعرية املائية والرحيية؟
 .وجود أشكال ارضية ميكن ان تستثمر كمنتج سياحي 

 كندا، جبال اهلمالاي، جبال كلمنجارو، جبال االلب.)شالالت نياجرا( يف   أمثلة
 .بعض اجلبال جتذب متسلقي اجلبال 

 .مغارة جعيتا يف لبنان 

 .يف األردن صحراء رم، خانق املوجب، مغارة بررقش 
 

 السياسية اجلغرافيا: الرابعة الوحدة
 السياسية اجلغرافيا دراسة يف مقدمة :األول الفصــل

 :وتطورها سياسيهال اجلغرافيا مفهوم: أوال
 املقومات بدراسة يهتم الذي البشرية اجلغرافيا فروع أحد: السياسية اجلغرافيا 

 السياسية قوهتا على ذلك وأتثري الداخلي وتنظيمها للدولة والبشرية الطبيعية
 . اخلارجية وعالقاهتا

  السياسية؟ اجلغرافيا بدراسة أهتموا الذين والفالسفة العلماء أهم اذكر: س
 وعدد ثرواهتا توازن من املستمدة الدولة قوة عن كتب  من اول: طوأرس 

  احلدود. ومشكالت الدولة وظائفو  سكاهنا
 ابلكائن الدولة وشبه السياسية اجلغرافيا عن مقدمته يف كتب:  خلدون ابن 

 .((الشيخوخه النضج،، النشأة)) احلي
 1897 امع(  السياسية اجلغرافيا) عنوان حيمل مؤلف اول: راتزل فردريك 

 .(الوفاة، النمو، امليالد)  مبراحل مير حي كائن  مبثابة الدولة واعترب
 م.1899 عام( اجليوبولتيك)  مصطلح أظهر من أول: كيلني  رودلف 

 

 اىل ابالضافة للدولة والبشرية الطبيعية املقومات تدرس: اجليوبولتيك 
  للدولة تنظر الدولة ملستقبل تصورا تضع اخلارجية السياسة جمال يف مطالبها
 حي. ككائن

  وحدة سياسية تقوم على مساحة حمددة من سطح االرض يقيم  :الدولة
 عليها عدد من السكان وحتكمها سلطة عليا تدير شؤهنا وتتمتع ابلسيادة.

 :بولتيكواجليو  السياسية اجلغرافيا بني املقارنة س( جدول
 اجليوبولتيك اجلغرافيا السياسية

هتتم بتحليل املقومات الطبيعية 
 والبشرية للدولة

تقوم ابلدراسة نفسها،اضافة اىل 
 مطالبها يف جمال السياسة اخلارجية

 تضع تصورا ملستقبل الدولة تدرس امكاانت الدولة الفعلية
 تنظر للدولة ككائن حي تنظر للدولة ككيان اثبت

 السياسة؟ اجلغرافيا اهداف اذكر (س
 للدولة. والبشرية الطبيعية املقومات دراسة 
 للدولة. والضعف القوة عناصر حتديد 
 هلا. احللول واقرتاح السياسية ابملشكالت التعريف 
 القرار. لصناع جغرافية ومعلومات بياانت تقدمي 

 السياسية؟ اجلغرافيا يف الدولة دراسة جماالت ما( س
 والبشرية. الطبيعية اخلصائص 
 اخلارجية. وعالقاهتا للدولة العامة السياسات 
 الدولة. ضعف او قوة حتليل 

 السياسية؟ اجلغرافيا تدرسها اليت اجملاالت اذكر / بني  (س
  ابلسيادة تتمتع سياسية كوحدة  الدولة السياسة اجلغرافيا تدرس :الدولة (1
 املتقدمة الدول هيمنة على العاملي النظام يرتكز :اجلديد العاملي النظام (2

 :من عددب ويرتبط، منوا االقل الدول ومقدرات موارد على
 املشرتكة. االوروبية السوق مثل :االقتصادية التكتالت 
 (الناتو) االطلسي مشال حلف مثل :العسكرية األحالف. 
 العشرين القرن من التسعينات منتصف منذ ظهرت :(عرف) العوملة  ،

 الدول هيمنة طريق عن الدول بني سياسيةال واحلدود احلواجز ازالة وتعين
 االخرى. الدول على واجتماعيا ومعرفيا وثقافيا اقتصاداي القوية

 :السياسي والنظام الدول: اثلثا
 واالداري؟ السياسي للنظام تبعا الدولة انواع اذكر (س
 (مركزية)موحدة  دولة. 
 لية.وكونفدرا ،فدرالية :اىل تقسم (.المركزية)مركبة  احتادية دول 
 عليها وتسيطر واحدة وحكومة واحد نيايب جملس فيها دولة :املوحدة الدولة 

