
 

 الجغرافيا / الفصل الثاني 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجغرافيا / الفصل الثاني 2
 

 

 

 ق ائمة المحتويات
 

 الصفحة  الموضوع

 3 علم دراسة أشكال سطح األرض: الثالثةالوحدة 

 4 دراسة أشكال سطح األرض 

 16 أثر العوامل الجوية في أشكال سطح األرض  

 24 التعرية الريحية 

 34 التعرية المائية 

 50 أسئلة موضوعية للوحدة الثالثة 

 58 الجغرافيا السياسية: الرابعةالوحدة 

 59 ممدمة في دراسة الجغرافيا السياسية 

 63 الحدود السياسية 

 80  العاللات الدولية في الحرب والسلم 

 89 أسئلة موضوعية للوحدة الرابعة 

 95 في األسئلة الوزارية السابمة الخرائط التي وردت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجغرافيا / الفصل الثاني 3
 

 

 
 

 الثالثةالوحدة  

 

 علم دراسة أشكال سطح األرض

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجغرافيا / الفصل الثاني 4
 

 دراسة أشكال سطح األرض

أشكال األرض، وهي كلمة يونانية مكونة من  هو العلم الذي يدرس  :(سؤال وزاري) الجٌومورفولوجٌا# 

 .علمال يعنوت Logoyو ،الشكلوتعني  Morphoو ،األرضوتعني  GEO :هي ثالثة ألسام

 

الموضرررو ال الترررً تشرررمسةا الدراسرررة  اذكرررررافينننا الطبيعينننة، # تعننند الجيومورفولوجينننا مننن  فنننروع الجغ

 .الجٌومورفولوجٌة

 الموضوعات التي تشملها الدراسة الجيومورفولوجية.  مـا# 

بعاد الشكل األرضي ومساحته والتوزيع أشكل سطح األرض ومظهره العام؛ كمياس درجات انحداره و -1

 الجغرافي لظاهرات سطح األرض.

؛ كمراحننل تكونهننا والظننروا المناخيننة التنني شننكلتها والحركننات األشننكال األرضننيةتمييننز الظنناهرات  -2

 التكتونية التي أثرت في بنية صخورها.

والمراحنل التني منرت بهنا حتن   ،منر النسنبي للظناهرات من  حينم النزم  النذي تكوننت فينهدراسة الع   -3

 .والتنبإ بالتغيرات التي ستطرأ عليها مستمبالا  ،شكلها الحالي  لإوصلت 

 

# تعند الجيومورفولوجيننا من  فننروع الجغرافينا الطبيعيننة التنني تهنتم بدراسننة شنكل سننطح األرض ومظهننره 

 ؟وضح ذلنالعام، 

 بعاد الشكل األرضي ومساحته.أولياس  -2 كمياس درجات انحداره. -1

  والتوزيع الجغرافي لظاهرات سطح األرض. -3

 

بيعينة، التني تهنتم بدراسنة الظناهرات الجيومورفولوجينة # تعند الجيومورفولوجينا من  فنروع الجغرافينا الط

 ؟وضح ذلنلسطح األرض، 

 دراسة مراحل تكونها والظروا المناخية التي شكلتها. -1

 والحركات التكتونية التي أثرت في بنية صخورها. -2

 

ي للظناهرات # تعد الجيومورفولوجيا م  فروع الجغرافيا الطبيعية، التي تهتم بدراسة دراسنة الع منر النسنب

 ؟وضح ذلنالجيومورفولوجية لسطح األرض، 

 م  حيم الزم  الذي تكونت فيه. -1

 شكلها الحالي.  لإوالمراحل التي مرت بها حت  وصلت  -2

 .والتنبإ بالتغيرات التي ستطرأ عليها مستمبالا  -3
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وم لنم تتكنو  خنالل ألشنكال سنطح األرض التني نشناهدها الين  المظهنر العنام إ " :وضح العبارة التالٌرة# 

 ". مرحلة زمنية واحدة

نتيجنة مراحنل متعالبنة عندة تكوننت فني أزمننة مختلفنة وتحنت تشكل المظهر العنام ألشنكال سنطح األرض 

 متباينة وما زالت مستمرة لغاية اآل .ظروا وعمليات طبيعية 

 

 .اذكرها أخرى تبعا لمجموعة م  العوامل،  لإ# تختلا تضاريس األرض م  منطمة 

 زم  تطور تشكيل التضاريس. -3 الموى التي تشكل التضاريس. -2 خصائص الصخور. -1

 

