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 سة أشكال سطح األرضدرا

أشكال األرض، وهً كلمة ٌونانٌة مكونة من  هو العلم الذي ٌدرس  :(سؤال وزاري) الجٌومورفولوجٌا# 

 .بمعنى علم Logoyالشكل و Morphpأي األرض و GEOهً  ثالثة ألسام

 

الموضنننوعات التنننً تشنننملةا الدراسنننة  اذكرررر# تعننند الجٌومورفولوجٌنننا مننن  فنننروع الجغرافٌنننا الطبٌعٌنننة، 

 لجٌومورفولوجٌة.ا

 الموضوعات التً تشملةا الدراسة الجٌومورفولوجٌة.  مـا# 

شكل سطح األرض ومظةره العام؛ كمٌاس درجات انحداره وابعاد الشكل األرضً ومساحته والتوزٌع  -1

 الجغرافً لظاهرات سطح األرض.

مناخٌنة التنً شنكلتةا تمٌٌز الظاهرات الجٌومورفولوجٌة لسطح األرض؛ كمراحنل تكونةنا والظنرول ال -2

 والحركات التكتونٌة التً أثرت فً بنٌة صخورها.

مر النسبً للظاهرات م  حٌث الزم  الذي تكونت فٌه والمراحل التً مرت بةا حتى وصلت دراسة الع   -3

 لشكلةا الحالً والتنبإ بالتغٌرات التً ستطرأ علٌةا مستمبال.

 

طبٌعٌننة التننً تةنتم بدراسننة شنكل سننطح األرض ومظةننره # تعند الجٌومورفولوجٌننا من  فننروع الجغرافٌنا ال

 ؟وضح ذلنالعام، 

 ولٌاس ابعاد الشكل األرضً ومساحته. -2 كمٌاس درجات انحداره. -1

  والتوزٌع الجغرافً لظاهرات سطح األرض. -3

 

ة # تعند الجٌومورفولوجٌنا من  فنروع الجغرافٌنا الطبٌعٌنة، التنً تةنتم بدراسنة الظناهرات الجٌومورفولوجٌن

 ؟وضح ذلنلسطح األرض، 

 دراسة مراحل تكونةا والظرول المناخٌة التً شكلتةا. -1

 والحركات التكتونٌة التً أثرت فً بنٌة صخورها. -2

 

# تعد الجٌومورفولوجٌا م  فروع الجغرافٌا الطبٌعٌة، التً تةتم بدراسة دراسنة الع منر النسنبً للظناهرات 

 ؟وضح ذلنالجٌومورفولوجٌة لسطح األرض، 

 م  حٌث الزم  الذي تكونت فٌه. -1

 والمراحل التً مرت بةا حتى وصلت لشكلةا الحالً. -2

 والتنبإ بالتغٌرات التً ستطرأ علٌةا مستمبال. -3
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ألشكال سطح األرض التً نشاهدها الٌوم لم تتكو  خالل مرحلة   المظةر العام إ" وضح العبارة التالٌة# 

 ".زمنٌة واحدة

نتٌجنة لمراحنل متعالبنة عندة تكوننت فنً أزمننة مختلفنة وتحنت م ألشكال سنطح األرض تشكل المظةر العا

 متباٌنة وما زالت مستمرة لغاٌة اآل . ظرول وعملٌات طبٌعٌة 

 

 .اذكرها # تختلل تضارٌس األرض م  منطمة ألخرى تبعا لمجموعة م  العوامل،

 تشكٌل التضارٌس.زم  تطور  -3 الموى التً تشكل التضارٌس. -2 خصائص الصخور. -1

 

 .ٌإثر نوع الصخر م  حٌث الصالبة والتركٌب الكٌمٌائً فً نمط األشكال األرضٌة# 

 

 بٌ  صالبة الصخور ومماومتةا لعملٌة التفتت؟ العاللة مـا# 

ٌإثر صالبة الصخر فً المدرة على مماومة التفتت فكلما زادت الصالبة زادت مماومة الصنخور للعوامنل 

ور النارٌة مثنل البازلنت والغرانٌنت لندٌةا لندرة أكبنر علنى مماومنة العوامنل الجوٌنة من  الخارجٌة، فالصخ

 الصخور الرسوبٌة كالحجر الجٌري والرملً التً معاد  ضعٌفة.

 

 .(سؤال وزاري)بة الصخر ومماومة العوامل الجوٌة ٌوضح العاللة بٌ  صال كون تعمٌما# 

نة لةا، فكلما كاننت نسنبة المعناد  الصنلبة فنً الصنخور تعتمد صالبة الصخور على صالبة المعاد  المكو

 (البازلنت والغرانٌنت)كلصخور النارٌة ا ( مثلكالظرول الجوٌة)عالٌة زادت مماومتةا للعوامل الخارجٌة 

 .(كالحجر الجٌري والرملً)التً لدٌةا لدرة أكبر على مماومة العوامل الجوٌة م  الصخور الرسوبٌة 

 

 صخور الرسوبٌة للعوامل الجوٌة.تمل مماومة ال لماذا# 

مماومتةننا للعوامننل الخارجٌننة؛ كننالظرول فتمننل  الرسننوبٌة للٌلننةنسننب المعنناد  الصننلبة فننً الصننخور  أل 

 الجوٌة، كالحجر الجٌري والرملً.

 

 لصخور صلبة عالٌة المماومة للعوامل الخارجٌة. أعط أمثلة# 

 لصخور نارٌة. أعط أمثلة# 

 والغرانٌت. -2 البازلت. -1

 

 للٌلة المماومة للعوامل الخارجٌة. ضعٌفةلصخور  أعط أمثلة# 

 لصخور الرسوبٌة. أعط أمثلة# 

 الحجر الرملً. -2 الحجر الجٌري. -1
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 .اذكرهما# تنمسم الموى التً تشكل تضارٌس سطح األرض إلى لسمٌ ، 

 ض.عوامل خارجٌة تحدث فوق سطح األر -2 عوامل باطنٌة مصدرها م  باط  األرض. -1

 

هً الحركات التً تحدث فنً بناط  األرض؛ كنالز زل والبنراكٌ  : )أو عوامل البناء( الموى الداخلٌة# 

والصنندوع وا لتننوا ات، تحنندث نتٌجننة وجننود مننواد منصننةرة شنندٌدة الحننرارة تمننع علٌةننا ضننغوط شنندٌدة، 

 .فتحاول الخروج م  أي منفذ تجده على سطح األرض

 

  لعوامل البنا . أعط أمثلة #

  .لحركات التً تحدث فً باط  األرض أعط أمثلة #

 وا لتوا ات. -4 والصدوع. -3 والبراكٌ . -2 كالز زل. -1

 

: هننً األشننكال الناتجننة عنن  ا هتننزازت الزلزالٌننة أو الثورانننات البركانٌننة أو أشرركال اضرا البناةٌررة# 

 الصدوع وا توا ات.

 

 .ةالموى الداخلٌأشكال أرضٌة الناتجة ع   اذكر# 

 البحٌرات البركانٌة، مثل بحٌرة تانا فً إثٌوبٌا. -2 الجبال البركانٌة؛ كسالسل الجبال األندونٌسٌة. -1

 الٌنابٌع الحارة، مثل حمامات ماعٌ  فً األرد . -4 الجزر البركانٌة، مثل: جزر الكناري. -3

 نٌة. الحرات البازلتٌة، مثل: الحرة البازلتٌة فً البادٌة الشمالٌة األرد -5

 

: هننً مخننارٌط ذات جوانننب منحنندرة تشننكلت منن  الممننذوفات والمصننةورات البركانٌننة الجبررال البركانٌررة# 

اللزجننة التننً تراكمننت حننول فوهننة البركننا ، ومنن  األمثلننة علٌةننا سالسننل الجبننال البركانٌننة فننً الجننزر 

 اإلندونٌسٌة. 

 

 أسباب تكو  البحٌرات البركانٌة. حدد# 

ة بركا  بعد تولل النشاط البركانً ومن  األمثلنة علٌةنا بحٌنرة تاننا فنً إثٌوبٌنا هً بحٌرات تكو  عند فوه

 التً ٌنبع منةا نةر النٌل األزرق.

 

: هً سطوح خشنة سودا  ناتجنة عن  إنبعناث الالفنا بشنكل منائع جندا وتحولةنا إلنى كتنل الحرة البازلتٌة# 

 زلتٌة فً البادٌة الشمالٌة األردنٌة.صخرٌة وتعرضةا لعوامل التجوٌة، وم  األمثلة علٌةا الحرة البا
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 براكٌ .فوائد ال أذكر# 

 .(سؤال وزاري) اآلثار التدمٌرٌة للبراكٌ  إ  أ  لةا مجموعة م  الفوائدعلى الرغم م   فسر# 

 تعمل على تجدٌد المشرة األرضٌة وتكوٌ  الجبال والةضاب والسةول. -1

 خروج الضغط والحرارة م  باط  األرض. -2

 توفٌر أجار األلماس ذات المٌمة التجارٌة العالٌة. -3

 تكوٌ  صخور البازلت. -4

 توفٌر تربة عالٌة الخصوبة تستغل فً النشاط الزراعً. -5

 

 الفوائد ا لتصادٌة للبراكٌ . بٌن# 

 تكوٌ  صخور البازلت. -2 توفٌر أجار األلماس ذات المٌمة التجارٌة العالٌة. -1

  لخصوبة تستغل فً النشاط الزراعً.توفٌر تربة عالٌة ا -3

 

مجموعننة مننن  األشننكال األرضنننٌة الناتجننة عنن  الحركنننات اإللتوائٌننة وعننن  الحركننات الصننندعٌة  اذكررر# 

 )ا نكسارٌة(. 

 م( نتٌجة حركات تكتونٌة.8848نشؤت لمة إٌفرست أعلى لمة جبلٌة فً العالم )وهً على ارتفاع  1

 م( نتٌجة حركات صدعٌة باطنٌة.424-المٌت )على ارتفاع  نشؤت أخفض نمطة على الٌابسة؛ البحر -2

 

 أسباب نشؤة لمة إٌفرست. حدد# 

نتٌجنننة حركنننات تكتونٌنننة )حركنننات 

 إلتوائٌة(.

 

 أسباب نشؤة البحر المٌت. حدد# 

  نتٌجة حركات صدعٌة باطنٌة.

 

والرٌنناح والجلٌنند  (: هننً المننوى الخارجٌننة كاألنةننارأو العوامررل الجٌومورفولوجٌررة )المرروى الخارجٌررة # 

واألمواج والمٌاه الجوفٌه التً تعمل على تشكٌل معالم سطح األرض م  خالل حت أشكال سنطح األرض 

 األصلٌة وتعدٌلةا.

 

أشنكال أرضننٌة منن  ٌنننتع عن  العوامننل الجٌومورفولوجٌنة : هننً منا أشركال سرطح اضرا رٌررر اض رلٌة# 

 .جدٌدة
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 ارجٌة فً تشكٌل سطح األرض.العاللة بٌ  العوامل الداخلٌة والخ مـا# 

تمننوم العوامننل الداخلٌننة والعوامننل الخارجٌننة بتشننكٌل معننالم سننطح األرض بشننكل تكنناملً؛ فننؤي مظةننر 

تضارٌسً ما هو إ  نتٌجة عمل مشترن، فالعوامل الداخلٌة تعمل أساسا على إنشا  البنا  الداخلً وتشكٌل 

سارٌة أو بالنشاط البركانً، ثم ٌؤتً دور العوامنل تضارٌس المشرة األرضٌة سوا  بحركة إلتوائٌة أو إنسك

 الخارجٌة التً تموم بعملٌات التعدٌل والتشكٌل لتلن األشكال.

 

: "تموم العوامنل الداخلٌنة والعوامنل الخارجٌنة بتشنكٌل معنالم سنطح األرض بشنكل وضح العبارة التالٌة# 

 تكاملً".

مننل الداخلٌننة تعمننل أساسننا علننى إنشننا  البنننا  أي مظةننر تضارٌسننً مننا هننو إ  نتٌجننة عمننل مشننترن، فالعوا

الداخلً وتشكٌل تضارٌس المشرة األرضٌة سوا  بحركنة إلتوائٌنة أو إنسكسنارٌة أو بالنشناط البركنانً، ثنم 

 ٌؤتً دور العوامل الخارجٌة التً تموم بعملٌات التعدٌل والتشكٌل لتلن األشكال.

 

 أسباب تكو  الحافات الصدعٌة. حدد# 

أحد جانبً الصدع بحٌث ٌعلو الجانب ا خر أو ارتفاع أو هبوط احد الجنانبٌ  وبمنا  الجاننب بسبب ارتفاع 

 الممابل مكانه.

 
 

 

: أي طول الفترة الزمنٌة التً تشكلت خاللةا هذه التضنارٌس، من  خنالل زمن تطور تشكٌل التضارٌس# 

 ةا.دراسة نوعٌة الرواسب وطبٌعة التصرٌل النةري واختالل المظةر العام ل
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 ٌمك  معرفة العمر النسبً لظاهرات سطح األرض؟ كٌف# 

 .واختالل المظةر العام لةا -3 .وطبٌعٌة التصرٌل النةري -2 م  خالل نوعٌة الرواسب. -1

 

 أسباب حدوث تغٌرات سرٌعة أحٌانا على سطح األرض. حدد# 

 زل.بسبب أحداث طبٌعٌة مفاجئة كا نةٌارات األرضٌة أو الفٌضانات أو الز 

 

فولوجٌننة علننى وفننرة المعلومننات الخاصننة بؤشننكال سننطح األرض والعملٌننات # تعتمنند الدراسننة الجٌومور

اذكررر هررذ  الجٌومورفولوجٌننة التننً تشننكلةا، وٌمكنن  الحصننول علننى هننذه المعلومننات منن  عنندة مصننادر، 

 .الم ادر

 أهم أدوات الدراسة الجٌومورفولوجٌة. اذكر# 

 تمنٌات ا ستشعار ع  ب عد. -3 .الخرائط -2 الدراسة المٌدانٌة. -1

 

 .(سؤال وزاري) ٌعد العمل المٌدانً المصدر األساس للبٌانات الجٌومورفولوجٌة فسر# 

 (.سؤال وزاري)ٌموم بةا الباحث الجٌومورفولوجً  المةام التً أذكر# 

 جمع المٌاسات؛ كدرجات ا نحدار واألطوال ومساحة الشكل األرضً. -1

 جٌل حركة المواد األرضٌة.متابعة ورصد وتس -2

األجةنزة  تحدٌد ا تجاهات والمسافات والمناسٌب للظواهر الجٌومورلوفٌة فً منطمة الدراسة باسنتخدام -3

 .GPSجةاز  الخاصة بذلن مثل

 

 أهمٌة الخرائط عند دراسة الجٌومورفولوجٌة. بٌن# 

ائط العدٌند من  التفاصنٌل لمعنالم لد تغنً الخرائط ع  الزٌارات والعمل المٌدانً، حٌث تظةر بعنض الخنر

 سطح األرض، مثل الخرائط الطبوغرافٌة والجٌولوجٌة والتربة.

 

 لخرائط تستخدم لدراسة الجٌومورفولوجٌة.  أعط أمثلة# 

 التربة. -3 الخرائط الجٌولوجٌة. -2 الخرائط الطبوغرافٌة. -1

 

لٌةا ظاهرات سطح األرض الطبٌعٌة هً الخرائط التً تظةر ع: (سؤال وزاري) الخراةط الطبوررافٌة# 

كمنا أنةنا تمثنل  ،وٌتم رسمةا بمماٌٌس رسم كبٌرة إلظةار أكبر لندر من  تفاصنٌل سنطح األرض ،والبشرٌة

 خطوط تصل بٌ  المناطك المتساوٌة فً ا رتفاع.طرٌك   ععنصر ا رتفاع 

 

ٌة، تصل بٌ  المناطك هً خطوط وهمٌة توجد فً الخرائط الطبوغراف :(سؤال وزاري) خطوط الكنتور# 

 المتساوٌة فً ا رتفاع ع  مستوى ثابت هو مستوى سطح البحر.
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هو فرق ا رتفاع بٌ  خطً كنتور متتالٌٌ ، وٌكو  ثابتاً علنى الخرٌطنة الطبوغرافٌنة : الفا ل الرأسً# 

تغٌر م  خرٌطة ألخرى.  الواحدة، ولكنه م 

 

 : ٌةٌمك  حساب لٌمة الفاصل الرأسً بالمعادلة التال# 

  (.1)عدد خطوط الكنتور بٌنةما +  ÷الفرق بٌ  خطً كنتور رئٌسٌ  متتابعٌ  الفاصل الرأسً = 

 

 

 سنننتخراج لٌمنننة الفاصنننل الرأسنننً فنننً الشنننكل # 

 ، نموم بما ٌؤتً:اآلتً

 100=  100 – 200الفرق بٌ  خطٌ  رئٌسٌ : 

 خطوط 3عدد خطوط الكنتور بٌنةما: 

 الفاصل الرأسً =
200 - 100 

3  +1 
 

 الفاصل الرأسً =
100 

 م 25 =
4  

 

 هً الد  ت الجٌومورفولوجٌة فً الخرائط الطبوغرافٌة عند دراسة وتحلٌل خطوط الكنتور؟ مـا# 

تمارب خطوط الكنتنور فنً الخرٌطنة ٌندل علنى أنةنا منطمنة شندٌدة ا نحندار، وتباعندها ٌندل علنى أنةنا  -1

 منطمة للٌلة ا نحدار.

الكنتور التً تمثل مرتفعاً أرضنٌاً شنكالً حلمٌناً مغلمًنا وتتزاٌند لنٌم ا رتفناع نحنو النداخل، تظةر خطوط  -2

 بٌنما خطوط الكنتور التً تمثل منخفضاً تؤخذ شكالً حلمٌاً مغلمًا وتتنالص المٌم نحو الداخل.

بٌنمنا تظةنر  وتتزاٌد المٌم نحو الخارج،( ٨و ٧) رلمًتظةر األودٌة فً الخرائط الكنتورٌة على شكل  -3

أراضً بٌ  األودٌة )مثل خطوط تمسٌم المٌاه بٌ  األودٌة النةرٌة( ع  طرٌك خطوط الكنتنور علنى شنكل 

 وتتنالص المٌم نحو الخارج.( ٨و ٧) رلمً

 

 تمارب خطوط الكنتور فً الخرائط الطبوغرافٌة؟ٌدل  على ماذا# 

ً أي خرٌطة طبوغرافٌنة علنى أنةنا منطمنة ٌدل على أنةا منطمة شدٌدة ا نحدار، وتباعد خطوط الكنتور ف

 للٌلة ا نحدار.
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 عما ٌلٌه: وأجبأدناه،  الشكلٌ  ادرس# 

 

بمنناذا تتمٌننز خطننوط الكنتننور عننند النمطننة  -

 (؟1فً الشكل ) أ()

 خطوط الكنتور متماربة.

 

بمنناذا تتمٌننز خطننوط الكنتننور عننند النمطننة  -

 (؟1)ب( فً الشكل )

 خطوط الكنتور متباعدة.

 

 

 (؟2ما الذي ٌمٌز المنطمة )أ( فً الشكل ) -

 ب(.)أنةا منطمة مرتفعة أكثر م  المنطمة 

 

مننا الننذي ٌمٌننز المنطمننة )ب( فننً الشننكل  -

 (؟2)

 أنةا منطمة منخفضة أكثر م  المنطمة )أ(.

 

 .المنخفضاتع  نظٌرتةا التً تمثل  المرتفعاتتختلل خطوط الكنتور التً تمثل  بماذا# 

ً تظةر خطوط ا -1 ً  لكنتور التً تمثل مرتفعا  شكالً حلمٌاً مغلمًا وتتزاٌد لٌم ا رتفاع نحو الداخل.  أرضٌا

  أما خطوط الكنتور التً تمثل منخفضاً تؤخذ شكالً حلمٌاً مغلمًا وتتنالص المٌم نحو الداخل. -2

 

 عما ٌلٌه: وأجبالشكل أدناه،  ادرس# 

 

 ؟(أ  ) ما شكل خطوط الكنتور فً الشكل -

 حلمات مغلمة.شكل 

 

 ماذا ٌمثل الشكل ) أ (؟ ولماذا؟ -

مرتفنننع أرضنننً، أل  لنننٌم خطنننوط الكنتنننور 

 تزداد نحو الداخل.

 

 احسب الفاصل الرأسً للشكل ) أ (. -

300 - 100 
= 

200 
 م100 =

1  +1 2  
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 عما ٌلٌه: وأجبالشكل أدناه،  ادرس# 

مننا شنننكل خطنننوط الكنتننور فنننً الشنننكل  -

 )ب(؟

 مة.شكل حلمات مغل

 

 ماذا ٌمثل الشكل )ب(؟ ولماذا؟ -

منخفض أرضً، أل  لٌم خطوط الكنتور 

 تتنالص نحو الداخل.