 مجيعها. الدولة اقاليم يف احمللية السلطات

 وفرنسا. والياابن االردن :عليها أمثلة 
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 املركبة االحتادية الدولة: 
 املركبة؟ االحتادية الدولة (انواع)اقسام  اذكر( س
 لكونفدرالية.ا ( الدولة2  الفدرالية. الدولة (1
 احملافظات او كالوالايت  ادارية وحدات اىل مقسمة دولة: الفدرالية الدولة 

: عليها مثال. والدفاع املالية الشؤون ابستثناء الذايت ابالستقالل تتمتع
 .املتحدة العربية االمارات ،اسرتاليا

 كزيةاملر  السلطة تتوىل احتاد يف اكثر او دولتني انضمام :الكونفدرالية الدولة 
 الداخلية وسيادهتا القانونية بشخصيتها دولة كل  واحتفاظ الصالحات بعض

 االورويب االحتاد :عليها مثالواخلارجية. 
 سويسرا :ذلك على مثالفدرالية.  اىل تتحول ان الكونفدرالية للدولة ميكن

 س( قارن بني:
 خصائص الدولة الكونفدرالية خصائص الدولة الفدرالية

ة اىل وحدات ادارية  الدولة مقسم -أ
 كالوالايت او احملافظات.

انضمام دولتني او اكثر يف  -أ
 احتاد.

تتمتع الدولة ابستقالل ذايت ابستثناء  -ب
 الشؤون املالية والدفاع.

تتوىل السلطة املركزية بعض  -ب
الصالحيات واحتفاظ كل دولة 
بشخصيتها القانونية وسيادهتا 

 الداخلية واخلارجية.
 : االحتاد االورويب.مثال عليها : اسرتاليا واالمارات العربية املتحدة.اأمثلة عليه

 

 

 س( تعد اجلغرافيا السياسية واحدا من املوضوعات املتفرعة من اجلغرافيا؟
 والبشرية الطبيعية املقومات بدراسة يهتم الذي البشرية اجلغرافيا فروع ألهنا أحد

 اخلارجية. وعالقاهتا السياسية قوهتا على ذلك وأتثري الداخلي وتنظيمها للدولة
 

 السياسية احلدود :الثاين الفصل
 س( فسر: تعد احلدود السياسية ظاهرة جغرافية بشرية؟

ألن اإلنسان هو الذي يقوم بتخطيطها على اخلريطة وحتديدها على الطبيعة وفقا 
 ملصاحله السياسية واالقتصادية والعسكرية.

 ى اخلريطة حتدد مساحة الدولة اليت : خطوط ترسم علاحلدود السياسية
 متارس عليها سيادهتا ومعرتف هبا دوليا.
 س( اذكر جماالت احلدود السياسية للدولة؟

 .)اجملال الربي )مساحة االرض 
 .اجملال اجلوي والبحري 
 .)جمال املوارد )سطحية وابطنية وحبرية 

و : التخوم متثل طابعا مميزا للفصل بني حدود الدول أمالحظة هامة
( وذلك ألهنا ظهرت يف الدولة البيزنطية والدولة العربية فسراإلمرباطورايت قدميا )

 اإلسالمية.
 مناطق مل تكن اتبعة لدولة ما، متثل مناطق نفوذ تفصل بني التخوم :

 الصحاري واجلبال. مثلالدول، يصعب اجتيازها واالستيطان هبا 
 
 
 

 س( قارن بني التخوم واحلدود السياسية؟
 احلدود  السياسية التخوم

 خطوط ومهية تفصل بني الدول مناطق جغرافية ذات مساحة ممتدة
تستند إىل معاهدات أو اتفاقيات ال 

 بني الدول
تستند إىل معاهدات أو اتفاقيات   بني 

 الدول
 ظاهرة تتعرض للتغيري واالختفاء والظهور ظاهرة طبيعية اثبتة

 

 اثنيا: العوامل املؤثرة يف نشاة احلدود السياسية:
 ؟ السياسية احلدود نشاة يف املؤثرة العوامل س( اذكر

 احلروب.( 3    تقسيم االستعمار للمستعمرات.( 2     املعاهدات.( 1
 ( املعاهدات:1

( ملنع فسرظهرت احلدود السياسية بني الدول نتيجة إبرام معاهدات بينها )
 حدوث اعتداء لدولة قوية على جارهتا الضعيفة.