 .يإثر نوع الصخر م  حيم الصالبة والتركيب الكيميائي في نمط األشكال األرضية# 

 

 .(سؤال وزاري)بة الصخر ومماومة العوامل الجوية يوضح العاللة بي  صال كون تعمٌما# 

المعاد  المكونة لها، فكلما كاننت نسنبة المعناد  الصنلبة فني الصنخور  تعتمد صالبة الصخور عل  صالبة

 (البازلنت والغرانينت)كلصخور النارية ا ( مثلكالظروا الجوية)عالية زادت مماومتها للعوامل الخارجية 

 .(كالحجر الجيري والرملي)التي لديها لدرة أكبر عل  مماومة العوامل الجوية م  الصخور الرسوبية 

 

 تمل مماومة الصخور الرسوبية للعوامل الجوية. لماذا# 

أل  نسننب المعنناد  الصننلبة فنني الصننخور الرسننوبية لليلننة فتمننل مماومتهننا للعوامننل الخارجيننة؛ كننالظروا 

 الجوية، كالحجر الجيري والرملي.

 

 لصخور صلبة عالية المماومة للعوامل الخارجية. أ ط أمثسة# 

 لصخور نارية. أ ط أمثسة# 

 والغرانيت. -2 البازلت. -1

 

 لصخور ضعيفة لليلة المماومة للعوامل الخارجية. أ ط أمثسة# 

 لصخور الرسوبية. أ ط أمثسة# 

 الحجر الرملي. -2 الحجر الجيري. -1

 

 بي  صالبة الصخور ومماومتها لعملية التفتت؟ العاللة مـا# 

ة زادت مماومة الصنخور للعوامنل يإثر صالبة الصخر في المدرة عل  مماومة التفتت فكلما زادت الصالب

الخارجية، فالصخور النارية مثنل البازلنت والغرانينت لنديها لندرة أكبنر علن  مماومنة العوامنل الجوينة من  

 الصخور الرسوبية كالحجر الجيري والرملي التي معاد  ضعيفة.
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 .اذكرهما# تنمسم الموى التي تشكل تضاريس سطح األرض إل  لسمي ، 

 عوامل خارجية تحدم فوق سطح األرض. -2 مصدرها م  باط  األرض. داخليةعوامل  -1

 

: هي الحركات التي تحدم في باط  األرض؛ كالزالزل والبراكي  والصدوع (الباطنٌةالموى الداخسٌة )# 

تحندم نتيجنة وجنود منواد منصنهرة شنديدة الحنرارة تمنع عليهنا ، ويطلك عليهنا عوامنل البنناءوااللتواءات، 

 تحاول الخروج م  أي منفذ تجده عل  سطح األرض.ضغوط شديدة، ف

 

 لعوامل البناء.  أ ط أمثسة# 

 لحركات التي تحدم في باط  األرض.  أ ط أمثسة# 

 وااللتواءات. -4 والصدوع. -3 والبراكي . -2 الزالزل. -1

 

ركانيننة أو : هنني األشننكال الناتجننة عنن  االهتننزازت الزلزاليننة أو الثورانننات البأشرركال األرض البناةٌررة# 

 الصدوع واالتواءات.

 

 أشكال أرضية الناتجة ع  الموى الداخلية. اذكر# 

 الجبال البركانية؛ كسالسل الجبال األندونيسية. -1

 البحيرات البركانية، مثل بحيرة تانا في إثيوبيا. -2

 زر الكناري.زر البركانية، مثل: ج  الج   -3

 رد .الينابيع الحارة، مثل حمامات ماعي  في األ -4

 الحرات البازلتية، مثل: الحرة البازلتية في البادية الشمالية األردنية. -5

 

: هنني مخنناريط ذات جوانننب منحنندرة تشننكلت منن  الممننذوفات والمصننهورات البركانيننة الجبررال البركانٌررة# 

اللزجننة التنني تراكمننت حننول فوهننة البركننا ، ومنن  األمثلننة عليهننا سالسننل الجبننال البركانيننة فنني الجننزر 

 ندونيسية. اإل

 

 أسباب تكو  البحيرات البركانية. حدد# 

هي بحيرات تكو  عند فوهة بركا  بعد تولا النشاط البركاني ومن  األمثلنة عليهنا بحينرة تاننا فني إثيوبينا 

 التي ينبع منها نهر النيل األزرق.