 

 احسب الفاصل الرأسً للشكل )ب(. -

600 - 200 
= 

400 
 م100 =

3  +1 4  

 

 

   م.100تمثل مرتفعاً وخمسة خطوط تمثل منخفضاً بفاصل رأسً لٌمته خطوط الكنتور  خمسة ارسم# 

  
 الشكل أعاله مرتفعا أرضٌا، ثل ٌم

 زاٌد لٌم خطوط الكنتور با تجاه نحو الداخلتحٌث ت

 ٌمثل الشكل أعاله منخفضا أرضٌا، 

نالص لٌم خطوط الكنتور با تجاه تتحٌث ٌظةر 

 نحو الداخل

 

 تختلل خطوط الكنتور التً تمثل األودٌة ع  نظٌرتةا التً تمثل بٌ  األودٌة. بماذا# 

وتتزاٌد المٌم نحو الخارج، بٌنما تظةنر  ( ٨و ٧ ) ًرلمفً الخرائط الكنتورٌة على شكل  ة وتظةر األودٌ

ع  طرٌك خطوط الكنتنور علنى شنكل  (خطوط تمسٌم المٌاه بٌ  األودٌة النةرٌةأراضً بٌ  األودٌة )مثل 

 .الخارجوتتنالص المٌم نحو  ( ٨و ٧ ) رلمً
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 .الشكلٌ  أدناهخصائص خطوط الكنتور فً  اـم #

  
 ٧ٌمثل الشكل أعاله واٍد، وهً على شكل رلم 

زاٌد لٌم خطوط الكنتور با تجاه نحو تحٌث ت

 الخارج

وهً على ، أراضً بٌ  األودٌةٌمثل الشكل أعاله 

لٌم خطوط الكنتور تتنالص حٌث  ٨شكل رلم 

 با تجاه نحو الخارج

 

# أدرس الشننننكل المجنننناور، 

 وأجب عما ٌلً:

حدد الوادي النةري على  -1

 شكل؟ال

، أل  لنننٌم عنننند الرمنننز ) أ (

خطوط الكنتور تتنالص نحو 

 .الداخل

 

أي جننانبً الننوادي أكثننر  -2

  انحداراً؟

 .متماربةخطوط الكنتور أل   ،( ب )الرمز عند 

 

 احسب لٌمة الفاصل الرأسً. -3

400 - 350 
= 

50 
 م10 =

4  +1 5 
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 :(سؤال وزاريأجب عن اضسةلة التً تلٌه ) أدرس الشكل اآلتً ثم# 

 لٌمة الفاصل الرأسً. احسب -1

200 - 100 
= 

100 
 م25 =

3  +1 4 
 

 الطبٌعٌة التً ٌ مثلةا الشكل؟ ما الظاهرة -2

 منخفض أرضً، أل  لٌم خطوط الكنتور تتنالص نحو الداخل.

 

 ما أكثر الجةات انحداراً فً الشكل؟ -3

 .خطوط الكنتور متماربةأل   ) أ (
 

 

 :(سؤال وزاريأجب عن اضسةلة اآلتٌه ) ثم المجاور،أدرس الشكل # 

 ؟التضارٌسً الذي ت مثله خطوط الكنتورالشكل ما  -2

 منخفض أرضً، أل  لٌم خطوط الكنتور تتنالص نحو الداخل.

 

 

 الفاصل الرأسً؟ ما لٌمة -1

200 - 100 
= 

100 
 م25 =

3  +1 4 
 

 ما د لة تمارب خطوط الكنتور فً الجةة ) أ (؟ -3

 .متماربةخطوط الكنتور أكثر الجةات انحداراً، أل   أنةا

 

 أهم مصادر المعلومات للدراسة الجٌومورفولوجٌة. اذكر# 

 لتمنٌات ا ستشعار ع  ب عد التً تستخدم فً دراسة الجٌومورفولوجٌة.  أعط أمثلة# 

 والمرئٌات الفضائٌة )األلمار الصناعٌة(. -2 الصور الجوٌة. -1

  أجةزة وبرمجٌات حاسوبٌة. -3

 

 عار ع  ب عد؟ تتمٌز تمنٌة ا ستش بماذا# 

 وتمدم معلومات غزٌرة ع  األرض. -2 تتمٌز بالدلة والسرعة فً تحلٌل البٌانات. -1

 وتساعد على المرالبة المستمرة للتطورات التً تحدث لظاهرات سطح األرض. -3
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 .(سؤال وزاري)ع  ب عد  معلومات تمدمةا تمنٌات ا ستشعارأربع  أذكـر# 

 تحدٌد الشبكة المائٌة. -1

تحدٌد تضرس المنطمة، وٌشمل تحدٌند المناسنٌب، وا رتفاعنات، والممنم التضارٌسنٌة، وخطنوط تمسنٌم  -2

 المٌاه، ودرجة ا نحدار، وطول المنحدر.

 تحلٌل الغطا  النباتً واستعما ت األرض. -3

 تحلٌل نوع الصخر والمفاصل الصخرٌة. -4

 

 تشعار ع  ب عد؟ٌتم تحدٌد تضرس منطمة ما باستخدام تمنٌات ا س كٌف# 

 والممم التضارٌسٌة. -3 وتحدٌد ا رتفاعات. -2 تحدٌد المناسٌب. -1

 وطول المنحدر. -6 ودرجة ا نحدار. -5 وخطوط تمسٌم المٌاه. -4

 

 .(سؤال وزاري)التطبٌمٌة لعلم الجٌومورفولوجٌا  أهم الجوانب اذكر# 

ود المائٌنة، وتولٌند الطالنة، وكشنل المننوارد دراسنة أحنواض األنةنار؛ من  أجنل بننا  الخزاننات، والسند -1

 المائٌة السطحٌة والجوفٌة وصٌانتةا.

 دراسة انجرال وتعرٌة التربة بالمٌاه والرٌاح. -2

 تتبع تغٌر مجاري األنةار والمنوات وآثار هذا التغٌر. -3

 دراسة ا نةٌارات وا نز لات األرضٌة والصخرٌة. -4

جافننة، وشننبه الجافننة وتتبننع العواصننل الرملٌننة وأثرهننا علننى نشنناط اسننتثمار الصننحاري واألراضننً ال -5

 اإلنسا .

 ٌستخدم فً النواحً العسكرٌة والحروب. -6

 

 # بٌ  أهمٌة دراسة أحواض األنةار.

 وم  أجل تولٌد الطالة. -3 وبنا  السدود المائٌة. -2 م  أجل بنا  الخزانات. -1

  صٌانتةا.وكشل الموارد المائٌة السطحٌة والجوفٌة و -4

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجغرافٌا / الفصل الثانً 15
 

 أثر العوامل الجوٌة فً أشكال سطح األرض

هننً عملٌننات إضننعال وتفكننن وتحلننل للمننواد المكونننة للصننخور علننى سننطح  :(سررؤال وزاري) التجوٌررة# 

 األرض بفعل العوامل الجوٌة.

 

 ألسام التجوٌة. حـدد# 

 الحٌوٌة. التجوٌة -3 التجوٌة المٌكانٌكٌة. -2 التجوٌة الكٌمٌائٌة. -1

 

: هننً تفنناعالت كٌمٌائٌننة بننٌ  المننا  والمعنناد  المكونننة للصننخور (سررؤال وزاري) التجوٌررة الكٌمٌاةٌررة# 

الموجودة على سنطح األرض؛ ممنا ٌننتع عنةنا منواد صنخرٌة جدٌندة ذات خصنائص كٌمٌائٌنة مختلفنة عن  

 الصخر األصلً.

 

 تنشط التجوٌة الكٌمٌائٌة. أٌن# 

 .فً المناطك الرطبة الدافئة

 

ر دو  حندوث أي تغٌنرات فنً وصنخلهً عملٌة انفصال وتفتت ل: (سؤال وزاري) التجوٌة المٌكانٌكٌة# 

 خصائصةا الكٌمٌائٌة.

 

 هً أهم العوامل التً تساعد على حدوث التجوٌة المٌكانٌكٌة. مـا# 

 تعالب الحرارة والبرودة. -2 تجمد الما . -1

 

 دة على حدوث التجوٌة المٌكانٌكٌة.  ٌ عد تجمد الما  م  العوامل المساع فسر# 

ٌتجمنننند المننننا  الننننذي ٌوجنننند فننننً 

الفواصننننل والشننننموق الصننننخرٌة 

عننندما تنننخفض درجننة الحننرارة 

عنن  الصننفر المئننوي؛ ممننا ٌننإدي 

إلنننى زٌنننادة حجنننم المنننا  بممننندار 

% ومنننن  ثننننم الضننننغط علننننى 9

جوانننننب الصننننخر ممننننا ٌحنننندث 

 تصدع للصخور وتفككه.
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 .(سؤال وزاري) وضح ذلناعد على حدوث التجوٌة المٌكانٌكٌة، # تعالب الحرارة والبرودة ٌس

  .(سؤال وزاري)ٌساعد على حدوث التجوٌة المٌكانٌكٌة تعالب الحرارة والبرودة  فسر# 

 

عنننندما ترتفنننع درجنننة الحنننرارة، فنننو  المعننناد  المكوننننة  -1

للصخر تتمدد بشكل متفاوت، حٌث إ  لكل معد  معامل تمدد 

  .خر المكو  للصخر نفسهٌختلل ع  المعد  اآل

وٌنتع ع  ذلن تكو  ضغوطات مختلفة داخل الصخر فً  -2

النةننار، وفننً اللٌننل تننتملص المعنناد  المكونننة للصننخر بسننبب 

  .انخفاض درجات الحرارة

تشممات غٌر منتظمة ٌإدي تكرار هذه الظاهرة إلى تكو   -3

 تإدي إلى تمشر سطح الكتلة الصخرٌة.

  

هو أحد أنواع التجوٌة وتنتع ع  تحلل بماٌا النباتات والحٌوانات ألجنزا  الصنخر ممنا : التجوٌة الحٌوٌة# 

 ٌإدي إلى إضعافه وتفتٌته أو تحلٌله.

 

 .ٌسةم تحلل بماٌا النباتات والحٌوانات إلى إضعال الصخور وتفتٌتةا أو تحلٌلةاكٌف # 

 أمثلة للتجوٌة الحٌوٌة. أعط# 

 التً تذٌب عناصر بعض الصخور نتٌجة نموها علٌةا.الكائنات الحٌة، مثل: الفطرٌات  -1

تموم بعض الحٌوانات ببنا  األنفاق وعمل الحفر فنً الصنخور لتنؤمٌ  المنؤوى والغنذا  لةنا؛ ممنا ٌنإدي  -2

 إلى تفتت الصخور.

ٌنتع ع  تحلل الحٌوانات المٌتة والنباتات بعض المواد التً تعمل على إذابنة الصنخور وتحللةنا؛ كغناز  -3

 نٌا والد بال واألحماض العضوٌة.األمو

ٌسننةم نمننو جننذور النباتننات فننً توسننٌع الشننموق الموجننودة فننً الصننخور نتٌجننة لنموهننا وإحننداث شننموق  -4

 جدٌدة.

 

 كٌل تساهم الحٌوانات فً حدوث التجوٌة. وضح# 

تموم بعض الحٌوانات ببنا  األنفاق وعمل الحفر فنً 

ي إلنى الصخور لتؤمٌ  المؤوى والغذا  لةا؛ ممنا ٌنإد

 تفتت الصخور.

 
 

 



 

 الجغرافٌا / الفصل الثانً 17
 

 كٌل تساهم بماٌا الكائنات الحٌة فً حدوث التجوٌة. وضح# 

تسةم عملٌة تحلل الحٌوانات المٌته والنباتات التنً تننتع عنةنا بعنض المنواد التنً ت نذٌب الصنخور وتحللةنا، 

 كغاز األمونٌا والد بال واألحماض العضوٌة.
 

 

كٌنننل تسنننةم جنننذور النباتنننات فنننً حننندوث  وضرررح# 

 التجوٌة.

تسةم نمو جذور النباتات فً توسٌع الشموق الموجودة 

 فً الصخور نتٌجة لنموها وإحداث شموق جدٌدة.

 
 

 

 العوامل التً تعتمد علٌةا التجوٌة. اذكر #

 .(سؤال وزاري)العوامل المإثرة فً التجوٌة  اذكر# 

 المناخ. -3 المفاصل والشموق. -2 نوع الصخر ولونه. -1

  درجة انحدار التضارٌس. -5 الزم . -4

 

 فً التجوٌة. ولونه كٌل تإثر نوعٌة الصخر بٌن# 

من   فالصخور الصلبة أكثنر مماومنة للتجوٌنة ،تختلل لدرة الصخور فً ممدار تؤثرها بالتجوٌة تبعا لنوعةا

حٌنث تسنخ   ،امتصناص أشنعة الشنمسا علنى فً لابلٌتةنةا لونالصخور اللٌنة، كما تتؤثر الصخور بحسب 

الصخور ذات األلوا  الفاتحة بشنكل تتؤثر  بشكل أوضح؛ بٌنما خور ذوات األلوا  الداكنة بسرعة أكبرالص

 . اعكس معظم أشعة الشمس السالطة علٌةت ألل؛ ألنةا

 

ً  فسر#   .(سؤال وزاري) لنوعةا تختلل لدرة الصخور فً ممدار تؤثرها بالتجوٌة تبعا

  .الصخور اللٌنةالصخور الصلبة أكثر مماومة للتجوٌة م   -1

 .كما تتؤثر الصخور بحسب لونةا فً لابلٌتةا على امتصاص أشعة الشمس -2

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  لو  الصخر والتجوٌة المٌكانٌكٌة. كون تعمٌما  # 

تسخ  الصخور ذوات األلوا  الداكنة بسرعة أكبر م  الصخور ذات األلوا  الفاتحنة؛ ألنةنا تمنتص أشنعة 

، فتنفصل وتتفتت الصخور دو  حدوث أي تغٌرات فً خصائصةا الكٌمٌائٌنة، بٌنمنا الشمس السالطة علٌةا

تتؤثر الصنخور ذات األلنوا  الفاتحنة بشنكل ألنل؛ ألنةنا تعكنس معظنم أشنعة الشنمس السنالطة علٌةنا، وٌمنل 

 تعرضةا للتجوٌة المٌكانٌكٌة.
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 كٌل تإثر المفاصل والشموق فً التجوٌة. بٌن# 

موق إلى زٌادة المساحة السطحٌة م  الصخور تإدي زٌادة المفاصل والش

حمننل التننً تتعننرض لعملٌننات التجوٌننة المختلفننة؛ إذ ٌسننةم دخننول المننا  الم  

إلننى الصننخور عنن  طرٌننك المفاصننل )األمطننار الحمضننٌة( باألحمنناض 

الموجننودة فٌةننا، كمننا ٌننإدي تعالننب ا نجمنناد والننذوبا  بننٌ  المفاصننل إلننى 

  تحطم الصخور وتفتتةا.

 

 .المٌكانٌكٌة ٌبٌ  العاللة بٌ  المفاصل والشموق والتجوٌة ٌما  كون تعم# 

حمل باألحماض )األمطار الحمضٌة( إلى الصخور، كما ٌإدي  تسةم المفاصل والشموق فً دخول الما  الم 

 تعالب ا نجماد والذوبا  بٌ  المفاصل إلى تحطم الصخور وتفتتةا.

 

 كٌل ٌإثر الزم  فً التجوٌة. بٌن# 

جوٌة إلى زم  طوٌل فً تؤثٌرها على تشكٌل سطح األرض، حٌث إ  األشكال األرضٌة المدٌمة تحتاج الت 

تكو  أسرع فً التؤثر بنشاط التجوٌة م  األشكال األرضٌة حدٌثة التكوٌ ؛ وذلنن لتعرضنةا لتلنن العوامنل 

 مدة زمنٌة طوٌلة.

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  الزم  والتجوٌة. كون تعمٌما  # 

المدٌمة أسرع تؤثراً بنشاط التجوٌة م  األشكال األرضٌة حدٌثة التكوٌ ؛ وذلن لتعرضةا األشكال األرضٌة 

 لتلن العوامل مدة زمنٌة طوٌلة.

 

 .سرعة ونوعٌة عملٌة التجوٌة علىكٌل تإثر درجة انحدار التضارٌس  بٌن# 

 تإثر درجة ا نحدار على سرعة ونوعٌة عملٌة التجوٌة. فسر# 

مٌكانٌكٌة على السفوح شدٌدة ا نحدار التً تتعرض فٌةا التربة لإلنجنرال، وتصنبح ٌزداد نشاط التجوٌة ال

صخورها معرضه لعملٌات التجوٌة المٌكانٌكٌة، وفً الولت ذاته فو  المناطك المستوٌة تكو  أكثر عرضه 

 .تغٌر فً الخصائص الكٌمٌائٌة للصخرلعملٌات التجوٌة الكٌمٌائٌة؛ بسبب استمرار الما  وحدوث 

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  درجة انحدار التضارٌس والتجوٌة. كون تعمٌما  # 

ٌزداد نشاط التجوٌة المٌكانٌكٌة على السفوح شدٌدة ا نحدار التً تتعرض فٌةا التربة لإلنجنرال، وتصنبح 

صننخورها معرضننه لعملٌننات التجوٌننة المٌكانٌكٌننة، بٌنمننا تننزداد التجوٌننة الكٌمٌائٌننة فننً المننناطك المسننتوٌة؛ 

 استمرار الما  وحدوث تغٌر فً الخصائص الكٌمٌائٌة للصخر. بسبب
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 .(سؤال وزاري)المٌكانٌكٌة  التجوٌةشدة ونحدار  ادرجة العاللة بٌ  وضح ٌ كون تعمٌما  # 

ٌزداد نشاط التجوٌة المٌكانٌكٌة على السفوح شدٌدة ا نحدار التً تتعرض فٌةا التربة لإلنجنرال، وتصنبح 

 .، )كلما زاد ا نحدار زادت التجوٌة المٌكانٌكٌة(ت التجوٌة المٌكانٌكٌةصخورها معرضه لعملٌا

 

 .الكٌمٌائٌة التجوٌةوشدة نحدار  العاللة بٌ  درجة ا توضح فٌه كون تعمٌما  # 

تننزداد التجوٌننة الكٌمٌائٌننة فننً المننناطك المسننتوٌة؛ بسننبب اسننتمرار المننا  وحنندوث تغٌننر فننً الخصننائص 

 الكٌمٌائٌة للصخر.

 

 .أهم عناصر المناخ المإثره فً نشاط التجوٌةحدد # 

المنناطك الجافنة والمنناطك  تعد الحرارة واألمطار م  أهم عناصر المناخ المنإثره فنً نشناط التجوٌنة فنً 

الرطبة. على الرغم م  وجود مجموعة م  العوامنل التنً تنإثر فنً عملٌنات التجوٌنة، إ  أ  شندتةا تتنؤثر 

 رة واختالل معد ت سموط األمطار فً المنطمة. بشكل أكبر باختالل درجات الحرا

 

الشكل أدناه الذي ٌمثل العاللة بٌ  التجوٌة الكٌمٌائٌة والحرارة واألمطار، ثم أجب ع  األسئلة التً  تأمل# 

 تلٌه:

 مستوٌات التجوٌة الواردة فً الشكل؟ اـم -

ثننالث مسننتوٌات، هننً: الضننعٌل والمعتنندل 

 والشدٌد.

 

العاللننة بننٌ  األمطنننار ٌبنننٌ   كررون تعمٌمررا   -

 والتجوٌة الكٌمٌائٌة. 

 منن  شنندة كلمننا زادت معنند ت األمطننار زاد

 .التجوٌة الكٌمٌائٌة
 

 

 تنشط التجوٌة الكٌمٌائٌة؟ أٌن -

 الدافئة. فً المناطك الرطبة

 

 ما درجة التجوٌة الكٌمٌائٌة فً الحا ت اآلتٌه: -

 شدة التجوٌة الحرارة السنوي المعدل  المعدل السنوي لألمطار 

 شدٌد 30 1500

 معتدل 20 1000

 ضعٌل 10 - 1000
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والحنرارة واألمطنار، ثنم أجنب عن  األسنئلة  المٌكانٌكٌةالشكل أدناه الذي ٌمثل العاللة بٌ  التجوٌة  تأمل# 

 التً تلٌه:

 مستوٌات التجوٌة الواردة فً الشكل؟ اـم -

ل ثننالث مسننتوٌات، هننً: الضننعٌل والمعتنند

 والشدٌد.

 

ٌوضننح العاللننة بننٌ  التجوٌننة  تعمٌمررا كررون -

 المٌكانٌكٌة والحرارة.

فت التجوٌنة كلما زادت درجات الحرارة ضع  

 المٌكانٌكٌة.

 

 ؟المٌكانٌكٌةتنشط التجوٌة  أٌن -
 

 فً المناطك الباردة، والمناطك الجافة نظراً لكبر المدى الحراري.

 

  فً الحا ت اآلتٌه:المٌكانٌكٌة ة درجة التجوٌ اـم -

 شدة التجوٌة المعدل الحرارة السنوي  المعدل السنوي لألمطار 

 ضعٌل 10 1500

 معتدل 0 1000

 شدٌد 10 - 1000
 

 

 

 (.سؤال وزاري)شكال األرضٌة الناتجة ع  التجوٌة األ اذكر #

فر التجوٌة. -3 الحطام الصخري. -2 التربة. -1  ر.لباب التمش -4 ح 

 

 .تتكو  التربة ٌفك# 

تتكو  التربة م  تجوٌة وتفتت الصخور وتحلل المواد العضوٌة إلى حطام وذرات حٌث تنشؤ وتزداد سمكاً 

 فً المناطك الحارة الرطبة.

 

 ٌزداد س من التربة؟ أٌن# 

 فً المناطك الحارة الرطبة.
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: هننو حطننام مفكننن ٌتكننو  منن  الصننخور الحطررام ال ررخري# 

ً مختلننل مراحننل تحللةننا والننذي ٌغطننً بنندوره والمعنناد  فنن

الصننننخور الصننننلبة غٌننننر المفككننننة التننننً ت عننننرل بالصننننخور 

األصننلٌة، وٌنتمننل هننذا الغطننا  بفعننل المٌنناه الجارٌننة والجلٌنند 

 والرٌاح؛ إلرسابه فً مكا  آخر.

 

 طرق نمل الحطام الصخري؟ حدد# 

ٌنتمل بفعل المٌاه الجارٌة والجلٌد والرٌناح إلرسنابه فنً مكنا  

 آخر.

 

فر تنشؤ بفعل التجوٌنة عن  طرٌنك ُحفر التجوٌة#  : هً ح 

التفتت أو اإلذابنة، وٌنزداد حجمةنا باسنتمرار نتٌجنة تجمنع 

 .الرطوبة فً داخلةا وما تموم به عملٌة التمٌإ

 

: هو اتحاد الما  أو بخار الما  منع بعنض عملٌة التمٌؤ# 

العناصنر التنً تتنؤلل منةنا معناد  الصنخور حٌنث تتكنو  

مركبننات جدٌنندة ٌننزداد حجمةننا لٌصننل إلننى ضننعفً الحجننم 

 األصلً.
 

 

فر التجوٌة؟ أٌن#   تنتشر ح 

 تنتشر فوق األسطح الصخرٌة المكشوفة للٌلة اإلنحدار نتٌجة لتفاوت فً تآكل الصخر.