 بسبب تقسيم االستعمار األورويب هلا. للمستعمرات: االستعمار ( تقسيم2
 أورواب الشرقية بعد احلرب العاملية الثانية. دول مثل ( احلروب:3

 السياسية؟ احلدود س( اذكر وظائف
 الوظيفة القانونية.( 2   الفصل بني الدول.( 1

 الوظيفة األمنية.( 4  الوظيفة االقتصادية.( 3
 ( الفصل بني الدول:1

تقوم احلدود بدور رئيسي ابلفصل بني الدول من خالل االتفاقيات واملعاهدات 
 رائط تنشر عليها نقاط العبور ومراكز احلراسة واملنافذ اجلمركية.واخل
 ( الوظيفة األمنية:2

توفر احلدود للدولة إجراءات احلماية واحلفاظ على أراضيها ومواردها وامن 
سكاهنا من خالل إقامة حتصينات عسكرية ودفاعية ملنع االعتداءات اخلارجية 

 والتسلل إىل اراضيها.
 اخلارجية؟ االعتداءات لى حتصينات عسكرية أقيمت ملنعس( أعط امثلة ع

 .إقامة سور الصني العظيم قدميا هبدف صد هجمات املغول 

 .أقامت فرنسا خط ماجينو على حدودها الشرقية مع املانيا 

  م.1967اقام العدو الصهيوين خط ابرليف شرق قناة السويس إثر حرب 

 :( الوظيفة االقتصادية3
 (:فسرية بني الدول نصيب كل دولة من املوارد والثروات االقتصادية )حتدد احلدود السياس

تقوم الدول بتعيني حدودها بدقة، لتمنع حدوث منازعات بني الدول حول  -أ
 استثمار املوارد.

 فرنسا واملانيا حول استثمار معدن احلديد يف االلزاس واللورين. مثال:

( فسرسلع عرب حدودها )تسهم احلدود يف متكني الدولة من مراقبة تدفق ال -ب
 ملنع التهريب وفرض الرسوم اجلمركية.

( ملنع فسرتقيم الدولة على حدودها حماجر صحية ونقاط تفتيش صحي ) -ج
 دخول األمراض القادمة من اخلارج.
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 ( الوظيفة القانونية:4

دارية اضيها وعلى األفراد واملؤسسات اإلمتكني الدولة يف فرض قوانينها على أر 
 واالقتصادية والثقافية.

 رابعا: أنواع احلدود السياسية:
 السياسية؟ احلدود س( اذكر أنواع

 .)"حدود طبيعية )جبلية، مائية "حبار، حبريات، أهنار 

 .حدود هندسية 

  حضارية.حدود 

 ( احلدود الطبيعية:1
  ،حدود تظهر على اخلريطة السياسية تستند إىل معامل طبيعية )جبال

 (."أهنار حبريات، حبار،" مسطحات مائية
 س( اذكر أنواع احلدود الطبيعية؟

 .حدود جبلية 

 أهنار حبريات، حبار،" حدود مائية". 

 أ( حدود جبلية:
 حلدود اليت تفصل بني الدول حدود دائمة واثبتة وتعد من أفضل أنواع ا

 ( ألهنا تتناسب مع امتداد اجلبال وتشكل خطوط دفاعية للدولة.فسر)

 : أمثلة على احلدود اجلبلية
 بني اهلند والصني.جبال اهلمالاي : 

 حد فاصل بني تشيلي واألرجنتني.جبال اإلنديز : 

 حد فاصل بني فرنسا واسبانيا.جبال الربانس : 

 وإيطاليا.: بني فرنسا جبال األلب 

 ب( حدود مائية:
 س( وضح احلدود املائية أبنواعها؟

 ( حدود هنرية:1
 .هي حدود دائمة تظهر على اخلرائط السياسية تستند ملعامل طبيعية هنرية 

 س( اذكر مميزات احلدود النهرية؟
 .وضوح معاملها الطبيعية على سطح األرض 

 .تشكل خط دفاعي من أي اعتداء خارجي 
 : د النهريةأمثلة على احلدو 

 يفصل بني جنوب إفريقيا وانميبيا.هنر األورانج : 

 يفصل بني الوالايت املتحدة األمريكية واملكسيك.هنر ريوجراند : 
 س( اذكر املشاكل اليت تواجه احلدود النهرية؟

( فسرتغري األهنار جماريها ابستمرار، مما يؤدي حلصول خالفات بني الدول )
ود بني الدول من خالل تقاسم املياه بني الدول ظهور احلاجة إىل تعديل احلد

 الواقعة على ضفيت النهر.
 
 

 س( بني طرق حتديد احلدود النهرية؟
  كرانيا و حدود بوج بني بولندا وا مثلاحلدود مع إحدى ضفيت النهر تتماشى

 وبيالروسيا.