 

ولهنا إلن  كتنل : هي سطوح خشنة سوداء ناتجنة عن  إنبعنام الالفنا بشنكل منائع جندا وتحالحرة البازلتٌة# 

 صخرية وتعرضها لعوامل التجوية، وم  األمثلة عليها الحرة البازلتية في البادية الشمالية األردنية.
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 براكي .فوائد ال أذكر# 

 .(سؤال وزاري) اآلثار التدميرية للبراكي  إال أ  لها مجموعة م  الفوائدعل  الرغم م   فسر# 

 ي  الجبال والهضاب والسهول.تعمل عل  تجديد المشرة األرضية وتكو -1

 خروج الضغط والحرارة م  باط  األرض. -2

 جار األلماس ذات الميمة التجارية العالية.حتوفير أ -3

 تكوي  صخور البازلت. -4

 توفير تربة عالية الخصوبة تستغل في النشاط الزراعي. -5

 

 الفوائد االلتصادية للبراكي . بٌن# 

 تكوي  صخور البازلت. -2 لميمة التجارية العالية.توفير أجار األلماس ذات ا -1

  توفير تربة عالية الخصوبة تستغل في النشاط الزراعي. -3

 

مجموعننة مننن  األشننكال األرضنننية الناتجننة عنن  الحركنننات اإللتوائيننة وعننن  الحركننات الصننندعية  اذكررر# 

 )االنكسارية(. 

 م( نتيجة حركات تكتونية.8848رتفاع نشؤت لمة إيفرست أعل  لمة جبلية في العالم )وهي عل  ا -1

 م( نتيجة حركات صدعية باطنية.424- عمكالبحر الميت )عل   ،نشؤت أخفض نمطة عل  اليابسة -2

 

 أسباب نشؤة لمة إيفرست. حدد# 

نتيجنننة حركنننات تكتونينننة )حركنننات 

 إلتوائية(.

 

 أسباب نشؤة البحر الميت. حدد# 

  نتيجة حركات صدعية باطنية.

 

تشننكيل معننالم سننطح التنني تعمننل علنن  (: هنني المننوى أو العوامررل الجٌومورفولوجٌررة)الخارجٌررة المرروى # 

حنت أشنكال سنطح األرض األصنلية وذلنن ب ؛كاألنهار والرياح والجليد واألمواج والميناه الجوفينه ؛األرض

 وتعديلها.

 

 ل أرضية جديدة: هي ما ينتج ع  العوامل الجيومورفولوجية م  أشكاأشكال سطح األرض غٌر األصسٌة# 

 والرياح والجليد واألمواج والمياه الجوفيه.بفعل األنهار 
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 العاللة بي  العوامل الداخلية والخارجية في تشكيل سطح األرض. مـا# 

فننؤي مظهننر  ،تمننوم العوامننل الداخليننة والعوامننل الخارجيننة بتشننكيل معننالم سننطح األرض بشننكل تكنناملي

تعمنل  ، فالعوامنل الداخلينةالخارجينة والمنوىالداخلينة  ي  المنوىبنتضاريسي ما هو إال نتيجة عمل مشترن 

ا  كسنارية أو توائينة أو إنسواء بحركة إل ،عل  إنشاء البناء الداخلي وتشكيل تضاريس المشرة األرضية أساسا

 بالنشاط البركاني، ثم يؤتي دور العوامل الخارجية التي تموم بعمليات التعديل والتشكيل لتلن األشكال.

 

: "تموم العوامنل الداخلينة والعوامنل الخارجينة بتشنكيل معنالم سنطح األرض بشنكل ح العبارة التالٌةوض# 

 تكاملي".

، فالعوامننل الخارجيننة والمننوىالداخليننة  بنني  المننوىأي مظهننر تضاريسنني مننا هننو إال نتيجننة عمننل مشننترن 

ا  الداخلية توائينة سنواء بحركنة إل ،يةعل  إنشاء البناء الداخلي وتشكيل تضاريس المشنرة األرضن تعمل أساسا

كسارية أو بالنشاط البركاني، ثم يؤتي دور العوامل الخارجية التي تموم بعمليات التعديل والتشكيل لتلن أو إن

 األشكال.

 

 أسباب تكو  الحافات الصدعية. حدد# 

ء الجاننب بسبب ارتفاع أحد جانبي الصدع بحيم يعلو الجانب االخر أو ارتفاع أو هبوط احد الجنانبي  وبمنا

 الممابل مكانه.