 

 

هنً  :(سرؤال وزاري) لباب التمشر# 

كتل صخرٌة متجانسنة ضنخمة تتمشنر 

علننى شننكل أغشننٌة رلٌمننة تتكننو  عننند 

ضنننةا إلنننى تغٌنننرات متطرفنننة فنننً تعر

درجات الحرارة، وتعود هذه الظناهرة 

إلى تفكن الكتل الغرانٌتٌنة إلنى أغشنٌة 

حدبة.  م 
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 التعرٌة الرٌحٌة

من  منطمنة إلنى  ةناونملالمنواد الصنخرٌة هنً عملٌنة طبٌعٌنة ٌننتع عنةنا إزالنة : (سؤال وزاري) التعرٌة# 

كتفتٌنت الصنخور وتكنوٌ   ؛تشنكٌل معنالم سنطح األرضعلنى  التعرٌنة ، وتعمنلوالمٌاه أخرى بفعل الرٌاح

 أشكال أرضٌة جدٌدة.

 

 تسةم التعرٌة فً تشكٌل سطح األرض. كٌف# 

 تكوٌ  أشكال أرضٌة جدٌدة. -2 ع  طرٌك تفتٌت الصخور. -1

 

 العملٌات التً تمارسةا الرٌاح فً تشكٌل سطح األرض. اذكر# 

 اإلرساب. -3 النمل. -2 الحت. -1

 

 ناطك التً ٌزٌد فٌةا تؤثٌر التعرٌة الرٌحٌة.الم حدد# 

 وفً المناطك التً تخلو م  الغطا  النباتً. -2 المناطك الصحراوٌة الجافة وشبه الجافة. -1

 

 سبب ازدٌاد تؤثٌر الرٌاح فً المناطك الصحراوٌة الجافة. فسر# 

ع المٌنام بنشناطةا فنً البٌئنة بسبب تفكن مكونات سطح األرض فً المناطك الجافة، إذ أ  الرٌاح   تسنتطٌ

 الرطبة بسبب تماسن مكونات سطحةا.

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  الغطا  النباتً ونشاط الرٌح. كون تعمٌما# 

عصنٌة علنى نشناط متماسنكه والغطا  النباتً الرطوبة فً التربة، مما ٌجعل مكوننات سنطح األرض ٌوفر 

 الرٌاح.

 

حردد ممٌرزا  ة التنً ٌنشنط تؤثٌرهنا فنً المنناطك الجافنة "، # " تعد الرٌاح أحند العوامنل الجٌومورفولوجٌن

 .الرٌح عن رٌرها من العوامل الجٌومورفولوجٌة

أنةا تمنارس دورهنا فنً تشنكٌل سنطح األرض فنً مسناحات كبٌنرة ممارننة بالعوامنل األخنرى عن  طرٌنك 

ٌٌنر معنالم سنطح ، ومن  ثنم تمنوم الرٌناح بعملٌنة نمنل تلنن المنواد وإرسنابةا؛ ممنا ٌنإدي إلنى تغعملٌة الحت

بٌبات  .األرض، وتعتمد العملٌة على سرعة واتجاه الرٌاح وحجم الح 

 

 # على ماذا تعتمد عملٌة التعرٌة الرٌحٌة؟

بٌبات. -3 واتجاه الرٌاح. -2 على سرعة الرٌاح. -1   وحجم الح 
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 تمارس الرٌاح دورها فً تشكٌل سطح األرض كعامل حت.  كٌف #

تشكٌل سطح األرض بتحرٌن حبٌبنات الرمنل عن  طرٌنك المفنز، ثنم تسنمط علنى  تمارس الرٌاح دورها فً

 األرض وتضرب السطح وتمفز مرة أخرى وهكذا تستمر العملٌة ما بمٌت العاصفة الرملٌة.

 

: هً عملٌة الكشط ع  طرٌك حت الرٌاح لألسطح الصخرٌة وحمنل الحبٌبنات الرملٌنة التذرٌة الرٌحٌة# 

 لمكشوفة، وتعتمد هذه العملٌة على سرعة الرٌاح وخشونة السطح.الدلٌمة وضربةا باألسطح ا

 

 .(سؤال وزاري)ً تعتمد علٌةا عملٌة الحت الرٌحً العوامل الت اذكر# 

 صالبة الصخر وتجانسه. -3 تفاوت حمولة الرٌاح. -2 اتجاه وسرعة الرٌاح. -1

 

 .(سؤال وزاري) لحتالعاللة بٌ  اتجاه وسرعة الرٌاح وعملٌة ا توضح فٌه كون تعمٌما# 

)كلمنا زاد سنرعة الرٌناح زادت لدرتنه علنى تزداد لدرة الرٌاح علنى حنت الصنخور كلمنا زادت سنرعتةا، 

 .الحت(

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  تفاوت حمولة الرٌاح وعملٌة الحت. كون تعمٌما# 

ل المفتتات على ٌزٌد تؤثٌر الرٌاح بعملٌة الحت إذا ما استخدمت حمولتةا م  المفتتات الصخرٌة، حٌث تعم

 ضرب أجزا  الصخر وتفتٌتةا، فتصبح بمثابة عامل هدم تتؤثر به الصخور.

  

 .ٌبٌ  العاللة بٌ  تفاوت صالبة الصخر وعملٌة الحت كون تعمٌما# 

تتفاوت عملٌة الحت فً الصخور بحسب صالبتةا، فةنً نشنطة فنً الصنخور اللٌننة؛ كالصنخور الجٌرٌنة، 

 لصخور المتحولة والبازلتٌة.وضعٌفة فً الصخور الصلبة؛ كا

 

 لصخور لٌنة تنشط فٌةا عملٌة الحت. أعط أمثلة# 

 كالصخور الجٌرٌة.

 

 لصخور الصلبة ٌضعل تؤثٌر عملٌة الحت علٌةا. أعط أمثلة# 

 والصخور البازلتٌة. -2 كالصخور المتحولة. -1
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 تمارس الرٌاح دورها فً تشكٌل سطح األرض كعامل نمل. كٌف #

علننى تكننو   وذلننن باتجنناهٌ  هبوطنناً وصننعوداً، ممننا ٌسنناعدةالرٌنناح بنمننل حمولتةننا منن  المفتتننات، تمننوم 

 العواصل الغبارٌة.

 

مولة المنمولة وسرعة الرٌاح. كون تعمٌما#   ٌبٌ  العاللة بٌ  حجم الح 

مولة المنمول  ة.تتولل ممدرة الرٌاح على النمل على سرعتةا؛ فكلما زادت سرعة الرٌاح زاد حجم الح 

 

الوسنائل التنً تنتم فٌةنا عملٌنة النمنل  اذكر# 

 الرٌحً.

 التعلك. -1

 المفز. -2

 الزحل. -3

 
 

هً أجسام موجودة فً الةوا  )مثل: الغبار والحبٌبات الدلٌمة العالمة فً الةوا ( ٌتباطئ : الرٌحً التعلك# 

الحفناظ علنى جزٌئٌنات  وعندما تضنعل المنوة الرٌناح و  تسنتطٌع ،سموطةا كلما لل وزنةا وصغر حجمةا

 .ٌإدي ذلن إلى سموطةا على سطح األرض ؛ملم 0,2رملٌة كبٌرة الحجم التً ٌزٌد لطرها ع  

 

 فً الةوا .( الغبار والحبٌبات الدلٌمةسةم فً بما  المواد العالمة )العوامل التً ت اذكر# 

 لوة الرٌاح.و -3 .حجمةاوصغر  -2 .على وزنةا -1

 

 تبعةا الرٌاح فً نمل حمولتةا.تً وسٌلة المفز الت وضح# 

ٌتم نمل المواد كبٌرة الحجم ع  طرٌك المفز، ولةذه العملٌة دوٌر كبٌٌر فً الحت الرٌحً، حٌث تنمل الرٌاح  

 % م  كمٌة المواد المنمولة.75نحو 

 

 وسٌلة الزحل التً تتبعةا الرٌاح فً نمل حمولتةا. وضح# 

 ل األكثر خشونة.هً وسٌلة النمل الذي تسلكه الرما مـا# 

ملنم  0,50تموم الرٌاح بنمل الرمال الخشنة نسنبٌاً عن  طرٌنك التندحرج أو ا ننز ق، والتنً ٌفنوق لطرهنا 

للرمال الخشنة بسبب الضربات التً تتلماها م  بشكل بطً  ولمسافات محدودة، ولد تحدث حركة الزحل 

 ا الذي تسلكه الرمال األكثر خشونة.سموط الرمال المافزة، وتعد هذه وسٌلة النمل الوحٌدة م  نوعة
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 بٌ  الوسائل التً تتم فٌةا عملٌة النمل الرٌحً م  حٌث: لارن# 

وجةة 
 الممارنة

 الزحل المفز التعلٌك

المواد 
 المنمولة

الغبار والحبٌبات الدلٌمة 
 العالمة فً الةوا 

ً  المواد كبٌرة الحجم  الرمال الخشنة نسبٌا

طرٌمة 
 النمل

ة فً الةوا  هً أجسام موجود

ٌتبنننناطئ سننننموطةا كلمننننا لننننل 

وزنةننننننا وصننننننغر حجمةننننننا، 

وعنندما تضنعل المنوة الرٌناح 

و  تسنننننتطٌع الحفننننناظ علنننننى 

جزٌئٌات رملٌنة كبٌنرة الحجنم 

 0,2التننً ٌزٌنند لطرهننا عنن  

ملم؛ ٌإدي ذلنن إلنى سنموطةا 

 على سطح األرض

ٌننتم نمننل المننواد كبٌننرة الحجننم 

عنننن  طرٌننننك المفننننز، ولةننننذه 

الحننت  العملٌننة دوٌر كبٌننٌر فننً

الرٌحننً، حٌننث تنمننل الرٌنناح 

% منن  كمٌننة المننواد 75نحننو 

 المنمولة

تمننننوم الرٌنننناح بنمننننل الرمننننال 

الخشنننننة نسننننبٌاً عنننن  طرٌننننك 

التنندحرج أو ا نننز ق، بشننكل 

بطنننً  ولمسنننافات محننندودة، 

ولننند تحننندث حركنننة الزحنننل 

للرمنننننننال الخشنننننننننة بسننننننننبب 

تتلماهنننا مننن  الضنننربات التنننً 

 سموط الرمال المافزة

حجم 
المادة 
 ولةالمنم

 0,2التً ٌزٌد لطرها ع  
 ملم

 ملم 0,50التً ٌفوق لطرها  __

 
 

 

 تمارس الرٌاح دورها فً تشكٌل سطح األرض كعامل إرساب. كٌف #

تموم الرٌاح بعملٌة إرساب حمولتةا م  المواد بعد أ  تضعل لدرتةا غٌر لادرة على حملةا، وتكو  المواد 

 ة اللوٌس والكثبا  الرملٌة.التً ترسٌبةا على أشكال عدة م  أهمةا ترب

 

 هً أشكال المواد التً ترسبةا الرٌاح. ما# 

 والكثبا  الرملٌة. -2 تربة اللوٌس. -1

 

: هً تربة ناعمة دلٌمة الحبٌبات، تحملةا الرٌاح لمسافات بعٌدة وتظل عالمنة بةنا وتترسنب تربة اللوٌس# 

 شاراً لةا فً وسط آسٌا وأمرٌكا الجنوبٌة.هذه األتربة عندما تضعل سرعة الرٌاح، وأكثر المناطك انت

 

 .ماك  انتشار تربة اللوٌسأمثلة ألأعط # 

 وأمرٌكا الجنوبٌة. -2 فً وسط آسٌا. -1

 

: هً تجمعات رملٌة تذروها الرٌاح بؤشكال عندة، وتنملةنا بحٌنث تتحنرن من  مكنا  إلنى الكثبان الرملٌة# 

ةددة بذلن السكا  وا  لمبانً والطرلات والمزروعات.آخر بحسب شدتةا واتجاهةا م 
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 ٌنتع ع  التعرٌة الرٌحٌة. ماذا# 

 األشكال األرضٌة التضارٌسٌة الناتجة التعرٌة الرٌحٌة. اذكر# 

 أشكال أرضٌة ناتجة ع  عملٌات الحت والتذرٌة. -1

 أشكال أرضٌة ناتجة ع  عملٌات اإلرساب الرٌحً. -2

 

 .ت والتذرٌةالناتجة ع  الحاألشكال األرضٌة  اذكر# 

 الموائد الصخرٌة )ظاهرة الفطر(. -2 رٌة.صخالشواهد ال -1

 الِحماد )الصحاري الحجرٌة(. -4 حفر التذرٌة )أو المنخفضات الصحراوٌة(. -3

  التالل الصحراوٌة المعزولة. -5

 

 

 الصخرٌة.الشواهد تنشؤ  كٌف# 

تحندث نتٌجنة حنت الرٌناح للصنخور فنً المنناطك الجافنة 

ةر فٌةا على شكل طبمات صخرٌة صلبة ترتكز والتً تظ

فولةا صخور لٌنة بحٌنث تبندو علنى شنكل حافنات صنلبة 

منفصلة ع  بعضةا بعضناً بواسنطة لننوات غنائرة تتمٌنز 

بتسنننطح لممةننننا، حٌنننث تتوغننننل الرٌننناح فننننً الفواصننننل 

والشموق وتموم بحت الصخور اللٌننة منةنا ٌصنل ارتفناع 

 متراً. 30بعض هذه الشواهد إلى 

 

 

 .(سؤال وزاري)الموائد الصخرٌة  ةنشؤ سرف# 

تحنندث نتٌجننة نحننت الرٌنناح المحملننة بالرمننال للطبمننات 

الصنخرٌة اللٌننة الموجنودة عنند لواعند هنذه الصننخور؛ 

مما ٌنإدي إلنى تآكنل الطبمنات اللٌننة عنند الماعندة أكثنر 

مننن  الطبمنننات األعلنننى منةنننا مكوننننة ظننناهرة الموائننند 

هرة فنً المنناطك الصخرٌة، وغالبا ما تتكو  هذه الظنا

 الصحراوٌة.
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 بٌ  الشواهد الصخرٌة والموائد الصخرٌة م  حٌث: لارن# 

 الموائد الصخرٌة الشواهد الصخرٌة 

 شكلةا

 

تظةننر علننى شننكل طبمننات صننخرٌة صننلبة 

ترتكز فولةا صخور لٌننة بحٌنث تبندو علنى 

شننكل حافننات صننلبة منفصننلة عنن  بعضننةا 

 بعضاً 

 تشبه الفطر 

 كٌفٌة تشكلةا
تتوغل الرٌاح فً الفواصل والشموق وتموم 

 بحت الصخور اللٌنة

 

نتٌجننننة نحننننت الرٌنننناح المحملننننة بالرمننننال 

للطبمنننات الصنننخرٌة اللٌننننة الموجنننودة عنننند 

لواعد هذه الصنخور؛ ممنا ٌنإدي إلنى تآكنل 

الطبمننننات اللٌنننننة عننننند الماعنننندة أكثننننر منننن  

 الطبمات األعلى

 الصحراوٌةفً المناطك  فً المناطك الجافة مكا  انتشارها

 

 

تنشنننننننؤ حفنننننننر التذرٌنننننننة )أو المنخفضنننننننات  كٌرررررررف# 

 الصحراوٌة(.

 تكو  حفر التذرٌة. فسر# 

فننر بسننبب الرواسننب المائٌننة فننً منننخفض تنشننؤ هننذه  الح 

صنننحرواي   تلبنننث المٌننناه أ  تجنننل مننننه فٌبننندأ لاعنننه 

الطٌنً بالتشمك؛ فتعمل الرٌاح على تذرٌة الطٌ  الناعم 

 زداد عممةا.م  وسط المنخفض أو الحفرة فٌ

 

 

 تنشؤ الِحماد )الصحاري الحجرٌة(. كٌف# 

هً أسطح مستوٌة مرصنوفة بحجنارة ذات زواٌنا 

حننادة، حٌننث تتكشننل الحجننارة بعنند إزالننة المننواد 

الناعمة م  بٌنةا، فتبمنى الحجنارة تغطنً سناحات 

واسنننعة مننن  سنننطح األرض كمنننا هنننو الحنننال فنننً 

 األرد  ولٌبٌا.
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هً أسطح مستوٌة مرصوفة بحجنارة ذات زواٌنا حنادة،  :( )سؤال وزاري(الِحماد) ال حاري الحجرٌة# 

حٌث تتكشل الحجارة بعد إزالة المواد الناعمة م  بٌنةا، فتبمى الحجارة تغطنً سناحات واسنعة من  سنطح 

 األرض كما هو الحال فً األرد  ولٌبٌا.

 

 أمثلة لدول ذات صحاري حجرٌة )الِحماد(. أعط# 

 ولٌبٌا. -2 األرد . -1

 

 

 تنشؤ التالل الصحراوٌة المعزولة. كٌف# 

تتكو  هذه التالل نتٌجة إزالنة الجنز  األكبنر من  

السطح الصخري بفعل حت الرٌاح، فتبمى أجزا  

صلبة )مماومة( م  السطح الصخري علنى شنكل 

 تالل معزولة ومنفردة.

 
 

 

 .الناتجة ع  اإلرساب الرٌحًاألشكال األرضٌة  اذكر #

 صحاري العرق. -3 التموجات الرملٌة. -2 ملٌة.الكثبا  الر -1

  النبان. -5 تربة اللوٌس. -4

 

ذات لمنة، وتغطنً مسناحات  : هً تجمع م  الرمل على سطح األرض فنً شنكل كومنةالكثبان الرملٌة# 

 .2ملٌو  كم 47,7بـ شاسعة م  الٌابسة، وتمدر مساحة هذه المناطك

 

 .اذكرهاكال، # تتخذ الكثبا  الرملٌة مجموعة م  األش

 الكثبا  النجمٌة. -3 الكثبا  الطولٌة )كثبا  السٌل(. -2 الكثبا  الةاللٌة. -1

 

 : هً كثبا  رملٌة، تنشؤ فً المناطك التً تةب فٌةا الرٌاح باتجاه واحد.الكثبان الهاللٌة# 
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 .(سؤال وزاري)الكثبا  الطولٌة  ةنشؤ فسر# 

، والرٌناح الجانبٌنة فالرٌناح منتظمنة ا تجناه تعمنل علنى زٌنادة طولةنا تنشؤ نتٌجة وجود رٌاح م  اتجاهٌ ،

تعمل على زٌادة ا رتفاع والعرض وتظةر على شكل خطوط مستمٌمة؛ كالكثبا  الرملٌة فً شبه الجزٌرة 

 العربٌة والصحرا  الكبرى.

  
 

 

المنناطك التنً تتنناوب الرٌناح : هً كثبا  رملٌة لةا لمة واحده تشبه النجمة، تظةنر فنً الكثبان النجمٌة# 

فً هبوبةا م  اتجاهات عدة، وٌنتشر هذا الننوع من  الكثبنا  الرملٌنة فنً تركمانسنتا  وشنمال غنرب الةنند 

 وبعض أجزا  الصحاري األسترالٌة.
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 .(سؤال وزاري) بٌ  الكثبا  الرملٌة الطوٌلة والنجمٌة م  حٌث: لارن# 

 لكثبا  الرملٌة النجمٌةا الكثبا  الرملٌة الطوٌلة 

طرٌمة 

التكوٌ  

 )النشؤة(

تنشؤ نتٌجة وجود رٌاح م  اتجناهٌ ، فالرٌناح 

منتظمنننة ا تجننناه تعمنننل علنننى زٌنننادة طولةنننا، 

والرٌنناح الجانبٌننة تعمننل علننى زٌننادة ا رتفنناع 

 .لعرض وتظةر على شكل خطوط مستمٌمةوا

هً كثبا  رملٌة لةا لمة واحده تشبه النجمنة، 

اطك التنً تتنناوب الرٌناح فنً تظةر فً المننو

 هبوبةا م  اتجاهات عدة.

مناطك 

 ا نتشار

كالكثبننا  الرملٌننة فننً شننبه الجزٌننرة العربٌننة 

 والصحرا  الكبرى.

تركمانسننتا  وشننمال غننرب الةننند  فننًنتشننر ت

 وبعض أجزا  الصحاري األسترالٌة.

 

 :م  حٌثالكثبا  الرملٌة أنواع  بٌ  لارن# 

 الكثبا  النجمٌة   الطولٌةالكثبا الكثبا  الةاللٌة 

 ألنةا تشبه الةالل سبب التسمٌة

 

ألنةننننا تظةننننر علننننى شننننكل 

خطنننننوط مسنننننتمٌمة وتشنننننبه 

 السٌل

 ألنةا تشبه النجمة

اتجاهات 

الرٌاح 

 )عددها(

تنشؤ فً المنناطك التنً تةنب 

 فٌةا الرٌاح باتجاه واحد

 

من  اتجناهٌ : رٌناح منتظمننة 

ا تجننناه تعمنننل علنننى زٌنننادة 

نبٌنة تعمنل الطول، ورٌاح جا

علننننننننى زٌننننننننادة ا رتفنننننننناع 

 والعرض

تظةننننر فننننً المننننناطك التننننً 

تتننناوب الرٌننناح فننً هبوبةنننا 

 م  عدة اتجاهات

 والصحرا  الكبرى األرد  مثال
فنننً شنننبه الجزٌنننرة العربٌنننة 

 والصحرا  الكبرى

 

فنننننً تركمانسنننننتا  وشنننننمال 

غننرب الةننند وبعننض أجننزا  

 الصحاري األسترالٌة
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 : العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌةادرس خرٌطة  #

 (. 3،  2،  1دوائر عرض رئٌسٌة )  -

  (. 5،  4 ) مناطك تنتشر فٌةا تربة اللوٌس -

 . ( 7،  6)  دول ذات صحاري حجرٌة )الِحماد( -

 (.  8)  منطمة تنتشر فٌةا الكثبا  الةاللٌة -

 (.  9)  منطمة تنتشر فٌةا الكثبا  الطولٌة -

 (.  12،  11،  10)  مناطك تنتشر فٌةا الكثبا  النجمٌة -

 

 خط الجدي 3 اإلستوا خط  2 خط السرطا  1

 األرد  6 أمرٌكا الجنوبٌة 5 وسط آسٌا 4

 شبه الجزٌرة العربٌة 9 الصحرا  الكبرى 8 لٌبٌا 7

 الصحرا  األسترالٌة 12 شمال غرب الةند 11 تركمانستا  10
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 ائٌةالتعرٌة الم

 ؟اذكر أنوع التعرٌة الماةٌة# تعد المٌاه م  أهم العوامل التً تشكل سطح األرض، 

 التعرٌة الساحلٌة. -3 التعرٌة الجلٌدٌة. -2 التعرٌة النةرٌة. -1
 

 

 

 العملٌات التً تمارسةا األنةار فً تشكٌل سطح األرض. اذكر# 

 اإلرساب. -3 النمل. -2 الحت. -1

 

هننً عملٌننة تحنندث عننندما تسننمط اإلمطننار فننوق سننفح منحنندر وتنسنناب مٌاهةننا علننى : الجرٌرران السررطحً# 

 السطح، حبث تتمك  المٌاه م  حفر لناة تسمح بحركتةا داخل حوض النةر باتجاه المصب.