  حدود هنر الراين بني فرنسا واملانيا. مثلرسم خط مع أكثر نقاط النهر عمقا 

 .التحكيم الدويل مثلما حدث بني األرجنتني والتشيلي 

  ما حدث بني الوالايت املتحدة األمريكية  مثلرسم خط وسط جمرى النهر
 واملكسيك عرب الريوجراند.

 ( حدود حبرية:2
 ظهرت فكرة احلدود البحرية يف كتاابت العامل الربيطاين جون سلدين اليت تناولت:

 .ضرورة رسم حدود البحار 

 .إسناد املسؤولية األمنية والسياسية للدول املطلة على البحر 

 تقسيم املياه إىل ثالث مستوايت هي: و
 .املياه اإلقليمية 

  من مياه البحار واحمليطات تشرف عليها الدولة هلا حق السيادة مناطق
ميل  12عليها تبدأ من خط السواحل وفقا للقانون الدويل وإىل عمق )

ومتارس الدولة حقوقها يف املياه اإلقليمية يف جماالت الصيد واملالحة  حبري(
 واستغالل الثروات املوجودة )األمهية االقتصادية(.

 صادية اخلالصة:ب( املنطقة االقت
منطقة حبرية تبدأ من هناية املياه اإلقليمية ابجتاه عمق البحر مسافة  تصل إىل 

ميل حبري( حيق للدولة املطلة اجملاورة هلا استغالل الثروات املوجودة فيها  200)
 والصيد وتقدمي املساعدة واإلنقاذ للسفن يف حالة تعرضها للخطر.

 ر(:ج( املياه الدولية )أعايل البحا
مناطق حبرية مفتوحة ال تتبع سيادة أي دولة وتعد املياه الدولية ملكا مشرتكا بني 

 (:فسرمجيع الدول )
 .ألمهيتها يف ممارسة أنشطة التجارة الدولية واملالحة والصيد واالستكشاف 

 ( من مساحة البحار %64تشكل مساحة املياه الدولية ما نسبته أكثر من )
 واحمليطات.
 على خالفات بني الدول بسبب الثروات الطبيعية؟ س( أعط أمثلة

  شرق البحر املتوسط واليت هيمن عليها عدو اإلسرائيلي يف حقول الغاز
 وتطالب لبنان والسلطة الفلسطينية فيها.

  تداخل املياه اإلقليمية واملنطقة االقتصادية اخلالصة بني بريطانيا وفرنسا يف
 منطقة القنال الإلجنليزي.

  يف حبر الصني اجلنويب بني  الصني وكوراي وفيتنام والياابن حول يسود توتر
 السيادة على اجلزر املوجودة فيه.

م جبعل أعايل 2013: أوصت الدول اليت اجتمعت يف ابريس عام مالحظة
) علل( بسبب املشاكل حول املياة الدولية واخلطر  البحار ملكا عامليا مشرتكا

 .اتالبيئي ولكي ال تكون مصدر للنزاع
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 ( البحريات:3

تشكل البحريات حدود سياسية بني العديد من الدول ضمن اتفاقيات تقاسم 
 املياه للبحريات.

وحبرية فكتوراي بني  ظمى بني الوالايت املتحدة وكندا،:  البحريات العأمثلة عليها
 أوغندا وكينيا، تنـزانيا، رواندا.

 ( احلدود اهلندسية:2
 مثلان تظهر على اخلرائط أبشكال هندسية خمتلفة حدود أوجدها اإلنس 

 )اخلط املستقيم، أنصاف الدوائر( تفصل بني الدول.
 س( اذكر مميزات احلدود اهلندسية؟

 .تتميز ابستقامتها ووضوحها وسهولة ختطيطها 

 .ال تتناسب مع الظواهر الطبيعية يف املناطق اليت متر هبا 
 اهلندسية؟ احلدود أشكال اذكر( س
 .مستقيمة خطوط( 2  .فلكية ودحد( 1
 .طبيعية ظاهرة من متساوية أبعاد على ترسم خطوط( 3

 أ( حدود فلكية:
 تسري مع خطوط ودوائر العرض وتنتشر بني دول عديدة.