 
 

من  خنالل  ؛: أي طول الفترة الزمنية التي تشكلت خاللها هذه التضناريسزمن تطور تشكٌل التضارٌس# 

 واختالا المظهر العام لها. ،وطبيعة التصريا النهري ،دراسة نوعية الرواسب
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 يمك  معرفة العمر النسبي لظاهرات سطح األرض؟ كٌف# 

 واختالا المظهر العام لها. -3 وطبيعية التصريا النهري. -2 نوعية الرواسب. -1

 

 أسباب حدوم تغيرات سريعة أحيانا عل  سطح األرض. حدد# 

 والزالزل.، والفيضانات ،كاالنهيارات األرضية ؛بسبب أحدام طبيعية مفاجئة

 

والعمليننات فولوجيننة علنن  وفننرة المعلومننات الخاصننة بؤشننكال سننطح األرض تعتمنند الدراسننة الجيومور" # 

اذكررر هررذ  ، "الجيومورفولوجيننة التنني تشننكلها، ويمكنن  الحصننول علنن  هننذه المعلومننات منن  عنندة مصننادر

 .المصادر

 أهم أدوات الدراسة الجيومورفولوجية. اذكر# 

 تمنيات االستشعار ع  ب عد. -3 الخرائط. -2 الدراسة الميدانية. -1

 

 .(سؤال وزاري) ت الجيومورفولوجيةيعد العمل الميداني المصدر األساس للبيانا فسر# 

 (.سؤال وزاري)يموم بها الباحم الجيومورفولوجي  المهام التي أذكر# 

 جمع المياسات؛ كدرجات االنحدار واألطوال ومساحة الشكل األرضي. -1

 .، كاالنزاللات واالنهياراتمتابعة ورصد وتسجيل حركة المواد األرضية -2

 يننة فنني منطمننة الدراسننة باسننتخدامجلوفووالمناسننيب للظننواهر الجيومورتحدينند االتجاهننات والمسننافات  -3

 .GPSجهاز  األجهزة الخاصة بذلن مثل

 

 أهمية الخرائط عند دراسة الجيومورفولوجية. بٌن# 

تغني ع  الزيارات والعمل الميداني، حيم تظهر بعنض الخنرائط العديند من  تفاصنيل معنالم سنطح  أنها لد

 غرافية والجيولوجية والتربة.األرض، مثل الخرائط الطبو

 

 لخرائط تستخدم لدراسة الجيومورفولوجية.  أ ط أمثسة# 

 التربة.الخرائط  -3 الخرائط الجيولوجية. -2 الخرائط الطبوغرافية. -1

 

هي الخرائط التي تظهر عليها ظاهرات سطح األرض الطبيعية : (سؤال وزاري) الخراةط الطبوغرافٌة# 

تمثننل  وهني ،ا بممناييس رسنم كبيننرة إلظهنار أكبنر لنندر من  تفاصنيل سننطح األرضوينتم رسننمه ،والبشنرية

عنن  متسننوى ثابننت هننو  خطننوط تصننل بنني  المننناطك المتسنناوية فنني االرتفنناعطريننك   عننعنصننر االرتفنناع 

 .مستوى سطح البحر
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هي خطوط وهمية توجد في الخرائط الطبوغرافية، تصل بي  المناطك  :(سؤال وزاري) خطوط الكنتور# 

 متساوية في االرتفاع ع  مستوى ثابت هو مستوى سطح البحر.ال

 

ا علن  الخريطنة الطبوغرافينة : الفاصل الرأسً#  هو فرق االرتفاع بي  خطي كنتور متتاليي ، ويكو  ثابتا

تغير م  خريطة ألخرى.  الواحدة، ولكنه م 

 

ي؛ فمد يكو  ليمة الفاصل كبرت ليمة الفاصل الرأس كلما صغر ممياس الرسم في الخرائط الطبوغرافية# 

م( علننن  الخنننرائط التننني ممياسنننها 20(، أو )25000:1م( علننن  الخنننرائط التننني ممياسنننها )10الرأسننني )

(50000:1 .) 

 

 : يمك  حساب ليمة الفاصل الرأسي بالمعادلة التالية# 

  (.1)عدد خطوط الكنتور بينهما +  ÷الفرق بي  خطي كنتور رئيسي  متتابعي  الفاصل الرأسي = 

# السنننتخراج ليمنننة الفاصنننل الرأسننني فننني الشنننكل 

 ي:ل، نموم بما يالمجاور

 100=  100 – 200الفرق بي  خطي  رئيسي : 

 خطوط 3عدد خطوط الكنتور بينهما: 

 الفاصل الرأسي =
100 

3  +1 
 

 الفاصل الرأسي =
100 

 م 25 =
4   

 

 فية عند دراسة وتحليل خطوط الكنتور؟هي الدالالت الجيومورفولوجية في الخرائط الطبوغرا مـا# 

تمارب خطوط الكنتنور فني الخريطنة يندل علن  أنهنا منطمنة شنديدة االنحندار، وتباعندها يندل علن  أنهنا  -1

 منطمة لليلة االنحدار.