 

بخطنوط تمسنٌم المٌناه  محنددهمجموعنة روافند داخنل منطمنة  :)سؤال وزاري( حوا الت رٌف النهري# 

الفاصنلة بنٌ  حوضنٌٌ  نةنرٌٌ  أو أكثنر، وتمثنل نظامنا طبٌعٌنا لنه حندوده  والتً تصل بٌ  الممنم المرتفعنة

 .الواضحة التً تمتد على طول خط الممم المحٌطة به

 

 مكونات النظام النةري. حدد# 

 حوض النةر أو حوض التصرٌل. -1

 مجرى النةر. -2

 المصب. -3

 

)سرررؤال  (أو حررروا الت ررررٌف) حررروا النهرررر# 

التننً تضننم أجننزا   هننو المسنناحة األرضننٌة :وزاري(

عننن   واض النةرٌنننةحنننالنةنننر جمٌعةنننا، وتفصنننل األ

  بعضةا بعضاً خطوط تمسٌم المٌاه.

 

 : هً خطوط وهمٌة تفصل بٌ  األحواض النةري )أو أحواض التصرٌل النةري(.خطوط تمسٌم المٌا # 

 

 

: هً لنناة مغطناة بالمٌناه، وٌسنمى السنطح مجرى النهر# 

ر من  ٌسنمى الجنز  المغمنوالسفلً لمجرى النةر بالماع، و

  .المناة بالمٌاه بسرٌر النةر

 

 هو الجز  المغطى بالمٌاه.: لناة النهر#                                                   
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# ٌمٌل مجرى النةر إلى ا نحدار الشدٌد لرب المنبع وإلى ا ستوا  تمرٌباً لرب المصب؛ لذا ٌتدفك المنا  

عة له فً أعالً المجرى )الحوض األعلى(، ثم تنخفض فً منطمة الحوض األوسط، فً حنٌ  بؤلصى سر

 وتظةر التعرجات فً مجرى النةر. (الحوض األدنى)ٌكو  بطٌئؤً فً منطمة 

 

ٌتنندفك المننا  بؤلصننى سننرعة لننه فننً أعننالً المجننرى النةننري )الحننوض األعلننى( ممارنتنناً بمنطمننة  فسررر# 

 .(الحوض األوسط)

الحنوض )( ممارنتاً بمنطمنة أدنى المجرى النةري )الحوض األسفلسرعة له فً  بطؤك الما  بؤٌتدف فسر# 

 .(ىاألعل

 بسبب ا نحدار الشدٌد م  منبع النةر وحتى المصب.

 

: هننو أخفننض نمطننة فننً أجننزا  (سررؤال وزاري) الم ررب# 

 الحوض النةري، التً تتجمع فٌةا المٌاه.

 

 مصادر تزوٌد األنةار بالمٌاه؟ مـا# 

 المٌاه الجوفٌه. -2 مٌاه األمطار. -1

 

 # مـا عناصر الحوض النةري؟

 المصب. -3 مجرى النةر. -2 الروافد. -1
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هً حركة الما  فً المجرى النةري تتحول الطالة الكامنة فٌةا إلى طالة حركٌة والتً : الطالة النهرٌة #

تشننكٌل معننالم سننطح األرض منن  خننالل العملٌننات  بنندورها تمننوم بعمننل الجٌومورفولننوجً؛ ممننا ٌننإدي إلننى

 الرئٌسٌة )الحت والنمل واإلرساب(.

 

 .(سؤال وزاري)طالة النةرٌة العوامل التً تعتمد علٌةا ال أذكر# 

 العوامل التً تعتمد علٌةا الطالة النةرٌة فً تشكٌل سطح األرض. حـدد# 

 المناة النةرٌة. شكل -3 سرعة المٌاه الجارٌة. -2 كمٌة المٌاه الجارٌة. -1

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  الطالة النةرٌة وكمٌة المٌاه الجارٌة. كون تعمٌما# 

 كلما زادت كمٌة المٌاه الجارٌة فً المناة النةرٌة زادت الطالة النةرٌة.

  

هو العامل النةري الذي تعتمد علٌنه الطالنة النةرٌنة والنذي وٌظةنر أثرهنا بشنكل واضنح فنً تشنكٌل  مـا# 

 ح األرض.معالم سط

 العامل النةري الذي تعتمد علٌه الطالة النةرٌة هً كمٌة المٌاه الجارٌة.

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  الطالة النةرٌة وسرعة المٌاه الجارٌة. كون تعمٌما# 

تنرتبط سننرعة المٌناه الجارٌننة بطبٌعنة المنطمننة التنً تجننري فٌةنا المٌنناه، حٌنث تننزداد السنرعة فننً المنطمننة 

 .على( وتمل سرعتةا فً المناطك للٌلة ا نحدار )الحوض األدنى(المنحدرة )الحوض األ

 

 الطالة النةرٌة. فً الدور الذي تلعبه شكل المناة النةرٌة وضح# 

األشنكال ٌستنفذ النةر جز اً م  طالتنه فنً عملٌنات حنت المنناة النةرٌنة، وٌعند الشنكل نصنل الندائري ألنل 

 استنفاذاً للطالة؛ بسبب للة ا حتكان.
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عنن  األسننئلة التننً  أجرربالشننكلٌ  المجنناورٌ ، ثننم  تأمررل# 

 تلٌةما:

 ؟ولماذاالنةر أكبر؟  طالةالشكلٌ  تكو   فً أي -أ

الشكل األول، ألنه نصل دائري الشكل وهو ألل األشكال 

 استنفاذاً للطالة، بسبب للة ا حتكان.

 

 الشكلٌ  تكو  سرعة النةر أكبر؟ ولماذا؟ فً أي -ب

) ب (، ألنه كلما ضالت المسافة بٌ  جنانبً  الشكل الثانً

ومنن  ثننم زٌننادة النةننر أدى ذلننن إلننى زٌننادة سننرعة النةننر، 

  .لدرته على الحت
 

 فً أي مراحل دورة التعرٌة النةرٌة توجد كل م  المناتٌ .  -ج

( فةنو الشكل الثانً ) ب ، أما Uٌمثل الشكل األول ) أ ( مرحلة النضع، أل  شكل المناة ٌؤخذ شكل حرل 

 .Vٌمثل مرجلة الشباب، أل  شكل المناة ٌؤخذ شكل حرل 
 

 

 

 .(سؤال وزاري)امل المإثرة فً العملٌات النةرٌة العو حدد #

 كمٌة التصرٌل النةري. -3 درجة ا نحدار. -2 نوع الصخور. -1

  الغطا  النباتً. -5 عرض لناة النةر. -4

 

 ونوع الصخر.)أو الحت النةري(  نةرٌةالعملٌات الٌبٌ  العاللة بٌ   كون تعمٌما# 

 كلما زادت صالبة الصخور لل أثر العملٌات النةرٌة فً تشكٌل معالم سطح األرض.

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  الحت النةري )أو النمل النةرٌة( ودرجة ا نحدار. كون تعمٌما# 

 ب زٌادة سرعة الما .كلما زادت درجة ا نحدار زادت لدرة النةر على تشكٌل معالم سطح األرض؛ بسب

 

: هنً كمٌنة المٌناه التنً تجنري فنً النةنر عنند نمطنة محنـددة فنً وحنـدة النزم  كمٌة الت رٌف النهرري# 

 مكعب/ ثانٌة(.متر / ث ) 3وتماس بـ م

 

 ٌبٌ  العاللة بٌ  كمٌة التصرٌل النةري والطالة النةرٌة. كون تعمٌما# 

مائٌنة ومن  ثنم زٌنادة الطالنة النةرٌنة فنً عملٌنات الحنت كمٌة التصرٌل النةري زادت الكتلة الكلما زادت 

 والنمل.
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 .المسافة األفمٌة بٌ  جوانب النةر: هً النهر عرا لناة# 

 

 النةر.سرعة وعرض لناة النةر ٌبٌ  العاللة بٌ   كون تعمٌما# 

 تإثر شكل المناة النةرٌة على سرعة الجرٌا  السطحً. كٌف# 

  ذلن إلى زٌادة سرعة النةر وزٌادة لدرته على الحت.كلما ضالت مسافة عرض النةر أدى 

 

 

 ع  األسئلة التً تلٌةما: أجبالشكلٌ  المجاورٌ ، ثم  تأمل# 

 ؟ولماذاالشكلٌ  تكو  سرعة النةر أكبر؟  فً أي -أ

الشكل الثانً، ألنه كلما ضالت مسنافة عنرض النةنر أدى ذلنن إلنى 

 زٌادة سرعة النةر.

 

 ؟ولماذا؟ لٌة الحت النةريتزداد عمالشكلٌ   فً أي -ب

لدرته  وٌزٌد م سرعة النةر الشكل الثانً، ألنه ألل عرضا فتزداد 

 على الحت.

  

 ٌإثر الغطا  النباتً على سرعة الجرٌا  السطحً. كٌف# 

ٌعٌك الغطا  النباتً الجرٌا  السطحً للمٌاه، كذلن ٌموم النبات بامتصناص المنا  بواسنطة جنذوره، وبنذلن 

 لمٌاه الجارٌة وتتنالص لدرتةا على الحت.تملل كمٌة ا

 

 .(سؤال وزاري)توضح فٌه العاللة بٌ  الغطا  النباتً والجرٌا  السطحً  كون تعمٌما# 

ٌعٌك الغطا  النباتً الجرٌا  السطحً للمٌاه، كذلن ٌموم النبات بامتصناص المنا  بواسنطة جنذوره، وبنذلن 

 .، )كلما زاد الغطا  النباتً لل الجرٌا  السطحً(الحت تملل كمٌة المٌاه الجارٌة وتتنالص لدرتةا على

 

 ٌإثر الغطا  النباتً على الحت النةري. كٌف# 

ٌعٌك الغطا  النباتً الحت النةري، حٌنث ٌمنوم النبنات بامتصناص المنا  بواسنطة جنذوره، وبنذلن تتننالص 

 لدرته على الحت.
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 .اذكرهاتموم األنةار بثالث عملٌات رئٌسة،  #

 اإلرساب النةري. -3 النمل النةري. -2 النةري.الحت  -1

 

 تموم األنةار بعملٌة الحت. كٌف# 

تمننوم األنةننار بعملٌننة الحننت باسننتخدام تننؤثٌر ا ننندفاع الطبٌعننً للمننا ؛ إذ ٌفتننت الصننخور اللٌنننة فننً حننال 

 ا صطدام بةا، وكذلن ٌستخدم النةر حمولته فً حت الصخور على جانبٌه ولاعه.

 

 ع الحت التً تنشط فً المجرى المائً.أنوا حـدد# 

 .التراجعً )باتجاه المنبع( الحت -3 الحت الجانبً. -2 الحت الرأسً. -1
 

 

 

 : هو تعمٌك لمجرى الوادي النةري.الح  الرأسً# 

 

هنو توسنٌع لعنرض : (سؤال وزاري) الح  الجانبً# 

 المناة النةرٌة.

 

 

  .حت التراجعًٌحدث ال أٌن# 

 لمنابع لألنةار.فمط فً مناطك ا

 

 ٌحدث الحت باتجاه المنابع. كٌف# 

للمٌناه تتعرض طبمة من  الصنخور الصنلبة عندما 

 ًالجارٌننة ٌننإدي ذلننن إلننى حننت الطبمننة اللٌنننة التنن

  ة ـطبمد تنةار ـا بعـرع، وفً مـتلٌةـا بشـكل أس

 صلبة إلى األسفل.بعد أ  تكو  لد كونت كةفاً أسفلةا، ما تلبث أ  تنةار الصخور ال الصخور الصلبة

 

 نتائع الحت باتجاه المنابع )التراجعً(. مـا هً# 

 ٌإدي هذا النوع م  الحت إلى زٌادة طول المجرى النةري.

 

: هو لٌام النةر بنمل المواد الصخرٌة المفتتة م  مكا  إلى آخر، بعدة طرق نتٌجة اختالل النمل النهري# 

فتتات منةا الجر أو السحب وا  إلذابة والتعلك.أحجام هذه الم 

 

 تختلل طرق النمل النةري. فسر# 

 بسبب اختالل أحجام المـواد الصخرٌـة المفتتـة.
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# ٌمـوم النةـر بنمـل المـواد الصخرٌـة المفتتـة م  مكـا  إلى آخـر بطرائـك عـدة نتٌجة اختالل أحجام هذه 

 .وضح هذ  الطرقالمفتتات، 

 لك.التع -3 الجر أو السحب. -2 اإلذابة. -1

 
 

 . وضح طرٌمة اإلذابة# ٌموم النةر بنمل المواد الصخرٌة المفتتة م  مكا  إلى آخر، 

 ٌموم النةر بوذابة الصخور الجٌرٌة وغٌرها م  الصخور اللٌنة أثنا  جرٌانه.

 

 التً أذابةا النةر أثنا  جرٌانه كالصخور الجٌرٌة. : هً العناصرذابةحمولة المُ ال# 

  

 ذابة.ولة م  أمثلة لحم طـأع# 

 الصخور الجٌرٌة.

 

: هً عملٌة تتم ع  طرٌك تحرٌن حبٌبات الرواسب المختلفة األحجام ع  طرٌك المفز الجر أو السحب# 

 أو الدفع أو السحب أو الدحرجة على طول لاع المجرى.

 

السحب : هً حبٌبات الرواسب المختلفة األحجام تتحرن ع  طرٌك المفز أو الدفع أو الحمولة المجرورة# 

 أو الدحرجة على طول لاع المجرى النةري.

 

: هً عملٌة ٌتم فٌةا نمل الحبٌبات الدلٌمة التً تبمى عالمنة فنً المٌناه أثننا  جرٌانةنا باتجناه الماةً التعلك# 

 % م  حمولته.90المصب وتشكل المسم األكبر م  حمولة النةر، وتمدر بما ٌزٌد ع  
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 نحدار والترسٌب النةري.ٌوضح العاللة بٌ  ا  كون تعمٌما# 

 حدوث الترسٌب النةري. كٌفٌةوضح # 

مولته علنى الجواننب، وٌبندأ حعند وصول النةر منطمة للٌلة ا نحدار تمل لدرته على النمل، فٌبدأ بترسٌب 

 بترسٌب الحمولة األكبر حجماً إلى األلل حجماً التً تصل إلى مناطك الحوض األدنى والمصب.

 

 ع  األسئلة التً تلٌه: أجب، ثم الشكل أدناه تأمل# 

 
 

 ملم(؟ 100ملم( والحصى ) 1تبلغ سرعة النةر عندما ٌبدأ بترسٌب الرمل ) مـك# 

ملنم( بسنرعة تزٌند عن   100سنم / ث(، أمنا الحصنى ) 50ملم( بسرعة ألل من  ) 1ٌبدأ بترسٌب الرمل )

 سم / ث(. 500)

 

 النةر. ٌبٌ  العاللة بٌ  حجم الرواسب وسرعة كون تعمٌما# 

 عندما تمل سرعة النةر ٌبدأ ترسٌب الحمولة عندما ٌصل إلى مناطك الحوض األدنى والمصب.

 

 لطر حمولته.وٌبٌ  العاللة بٌ  عملٌة ترسٌب النةر وسرعة النةر  كون تعمٌما# 

)مثنل الرمنل إلنى األلنل حجمناً )مثنل الحصنى( عندما تمل سرعة النةر ٌبدأ ترسٌب الحمولنة األكبنر حجمناً 

  عندما ٌصل إلى مناطك الحوض األدنى والمصب.الجزٌئات الدلٌمة( و
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 أمثلة ألشكال أرضٌة ناتجة ع  عملٌة الحت النةري. طـأع #

 البحٌرات الكوعٌة. -4 الخوانك. -3 الجنادل. -2 الشال ت.  -1

 

: هً انحدار مفاجئ فً مجرى النةنر، وتتكنو  الشالال # 

خور ٌمننع أسننفلةا طبمننة بفعننل وجننود طبمننة صننلبة منن  الصنن

صخرٌة لٌنة، تعمل المٌاه على إذابة الطبمات اللٌنة السفلى، 

م  ثم سموط الطبمات الصلبة العلٌا، أو بسبب وجود انكسار 

مفاجئ ٌعتنرض مجنرى النةنر، حٌنث تسنمط المٌناه فنً هنذا 

 الوادي ا نكساري.

 

 
 ٌتشكل الشالل. كٌف# 

ع أسفلةا طبمة صنخرٌة لٌننة، تعمنل المٌناه علنى إذابنة الطبمنات بفعل وجود طبمة صلبة م  الصخور ٌم -1

 اللٌنة السفلى، م  ثم سموط الطبمات الصلبة العلٌا، مثل شال ت نٌاجارا على نةر نٌاجارا )سا  لورانس(.

أو بسبب وجود انكسار مفاجئ ٌعترض مجرى النةر، حٌث تسنمط المٌناه فنً هنذا النوادي ا نكسناري،  -2

 ورٌا على نةر الزمبٌزي.مثل شال ت فتك

 

 أمثلة لشال ت مائٌة. أعـط# 

 شال ت فتكورٌا على نةر الزمبٌزي. -2 شال ت نٌاجارا على نةر نٌاجارا )سا  لورانس(.  -1

 

 مثال لشالل مائً نتع ع  الحت التراجعً. أعـط# 

 شال ت نٌاجارا على نةر نٌاجارا )سا  لورانس(.

 

 ع  وادي انكساري. مثال لشالل مائً نتع أعـط# 

 شال ت فتكورٌا على نةر الزمبٌزي.

 

 كٌفٌة تشكل الجنادل. وضح# 

تنشؤ بسبب اختالل طبٌعة الصخور التنً ٌتركنب منةنا 

لاع المجرى النةنري، وتمناوم الصنخور الصنلبة عملٌنة 

النحنننت بٌنمنننا تتآكنننل الصنننخور اللٌننننة، ومننن  ثنننم تبمنننى 

 ح.الصخور الصلبة بارزة وأحٌانا لرٌبة م  السط
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 تشكل الجنادل خطورة واضحة على المالحة النةرٌة. فسر# 

 بسبب الصخور الصلبة البارزة المرٌبة م  السطح. 

 

 

: هو جز  م  مجرى النةر ٌتمٌز بشدة انحدار جوانبه الخوانك# 

وعممننه بالنسننبة  تسنناعه، وٌتكننو  الخننانك النةننري عننندما ٌتغلننب 

عننادة فننً الصننخور  الحننت الرأسننً علننى الحننت الجننانبً، وٌنشننؤ

 الصلبة، حٌث تبمى جوانبةا لائمة شدٌدة ا نحدار دو  أ  تنةار.

 

 كٌفٌة تشكل الخانك النةري. وضح# 

ٌتشنكل الخنانك النةننري عنندما ٌتغلننب الحنت الرأسننً علنى الحننت 

الجانبً، وٌنشنؤ عنادة فنً الصنخور الصنلبة، حٌنث تبمنى جوانبةنا 

 لائمة شدٌدة ا نحدار دو  أ  تنةار.

 

 مثال على خانك نةري ٌوجد فً األرد . أعـط# 

 خانك وادي الموجب.

 

فً الحنوض األدننى من  النةنر، حٌنث تضنعل هً بحٌرات تتشكل  :(سؤال وزاري)# البحٌرا  الكوعٌة 

سرعة النةر وٌبدأ النةنر بنالتعرج، ومنع النزم  ٌنفصنل جنز  من  المجنرى الرئٌسنً منع لٌنام النةنر بتغٌنر 

 مجراه.

 

 ل البحٌرات الكوعٌة. كٌفٌة تشك وضح# 

تتكو  فً الحوض األدنى م  النةر، حٌنث 

تضعل سرعة النةر وٌبدأ النةنر بنالتعرج، 

ومنننع النننزم  ٌنفصنننل جنننز  مننن  المجنننرى 

 الرئٌسً مع لٌام النةر بتغٌر مجراه.

 

  ٌمكنننن  أ  تتشننننكل البحٌننننرات  فسررررر# 

 الكوعٌة فً منطمة منابع األنةار.

علنى( أل  النةر منطمة المنبع )الحنوض األ

ٌكو  سرٌعاً ومنحدراً، علنى عكنس منطمنة 

 الحوض األدنى م  النةر.
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 أمثلة ألشكال أرضٌة ناتجة ع  عملٌة الترسٌب النةري. أعـط #

 السةل الفٌضً. -2 الدلتا.  -1

 

: هو شكل أرضً ناتع ع  عملٌة الترسٌب النةري، وٌنشؤ عنند منطمنة مصنب النةنر وتتكنو  من  الدلتا# 

ت حمولة النةر وتراكم موادها عند مصبه فً بحر أو محٌط وهً علنى عندة أشنكال: منةنا منا ٌشنبه إرسابا

دبب كدلتا نةر التٌبر فنً إٌطالٌنا، ومنةنا منا ٌتخنذ الشنكل  الموس أو المثلث كدلتا النٌل والسند، ومنةا نمط م 

 اإلصبعً الذس ٌشبه لدم الطائر ومثلةا دلتا المٌسسبً.