 :أمثلة عليها
 .احلد السياسي بني أمريكا وكندا ويعترب أطول حد فلكي يف العامل 

 درجة مشاال(. 22عرض ) احلد السياسي بني مصر والسودان يسري مع دائرة 

 ( 25احلد السياسي بني مصر وليبيا يسري مع دائرة عرض .)درجة شرقا 
 ب( خطوط مستقيمة:

 تصل بني نقطتني معلومتني أو مماسات دوائر أو أقواس يف الدائرة.
 ج( خطوط ترسم على أبعاد متساوية من ظاهرة طبيعية:

 غرب إفريقيا. حدود جامبيا يف مثلكنهر أو ساحل أو سلسلة جبلية 
 س( فسر: تسبب احلدود اهلندسية مبشكالت عديدة بني الدول؟

 ألهنا ال تستند إىل معامل طبيعية وحضارية واضحة.
 أمثلة على دول قامت بتعديل حدودها:

 .تعديل حدود األردن مع العراق 

 .تعديل حدود األردن مع السعودية 
 ن احلدود السياسية اهلندسية؟س( فسر: تعد احلدود الدولية الطبيعية أقل توترا م

ألهنا تستند إىل معامل طبيعية واضحة كالسالسل اجلبلية واملسطحات املائية 
 )أهنار، حبار، حبريات(.

 ( احلدود احلضارية:3
تعد الثقافة من أهم املظاهر احلضارية اليت تستخدم يف ترسيم احلدود بني الدول 

 (:فسر)
  أساس اللغة بعد احلرب العاملية األوىل مت ترسيم احلدود يف وسط أورواب على

 ( للحد من مشكلة األقليات يف تلك الدول.فسر)

 .مت ترسيم احلدود بني اهلند والباكستان على أساس ديين 
 

 

 س( اذكر اآلاثرالسلبية للحدود السياسية بني الدول؟
 .تقف عائقا يف وجه استمرارية طرق املواصالت وسبل اإلتصال 

 .تقف يف وجه التطور االقتصادي واالجتماعي والثقايف للمناطق احلدودية 

اج سد الوحدة على هنر الريموك على احلدود السورية األردنية احت مثال عليها:
 مدة تزيد عن نصف قرن إلجنازه.

 .تعوق االستغالل الفعال للموارد الواقعة يف املناطق احلدودية بني الدول 

 .احلدود السياسية تستخدم للسيطرة على بعض الشعوب من خالل توزيعها وتشتيتها 

 ألورويب للوطن العريب.: جتزئة االستعمار امثال عليها
س( أحياان تقف احلدود السياسية عائقا أمام استمرارية طرق املواصالت 

 وسبل االتصال؟
ألنه أحياان تنتهي الطرق املعبدة والسكك احلديدية عند خط احلدود مما يعوق 

 حركة انتقال األشخاص واملواد اخلام والبضائع.
 ة؟احلدودي واملشاكل النـزاعات أنواع اذكر( س
 .احلدود وضع على النـزاع( 2 .حدودية مناطق على النـزاع( 1
 .احلدودية الطبيعية املصادر حول النـزاع( 4 .احلدود وظيفة على النـزاع( 3
 ( النـزاع على مناطق حدودية:1
  هو نـزاع ينشأ على ملكية مناطق حدودية بني الدول املتجاورة عندما

قه يف السيطرة على منطقة يدعي كل طرف من األطراف املتنازعة ح
 جغرافية حدودية.

 س( فسر: احتالل إيران لثالثة جزر عربية يف اخلليج العريب؟
  تستند إيران إىل خرائط وزعتها بريطانيا جعلت لون هذه اجلزر على اخلرائط

 بنفس لون إيران.

  قامت إيران ابحتالل اجلزر قبل يوم واحد من قيام دولة اإلمارات العربية
 م.1971يف  املتحدة

  وجود إتفاق غري معلن بني بريطانيا وإيران تسمح بريطانيا مبوجبه إليران
 احتالل اجلزر الثالث مقابل تنازهلا عن املطالبة ابلبحرين.

 العريب؟ اخلليج يف إيران حتتلها عربية جزر على أمثلة أعط( س
 .صغرىال طنب جزيرة( 3     .الكربى طنب جزيرة( 2.     موسى أبو جزيرة( 1
 ( النـزاع على وضع احلدود:2
  نـزاع ينشأ بني الدول على مكان وضع احلدود بصورة دقيقة تظهر هذه

 املشاكل عند البدء يف رسم خط احلدود وحتديد اجتاهاه.

انسحاب اسرائيل  : النـزاع الذي نشب بني مصر وإسرائيل بعدمثال على ذلك
نطقة طااب ومناطق حدودية ، ورفضت اسرائيل اإلنسحاب من ممن صحراء سيناء

على ساحل خليج العقبة وحاولت إظهار خطأ يف مسار خط احلدود، ويف عام 
 ( مناطق.10م حكمت حمكمة العدل الدولية لصاحل مصر يف )1988

 ( النـزاع على وظيفة احلدود:3
  نـزاع ينشأ بني الدول بسبب اإلنتقال غري املشروع عرب احلدود لألشخاص

 فكار.أو للبضائع أو األ
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 ( النـزاع حول املصادر الطبيعية احلدودية:4
 طبيعي حدودي. نـزاع ينشأ بني الدول املتجاورة بسبب اخلالف على مورد 

 : تنشأ نـزاعات بسبب عدم اإلتفاق على تقسيم مياه األهنار الدولية.مثال عليها
 هي األهنار اليت تنبع من خارج حدود الدولة ومتر يف أكثر األهنار الدولية :

 من دولة واختالف الدول على أحقية بناء السدود واإلستفادة منها.