ا  -2 ا أرضيا ا مغلماا وتتزايد ليم االرتفناع نحنو النداخل، تؤخذ خطوط الكنتور التي تمثل مرتفعا  أمناشكالا حلميا

ا مغلماا وتتنالص الميم نحو الداخل.فلكنتور التي تمثل منخفضاا خطوط ا  تؤخذ شكالا حلميا

 ـ رلمينالكل ـشنالتني تؤخنـذ  الكنتنورواألراضي ما بي  األودية م  خالل أشـكال خطوط تظهر األودية  -3

منيم نحنو في حي  أ  تنالص ال خطوط الكنتور نحو الخارج مإشراا لوجود األودية،تزايد ليم يعد و( ٨و ٧)

 .(بي  األوديةالخارج يدل عل  خطوط تمسيم المياه بي  هذه األودية ) مناطك ما 
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 عما يليه: أجبثم أدناه،  الشكلي  تأمل# 

 

بماذا تتميز خطنوط الكنتنور عنند النمطنة  -

 (؟1في الشكل ) أ()

 خطوط الكنتور متماربة.

 

بماذا تتميز خطنوط الكنتنور عنند النمطنة  -

 (؟1))ب( في الشكل 

 خطوط الكنتور متباعدة.

 

 (؟2ما الذي يميز المنطمة )أ( في الشكل ) -

 ب(.)أنها منطمة مرتفعة أكثر م  المنطمة 

 

مننا الننذي يميننز المنطمننة )ب( فنني الشننكل  -

 (؟2)

 أنها منطمة منخفضة أكثر م  المنطمة )أ(.

 
 

 يدل تمارب خطوط الكنتور في الخرائط الطبوغرافية؟  سى ماذا# 

عل  أنها منطمة شديدة االنحدار، وتباعد خطوط الكنتور في أي خريطة طبوغرافينة علن  أنهنا منطمنة يدل 

 لليلة االنحدار.

 

 :عما يليه أجبثم الشكلي  أدناه،  تأمل# 

 

 ؟(أ  ) ما شكل خطوط الكنتور في الشكل -

 شكل حلمات مغلمة.
 

 ماذا يمثل الشكل ) أ (؟ ولماذا؟ -

طنننوط الكنتنننور مرتفنننع أرضننني، أل  لنننيم خ

 تزداد نحو الداخل.
 

 احسب الفاصل الرأسي للشكل ) أ (. -

300 - 100 
= 

200 
 م100 =

1  +1 2  
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مننا شنننكل خطنننوط الكنتننور فننني الشنننكل  -

 )ب(؟

 شكل حلمات مغلمة.
 

 ماذا يمثل الشكل )ب(؟ ولماذا؟ -

منخفض أرضي، أل  ليم خطوط الكنتور 

 تتنالص نحو الداخل.
 

 الرأسي للشكل )ب(.احسب الفاصل  -

600 - 200 
= 

400 
 م100 =

3  +1 4  
 

 

 تختلا خطوط الكنتور التي تمثل المرتفعات ع  نظيرتها التي تمثل المنخفضات. بماذا# 

ا  -1 ا أرضيا ا مغلماا وتتزايد ليم االرتفاع نحو الداخل. تؤخذ خطوط الكنتور التي تمثل مرتفعا  شكالا حلميا

ا أما خطوط الكنتو -2 ا مغلماا وتتنالص الميم نحو الداخل.فر التي تمثل منخفضا  تؤخذ شكالا حلميا

 

ا بفاصل رأسي ليمته خطوط الكنتور  خمسة ارسم#  ا وخمسة خطوط تمثل منخفضا    م.100تمثل مرتفعا

  
 

 الشكل أعاله مرتفعا أرضيا، يمثل 

 زايد ليم خطوط الكنتور باالتجاه نحو الداخلتحيم ت

 (اخل أصغر دائرةيمصد بالد)

 

 يمثل الشكل أعاله منخفضا أرضيا، 

نالص ليم خطوط الكنتور باالتجاه تتحيم يظهر 

 نحو الداخل

 

 بي  األودية.أراضي ما تختلا خطوط الكنتور التي تمثل األودية ع  نظيرتها التي تمثل  بماذا# 

 ـ رلمينالكل ـشنالتني تؤخنـذ  ورـنتنالكواألراضي ما بي  األوديـة م  خـالل أشـكال خطنـوط ة ـتظهر األودي