 

 دلتاوات.كٌفٌة تشكل ال وضح# 

تنشؤ الدلتا فً منطمة مصب النةر وتتكو  م  إرسابات حمولة النةر وتراكم موادها عند مصبه فً بحر أو 

 .محٌط

 

 أشكال الدلتاوات. حـدد# 

   

دبب -2 منةا ما ٌشبه الموس أو المثلث. -1  .ومنةا نمط م 
ومنةا ما ٌتخذ الشكل  -3

 ٌشبه لدم الطائر. ياإلصبعً الذ

 

 لدلتاوات ذات شكل ٌشبه الموس أو المثلث. أمثلةط ـأع# 

 .فً باكستا  دلتا السند -2 .فً مصر دلتا النٌل -1

 

دبب.لدلتا  أعـط مثال#   ذو النمط الم 

 دلتا نةر التٌبر فً إٌطالٌا.

 

 لدلتا ٌتخذ الشكل اإلصبعً الذي ٌشبه لدم الطائر. أعـط مثال# 

 مرٌكٌة.دلتا المٌسسبً فً الو ٌات المتحدة األ
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: هننو شننكل أرضننً ننناتع عنن  عملٌننة السررهل الفٌضررً# 

الترسننٌب النةننري، ٌتشننكل علننى جوانننب المجننرى فننً 

مرحلة النضع أثننا  فٌضنا  النةنر، وهنً أرض خصنبة 

تجددة مثل: نةر دجلة والفرات ونةر األمازو .  وم 

 

 ألنةار ذات سةول فٌضٌة. أعـط أمثلة# 

 نةر الفرات. -2 نةر دجلة. -1

  .ر األمازو نة -3
 

 

 األهمٌة ا لتصادٌة لألشكال األرضٌة الناتجة ع  عملٌة الترسٌب النةري.   حـدد# 

 تمتاز مناطك الترسٌب النةري بخصوبة التربة ووفرة المٌاه؛ مما ٌعطٌةا مٌزة اإلنتاج الزراعً. -1

 ٌساعد غمرها بمٌاه الفٌضانات بٌ  الحٌ  إلى اآلخر على تجدٌد خصوبتةا. -2

 

 .(سؤال وزاري)نشؤت معظم الحضارات المدٌمة فً مناطك السةول الفٌضٌة  فسر# 

 تمتاز هذه المناطك بخصوبة التربة ووفرة المٌاه. -1

 تمتاز السةول الفٌضٌة بمٌزة اإلنتاج الزراعً. -2

 تجدٌد خصوبتةا. علىآخر وغمرها بمٌاه الفٌضانات بٌ  الحٌ   وٌساعد -3

 

 تمتاز السةول الفٌضٌة بمٌزة اإلنتاج الزراعً. فسر #

 ووفرة المٌاه فٌةا. -2 بسبب خصوبة التربة. -1

 

  تمتاز ترب السةول الفٌضٌة بخصوبتةا. فسر# 

 خر الذي ٌسةم فً تجدٌد خصوبتةا.اآلحٌ  إلى البسبب غمرها بمٌاه الفٌضانات بٌ  

 

 الفٌضٌة. لحضارات لدٌمة نشؤت فً مناطك السةول أعـط أمثلة# 

 لحضارات لدٌمة نشؤت عند أنةار عظٌمة. أعـط أمثلة# 

 الحضارة المصرٌة المدٌمة عند نةر النٌل. -1

 حضارات بالد الرافدٌ  عند نةري دجلة والفرات. -2

 حضارات جنوب شرق آسٌا فً أحواض السند والكنع والنةر األصفر. -3

 

 .ق آسٌا المدٌمةحضارات جنوب شرألنةار نشؤت فٌةا  أعـط أمثلة# 

 والنةر األصفر. -3 ونةر الكنع. -2 نةر السند. -1
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العالم )دٌفز( با عتماد على العامل الزمنً الذي ٌبٌ  تطنور  وضعةا: هً نظرٌة دورة التعرٌة النهرٌة #

 األشكال األرضٌة فً ثالث مراحل )هً مرحلة الشباب ومرحلة النضع ومرحلة الشٌخوخة(. 

 

 حل دورة التعرٌة النةرٌة.مرا عـدد# 

 مرحلة الشباب. -1

 ومرحلة النضع. -2

 ومرحلة الشٌخوخة. -3
 

 ٌتمٌز النةر فً مرحلة الشباب. بماذا# 

مٌننزات النةننر فننً مرحلننة الشننباب  اذكررر# 

 .(سؤال وزاري)

 شدة ا نحدار. -1
 

 سٌادة عملٌات الحت الرأسً على الحت الجانبً.  -2

 .Vع العرضً للمناة النةري شكل حرل تتخذ المناة أو الممط -3

 تتكو  األشكال األرضٌة؛ كالجنادل والشال ت. -4
 

 مٌزات النةر فً مرحلة النضع؟ مـا# 

 ٌكو  ا نحدار ألل مما علٌه فً مرحلة الشباب. -1

 ٌزداد فاعلٌة الحت الجانبً على الحت الرأسً. -2

 .Uكل حرل تتخذ المناة أو الممطع العرضً للمناة النةري ش -3

 تظةر األشكال األرضٌة؛ كالسةول الفٌضٌة. -4
 

 ٌتمٌز النةر فً مرحلة الشٌخوخة. بماذا# 

 فتمل سرعة المٌاه الجارٌة وٌبدأ بعملٌة الترسٌب.‘ ٌمٌل السطح إلى اإلستوا  -1

 ٌكو  التواز  واضحاً بٌ  عملٌات الحت والترسٌب. -2

 م  أشكالةا كالبحٌرات الكوعٌة. تظةر الثنٌات فً المجرى وما ٌرتبط بةا -3

 ٌمل عدد الروافد الرئٌسة ممارنة بمرحلة النضع. -4

 ٌبلغ الوادي النةري ألصى اتساع له. -5

  تظةر أشكال اإلرساب النةري؛ كالسةول الفٌضٌة والدلتاوات. -6

 

 .(سؤال وزاري) ألشكال أرضٌة ناتجة ع  اإلرساب النةري أعِط أمثلة# 

 والدلتاوات. -2 .ةالسةول الفٌضٌ -1
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌة# 

  (. 2،  1)  شال ت مائٌة -

  (. 5،  4،  3 )دلتاوات  -

 . ( 8،  7،  6)  أنةار نشؤت فٌةا حضارات جنوب شرق آسٌا المدٌمة -

 (.  11،  10،  9)  سالسل جبلٌة ومرتفعات شاهمة جاذبة لمتسلمً الجبال -

 (. 31،  21 )ضارات لدٌمة نشؤت فً مناطك السةول الفٌضٌة ح -

 .( 15،  14) مغارات نتجت ع  عملٌات التعرٌة المائٌة  -

 (. 16مولع سٌاحً نتع ع  عملٌات التعرٌة الرٌحٌة )  -

 
 

 دلتا السند فً باكستا  3 شال ت فتكورٌا 2 شال ت نٌاجارا 1

 نةر السند USA 6دلتا المٌسسبً فً  5 الٌادلتا نةر التٌبر فً إٌط 4

 جبال هما ٌا 9 النةر األصفر 8 نةر الكنع 7

 الحضارة المصرٌة المدٌمة 12 جبال األلب 11 جبل كلمنجارو 10

 مغارة برلش 15 مغارة جعٌتا 14 حضارات بالد الرافدٌ   13

   التشكٌالت الصخرٌة فً و ٌة أرٌزونا 16
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 : ، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌةاضردن ادرس خرٌطة# 

  (. 2،  1) الموالع السٌاحٌة ناتجة ع  عملٌات التعرٌة الرٌحٌة  -

  (. 4،  3 )الموالع السٌاحٌة ناتجة ع  عملٌات التعرٌة المائٌة  -

 . ( 6 ، 5 ) مسطحات مائٌة -

 

 التشكٌالت الصخرٌة فً البادٌة األردنٌة 2 صحرا  رم 1

 مغارة برلش 4 خانك الموجب 3

 خلٌع العمبة 6 البحر المتوسط 5
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 الثالثةاضسـةلة الموضوعٌـة للوحـدة 
 

  (سؤال وزاري) :م  األمثلة على جبال البركانٌة سلسلة جبال# 

 .لتلأطلس ا د ( .األندونٌسٌة ج( .األمانوس ب( .زاغروس أ (

 

  (سؤال وزاري) :نشؤت أخفض نمطة على الٌابس )البحر المٌت( نتٌجة لحركات# 

 .جٌومورفولوجٌة د ( .إلتوائٌة ج( .بركانٌة ب( .صدعٌة باطنٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) :نشؤت أخفض نمطة على الٌابس؛ البحر المٌت نتٌجة# 

 .حركة إلتوائٌة ب( .نشاط بركانً أ (

 .حركة صدعٌة باطنٌة د ( .عوامل جٌومورفولوجٌة ج(

 

 (4(م، وعدد الخطوط الفرعٌة بٌنةما )100إذا عملت أ  فرق ا رتفاع بٌ  خطً كنتور رئٌسٌ  ٌبلغ )# 

  (سؤال وزاري) كم تبلغ لٌمة الفاصل الرأسً؟خطوط، ف

 .40 د ( .30 ج( .25 ب( .20 أ (

 

  (سؤال وزاري) :ٌزداد حجم الما  عندما ٌتجمد بنسبة# 

 .%13 د ( .%11 ج( .%9 ب( .%7 أ (

 

  (سؤال وزاري) :عناصر المناخ تؤثٌرا فً نشاط التجوٌة فً المناطك الجافة والرطبةم  أهم # 

 .الرطوبة د ( .الحرارة واألمطار ج( .األمطار ب( .الحرارة أ (

 

الشكل األرضً الناتع ع  التجوٌة الكٌمٌائٌة والذي ٌنتشر فوق األسطح المكشوفة للٌلنة ا نحندار نتٌجنة # 

  (سؤال وزاري) :للتفاوت فً تآكل الصخر ٌ عرل بـ

فر التجوٌة ج( .الحطام الصخري ب( .التربة أ (  .لباب التمشٌر د ( .ح 

 

  (سؤال وزاري) :العملٌة التً لةا الدور األكبر فً الحت الرٌحً هً# 

 .ا نحرال د ( .الزحل ج( .المفز ب( .التعلك أ (

 

  (سؤال وزاري) :األسطح المستوٌة المرصوفة بحجارة ذات زواٌا حادة تعرل بـ# 

 .الموائد الصخرٌة ب( .الشواهد الصخرٌة أ (

 .لصحراوٌةالمنخفضات ا د ( .(الحماد )الصحاري الحجرٌة ج(
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إ  األشننكال األرضننٌة التننً تحنندث نتٌجننة نحننت الرٌنناح المحملننة بالرمننال والطبمننات الصننخرٌة اللٌنننة # 

  (سؤال وزاري) :الموجودة عند لواعد تلن الصخور مما ٌإدي إلى تآكل الطبمات اللٌنة عند الماعدة ت سمى

فر التذرٌة أ (  .الحماد ب( .ح 

 .التالل الصخرٌة المعزولة د ( .()ظاهرة الفطر الموائد الصخرٌة ج(
 

  (سؤال وزاري) :الكثبا  الرملٌة التً تنشؤ فً المناطك التً تةب علٌةا الرٌاح باتجاه واحد هً الكثبا # 

 .بانالن د ( .النجمٌة ج( .الطولٌة ب( .الةاللٌة أ (
 

الكثبا  الرملٌة التً لةا لمة واحدة وتظةر فً المناطك التً تتناوب الرٌاح فً هبوبةا فً اتجاهات عدة # 

  (سؤال وزاري) :هً

 .العرضٌة د ( .الطولٌة ج( .النجمٌة ب( .الةاللٌة أ (
 

سرؤال ) :لرٌاح فً هبوبةا من  اتجاهنات عندة ولةنا لمنة واحندة هنً الكثبنا الكثبا  الرملٌة التً تتناوب ا# 

  (وزاري

 .النبان د ( .الطولٌة ج( .النجمٌة ب( .الةاللٌة أ (
 

  (سؤال وزاري) :العملٌة التً ٌتم فٌةا تشكل المسم األكبر م  الحمولة النةرٌة# 

 .الترسٌب (د  .التعلك ج( .السحب ب( .اإلذابة أ (
 

  (سؤال وزاري) :ٌنمل النةر معظم حمولته ع  طرٌك# 

 .التعلك د ( .السحب ج( .الجر ب( .اإلذابة أ (
 

  (سؤال وزاري) :ا نحدار المفاجئ فً مجرى النةر ٌ سمى# 

 .حٌرات الكوعٌةالب د ( .الخوانك ج( .الجنادل ب( .الشال ت أ (
 

  (سؤال وزاري) :تمع شال ت نٌاجارا فً لارة أمرٌكا الشمالٌة على نةر# 

 .رٌو جراند د ( .المسٌسٌبً ج( .الزامبٌزي ب( .سا  لورنس أ (
 

  (سؤال وزاري) :تمع شال ت فكتورٌا على نةر# 

 .رٌوجراند د ( .اٌ الر ج( .الزمبٌزي ب( .سا  لورانس أ (
 

  (سؤال وزاري) :الشكل األرضً الناتع ع  الحت النةري وٌتمٌز بشدة انحدار جوانبه وع ممه ٌ عرل بـ# 

 .الشال ت د ( .الجنادل ج( .البحٌرات الكوعٌة ب( .الخوانك أ (
 

  (سؤال وزاري) :تمع دلتا نةر التٌبر فً# 

 .هولندا د ( .إٌطالٌا ج( .فرنسا ب( .ألمانٌا أ (
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 الرابعة الوحدة

 

 الجغرافيا السياسية
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 ممدمة فً دراسة الجغرافٌا السٌاسٌة

ومنات : هنً أحند فنروع الجغرافٌنا البشنرٌة النذي ٌةنتم بدراسنة المم(سرؤال وزاري) الجغرافٌا السٌاسٌة# 

 .الطبٌعٌة والبشرٌة للدولة وتنظٌمةا الداخلً وتؤثٌر ذلن فً لوتةا السٌاسٌة وعاللاتةا الخارجٌة

 

 على اهتمام العلما  والفالسفة فً دراسة موضوع الجغرافٌا السٌاسٌة. أعـط أدلة# 

 ق.م( ٌعنند أول منن  كتننب عنن  لننوة الدولننة المسننتمدة منن  تننواز  ثرواتةننا، وعنندد 223-383أرسننطو ) -1

 . كالت الحدود السٌاسٌة بٌ  الدولشائل الدولة ومظسكانةا، كما تناول و

ه الدولة بالكنائ  الحنً شبم( كتب فً الجغرافٌا السٌاسٌة فً ممدمته، حٌث 5041-2431اب  خلدو  ) -2

 ٌخوخة. شع والضؤة والنشالذي ٌمر بمراحل حٌاته التً تتمثل فً الن

الجغرافٌنا )أول مإلنل ٌحمنل عننوا   هل فنً كتابنضنإلٌه الفم( ٌرجع ا4091-4481فردرٌن راتزل ) -3

 الدولة بمثابة كائ  حً تمر بمراحل )المٌالد والنمو والوفاة(.  ، وعدم7981عام  (السٌاسٌة

  كٌلٌ .على ٌد العالم رودلل  م1899طلح الجٌوبولتٌن عام صظةر م -4

 

 أبرز العلما  الذٌ  شبةوا الدولة بالكائ  الحً. سـم# 

 راتزل. فردرٌن -2 خلدو . ب ا -1

 

حدد هرذ  ، أنه ٌوجد فروق بٌنةما إ  بالجٌوبولٌتن السٌاسٌة الجغرافٌا تربط التً العاللة م  الرغم على# 

 .الفرولا 

 بالجٌوبولٌتن السٌاسٌة الجغرافٌا 

 على ماذا تموم
تةتم بتحلٌل الممومات الطبٌعٌة والبشرٌة 

 للدولة

 

افة إلى مطالبةا تموم بالدراسة نفسةا، إض

 فً مجال السٌاسة الخارجٌة

 تضع تصوراً لمستمبل الدولة تدرس إمكانات الدولة الفعلٌة الةدل منةا

 تنظر للدولة ككائ  حً تنظر للدولة ككٌا  ثابت نظرتةا للدولة
 

تعددة،  # ترتبطة الجغرافٌا  .اذكرهاالسٌاسٌة بعلوم م 

 لتصاد.ا  -3 العلوم السٌاسٌة. -2 التارٌخ. -1
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 .(سؤال وزاري) أهدال الجغرافٌا السٌاسٌة اذكر# 

 دراسة الممومات الطبٌعٌة والبشرٌة للدولة. -1

 تحدٌد عناصر الموة والضعل للدولة. -2

 التعرٌل بالمشكالت السٌاسٌة والتراح الحلول لةا. -3

 تمدٌم البٌانات والمعلومات الجغرافٌة لصانع المرار. -4

 

 تشتمل المجا ت التً تدرسةا الجغرافٌا السٌاسٌة. ذاعلى ما# 

 النظام العالمً الجدٌد. -2 الدولة. -1

 

 مجا ت دراسة الدولة فً الجغرافٌا السٌاسٌة. مـا# 

 السٌاسات العامة للدولة وعاللاتةا الخارجٌة. -2 الخصائص الطبٌعٌة والبشرٌة. -1

  تحلٌل لوة أو ضعل الدولة. -3

 

: هو نظام ٌرتكز على هٌمنة الندول المتمدمنة علنى منوارد وممندرات الندول األلنل لعالمً الجدٌدالنظام ا# 

 نموا.

 

 .اذكرها# ٌرتبط بالنظام العالمً الجدٌد عدد م  المجا ت الفرعٌة، 

 العولمة. -3 األحالل العسكرٌة. -2 التكتالت ا لتصادٌة. -1 

 

 .(يسؤال وزار) لتكتالت التصادٌة أمثلة أعـطِ # 

 منظمة التجارة العالمٌة )الجات(. -2 السوق األوروبٌة المشتركة. -1

 

 لحلل عسكري. أعـط مثال# 

 حلل شمال األطلسً )الناتو(.

 

المنر  العشنرٌ ، وتعننً إزالنة الحنواجز التسنعٌنات من  ظةرت منذ منتصل  :(سؤال وزاري) العولمة# 

الموٌة التصادٌا وثمافٌا ومعرفٌا واجتماعٌا على الدول هٌمنة الدول  ع  طرٌكوالحدود السٌاسٌة بٌ  الدول 

  األخرى.
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هً وحدة سٌاسٌة تموم على مساحة محددة م  سطح األرض، ٌمنٌم علٌةنا عندد  :(سؤال وزاري) الدولة# 

 م  السكا ، وتحكمةا سلطة علٌا تدٌر شإونةا وتتمتع بالسٌادة الداخلٌة والخارجٌة.

 

 اً للنظام السٌاسً واإلداري.أنواع الدولة تبع حـدد# 

 الدولة ا تحادٌة المركبة )الالمركزٌة(. -2 الدولة الموحدة )المركزٌة(. -1

 

(: هً الدولة التً ٌوجد فٌةا مجلس نٌابً واحد وحكومة واحدة تسٌطر علنى المركزٌة) الدولة الموحدة# 

 السلطات المحلٌة فً ألالٌم الدولة جمٌعةا.

 

 وحدة )مركزٌة(.أمثلة لدول م أعـط# 

 فرنسا. -3 الٌابا . -2 األرد . -1

 

 أنواع الدولة ا تحادٌة المركبة )الالمركزٌة(. حـدد# 

 الدولة الكونفدرالٌة. -2 الدولة الفدرالٌة. -1

 

مسمة إلنى وحندات إدارٌنة، كالو ٌنات أو المحافظنات، وتتمتنع با سنتمالل الدولة الفدرالٌة#  : هً الدولة م 

 تثنا  الشإو  المالٌة والدفاع.الذاتً باس

 

 أمثلة لدول فدرالٌة. أعـط# 

 والو ٌات المتحدة األمرٌكٌة. -3 وا مارات العربٌة المتحدة. -2 أسترالٌا. -1

 

: هننً انضننمام دولتننٌ  أو أكثننر فننً اتحنناد حٌننث تتننولى السننلطة المركزٌننة بعننض الدولررة الكونفدرالٌررة# 

 ةا المانونٌة وسٌادتةا الخارجٌة والداخلٌة.الصالحٌات مع احتفاظ كل دولة بشخصٌت

 

 مثال لدولة كونفدرالٌة. أعـط# 

 ا تحاد األوروبً.

 

 مثال لدولة كونفدرالٌة تحولت إلى دولة فدرالٌة. أعـط# 

 سوٌسرا.
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 بٌ  الدول الفدرالٌة والكونفدرالٌة م  حٌث: لارن# 

 الدول الكونفدرالٌة الدول الفدرالٌة 

خصائص 
 الدول

مسنمة إلنى وحندات إدارٌنة،  -1 هً الدولنة م 

 كالو ٌات أو المحافظات.

تتمتع با ستمالل الذاتً باستثنا  الشإو   -2

 المالٌة والدفاع.

 

هننً انضننمام دولتننٌ  أو أكثننر فننً اتحنناد  -1

حٌننننث تتننننولى السننننلطة المركزٌننننة بعننننض 

 الصالحٌات.

تحنننتفظ كنننل دولنننة بشخصنننٌتةا المانونٌنننة  -2

 الداخلٌة.وسٌادتةا الخارجٌة و

 ا تحاد األوروبً أسترالٌا وا مارات العربٌة المتحدة أمثلة

 

 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌة# 

  (. 2،  1دول موحدة )مركزٌة( )  -

  (. 4،  3 فدرالٌة )اتحادٌة دول  -

  (. 5)  كونفدرالٌةاتحادٌة  منطمة -

  (. 6فدرالٌة )  إلى دولةكونفدرالٌة تحولت  دولة -
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 أسترالٌا 3 مصر 2 الٌابا  1

 سوٌسرا 6 ا تحاد األوروبً 5 ا مارات العربٌة المتحدة 4

 

 

 الحدود السٌاسٌة

ظنناهرة جغرافٌننة ٌمننوم اإلنسننا  بتخطٌطةننا علننى الخرٌطننة وتحدٌنندها علننى الطبٌعننة وفمنناً  : هننًالحرردود #

 ة.لمصالحة السٌاسٌة وا لتصادٌة والعسكرٌ

 

هً خطنوط ترسنم علنى الخطنوط تحندد مسناحة الدولنة التنً تمنارس :(سؤال وزاري) الحدود السٌاسٌة# 

 علٌةا سٌادتةا ومعترل بةا دولٌاً.