 ى اقتسام مياه هنر الفرات.: النـزاع الرتكي العريب علمثال عليها
: جلوء كل من قطر والبحرين إىل حمكمة العدل العليا حلل مالحظة هامة

م وصدر قرار احملكمة 2001اخلالفات بينهما على عدد من اجلزر يف عام 
بسيادة البحرين على عدد من اجلزر منها جزر احلوار وسيادة قطر على جزر 

 أخرى ما أهنى اخلالف بينهما.
 حتكم الوطن العريب ابلكثري من املمرات املائية؟ س( فسر:

  بسبب املوقع اجلغرايف املتميز للوطن العريب، الذي يربط بني قارات العامل
 القدمي )آسيا، إفريقيا، أورواب(.

 .وقوع الوطن العريب يف النصف الشمايل من الكرة األرضية 

  من جبال طوروس يف امتداد الوطن العريب من العراق شرقا إىل موريتانيا غراب
 تركيا والبحر املتوسط مشاال إىل هضبة البحريات االستوائية.

 س( بني أهم املمرات واملضائق والقنوات اليت يسيطر عليها الوطن العريب؟
 املسطحات املائية اليت تربط بينها املضيق / القناة
 تربط بني البحر املتوسط والبحر األمحر. قناة السويس

 يربط بني البحر املتوسط واحمليط األطلسي. مضيق جبل طارق
 يربط بني البحر األمحر واحمليط اهلندي. مضيق ابب املندب

 يربط بني حبر العرب واحمليط اهلندي واخلليج العريب. مضيق هرمز
 س( ببني أمهية املوقع  االسرتاتيجي للوطن العريب؟

 ( فسرجوانب العسكرية واالقتصادية والسياسية:) 

 ربط بني قارات العامل القدمي.ألنه ي (1

 لوقوعه يف النصف الشمايل من الكرة األرضية. (2
 رته على عدد من املمرات املائيةحتكمه وسيط. 
 .مرور التجارة الدولية واخلطوط اجلوية العاملية 

 .اختصار املسافة بني القارات 

 .)احتوائه على موارد الطاقة )النفط 

 روب واستعمار أورويب وأمريكي؟س( فسر: تعرض الوطن العريب لغزوات وح
 .)نظارا ألمهيته االسرتاتيجية )سياسيا، اقتصاداي، عسكراي 

 .)احتواءه على موارد الطاقة )النفط 

 .رغبة أورواب وأمريكا ابلسيطرة على العامل 

 مصطلح جغرايف يستخدم للتعبري عن املوقع الذي املوقع االسرتاتيجي :
ية أو عسكرية حمليا أو إقليميا أو حيتل أمهية ومكانة سياسية أو اقتصاد

 عامليا.
 
 
 

 س( اذكر أهم العوامل اليت حالت دون وحدة الوطن العريب؟
 .مشكالت احلدود يف الوطن العريب 

 مغتصبة وحمتلة. وجود أجزاء من الوطن العريب ما زالت 

 : فلسطني، هضبة اجلوالن.أمثلة عليها
س( اذكر امثلة على خالفات حدودية عربية يف الوطن العريب أدت إىل 

 نـزاعات وصدامات مسلحة؟
  إيران. –صدامات عسكرية بني العراق 

 .غزو العراق للكويت 

 .املعارك يف الصحراء الغربية 

 .تقسيم السودان إىل دولتني 
 ج املرتتبة على اخلالفات احلدودية يف الوطن العريب؟س( وضح النتائ

 .حدوث نزاعات مسلحة 

 .خسائر كبرية يف املوارد االقتصادية والبشرية 

 .اعاقة أي مشروع عريب للوحدة 
 

 والسلم احلرب يف الدولية العالقات :الثالث الفصل
 أي هتديد ميس االمن الداخلي أو اخلارجي للدولة املشكلة السياسية :

 سيادهتا على ارضها أو استقرارها ومتاسك شعبها للخطر. يعرض
 س( اذكر أهم املشكالت السياسية اليت تواجه الدول؟

 .مشكالت حدود سياسية 

 .مشكالت اقتصادية 

 .)مشكالت اجتماعية )مشكلة األقليات 

 اوال:مشكالت احلدود السياسية:
 ( الصحراء الغربية:1
 لسي ويتواجد فيها خامات معدنية : موقعها على سواحل األطأسباب النـزاع

 )حديد، فوسفات(.