في حي  أ  تنالص المنيم نحنو  خطوط الكنتور نحو الخارج مإشراا لوجود األودية،تزايد ليم يعد ( و٨و ٧)

 .(بي  األوديةالخارج يدل عل  خطوط تمسيم المياه بي  هذه األودية ) مناطك ما 
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 .الشكلي  أدناهخصائص خطوط الكنتور في  اـم #

  
 

زايد ليم خطوط تلشكل أعاله واٍد، حيم تيمثل ا

 الكنتور باالتجاه نحو الخارج

 

تتنالص ، حيم أراضي بي  األوديةيمثل الشكل أعاله 

 ليم خطوط الكنتور باالتجاه نحو الخارج

 

ثننم الشنكل المجناور،  تأمرل# 

 :هليت لتيا  األسئلة ع أجب

حدد الوادي النهري عل   -1

 الشكل؟

لنننيم ، أل  عنننند الرمنننز ) أ (

خطوط الكنتور تتنالص نحو 

 .الداخل

 

أي جننانبي الننوادي أكثننر  -2

 انحداراا؟
 

 .خطوط الكنتور متماربةعند الرمز ) ب (، أل  

 

 احسب ليمة الفاصل الرأسي. -3

400 - 350 
= 

50 
 م10 =

4  +1 5 
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 :(زاريسؤال وأجب  ن األسةسة التً تسٌه ) أدرس الشكل اآلتي ثم# 

 ليمة الفاصل الرأسي. احسب -1

200 - 100 
= 

100 
 م25 =

3  +1 4 
 

 الطبيعية التي ي مثلها الشكل؟ ما الظاهرة -2

 منخفض أرضي، أل  ليم خطوط الكنتور تتنالص نحو الداخل.

 

 ما أكثر الجهات انحداراا في الشكل؟ -3

 .خطوط الكنتور متماربةأل   ) أ (
 

 

 :(سؤال وزاريأجب  ن األسةسة اآلتٌه ) ثم جاور،المأدرس الشكل # 

 ؟التضاريسي الذي ت مثله خطوط الكنتورالشكل ما  -2

 منخفض أرضي، أل  ليم خطوط الكنتور تتنالص نحو الداخل.

 

 

 الفاصل الرأسي؟ ما لٌمة -1

200 - 100 
= 

100 
 م25 =

3  +1 4 
 

 ؟ما داللة تمارب خطوط الكنتور في الجهة ) أ ( -3

 .خطوط الكنتور متماربةأكثر الجهات انحداراا، أل   أنها

 

 أهم مصادر المعلومات للدراسة الجيومورفولوجية. اذكر# 

 لتمنيات االستشعار ع  ب عد التي تستخدم في دراسة الجيومورفولوجية.  أ ط أمثسة# 

 والمرئيات الفضائية )األلمار الصناعية(. -2 الصور الجوية. -1

  وبرمجيات حاسوبية.أجهزة  -3

 

 تتميز تمنية االستشعار ع  ب عد؟  بماذا# 

 تتميز بالدلة والسرعة في تحليل البيانات. -1

 ع  األرض. وفيرةوتمدم معلومات  -2

 وتساعد عل  المرالبة المستمرة للتطورات التي تحدم لظاهرات سطح األرض. -3
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 .(سؤال وزاري)ب عد  ع  معلومات تمدمها تمنيات االستشعارأربع  أذكـر# 

 تحديد الشبكة المائية. -1

تحديد تضرس المنطمة، ويشمل تحديند المناسنيب، واالرتفاعنات، والممنم التضاريسنية، وخطنوط تمسنيم  -2

 المياه، ودرجة االنحدار، وطول المنحدر.

 تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض. -3

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية. -4

 

 يتم تحديد تضرس منطمة ما باستخدام تمنيات االستشعار ع  ب عد؟ فكٌ# 

 والممم التضاريسية. -3 وتحديد االرتفاعات. -2 تحديد المناسيب. -1

 وطول المنحدر. -6 ودرجة االنحدار. -5 وخطوط تمسيم المياه. -4

 

 .(سؤال وزاري)التطبيمية لعلم الجيومورفولوجيا  أهم الجوانب اذكر# 

سنة أحنواض األنهنار؛ من  أجنل بنناء الخزاننات، والسندود المائينة، وتوليند الطالنة، وكشنا المننوارد درا -1

 المائية السطحية والجوفية وصيانتها.