 

 مجا ت الحدود السٌاسٌة للدولة. عـدد# 

 المجال الجوي والبحري. -2 المجال البري )مساحة األرض(. -1

  مجال الموارد )سطحٌة وباطنٌة وبحرٌة(. -3

 

هً مناطك لم تك  تابعة لدولة ما وتمثل مناطك نفوذ تفصل بٌ  الدول ٌصعب : (سؤال وزاري) التخوم# 

 .الجبلٌة تاجتٌازها وا ستٌطا  بةا، كالصحاري والمرتفعا

 

# كانننت التخننوم تمثننل طابعنناً ممٌننزاً للفصننل بننٌ  حنندود النندول واألمبراطورٌننات فننً العصننور المدٌمننة 

 .ااذكر أبرزهوالوسطى، 

 .الدولة العربٌة اإلسالمٌة -2 .األمبراطورٌة البٌزنطٌة -1

 

 .(سؤال وزاري)بٌ  التخوم والحدود السٌاسٌة  لارن# 

 الحدود السٌاسٌة التخوم

 خطوط وهمٌة تفصل بٌ  الدول مناطك جغرافٌة ذات مساحة ممتدة

 ا تفالٌات بٌ  الدول تستند إلى المعاهدات أو   تستند إلى معاهدات أو اتفالٌات بٌ  الدول

 ظاهرة تتعرض للتغٌر وا ختفا  والظةور  ظاهرة طبٌعٌة ثابته
 

 

 

 عوامل نشؤة الحدود السٌاسٌة. اذكر# 

 الحروب. -3 تمسٌم ا ستعمار للمستعمرات. -2 المعاهدات. -1
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 ظةرت الحدود السٌاسٌة بٌ  الدول نتٌجة إبرام معاهدات بٌنةا. فسر# 

 ا  دولة لوٌة على جارتةا الضعٌفة.لمنع حدوث اعتد

 

 

 نشؤت الحدود السٌاسٌة فً لارتً آسٌا وافرٌمٌا. كٌف# 

 م  تمسٌم ا ستعمار األوروبً لةا.

 

 نشؤت الحدود السٌاسٌة بٌ  دول شرق أوروبا. كٌف# 

 م  الحرب العالمٌة الثانٌة.
 

 

 

 .(ريسؤال وزا)الرئٌسٌة للحدود السٌاسٌة وظائل أربعاً م  ال اذكر# 

 الوظٌفة األمنٌة. -2 الفصل بٌ  الدول. -1

 الوظٌفة المانونٌة. -4 الوظٌفة ا لتصادٌة. -3

 

 تموم الحدود بدور رئٌسً بالفصل بٌ  الدول. فسر# 

 ع  طرٌك اتفالٌات ومعاهدات موثمة.  -1

 وخرائط مفصلة تنتشر علٌةا نماط العبور ومراكز الحراسة والمنافذ الجمركٌة. -2

 

 الوظائل األمنٌة للحدود السٌاسٌة. ددحـ# 

تننوفر للدولننة إجننرا ات الحماٌننة والحفنناظ علننى أراضننٌةا ومواردهننا وأمنن  سننكانةا بولامننة تحصننٌنات  -1

 عسكرٌة ودفاعٌة.

 منع ا عتدا ات الخارجٌة والتسلل إلى أراضٌةا. -2

 

 لوظائل أمنٌة للحدود السٌاسٌة. أعـط أمثلة# 

 فً العصور المدٌمة بةدل صد هجمات المغول.ألٌم سور الصٌ  العظٌم  -1

 ألامت فرنسا خط ماجٌنو على حدودها الشرلٌة مع ألمانٌا. -2

 م.1967ألام العدو اإلسرائٌلً خط بارلٌل على الضفة الشرلٌة لمناة السوٌس أثر حرب حزٌرا  عام  -3

 

 .(سؤال وزاري)نظرٌة الحدود اآلمنة للدولة  ضعل فسر# 

  .لتمنً فً فنو  الحرببسبب التطور ا -1

 صناعة السالح م  حٌث المدى والسرعة والفاعلٌة.وتطور  -2
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  لتصادٌة للحدود السٌاسٌة.ا األهمٌةبٌن # 

 تحدد بٌ  نصٌب كل دولة م  الموارد والثروات ا لتصادٌة. -1

 تسةم فً تمكٌ  الدولة م  مرالبة السلع عبر حدودها لمنع التةرٌب. -2

 م الجمركٌة على السلع المستوردة لحماٌة منتجاتةا المحلٌة.فرض الرسو -3

 

 .(سؤال وزاري)   حدودها بدلةٌالدول بتعٌاهتمام  فسر# 

حتى   تمع المنازعات بٌ  الدول حول استثمار الموارد الطبٌعٌة، كما حدث بنٌ  فرنسنا وألمانٌنا حنول  -1

 استثمار معد  الحدٌد فً منطمتً ا لزاس واللورٌ .

 السلع عبر حدودها لمنع التةرٌب.تدفك فً تمكٌ  الدولة م  مرالبة الحدود سةم ت -2

 فرض الرسوم الجمركٌة على السلع المستوردة لحماٌة منتجاتةا المحلٌة. -3

 

 لدول تنازعت حدودٌا فٌما بٌنةا لسبب التصادي.   أعـط مثال# 

 ا لزاس واللورٌ .تنازعت فرنسا وألمانٌا حول استثمار معد  الحدٌد فً منطمتً 

 

 تمٌم الدولة على حدودها المحاجر الصحٌة ونماط التفتٌش الصحً. فسر# 

لمنع دخول األمراض المادمة م  الخارج ع  طرٌك األفراد والحٌوانات التً تتسبب فً انتشار األمنراض 

 داخل حدود الدولة.

  

 األهمٌة المانونٌة للحدود السٌاسٌة.بٌن # 

المنوانٌ  الخاصنة بةنا علنى أراضنٌةا واألفنراد والمإسسنات اإلدارٌنة وا لتصنادٌة تمك  الدولة م  فنرض 

 والثمافٌة جمٌعةا فٌةا ضم  حدودها السٌاسٌة م  حٌث الموانٌ  المتعلمة بالضرائب والجنسٌة والعموبات. 
 

 

 

 أنواع الحدود السٌاسٌة. حـدد# 

 ضارٌة.الحدود الح -3 الحدود الةندسٌة. -2 الحدود الطبٌعٌة. -1

 

: هً حدود تظةر على الخرٌطة السٌاسٌة تستند إلى معالم طبٌعٌة واضنحة؛ كالسالسنل الحدود الطبٌعٌة# 

 الجبلٌة والمسطحات المائٌة )أنةار، وبحار، وبحٌرات(.
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 أنواع الحدود الطبٌعٌة.  حـدد# 

 الحدود المائٌة. -2 الحدود الجبلٌة.  -1

 

 

  ممٌزات الحدود الجبلٌة. وضح# 

 .(سؤال وزاري) التً تفصل بٌ  الدول تعد الحدود الجبلٌة أفضل أنواع الحدود فسر# 

 وتشكل خطوطاً دفاعٌة للدولة. -2 أنةا حدود دائمة وثابته.  -1

 وتعد م  أفضل أنواع الحدود التً تفصل بٌ  الدول ألنةا تتناسب مع امتداد السالسل الجبلٌة.  -3

 

 .(سؤال وزاري)واع الحدود التً تفصل بٌ  الدول م  أفضل أنتعد الحدود الجبلٌة  فسر# 

 ألنةا تتناسب مع امتداد السالسل الجبلٌة.

 

 لحدود جبلٌة. أعـط أمثلة# 

 سالسل جبال األندٌز بٌ  التشٌلً واألرجنتٌ . -2 جبال الةٌما ٌا بٌ  الةند والصٌ . -1

 األلب بٌ  حدود فرنسا وإٌطالٌا.سالسل جبال  -4 جبال البرانس بٌ  فرنسا وإسبانٌا. -3

 

 أنواع الحدود المائٌة.  حـدد# 

 البحٌرات. -3 الحدود البحرٌة. -2 الحدود النةرٌة.  -1

 

: هً حدود دائمة تظةر على الخرائط السٌاسٌة تستند إلى معنالم طبٌعٌنة نةرٌنة، وتتمٌنز الحدود النهرٌة# 

 خطاً دفاعٌاً م  أي اعتدا  خارجً.بوضوح مالمحةا الطبٌعٌة على سطح األرض، وتشكل 

 

 ممٌزات الحدود النةرٌة.  وضح# 

 تتمٌز بوضوح مالمحةا الطبٌعٌة على سطح األرض. -1

 وتشكل خطاً دفاعٌاً م  أي اعتدا  خارجً. -2

 

 لحدود نةرٌة. أعـط أمثلة# 

 نةر األورانع بٌ  جنوب افرٌمٌا ونامٌبٌا. -1

 تحدة األمرٌكٌة والمكسٌن.نةر رٌوجراند بٌ  الو ٌات الم -2

 

 ٌواجه ترسٌم الحدود النةرٌة مشكالت عدة. فسر# 

 .اذكر أبرزها# تواجه الحدود النةرٌة وترسٌمةا مشكالت عدة خاصة فً المناطك المؤهولة بالسكا ، 
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بسبب تغٌر األنةار مجارٌةا بشنكل مسنتمر ممنا ٌثٌنر الخالفنات بنٌ  الندول وتظةنر الحاجنة إلنى تعندٌل  -1

 دود بٌنةا. الح

 ظةور مشكلة تماسم المٌاه بٌ  الدول الوالعة على ضفتً النةر. -2

 

 (.سؤال وزاري) الحدود النةرٌةطرق تحدٌد  أذكر# 

 رسم خط وسط مجرى النةر. -2 تتماشى الحدود مع إحدى ضفتً النةر. -1

 لدولً.التحكٌم ا -4 .(رسم خط مع أكثر النماط ع مماً م  لاع النةر )محور الوادي -3

 

 .مع إحدى ضفتً النةرتتماشى  لحدود النةرٌة أعـِط مثال# 

 حدود نةر بوج بٌ  بولندا ودولتً أوكرانٌا وبٌالروسٌا.

 

 .مماً م  لاع النةر )محور الوادي(أكثر النماط ع  سمت م  ر لحدود النةرٌة أعـِط مثال# 

 الراٌ . الحدود بٌ  فرنسا وألمانٌا على طول نةر

 

 .ددت بالتحكٌم الدولًح   لحدود النةرٌة أعـِط مثال# 

كما حدث فنً الحندود النةرٌنة بنٌ  األرجنتنٌ  وتشنٌلً التنً تغٌنرت بتغٌنر مجنرى النةنر وانتةنت المشنكلة 

 م لصالح تشٌلً.1966بالتحكٌم الدولً فً عام 

 

 .وسط مجرى النةر ترسم لحدود النةرٌة أعـِط مثال# 

 الحدود األمرٌكٌة المكسٌكٌة عبر نةر رٌوجراند.

 

 اند م  أكثر األمثلة تعبٌراً ع  المشكالت الحدودٌة النةرٌة.ٌعد نةر رٌوجر فسر# 

أل  النةر ٌعبر فً الشرق وٌمر فً سةول فٌضٌة واسعة، ٌشكلةا النةر وذات مسار متعرج بمولع متغٌر؛ 

   مما أدى إلى تغٌر مجرى النةر بسبب الطمً ونتع ع  ذلن إعادة تمسٌم األراضً بٌ  الدولتٌ .

 

ظةرت فكرة ترسٌم الحدود البحرٌة فً المر  السابع عشر فً كتابات العالم البرٌطانً : الحدود البحرٌة# 

طلنة  )جو  سلدٌ ( التً تناولت ضرورة رسم حدود البحار وإسناد المسنإولٌة األمنٌنة والسٌاسنٌة للندول الم 

 م.1958علٌةا، حٌث بدأ الترسٌم الدولً للحدود البحرٌة باتفالٌات األمم المتحدة المولعة فً 

 

 .اذكرهابحسب مستواها )عممةا(،  # تمسم المٌاه البحرٌة إلى ثالثة ألسام

 المٌاه اإلللٌمٌة. -1

 المنطمة ا لتصادٌة الخالصة. -2



 

 الجغرافٌا / الفصل الثانً 59
 

 المٌاه الدولٌة )أعلً البحار(. -3

 

 

: هً مناطك م  مٌناه البحنار والمحٌطنات المٌا  اإلللٌمٌة# 

علٌةا، تبدأ م  خط  تشرل علٌةا الدولة ولةا حك فً السٌادة

السواحل وفماً للمانو  الدولً عند أدنى مستوى للجنزر وإلنى 

تسننننري علٌةننننا و، (2كنننم 22,2)( مننننٌال بحرٌنننناً 12ع منننك )

طبمننة علننى األراضننً الوطنٌننة للدولننة،  بمننا فٌةننا المننوانٌ  الم 

المٌننناه الداخلٌنننة التنننً تشنننمل المنننناطك السننناحلٌة والخلجنننا  

دولنننة حمولةننا فننً المٌننناه تمننارس الووالبحٌننرات واألنةننار، 

اإلللٌمٌننة فننً مجننا ت الصننٌد والمالحننة واسننتغالل الثننروات 

 الموجودة فٌةا.

 

: هً منطمة بحرٌة تبندأ من  المنطمة االلت ادٌة الخال ة# 

نةاٌننة المٌنناه اإلللٌمٌننة باتجنناه عمننك البحننر مسننافة تصننل إلننى 

طلـك للـ، وٌح(2كم 370,4ري )ـل بحـ( م200ٌ)  ة ـدول الم 

 

 

استغالل الثروات الموجودة فٌةا والصٌد، وتمدٌم المساعدة واإلنماذ للسنف  فنً حالنة تعرضنةا  المجاورة لةا

 .للخطر

 

مناطك بحرٌة مفتوحة   تتبع سٌادة أي دولة، وتعد هً : (سؤال وزاري) (أعالً البحار) المٌا  الدولٌة# 

ة الدولٌننة والمالحنة والصننٌد جمٌعةنا، نظننراً ألهمٌتةنا فنً ممارسننة أنشنطة التجنار ملكنا مشنتركا بننٌ  الندول

( مٌل 200وا ستكشال فً نطاق ٌبدأ م  نةاٌة حدود المٌاه اإلللٌمٌة باتجاه البحر والذي ٌصل إلى عمك )

% منن  مسنناحة البحننار 64(، وتشننكل مسنناحة المٌنناه الدولٌننة مننا نسننبته أكثننر منن  2كننم 370,4بحننري )

 .والمحٌطات
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 بٌ  أنواع المٌاه البحرٌة م  حٌث: لارن# 

 أهمٌتةا مولعةا 

 المٌاه اإلللٌمٌة

عند أدنى مستوى للجزر وإلنى 

 ( مننننننٌال بحرٌننننننناً 12ع مننننننك )

ولنند ٌصننل مننا ( )2كننم 22,2)

مٌنننل  300أمٌننال إلننى  3بننٌ  

 (بحري لبعض الدول

 

طبمننة علننى األراضننً  -1 تسننري علٌةننا المننوانٌ  الم 

الوطنٌة للدولنة، بمنا فٌةنا المٌناه الداخلٌنة التنً تشنمل 

 ٌة والخلجا  والبحٌرات واألنةار.المناطك الساحل

وتمنارس الدولنة حمولةنا فنً المٌناه اإلللٌمٌنة فننً  -2

مجننننا ت الصننننٌد والمالحننننة واسننننتغالل الثننننروات 

 الموجودة فٌةا.

المنطمة 

ا لتصادٌة 

 الخالصة

 

تبنندأ منن  نةاٌننة المٌنناه اإلللٌمٌننة 

باتجاه عمك البحر مسافة تصل 

 ( مٌل بحري 200إلى )

 (2كم 370,4)

 

طلنننة المجنننناورة لةنننا اسننننتغالل  -1 ٌحنننك للنننندول الم 

 الثروات الموجودة فٌةا والصٌد. 

وتمنننندٌم المسنننناعدة واإلنمنننناذ للسننننف  فننننً حالننننة  -2

 تعرضةا للخطر.

 المٌاه الدولٌة 

 )أعالً البحار(

 

تبنندأ منن  نةاٌننة المٌنناه اإلللٌمٌننة 

باتجاه عمك البحر مسافة تصل 

 ( مٌل بحري 200إلى )

 (2كم 370,4)

 

طك بحرٌننة مفتوحننة   تتبننع سننٌادة أي دولننة، منننا -1

 وتعد ملكا مشتركا بٌ  الدول جمٌعةا. 

ممارسة أنشطة التجارة الدولٌة والمالحة والصٌد  -2

 وا ستكشال.

 

 ظةور خالفات بٌ  الدول حول المٌاه الدولٌة رغم وجود المعاهدات وا تفالٌات بٌنةا. فسر# 

 بسبب اكتشال الثروات الطبٌعٌة فٌةا.

 

خالفات # على الرغم م  وجود المعاهدات وا تفالٌات بٌ  الدول حول المٌاه الدولٌة، إ  أنه تظةر أحٌاناً 

 .أعـط أمثلة على ذلنبٌنةا، 

اكتشال حمول الغاز فً شرق البحر المتوسط التً هٌم  علٌةا العدو اإلسرائٌلً، بٌنما تطالب السلطة  -1

 الفلسطٌنٌة ولبنا  فٌةا.
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توتر فنً بحنر الصنٌ  الجننوبً بنٌ  الصنٌ  وكورٌنا وفٌتننام والٌابنا  حنول السنٌادة علنى الجنزر ٌسود  -2

 المنتشرة فٌه.

 تداخل المٌاه اإلللٌمٌة والمنطمة ا لتصادٌة الخالصة بٌ  برٌطانٌا وفرنسا فً منطمة المنال اإلنجلٌزي. -3

 

 

 للمٌاه الدولٌة. الخطر البٌئً  ا هوـم# 

 مصادر البحرٌة.ا ستنزال الواسع لل

 

بمجموعنة م 2013أوصت الدول التً اجتمعت فً بارٌس عام  المشكالت حول المٌاه الدولٌة# فً ضو  

 .اذكرهاتوصٌات، 

  بٌ  الدول. جعل أعالً البحار ملكاً عالمٌاً مشتركاً ٌخضع تسٌٌره للتوافك -1

 ٌة أو اإلضرار بالبٌئة العالمٌة.بضوابط تضم  أ  تكو  مصدراً للنزاعات الدولأعالً البحار تمن   -2

 

تشننكل البحٌننرات حنندوداً سٌاسننٌة بننٌ  العدٌنند منن  النندول، وتكننو  ضننم  اتفالٌننات فننً تماسننم مٌنناه هننذه # 

 .البحٌرات

 

ً لبحٌرات تعد حدوداً  أعـط أمثلة#   .مائٌا

ي بنسنبة كنم؛ أ3537البحٌرات العظمى بٌ  الو ٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا التً ٌصنل طولةنا نحنو  -1

 % م  طول الحدود الشمالٌة للو ٌات المتحدة األمرٌكٌة والحدود الجنوبٌة لكندا.55

تعنند بحٌننرة فٌكتورٌننا حنندودا سٌاسننٌة بننٌ  دول عنندة فننً لننارة إفرٌمٌننا؛ مثننل أوغننندا، وكٌنٌننا، وتنزانٌننا،  -2

 وروندا.  

 

لخننرائط بؤشننكال هندسننٌة هننً حنندود أوجنندها اإلنسننا  تظةننر علننى ا :(سررؤال وزاري) الحردود الهندسررٌة# 

مختلفننة؛ كننالخط المسننتمٌم وأنصننال النندوائر للفصننل بننٌ  النندول، وتتمٌننز باسننتمامتةا ووضننوحةا وسننةولة 

 تخطٌطةا، و  تتناسب مع الظواهر الطبٌعٌة فً المناطك التً تمر فٌةا.