 ( من مساحتها حتت %80و)عليها املغرب وجبهة البوليساريو  أرض يتنازع
 سيطرة املغرب.

 (: جذور املشكلة) 
  بعد انسحاب اإلسبان أعلنت جبهة البوليساريو قيام اجلمهورية العربية

 الصحراوية الدميقراطية من جانب واحد.

 ( دولة.36( دولة مث تراجع اإلعرتاف إىل )75اعرتفت هبا ) 

 .الدول العربية ابستثناء اجلزائر تدعم سيادة املغرب على الصحراء الغربية 
 س( بني دور منظمة األمم املتحدة حلل مشكلة الصحراء الغربية؟

 .تنظيم استفتاء للسكان لتقرير مصري الصحراء الغربية 

 إلشرتاك من سكان الصحراء يف عملية مل تتفق اطراف النـزاع على من حيق له ا
 اإلستفتاء.

  اقرتحت املغرب منحها احلكم الذايت ولكن رفض هذا اإلقرتاح من قبل جبهة
 البوليساريو.

 .وما زالت املشكلة قائمة حىت اآلن 
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  ( شط العرب:2
 .بدأت عند احتالل إيران اجلزء األوسط من العراق 

 ولة العثمانية إبستعادة هذا اجلزء من إيران.قامت الد 

 .حرصت بريطانيا على منح إيران حق املالحة يف شط العرب 

  م، تنص على ما يلي:1913مت توقيع اتفاقية بني الدولة العثمانية وإيران عام 

 أن يبقى شط العرب مفتوحا للمالحة أمام سفن مجيع الدول. -

 ر.حيق إليران السيادة على منطقة خورامشه -

 .اعرتضت إيران على اإلتفافية وطالبت ابجملرى املالحي 

  أميال من  4عادت إيران ووافقت على اإلتفاقية شريطة أن يتنازل العراق عن
 شط العرب مقابل عبدان.

  م عقدت اتفاقية اجلزائر بني العراق وإيران واعرتفت مبوجبها 1975يف عام
 العراق حبق إيران يف املالحة يف شط العرب.

 م اندلعت احلرب بني إيران والعراق بسبب خالف على 1980عام  يف
 سنوات. 8احلدود واستمرت 

 ( احلدود بني الصني واهلند:3
 م، حيث 1951: استيالء الصني على منطقة التبت عام أسباب النـزاع

 اصبحت تشارك اهلند يف احلدود.

 .قامت اهلند مساندة ثورة شعب التبت ضد الصني 

 ني الصني واهلند يف املناطق احلدودية مشال خط مكماهون.حصل نـزاع مسلح ب 

 م.1914: خط متفق عليه كحدود بني الصني والتبت عام خط مكماهون 
 س( فسر: ظهور نـزاعات اقتصادية بني الدول؟

 .بسبب تقسيم املياه احلدودية 

 .استغالل املوارد الطبيعية ومصادر الطاقة الواقعة على احلدود 

 ر املشكالت اإلقتصادية؟س( فسر أسباب ظهو 
 ( تقسيم املياه:1

 س( فسر: ظهور مشكلة تقسيم املياه بني الدول؟
 .لالستفادة من الثروة السمكية واملعدنية 

 .ممارسة حق املالحة 

 .توليد الطاقة الكهرابئية 

 س( أعط أمثلة على مشكالت تقسيم املياه بني الدول؟
 ر الفرات.خالف بني تركيا وسوراي والعراق حول اقتسام هن 

 .خالف بني تونس وليبيا حول حدود الرصيف القاري 

  من جهة أخرى حول اقتسام و خالف بني السودان ومصر من جهة أثيوبيا
 مياه هنر النيل.

 .نـزاعات بني بوليفيا وتشيلي وبريو على احلدود البحرية 

 س( أعط أمثلة على نزاعات بني الدول لتعيني حدودها على املضائق؟
  عمان وإيران يف مضيق هرمز.نزاع بني 

 .نزاع بني اليمن والصومال وجيبويت يف مضيق ابب املندب 

 
 

 )معاهدة ابريس، معاهدة برشلونة(. :أمثلة على املعاهدات
 ( النـزاع على املوارد الطبيعية ومصادر الطاقة:2

 س( فسر: قيام حروب ونزاعات بني الدول على املوارد الطبيعية ومصادر الطاقة؟
بيعية )املعدنية والطاقة( لتأمني احتياجاهتا هبدف حماولة السيطرة على املوارد الط

 منها واستخدامها يف الصناعة واألنشطة املختلفة.
 س( فسر: ظهور نزاعات بني الدول حول مصادر الطاقة )البرتول والغاز(؟

 ألهنما يشكالن ثلثي اإلنتاج العاملي، ويسهمان يف نصف التجارة العاملي.
املتقدمة الوصول ملنابع النفط والغاز يف س( بني آاثر أو نتائج حماولة الدول 

 اخلليج العريب؟
 .زايدة حدة الصراعات الدولية 

  إقامة قواعد عسكرية حلماية خطوط النفط وخطوط التجارة البحرية العاملية
 اليت ينقل عربها النفط.