 دراسة انجراا وتعرية التربة بالمياه والرياح. -2

 تتبع تغير مجاري األنهار والمنوات وآثار هذا التغير. -3

 رضية والصخرية.دراسة االنهيارات واالنزاللات األ -4

اسننتثمار الصننحاري واألراضنني الجافننة، وشننبه الجافننة وتتبننع العواصننا الرمليننة وأثرهننا علنن  نشنناط  -5

 اإلنسا .

 م في النواحي العسكرية والحروب.استخداال -6

 

 # بي  أهمية دراسة أحواض األنهار.

 الة.وم  أجل توليد الط -3 وبناء السدود المائية. -2 م  أجل بناء الخزانات. -1

  وكشا الموارد المائية السطحية والجوفية وصيانتها. -4
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 أثر العوامل الجوٌة فً أشكال سطح األرض

تحلل للمواد المكونة للصنخور علن  سنطح التفكن والضعاا واإلعمليات  يه :(سؤال وزاري) التجوٌة# 

 األرض بفعل العوامل الجوية.

 

 .هاأذكرإل  ثالثة ألسام،  التجويةتمسم # 

 التجوية الحيوية. -3 التجوية الميكانيكية. -2 التجوية الكيميائية. -1

 

: هنني تفنناعالت كيميائيننة بنني  المنناء والمعنناد  المكونننة للصننخور (سررؤال وزاري) التجوٌررة الكٌمٌاةٌررة# 

الموجودة عل  سنطح األرض؛ ممنا يننتج عنهنا منواد صنخرية جديندة ذات خصنائص كيميائينة مختلفنة عن  

 لي.الصخر األص

 

 تنشط التجوية الكيميائية. أٌن# 

 في المناطك الرطبة الدافئة.

 

ر دو  حندوم أي تغينرات فني وصنخلهي عملية انفصال وتفتت ل: (سؤال وزاري) التجوٌة المٌكانٌكٌة# 

 خصائصها الكيميائية.

 

 هي أهم العوامل التي تساعد عل  حدوم التجوية الميكانيكية. مـا# 

 ب الحرارة والبرودة.تعال -2 تجمد الماء. -1

 

 ي عد تجمد الماء م  العوامل المساعدة عل  حدوم التجوية الميكانيكية.   فسر# 

يتجمنننند المنننناء الننننذي يوجنننند فنننني 

الفواصننننل والشننننموق الصننننخرية 

عننندما تنننخفض درجننة الحننرارة 

عنن  الصننفر المئننوي؛ ممننا يننإدي 

إلننن  زينننادة حجنننم المننناء بممننندار 

ثننم الضننغط علنن  جوانننب  ،9%

ا سبم ،الصخر لصنخور اتصندع  با

 .اوتفككه
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 .(سؤال وزاري) وضح ذلن# تعالب الحرارة والبرودة يساعد عل  حدوم التجوية الميكانيكية، 

  .(سؤال وزاري)يساعد عل  حدوم التجوية الميكانيكية تعالب الحرارة والبرودة  فسر# 

 

عنننندما ترتفنننع درجنننة الحنننرارة، فنننو  المعننناد  المكوننننة  -1

بشكل متفاوت، حيم إ  لكل معد  معامل تمدد للصخر تتمدد 

  .يختلا ع  المعد  اآلخر المكو  للصخر نفسه

وينتج ع  ذلن تكو  ضغوطات مختلفة داخل الصخر في  -2

النهننار، وفنني الليننل تننتملص المعنناد  المكونننة للصننخر بسننبب 

  .انخفاض درجات الحرارة

ة تشممات غير منتظميإدي تكرار هذه الظاهرة إل  تكو   -3

 تإدي إل  تمشر سطح الكتلة الصخرية.

  

: هو أحد أنواع التجوية وتنتج ع  تحلل بمايا النباتات والحيوانات ألجنزاء الصنخر ممنا التجوٌة الحٌوٌة# 

 يإدي إل  إضعافه وتفتيته أو تحليله.

 

 .يسهم تحلل بمايا النباتات والحيوانات إل  إضعاا الصخور وتفتيتها أو تحليلهاكٌف # 

 أمثلة للتجوية الحيوية. طأ # 

 الكائنات الحية، مثل: الفطريات التي تذيب عناصر بعض الصخور نتيجة نموها عليها. -1

فر في الصخور لتؤمي  المنؤوى والغنذاء لهنا؛ ممنا ينإدي عمل الح  تو ،األنفاق التي تبنيبعض الحيوانات  -2

 إل  تفتت الصخور.