 

 . الةندسٌةممٌزات الحدود  وضح# 

 تتمٌز باستمامتةا ووضوحةا وسةولة تخطٌطةا. -1

  تتناسب مع الظواهر الطبٌعٌة فً المناطك التً تمر فٌةا.  -2

 

 أشكال الحدود الةندسٌة.  حـدد# 
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 خطوط ترسم على أبعاد متساوٌة م  ظاهرة طبٌعٌة. -3 خطوط مستمٌمة. -2 حدود فلكٌة.  -1

 

، : هً حدود تسٌر مع خطوط الطول ودوائر العنرض وتنتشنر بنٌ  العدٌند من  حندود الندولحدود فلكٌة# 

 ( درجة شرلاً.25مثل خط الحدود بٌ  مصر ولٌبٌا الممتد على خط الطول )

 

 

 لحدود فلكٌة. أعـط أمثلة# 

 ( درجة شما ً بٌ  الو ٌات المتحدة األمرٌكٌة وكندا.49الحد السٌاسً الذي ٌسٌر مع دائرة العرض ) -1

 جة شما ً.( در22الحد السٌاسً بٌ  مصر والسودا  الذي ٌسٌر مع دائرة العرض ) -2

 ( درجة شرلاً.25خط الحدود بٌ  مصر ولٌبٌا الممتد على خط الطول ) -3

 

( درجنة شنما ً بنٌ  الو ٌنات المتحندة األمرٌكٌنة 49ٌعد الحد السٌاسنً النذي ٌسنٌر منع دائنرة العنرض )# 

 (.كم 2000وكندا أطول حد فلكً فً العالم ٌصل إلى )

 

 معلومتٌ ، أو مماسات دوائر، أو ألواس فً الدائرة. : هً خطوط تصل بٌ  نمطتٌ خطوط مستمٌمة# 

 

: مثل النةر أو الساحل أو السالسنل الجبلٌنة، حٌنث خطوط ترسم على أبعاد متساوٌة من ظاهرة طبٌعٌة# 

 .تتفك علٌةا الدول م  خالل اتفالٌات ومعاهدات فٌما بٌنةا

 

 لخطوط ترسم على أبعاد متساوٌة م  ظاهرة طبٌعٌة. أعـط مثال# 

 دود جامبٌا فً غرب أفرٌمٌا.ح

 

 تتسبب الحدود الةندسٌة بمشكالت عدٌدة بٌ  الدول. فسر# 

  .ألنةا   تستند إلى معالم طبٌعٌة وحضارٌة واضحة
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# ٌمكنن  ا تفنناق بننٌ  النندول علننى تعنندٌل الحنندود 

السٌاسننٌة كمننا حنندث بننٌ  األرد  والعننراق بتبننادل 

ٌ  مسناحة من  األراضنً بننٌ  الندولتٌ ، وكنذلن بنن

األرد  والسعودٌة؛ إذ تم تولٌع اتفاق علنى تعندٌل 

م بتبنادل أرٍض بنٌ  1965الحدود بٌنةما فً عام 

الجننانبٌ ، حٌننث حصننلت السننعودٌة علننى مسنناحة 

( م  األراضً األردنٌة ممابل 2كم7000تمدر بـ)

( لتوسننٌع حنندوده 2كننم19حصننزل األرد  علننى )

البحرٌننة علننى سنناحل خلننٌع العمبننة، إضننافة إلننى 

 ( م  األراضً الداخلٌة.2مك6000)

 
 

 اآلثار اإلٌجابٌة التً انعكست على األرد  م  تعدٌل الحدود؟ مـا# 

 توسٌع حدوده البحرٌة على ساحل خلٌع العمبة، إضافة إلى زٌادة فً األراضً الداخلٌة.

 

  الندول، حٌنث أي استخدام الثمافة )مثل اللغة والدٌ ( فً ترسٌم الحدود السٌاسٌة بٌ: الحدود الحضارٌة# 

رسمت الحندود فنً منطمنة وسنط أوروبنا بعند الحنرب العالمٌنة األولنى علنى أسناس اللغنة للحند من  مشنكلة 

 األللٌات فً تلن الدول.

  

 لحدود حضارٌة. أعـط أمثلة# 

 رسمت الحدود فً منطمة وسط أوروبا بعد الحرب العالمٌة األولى على أساس اللغة.  -1

 باكستا  على أساس دٌنً.رسمت الحدود بٌ  الةند و -2

 

 رسمت الحدود فً منطمة وسط أوروبا بعد الحرب العالمٌة األولى على أساس اللغة. فسر# 

 للحد م  مشكلة األللٌات فً تلن الدول.

 

 نتع ع  رسم الحدود بٌ  الةند وباكستا  أحد أكبر الةجرات فً التارٌخ الحدٌث. فسر# 

 ساس دٌنً.ألنه الحدود بٌ  الدولتٌ  جا ت على أ
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 اآلثار السلبٌة للحدود السٌاسٌة فً حٌاة الدول. حـدد# 

بل ا تصننال فننً كثٌننر منن  تمننل الحنندود السٌاسننٌة عائمننا فننً وجننه اسننتمرارٌة طننرق المواصننالت وس نن -1

 األحٌا ، فغالباً ما تنتةً الطرق المعبدة أو السكن الحدٌدٌة عند خط الحدود.

دي وا جتماعً والثمنافً للمنناطك الحدودٌنة، باسنتثنا  نمناط العبنور بنٌ  تمل فً وجه التطور ا لتصا -2

 الدول. 

كننالنفط والمٌنناه الجوفٌننة تعننوق ا سننتغالل الفعننال للمننوارد الوالعننة فننً المننناطك الحدودٌننة بننٌ  النندول؛  -3

 والمعاد .

وحدات سٌاسٌة للسٌطرة على بعض الشعوب ع  طرٌك توزٌعةا وتشتٌتةا فً تستخدم الحدود السٌاسٌة  -4

 مختلفة تفصل بٌنةا الحدود.

 

ً  فسر#   .(سؤال وزاري)فً وجه استمرارٌة طرق المواصالت  تمل الحدود السٌاسٌة عائما

 .أو السكن الحدٌدٌة عند خط الحدود -2 .الطرق المعبدةبغالباً ما تنتةً ألنةا  1

 .معلوماتتعوق حركة انتمال األفكار والو -4 .حركة انتمال األشخاصٌعٌك  -3

 .تعوق حركة انتمال البضائعو -6 .تعوق حركة انتمال المواد الخامو -5

 

 تعوق الحدود السٌاسٌة حركة انتمال األشخاص واألفكار والمعلومات والمواد الخام والبضائع.  فسر# 

 ً منا  ألنةا تمل عائما فً وجه استمرارٌة طنرق المواصنالت وس نبل ا تصنال فنً كثٌنر من  األحٌنا ، فغالبنا

 تنتةً الطرق المعبدة أو السكن الحدٌدٌة عند خط الحدود.

 

 تمل الحدود السٌاسٌة عائما فً وجه استمرارٌتةا. أعـط أمثلة# 

 والمواد الخام والبضائع. -3 واألفكار والمعلومات. -2 حركة انتمال األشخاص. -1
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لحننندود سٌاسنننٌة ولفنننت فنننً وجنننه  أعرررـط مثرررال# 

اعً والثمافً للمنناطك التطور ا لتصادي وا جتم

 الحدودٌة. 

احتاج إنشا  سند الوحندة علنى نةنر الٌرمنون علنى 

الحنندود السننورٌة األردنٌننة منندة تزٌنند عنن  نصننل 

 م.1953لر  إلنجازه منذ أ  الترح بناإه عام 
 

تسننتخدم الحنندود السٌاسننٌة للسننٌطرة علننى  فسررر# 

 الشعوب. 

لٌام ا سنتعمار األوروبنً بتجزئنة النوط   فسر# 

 .العربً

 لٌسةل السٌطرة علٌه واستغالل موارده.

 
 

 

 

 أشكال النزاعات والمشكالت الحدودٌة التً تتعرض لةا حدود الدول. حـدد #

 النزاع على وضع الحدود. -2 النزاع على مناطك حدودٌة. -1

 النزاع حول المصادر الطبٌعٌة الحدودٌة. -4 النزاع على وظٌفة الحدود. -3
 

: هو نزاع على ملكٌة مناطك حدودٌة بٌ  الدول المتجاورة عندما ٌدعً كل ك حدودٌةالنزاع على مناط# 

طرل م  األطرال المتنازعة حمه فً السٌطرة على منطمة جغرافٌة حدودٌة والسٌادة علٌةا، اسنتناداً إلنى 

 األسس وأسباب عدة.
 

 لمناطك نزاع حدودٌة. أعـط مثال# 

بٌننة فننً الخلننٌع تسننتند إٌننرا  فننً احتاللةننا لننثالث جننزر عر

هنننً: طننننب الكبنننرى، وطننننب الصنننغرى، وأبننننو )العربنننً 

إلننننى خننننرائط وزعتةننننا السننننلطات ا سننننتعمارٌة  ،(موسننننى

اإلنجلٌزٌننة، وجعلننت لننو  هننذه الجننزر علننى الخننرائط بلننو  

إٌرا  نفسةا، ولد احتلت إٌرا  هذه الجزر لبل ٌوم واحد م  

م، 1971إعننال  لٌننام دولننة اإلمننارات العربٌننة المتحنندة عننام 

عل  مع الحكومنة البرٌطانٌنة،  حٌث كا  ذلن فً اتفاق غٌر م 

سمحت بموجبه إلٌرا  باحتالل الجزر الثالث، ممابل تنازلةا 

   ع  مطالبة بالبحرٌ .
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هو صراع بٌ  الدول على مكا  وضع خط الحندود بصنورة دلٌمنة، وتظةنر : النزاع على وضع الحدود# 

 .وتحدٌد اتجاهاتههذه المشكلة عند البد  برسم خط الحدود 

 

 لنزاع على وضع الحدود بٌ  الدول. أعـط مثال# 

م، 1982ولوع نزاع بٌ  مصر والعدو اإلسرائٌلً فً أعماب انسنحاب إسنرائٌل من  صنحرا  سنٌنا  عنام 

ورفضةا ا نسحاب م  منطمة طابا ومناطك حدودٌة أخرى على ساحل خلٌع العمبنة جننوب إٌنالت، حٌنث 

إظةار وجود خطؤ فً مسار خط الحدود بٌ  فلسنطٌ  ومصنر علنى الخنرائط التنً حاول العدو اإلسرائٌلً 

( مناطك 10م حكمت محكمة العدل الدولٌة لصالح مصر فً )1988رسمةا اإلنجلٌز واألتران، وفً عام 

 حدودٌة م  ضمنةا طابا.

 

ود سنوا  أكنا  : هو نزاع بٌ  الدول بسبب ا نتمال غٌر المشروع عبنر الحندالنزاع على وظٌفة الحدود# 

 ذلن لألشخاص أو البضائع أو األفكار.

 

: هنو ننزاع بنٌ  الندول المتجناورة بسنبب الخنالل علنى منورد النزاع حول الم ادر الطبٌعٌة الحدودٌرة# 

، مثنل عنندم ا تفناق علننى تمسنٌم مٌنناه األنةنار الدولٌننة وا خنتالل علننى أحمٌنة بنننا  السنندود طبٌعنً حنندودي

 .وا ستفادة منةا

 

: هً أنةار تنبع م  خارج حدود الدولة، وتمر فً أكثر م  دولة، وتختلنل علٌةنا الندول ر الدولٌةاضنها# 

 فً أحمٌة بنا  السدود وا ستفادة منةا.

 

 تتنازع الدول المتجاورة حول األنةار الدولٌة. على ماذا# 

 اآلثار السلبٌة الناجمة ع  وجود أنةار دولٌة خارج دول الوط  العربً؟ مـا# 

 عدم ا تفاق على تمسٌم مٌاه األنةار الدولٌة. -1

 وا ختالل على أحمٌة بنا  السدود وا ستفادة منةا. -2
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لنننننننزاع حننننننول  أعرررررـط مثررررررال# 

 المصادر الطبٌعٌة الحدودٌة.

العربنننً علنننى  –الننننزاع التركنننً 

 التسام مٌاه نةر الفرات.

 

الدول التً تشترن فً مٌناه  مـا# 

 نةر الفرات؟

 العراق.تركٌا وسورٌا و

 

 
 

 لدول لجؤت إلى الطرائك السلمٌة )التحكٌم الدولً( لحل المشكالت الحدودٌة مع جاراتةا.  أعـط مثال# 

لجننؤت كننل منن  لطننر والبحننرٌ  إلننى محكمننة العنندل 

العلٌا لحل الخالل الذي نشب بٌنةما علنى عندد من  

م صنندر لننرار 2001آذار عننام  16الجننزر، وفننً 

عدد من  الجنزر منةنا  المحكمة بسٌادة البحرٌ  على

جزر الحنوار، وسنٌادة لطنر علنى جنزر أخنرى من  

الجنننزر المتننننازع علٌةنننا، ممنننا أنةنننى الخنننالل بنننٌ  

 الدولتٌ .

 

 أهمٌة حل النزاعات بالطرائك السلمٌة؟ مـا# 

 انةا  الخالفات بٌ  الدول المتنازعة.

 
 

 

 

 .(سؤال وزاري)العربً مولعاً جغرافٌاً متمٌزاً  ٌحتل الوط  فسر #

  .ٌربط بٌ  لارات العالم الثالث ؛ آسٌا، وأوروبا، وأفرٌمٌا -1

مثنل: لنناة السنوٌس، ومضنٌك تمر بةا معظم التجارة العالمٌنة، ٌسٌطر على الكثٌر م  الممرات المائٌة  -2

 جبل طارق، ومضٌك هرمز، ومضٌك باب المندب.

 ثٌر م  المسافات بٌ  المارات.مرور معظم الخطوط الجوٌة العالمٌة عبر أجوائه، واختصاره الك -3
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ٌمع الوط  العربً فً النصل الشمالً م  الكرة األرضٌة، وٌمتد م  شمال العراق شرلاً إلى مورٌتانٌا  #

غربنناً، ومنن  جبننال طننوروس )تركٌننا( والبحننر المتوسننط شننما ً إلننى هضننبة البحٌننرات ا سننتوائٌة والمحننٌط 

ً الجواننب العسنكرٌة وا لتصنادٌة والسٌاسنٌة كافنة؛ تعنرض بسبب أهمٌته اإلستراتٌجٌة فنالةندي جنوباً. و

الوط  العربً لكثٌر م  الغزوات والحروب واستعماره من  لبنل دول أوروبنا وأمرٌكنا، فنً محاولنة منةنا 

ٌحتوي الوط  العربً على موارد الطالة؛ كالنفط الذي ٌحتوي على أكبر كمٌنة كما و للسٌطرة على العالم.

 . والتصدٌر م  ا حتٌاط واإلنتاج

 

 لممرات مائٌة ٌشرل علٌةا الوط  العربً. أعـط أمثلة# 

 لناة السوٌس التً تربط البحر المتوسط مع البحر األحمر. -1

 ومضٌك جبل طارق الذي ٌربط البحر المتوسط مع المحٌط األطلسً. -2

 ومضٌك هرمز الذي ٌربط الخلٌع العربً بالمحٌط الةندي.  -3

 الذي ٌربط بٌ  البحر األحمر بخلٌع عد .ومضٌك باب المندب  -4
 

  
 

 تعرض الوط  العربً لكثٌر م  الغزوات والحروب واستعماره م  لبل دول أوروبا وأمرٌكا. فسر# 

 بسبب أهمٌته اإلستراتٌجٌة فً الجوانب العسكرٌة وا لتصادٌة والسٌاسٌة كافة. 

 

ٌستخدم للتعبٌر ع  المولع أو المكا  النذي  : هو مصطلح جغرافً(سؤال وزاري) المولع اإلستراتٌجً #

ٌحتل أهمٌة ومكانة سٌاسٌة، أو عسكرٌة، أو التصادٌة، أو جمٌعةا معاً على المستوى المحلً، أو اإلللٌمً، 

 أو العالمً.

 

 والمضائك المائٌة؟أهمٌة السٌطرة على الممرات المائٌة  مـا# 

 الكثٌر م  المسافات بٌ  المارات. واختصاره -2 مرور معظم التجارة العالمٌة بةا. -1
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فً الولت الذي تتجه فٌه الدول األوروبٌة إلى إلغا  الحدود بٌ  الدول، ما زالت الدول العربٌة تتصارع # 

 .على العدٌد م  المناطك الحدودٌة والتً لم تزال حتى اآل  محل نزاع

 

ولد كا  ظةورها منطمة أفرٌمٌا العربٌة ، كم34,492# ل درت الحدود السٌاسٌة البرٌة للدول العربٌة بنحو 

( عنام تمرٌبناً 100ألدم م  ظةورها فً آسٌا العربٌة، وٌبلغ متوسط ع مر الحدود العربٌة المرسومة نحنو )

م والتً كانت بداٌة التمسٌم للوط  العربً فً شطره 1916بٌكو المشإوم عام  -متزامناً مع اتفالٌة ساٌكس

 .اآلسٌوي

 

 حدوث الوحدة بٌ  دول الوط  العربً.أسباب عدم  وضح# 

 ت عد مشكالت الحدود فً الوط  العربً م  أهم العوامل التً حالت دو  وحدته. -1

 غتصبة م  الوط  العربً، مثل: فلسطٌ  وهضبة الجو   السورٌة.وجود أجزا  م   -2

 

 .غتصبة م  الوط  العربًاألجزا  الم   مـس# 

 لوا  األسكندرو . -3   السورٌة.هضبة الجو  -2 فلسطٌ  المحتلة. -1

  مزارع شبعا وتالل كفر شوبا والغجر بلبنا . -4

  

 بً أدت إلى نزاعات وصدامات مسلحة. ثالثة أمثلة لخالفات حدودٌة فً الوط  العر اذكر# 

 .(سؤال وزاري) بً أدت إلى نزاعات وصدامات مسلحةحدودٌة فً الوط  العرلخالفات  أعط أمثلة# 

 غزو العراق للكوٌت. -2 مات العسكرٌة بٌ  العراق وإٌرا .الصدا -1

 تمسٌم السودا  إلى دولتٌ . -4 المعارن فً الصحرا  الغربٌة. -3

 

 نتائع الخالفات حدودٌة فً الوط  العربً مـا هً# 

 خسائر كبٌرة فً الموارد ا لتصادٌة والبشرٌة. -1

ستمبالً  -2  .إعالة أي مشروع لوحدة الوط  العربً م 
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌة# 

  (. 4،  3،  2،  1) طبٌعٌة تعد حدوداً  جبلٌة سالسل -

 (.  8،  7،  6،  5) ة تعد حدوداً مائٌأنةار  -

  (. 10،  9) ة بحٌرات تعد حدوداً مائٌ -

 (.  13،  12،  11مٌاه إللٌمٌة متداخلة السٌاة فٌةا  )  -

 
 

 جبال البرانس 3 سالسل جبال األندٌز 2 جبال الةٌما ٌا 1

 نةر رٌوجراند 6 نةر األورانع 5 جبال األلب 4

 البحٌرات العظمى 9 نةر الراٌ  8 نةر بوج 7

 بحر الصٌ  الجنوبً 12 شرق البحر المتوسط 11 بحٌرة فٌكتورٌا 10

     منطمة المنال اإلنجلٌزي 13
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 : ، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌةالوطن العربًس خرٌطة ادر# 

  (. 1)  فلكٌة دولٌة حدوددولة ذات  -

  (. 2)  دولة عدلت حدودها -

 (.  5،  4،  3)  أنةار دولٌة -

  (. 9،  8،  7 ، 6 )ممرات مائٌة  -

غتصبة م  الوط  العربً -  (.  12،  11،  10)  أجزا  م 

 ( 14،  13)  دوائر عرض رئٌسٌة -

 (. 15خط طول رئٌسً )  -

 
 

 نةر دجلة 3 السعودٌة 2 لٌبٌا 1

 مضٌك هرمز 6 نةر النٌل 5 نةر الفرات 4

 مضٌك جبل طارق 9 لناة السوٌس 8 مضٌك باب المندب 7

 لوا  األسكندرو  12 هضبة الجو   11 فلسطٌ  10

 خط غرٌنتش 15 خط السرطا  14 خط اإلستوا  13
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 : ، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌةوادي النٌلس خرٌطة ادر# 

  (. 1)  بحٌرة حدودٌة -

  (.4،  3،  2) دول حدودها مطلة على البحٌرة -

 (.  6،  5)  مسطحات مائٌة -

  (. 7 ) مضٌك مائً -

 (.  8)  لناة مائٌة -

منطمنننة رفضنننت إسنننرائٌل ا نسنننحاب منةنننا عنننام  -

 ( 9)  م1982

 (. 11،  10ود فلكٌة ) دول ذات حد -

 

 

 

 كٌنٌا 3 أوغندا 2 بحٌرة فٌكتورٌا 1

 البحر المتوسط 6 البحر األحمر 5 تنزانٌا 4

 طابا 9 لناة السوٌس 8 مضٌك باب المندب 7

   السودا  11 مصر 10
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 العاللات الدولٌة فً الحرب والسلم

وتسننعى دائمنناً فننً الحفنناظ علننى أمنةننا الننداخلً  تشننكل الدولننة أهننم ظنناهرة سٌاسننٌة علننى خرٌطننة العننالم،# 

 .والخارجً وأي عائك أمام هذا الةدل ٌعد بمثابة مشكلة سٌاسٌة

 

: هنو أي تةدٌند ٌمنس األمن  الننداخلً أو الخنارجً للدولنة؛ منا ٌعنرض سنٌادتةا علننى المشركلة السٌاسرٌة# 

 أراضٌةا أو استمراها وتماسن شعبةا للخطر.

 

 ٌة تةدد أم  الدولة.لمشكالت سٌاس أعـط أمثلة# 

 مشكلة األللٌات. -3 المشكالت ا لتصادٌة. -2 الحدود السٌاسٌة. -1
 

 

 

 ٌنشؤ التوتر وعدم ا ستمرار فً العاللات بٌ  الدول.  فسر #

 بسبب الحدود التً تفصل بٌنةا.

 

 أمثلة لمشكالت الحدود السٌاسٌة. اعـط# 

 شط العرب: بٌ  العراق وإٌرا . -2 سارٌو.الصحرا  الغربٌة: بٌ  المغرب وجبةة البولٌ -1

  منطمة التبت: بٌ  الةند والصٌ . -3

 

# تمع الصحرا  الغربٌة شنمال غنرب إفرٌمٌنا، تحندها 

الجزائننننر منننن  الشننننرق، ومورٌتانٌننننا منننن  الجنننننوب، 

والمغنننرب مننن  الشنننمال، والغنننرب المحنننٌط األطلسنننً 

كنم(، وتبلنغ مسناحتةا 1400بساحل ٌصل طوله نحو )

، وٌصنننل عننندد سنننكانةا نحنننو 2ألنننل كنننم (266نحنننو )

( ألنننل نسنننمة مننن  أصنننول عربٌنننة وأمازٌغٌنننة، 400)

 ومعظم سكانةا ٌدٌنو  باإلسالم.

دولة وتعد الصحرا  الغربٌة أرضاً متنازعاً علٌةا بٌ  

المغننننرب وجبةننننة البولٌسننننارٌو التننننً تؤسسننننت عننننام 

، حٌنننث تسنننٌطر دولنننة المغنننرب علنننى نحنننو م1973

 ا.%( م  مساحتةا وتحت إدارتة80)
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 أصل مشكلة الصحرا  الغربٌة. حـدد# 

م، وأعلننت 1976انسحبت منةا عنام م التً 1883وترجع جذور المشكلة إلى احتالل إسبانٌا للمنطمة عام 

جبةة البولٌسارٌو بعد خروج آخر جندي إسبانً لٌام الجمةورٌة العربٌة الصحراوٌة الدٌممراطٌة فٌةنا من  

( 36( دولة، ثم انخفضت إلى )75)الدٌممراطٌة الصحراوٌة العربٌة رٌة جانب واحد، ولد اعترل بالجمةو

 دولة، وتدعم الجامعة العربٌة )باستثنا  الجزائر( سٌادة المغرب على الصحرا  الغربٌة.