 :االجتماعية املشكالت: اثلثا
 قومية، دينية، جمموعة من االفراد ينتمون خلصائص ثقافية واحدة  :االقليات(

 عرقية، لغوية( ختتلف عن الغالبية  العظمى لسكان الدولة.
 االقليات؟ أنواع اذكر( س
 .عرقية أقلية( 4    .لغوية أقلية( 3    .دينية أقلية( 2    .قومية اقلية( 1
 ( األقلية القومية:1
  جمموعة من األفراد تنتمي إىل هوية واحدة من حيث العرق واللغة والعادات

 لتقاليد، وتعيش هذه األقلية ضمن أكثرية قومية.وا
 س( أعط مثال على دول تضم أقليات قومية؟

 .شعب الكازاخ غرب الصني 

 .تعدد القوميات يف اإلحتاد السوفيييت 

 .تعدد القوميات يف يوغوسالفيا 
 س( أعط مثال على دول تكونت بعد تفكك اإلحتاد السوفيييت؟

 زخستان.اوزابكستان، استونيا، التيفا، كا
 س( أعط امثلة على دول تكونت بعد تفكك اإلحتاد اليوغساليف؟

 ، كوسوفو، البوسنة، اهلرسك.صربيا
 ( األقلية الدينية:2
 .جمموعة من األفراد تتبع داينة خمتلفة عن داينة أكثرية أفراد اجملتمع املتواجدة فيه 

 س( أعط امثلة على األقلية الدينية؟
 والياابن والوالايت املتحدة األمريكية. األقليات املسلمة يف الصني 

 .األقليات املسيحية يف الدول اإلسالمية 
 ( األقلية اللغوية:3
  جمموعة من األفراد هلا لغتها اخلاصة وختتلف عن لغة أكثرية أفراد اجملتمع

 املتواجدة فيه.
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 س( فسر: بعض الدول تسمح لألقليات ابستخدام لغتها اخلاصة؟
 : األكراد يف العراق.مثال  خوفا من مطالبها ابإلستقالل عن الدولة.

: ايطاليا متنع مثل: هناك دول متنع األقليات فيها من استخدام لغتها. مالحظة
 األقليات النمساوية من استخدام لغتها وجتربها على استخدام اللغة اإليطالية.

 ( األقليات العرقية:4
  جمموعة من األفراد تنتمي إىل عرق أو ساللة ختتلف عن ساللة اكثرية األفراد

 يف اجملتمع اليت تعيش فيه.

 كا، كندا، والدول العربية؟س( فسر: تعيش أقليات عرقية ولغوية وقومية يف امري
 .حبكم التاريخ املشرتك 

 .تطبيق مبدا التسامح الديين 
 س( أعط أمثلة تتعايش فيها أقليات عرقية ودينية ولغوية؟

 أمريكا، كندا، الدول العربية واإلسالمية.
 مالحظات هامة :

 عدد ابرز الدالالت اجليومورفولوجية عند دراسة وحتليل خطوط الكنتور؟ -1

 وط الكنتور يدل على منطقة شديدة االحندار.تقارب خط -أ

 تباعد خطوط الكنتور يدل على منطقة قليلة االحندار. -ب

( وتتزايد حنو 7تظهر االودية يف اخلرائط الكنتورية على شكل رقم ) -ت
اخلارج وتظهر خطوط تقسيم املياه بني االودية النهرية على شكل رقم 

 ( وتتناقص حنو الداخل.8)

 (؟25000:  1راسي على اخلرائط ذات املقياس ) كم يبلغ الفاصل ال -2

 ( م. 10اجلواب : ) 
 (؟50000:  1كم يبلغ الفاصل الراسي على اخلرائط ذات املقياس )  -3

 ( م. 20اجلواب : ) 
  ترتبط اجلغرافيا السياسية بعلوم متعددة مثل : :مالحظة 

 ) التاريخ واالقتصاد(
 

 س( فسر: ضعف نظرية احلدود اآلمنة؟
تطور التقين يف فنون احلرب وصناعة السالح من حيث املدى والسرعة بسبب ال
 والفعالية.

 