 

 .الدٌممراطٌةالصحراوٌة العربٌة الدولة العربٌة المإٌدة للجمةورٌة  من هً# 

 الجزائر.

 

 دة م  الصحرا  الغربٌة.مولل منظمة األمم المتح بٌن# 

م حول تمرٌر 1991حاولت منظمة األمم المتحدة حل المشكلة بتنظٌم استفتا  لسكا  الصحرا  الغربٌة عام 

المصٌر، لك  أطرال النزاع لم تتفك فً منا بٌنةنا علنى من  ٌحنك لةنم ا شنتران من  سنكا  الصنحرا  فنً 

 .عملٌة ا ستفتا  )تحدٌد الةوٌة(

 

 مغرب م  الصحرا  الغربٌة.مولل دولة ال بٌن# 

فنض من  لبنل جبةنة  الترحت المغنرب مننح سنكا  الصنحرا  الغربٌنة الحكنم النذاتً كحنل للننزاع، ولكننه ر 

 البولٌسارٌو.

 

 أسباب النزاع حول المنطمة الصحراوٌة الغربٌة. حـدد# 

 أبرز أسباب النزاع على الصحرا  الغربٌة؟ مـا# 

 توفر الخامات المعدنٌة مثل الحدٌد والفوسفات. -2 .مولعةا على سواحل المحٌط األطلسً -1

 

 أصل مشكلة شط العرب. حـدد# 

(، عنندما احتلنت 17بندأت المشنكلة فنً المنر  )

الدولننة الصننفوٌة )إٌننرا ( الجننز  األوسننط منن  

العننراق ثننم اسننتعادته الدولننة العثمانٌننة )تركٌننا(، 

والتً عمدت معاهدة مع الدولة الصفوٌة وأكدت 

ة البصننرة تمننع داخننل حنندود النندول فٌةننا أ  مدٌننن

( حنرص ا سنتعمار 19وفً المنر  ) العثمانٌة.

 ً ـة فـك المالحـرا  حـح إٌـانً على منـالبرٌط
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م، ولد اعترضنـت إٌنرا  1913شط العرب، ثم ولعت اتفالٌة شط العرب بٌ  الدولة العثمانٌة وإٌرا  عام 

ً بشنط العنرب، ثنم وافمنت علنى ا تفالٌنة السنابمة بنالمجرى المالحنم، وطالبنت 1937على ا تفالٌنـة عنام 

أمٌال( م  شط العرب ممابل منطمنة عبندا ، ثنم عمندت اتفالٌنة الجزائنر بنٌ   4بشرط تنازل العراق على )

م 1980وفٌه اعترفت العراق بحك إٌرا  فً المالحة فنً شنط العنرب، وفنً عنام م، 1975الدولتٌ  عام 

 ل حول الحدود، ولد استمرت ثمانٌة سنوات.لامت الحرب بٌ  الدولتٌ  بسبب الخال

 

م، تننص علنى " أ  شنط 1913: هً اتفالٌة ولعت بٌ  الدولة العثمانٌنة وإٌنرا  عنام اتفالٌة شط العرب# 

 مشةر".   العرب ٌبمى مفتوحاً للمالحة أمام سف  الدول جمٌعةا، وٌحك إلٌرا  السٌادة على منطمة خورا

 

م، وفٌنه اعترفنت العنراق 1975فالٌنة ولعنت بنٌ  العنراق وإٌنرا  عنام : هً اتم5791اتفالٌة الجزاةر # 

 بحك إٌرا  فً المالحة فً شط العرب.

 

 أصل مشكلة منطمة التبت. حـدد# 

اسننتولت الصننٌ  علننى منطمننة التبننت عننام 

م، وأصننننبحت تشننننارن الةننننند فننننً 1951

الحندود؛ ممننا دفننع الةنند إلننى مسنناندة ثننورة 

 الشننعب فننً التبننت، ولكنن  الصننٌ  أخمنندت

زعنننٌم م، وفنننر 1959تنننورتةم فنننً عنننام 

 د، ـ( إلى الةناـدا ي  مـت الروحً )الـالتب
 

المشنكلة فاصطدمت الصٌ  مع الةند فً بعض المناطك الحدودٌة الوالعة شمال خط مكماهو ، وما زالنت 

 معلمة حتى اآل .

 

 م.1914: منطمة حدودٌة بٌ  الصٌ  والتبت متفك علٌةا فً عام خط مكماهون# 
 

 

 تظةر النزاعات ا لتصادٌة بٌ  الدول. متى #

 عندما تبدأ بتمسٌم المٌاه الحدودٌة. -1

 .ومصادر الطالة الوالعة بٌ  حدودها عند استغالل الموارد الطبٌعٌة -2

 

 أهمٌة المٌاه اإلللٌمٌة والدولٌة واألنةار الدولٌة.  بٌن# 

 تولٌد الطالة الكةربائٌة. -3 حك المالحة.ممارسة  -2 ا ستفادة م  الثروة السمكٌة والمعدنٌة. -1
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 لنزاعات بتمسٌم المٌاه الحدودٌة بٌ  الدول. أعـط أمثلة# 

 ظةرت الخالفات بٌ  تركٌا وسورٌا والعرق حول التسام مٌاه نةر الفرات. -1

 .ظةور خالفات بٌ  السودا  ومصر م  ناحٌة وأثٌوبٌا م  ناحٌة أخرى حول التسام مٌاه نةر النٌل -2

 .نشوب النزاعات على الحدود البحرٌة بٌ  بولٌفٌا وتشٌلً والبٌرو -3

ظةور نزاع بٌ  لٌبٌا وتونس انتةى بمرار من  محكمنة العندل الدولٌنة بتعندٌل حندود الرصنٌل المناري،  -4

 حٌث أصبحت لتونس حموق استغالل البترول والغاز الطبٌعً فً المنطمة.

 

 دود فً المضائك المائٌة.لنزاعات حول تعٌٌ  الح أعـط أمثلة# 

 ظةور نزاعات فً مضٌك هرمز بٌ  سلطنة ع ما  وإٌرا . -1

 ظةور نزاعات فً مضٌك باب المندب بٌ  الٌم  والصومال وجٌبوتً. -2

 

# نظراً إلى أهمٌة األنةار والمٌاه الدولٌة أبرمت العدٌند من  ا تفالٌنات بنٌ  الندول حنول تمسنٌم تلنن المٌناه 

 .اذكر أبرزها واستغالل ثرواتةا،

 معاهدة برشلونة. -2 معاهدة بارٌس. -1 

 

  زتظةر النزاعات بٌ  الدول فً العالم، ولد تصل إلى مرحلة الصراعات ولٌام الحروب بٌنةا فسر# 

 الموارد الطبٌعٌة خاصة الموارد المعدنٌة وموارد الطالة.للسٌطرة أو الوصول إلى مناطك تواجد 

 

 السٌطرة على الموارد الطبٌعٌة فً العالم.تحاول الموى الكبرى  فسر# 

ألنةننا   تتننوزع بشننكل منننتظم فننً مننناطك العننالم، حٌننث تتننوفر هننذه المننوارد فننً بعننض المننناطك ٌننندر  -1

 وجودها فً مناطك أخرى م  العالم. 

 تؤمٌ  احتٌاجاتةا منةا واستخدامةا فً صناعاتةا وأنشطتةا المختلفة. -2

 

تنازع علٌةا.لمصادر الطالة  أعـط أمثلة#   م 

 الغاز الطبٌعً. -2 البترول )النفط(. -1

 

 تظةر النزاعات بٌ  الدول فً العالم حول مصادر الطالة أهمةا البترول والغاز الطبٌعً. فسر# 

 ألنةما ٌشكال  ثلثً اإلنتاج العالمً، وٌسةما  فً نصل التجارة العالمٌة.

 

 ألوسط والخلٌع العربً.تنافس الدول المتمدمة على منطمة الشرق ا فسر# 

 تزاٌد حدة الصراع الدولً على منطمة الشرق األوسط والخلٌع العربً. فسر# 

 للوصول إلى منابع النفط والغاز الطبٌعً، وتؤمٌ  احتٌاجاتةا م  الطالة.
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 إلامة لواعد عسكرٌة فً منطمة الشرق األوسط والخلٌع العربً.  فسر# 

 البحرٌة العالمٌة التً ٌنمل عبرها النفط.لحماٌة حمول النفط وخطوط التجارة 

  

 لمضائك بحرٌة ٌمك  أ  ٌإدي إغاللةا إلى منع مرور النفط عبرها. أعـط أمثلة# 

 .مضٌك باب المندب عند مدخل البحر األحمر -2 مضٌك هرمز على الخلٌع العربً. -1

  .مضٌك البسفور فً تركٌا -3

 

 ي إغاللةا إلى منع مرور النفط عبرها.لمنوات بحرٌة ٌمك  أ  ٌإد أعـط أمثلة# 

 لناة السوٌس التً تربط بالبحر األحمر بالبحر المتوسط. -1

 لناة بنما فً أمرٌكا الوسطى. -2
 

 

 

 أبرز المشكالت ا جتماعٌة التً تتعرض لةا الدول.  حـدد #

 عرلٌاً أو لغوٌاً أو دٌنٌاً. مشكلة األللٌات الذٌ  ٌختلفو  ع  أفراد المجتمع المتواجد فً الدولة لومٌاً أو

 

: هً مجموعة م  األفراد ٌنتمو  إلى خصائص ثمافٌة واحدة )لومٌة، ودٌنٌة، وعرلٌة، ولغوٌة( اضللٌا # 

 تختلل ع  الغالبٌة العظمى لسكا  الدولة.

 

 أنواع المومٌات. اذكر# 

 للٌات العرلٌة.األ -4 األللٌات اللغوٌة. -3 األللٌات الدٌنٌة. -2 األللٌات المومٌة. -1

 

مجموعة م  األفراد تنتمً إلى هوٌة واحدة م  حٌنث العنرق واللغنة  :)سؤال وزاري( اضللٌا  المومٌة# 

 .، مثل: شعب الكازاخ غرب الصٌ والعادات والتمالٌد، وتعٌش ضم  أكثرٌة لومٌة

 

 لدولة تعٌش فٌةا أللٌة لومٌة. أعـط مثال# 

 الصٌ  ٌعٌش فٌةا لومٌة الكازاخ.

 

 .(سؤال وزاري)ألللٌة لومٌة  أعـِط مثال# 

 .(سؤال وزاري) ألللٌمة تعٌش ضم  أكثرٌة دولٌة لامث أعـطِ # 

 لومٌة الكازاخ فً الصٌ .
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 الدول التً ظةرت بعد تفكن كل م : عـدد# 

ولٌرغٌزسنننتا ، وطجكسنننتا ، وأوزبكسنننتا ،  كازخسنننتا ،دولنننة هنننً: روسنننٌا، و 14 ا تحننناد السنننوفٌتً

 .ومولدوفا، وبٌالروسٌا، ولٌتوانٌا، و تفٌا، وأستونٌاوأوكرانٌا، وأذربٌجا ، وجورجٌا،   ،وتركمانستا

صننربٌا، وكرواتٌننا، البوسنننة سننبعة دول هننً: ممنندونٌا، وكوسننوفو، والجبننل األسننود، و ا تحنناد الٌوغسننالفً

 .، وسلوفٌنٌاوالةرسن

 

 .(سؤال وزاري) لمومٌات شكلت كل منةا دولة# أعط أمثلة 

 .وطجكستا  -4 .ولٌرغٌزستا  -3 .وكازخستا  -2 ٌا.روس -1

 .وصربٌا -8 .والجبل األسود -7 .وكوسوفو -6 .ممدونٌا -5

 

: هً مجموعنة من  األفنراد تتبنع دٌاننة مختلفنة عن  دٌاننة أكثرٌنة أفنراد (سؤال وزاري) اضللٌا  الدٌنٌة# 

 المٌة.المجتمع المتواجدة فٌه، مثل: األللٌات المسٌحٌة فً الدول اإلس

 

 ألللٌات دٌنٌة. أعـط أمثلة# 

 األللٌات المسلمة فً الصٌ  والٌابا  والو ٌات المتحدة األمرٌكٌة. -1

 األللٌات المسٌحٌة فً الدول اإلسالمٌة. -2

 

: مجموعننة منن  األفننراد لةننا لغتةننا الخاصننة، وتختلننل عنن  لغننة أكثرٌننة أفننراد المجتمننع اضللٌررا  اللغوٌررة# 

 ألكراد فً العراق.المتواجد فٌه، مثل ا

 

 أهمٌة اللغة. بٌن# 

 تعد اللغة أحد العناصر الثمافٌة التً تمٌز األفراد وتكو  المومٌات المختلفة فً العالم.

 

 تسمح بعض الدول فً استخدام األللٌات للغتةا الخاصة. فسر# 

 خوفاً م  مطالبتةا با ستمالل ع  الدولة.

 

 للٌات للغتةا الخاصة بةا.لدولة تسمح فً استخدام األ أعـط مثال# 

 ٌسمح العراق ألللٌة األكراد باستخدام لغتةم الخاصة بةم.

 

 لدولة   تسمح فً استخدام األللٌات للغتةا الخاصة بةا. أعـط مثال# 

تةا، وتفرض علٌةا استخدام اللغة اإلٌطالٌة فً مجا ت الحٌناة غتمنع إٌطالٌا األللٌة النمساوٌة م  استخدام ل

 جمٌعةا.
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 .(سؤال وزاري)ألللٌة لغوٌة  أعـِط أمثلة# 

 فً إٌطالٌا. األللٌة النمساوٌة -2 الك ردٌة فً العراق.ألللٌة ا -1

  

مجموعة من  األفنراد تنتمنً إلنى عنرق أو سناللة تختلنل عن  سناللة : (سؤال وزاري) اضللٌا  العرلٌة #

 .أكثرٌة أفراد المجتمع الذي تعٌش فٌه

 

 لعرلٌة مشكلة فً المجتمع؟األللٌات ات عد  متى# 

 عندما   تعطى هذه األللٌة حمولةا الكاملة كبالً أفراد المجتمع  -1

 وعندما ٌمارس ضدهم تفرلة ع نصرٌة. -2
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌة# 

  (. 3،  2،  1)  مناطك تعانً م  مشكالت حدود سٌاسٌة -

 (.  4دولة عربٌة مإٌدة للجمةورٌة العربٌة الصحراوٌة الدٌممراطٌة )  -

  (. 8،  7،  6،  5بتمسٌم المٌاه الحدودٌة )  وخالفات دول تعانً م  نزاعات -

  (. 10،  9دول تعانً م  نزاعات حول تعٌٌ  الحدود فً المضائك المائٌة )  -

 (.  13،  12،  11رور النفط عبرها ) مضائك بحرٌة ٌمك  أ  ٌإدي إغاللةا إلى منع م -

  (. 15،  14)  لنوات بحرٌة ٌمك  أ  ٌإدي إغاللةا إلى منع مرور النفط عبرها -

 
 

 التبت. 3 شط العرب. 2 الصحرا  الغربٌة. 1

 السودا . 6 سورٌا. 5 الجزائر. 4

 سلطنة ع ما . 9 بولٌفٌا. 8 تونس. 7

 ب المندب.مضٌك با 12 مضٌك هرمز. 11 الصومال. 10

 لناة بنما. 15 لناة السوٌس. 14 مضٌك البسفور. 13
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه اضرلام اآلتٌة# 

  (. 4،  3،  2،  1)  مسطحات مائٌة -

 (. 5دولة تعٌش فٌةا أللٌة الكازاخ )  -

  (. 8،  7،  6دول ظةرت بعد تفكن ا تحاد السوفٌٌتً )  -

 (.  9لٌة ٌسمح لةا باستخدام لغتةا الخاصة بةا ) أل -

  (. 10)  دولة   تسمح لألللٌات باستخدام لغتةا الخاصة بةا -

 (.  12،  11دول عربٌة دعمت األمم المتحدة حركات التحرر وا ستمالل فٌةا )  -

 
 

 البحر المتوسط 3 البحر األحمر 2 الخلٌع العربً 1

 روسٌا 6 الصٌ  5 المحٌط األطلسً 4

 األكراد 9 أوكرانٌا 8 كازاخستا  7

 سورٌا 12 الجزائر 11 إٌطالٌا 10
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 الرابعةاضسـةلة الموضوعٌـة للوحـدة 

 

  (سؤال وزاري) :مم على ٌد العالِ 1899ظةر مصطلح الجٌوبولتٌن عام # 

 .فردرٌن راتزل د ( .رودلل كٌلٌ  ج( .اب  خلدو  ب( .دٌفٌز أ (

 

  (سؤال وزاري) :ظةر مصطلح الجٌوبولتٌن على ٌد العاِلم# 

 .أرسطو د ( .رودلل كٌلٌ  ج( .فردرٌن راتزل ب( .دٌفٌر أ (

 

  (سؤال وزاري) :العالم الذي ٌرجع إلٌه الفضل فً كتابة أول مإلل ٌحمل بعنوا  الجغرافٌا السٌاسٌة# 

 .راتزل د ( .أرسطو ج( .اب  خلدو  ب( .رودلل كٌلٌ  أ (

 

 (سؤال وزاري) :م  مٌزات الحدود السٌاسٌة أنةا# 

 .  تستند إلى معاهدات أو اتفالٌات بٌ  الدول ب( .ذات مساحة ممتدةمناطك جغرافٌة  أ (

 .طبٌعٌة   تتغٌر د ( .ظاهرة تتعرض للتغٌٌر وا ختفا  والظةور ج(

 

  (سؤال وزاري) :أللزاس واللورٌ  بٌ حدث الخالل على استثمار الحدٌد فً منطمتً ا# 

 .إٌطالٌا وألمانٌا د ( .إسبانٌا وفرنسا ج( .فرنسا وألمانٌا ب( .برٌطانٌا وفرنسا أ (

 

  (سؤال وزاري) :طبٌعٌاً فاصالً بٌ  ت شكل جبال األندٌز حدا# 

 .و واألكوادورالبٌر د ( .تشٌلً والبٌرو ج( .األرجنتٌ  والبرازٌل ب( .تشٌلً واألرجنتٌ  أ (

 

  (سؤال وزاري) :تشكل جبال ا ندٌز حداً طبٌعٌاً فاصالً بٌ # 

 .تشٌلً وا رغواي د ( .لا رجنتٌ  والبرازٌ ج( .تشٌلً والبرازٌل ب( .تشٌلً وا رجنتٌ  أ (

 

  (سؤال وزاري) :ت شكل المٌاه الدولٌة م  مجمل مساحة البحار والمحٌطات ما نسبته# 

 .%64 د ( .%54 ج( .%44 ب( .%34 أ (

 

  (سؤال وزاري) :أطول حد فلكً فً العالم ٌمع بٌ  دولتٌ  هما# 

 .الجزائر ولٌبٌا د ( .الو ٌات المتحدة وكندا ج( .روسٌا والصٌ  ب( .مصر ولٌبٌا أ (

 

  (سؤال وزاري) :تم تعدٌل الحدود بٌ  األرد  والسعودٌة عام# 

 .م1975 د ( .م1965 ج( .م1955 ب( .م1945 أ (
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سمت الحدود السٌاسٌة بٌ  الةند وباكستا  على أساس#    (سؤال وزاري) :ر 

 .تارٌخً د ( .عرلً ج( .دٌنً ب( .لغوي أ (

 

النزاع الحدودي الذي   ٌكو  فٌه ا ختالل بٌ  الدول على مناطك جغرافٌة كبٌرة المساحة، بل تختلل # 

  (سؤال وزاري) :على مكا  وضع خط الحدود بصورة دلٌمة ٌعرل بالنزاع على

 .المصادر الطبٌعٌة د ( .وظٌفة الحدود ج( .وضع الحدود ب( .مناطك حدودٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) :ت عد الصحرا  الغربٌة أرضاً متنازع علٌةا بٌ  جبةة البولٌسارٌو و# 

 .تونس د ( .مورٌتانٌا ج( .المغرب ب( .الجزائر أ (

 

  (سؤال وزاري) :نشؤ صراع على الصحرا  الغربٌة بٌ  جبةة البولٌسارٌة و# 

 إسبانٌا. د ( .المغرب ج( مورٌتانٌا. ب( الجزائر. أ (

 

  (سؤال وزاري) :ظةر الخالل على منطمة التبت بٌ # 

 الةند وبنغالدش. د ( .الصٌ  والةند ج( الةند وباكستا . ب( الصٌ  والٌابا . أ (

 

  (وزاريسؤال ) :استولت الصٌ  على منطمة التبت فً عام# 

 .م1958 د ( .م1955 ج( .م1951 ب( .م1945 أ (
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الخرائط التي وردت في األسئلة  

 الوزارية السابقة
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 نةر دجله 3 نةر األرد  2 نةر الفرات 1

 الخلٌع العربً 6 البحر المتوسط 5 سد أتاتورن 4

 العراق 9 بشط العر 8 البحر األحمر 7

     السعودٌة 10
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 البحر األحمر 3 المناخ الصحرواي 2 المناخ ا ستوائً 1

 المحٌط األطلسً 6 الخلٌع العربً 5 البحر المتوسط 4

 العراق 9 مضٌك جبل طارق 8 مضٌك باب المندب 7

     السعودٌة 10
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 المحٌط الةندي 3 مورٌتانٌا 2 الصٌ  1

 مضٌك جبل طارق 6 مضٌك باب المندب 5 المحٌط األطلسً 4

 المكسٌن 9 روسٌا 8 الةند 7

    الو ٌات المتحدة األمرٌكٌة 10
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 البحر المتوسط 3 خط ا ستوا  2 خط السرطا  1

 مضٌك باب المندب 6 مضٌك هرمز 5 المحٌط األطلسً 4

  األرد 9 مضٌك جبل طارق 8 لناة السوٌس 7

     تركٌا 10

 

 