لهنا؛ كغناز بعنض المنواد التني تعمنل علن  إذابنة الصنخور وتحلج فتننت ،تحلل الحيوانات الميتة والنباتات -3

 ض العضوية.وحماألمونيا والد بال وال

 وإحدام شموق جديدة. ،توسيع الشموق الموجودة في الصخور التي يسهم نموها فيجذور النباتات  -4

 

كيننا تسنناهم الحيوانننات فنني  وضررح# 

 حدوم التجوية.

تمننوم بعنننض الحيوانننات ببنننناء األنفننناق 

منننل الحفنننر فننني الصنننخور لتنننؤمي  وع

المننؤوى والغننذاء لهننا؛ ممننا يننإدي إلنن  

 تفتت الصخور.
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 كيا تساهم بمايا الكائنات الحية في حدوم التجوية. وضح# 

لهنا؛ بعض المواد التي تعمل عل  إذابنة الصنخور وتحلفتنتج  ،تحلل الحيوانات الميتة والنباتاتتسهم عملية 

  .ض العضويةوحمكغاز األمونيا والد بال وال
 

 

كيننا تسننهم جننذور النباتننات فنني  وضررح# 

 حدوم التجوية.

تسهم نمو جذور النباتات في توسيع الشموق 

الموجننننودة فنننني الصننننخور نتيجننننة لنموهننننا 

 وإحدام شموق جديدة.

 
 

 

 التجوية.عمليات العوامل التي تعتمد عليها  اذكر #

 .(سؤال وزاري)العوامل المإثرة في التجوية  اذكر# 

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

  درجة انحدار التضاريس. -5 الزم . -4

 

 في التجوية. ولونه كيا تإثر نوعية الصخر بٌن# 

 فالصخور الصلبة أكثر مماومنة للتجوينة ،باختالا نوعهاممدار تؤثرها بالتجوية م  حيم تختلا الصخور 

حينم تسنخ   ،امتصناص أشنعة الشنمسا عل  في لابليتهها لونبحسب تتؤثر الصخور وم  الصخور اللينة، 

 الصخور ذات األلوا  الفاتحة بشكل ألل؛ ألنهاتتؤثر  في حي  ،الصخور ذوات األلوا  الداكنة بسرعة أكبر

 . اعكس معظم أشعة الشمس السالطة عليهت

 

ا  فسر#   .(وزاري سؤال) لنوعها تختلا لدرة الصخور في ممدار تؤثرها بالتجوية تبعا

  .الصخور الصلبة أكثر مماومة للتجوية م  الصخور اللينة -1

 .تتؤثر الصخور بحسب لونها في لابليتها عل  امتصاص أشعة الشمسو -2

 

 يبي  العاللة بي  لو  الصخر والتجوية الميكانيكية. كون تعمٌما  # 

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

الشمس السالطة عليها، فتنفصل وتتفتت الصخور دو  حدوم أي تغيرات في خصائصها الكيميائينة، بينمنا 

تتؤثر الصنخور ذات األلنوا  الفاتحنة بشنكل ألنل؛ ألنهنا تعكنس معظنم أشنعة الشنمس السنالطة عليهنا، ويمنل 

 تعرضها للتجوية الميكانيكية.
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 ل والشموق في التجوية.كيا تإثر المفاص بٌن# 

تإدي زيادة المفاصل والشموق إل  زيادة المساحة السطحية م  الصخور 

حمننل التني تتعننرض لعمليننات التجويننة المختلفنة؛ إذ يسننهم دخننول المنناء الم  

إلننن  الصننخور عنن  طريننك المفاصنننل )األمطننار الحمضننية( ض وحمبننال

تحطنننم  فننيتعالنننب االنجمنناد والننذوبا  بننني  المفاصننل والموجننودة فيهننا، 

 الصخور وتفتتها.
 

 

 .الميكانيكية يبي  العاللة بي  المفاصل والشموق والتجوية كون تعمٌما  # 

حمل بالتسهم المفاصل وا ض )األمطار الحمضية( إل  الصخور، كما يإدي وحملشموق في دخول الماء الم 

 تعالب االنجماد والذوبا  بي  المفاصل إل  تحطم الصخور وتفتتها.

 

 يإثر الزم  في التجوية. كيا بٌن# 

تحتاج التجوية إل  زم  طويل في تؤثيرها عل  تشكيل سطح األرض، حيم إ  األشكال األرضية المديمة  

وذلنن لتعرضنها لتلنن العوامنل  ،تكو  أسرع في التؤثر بنشاط التجوية م  األشكال األرضية حديثة التكوي 

 مدة زمنية طويلة.

 

   الزم  والتجوية.يبي  العاللة بي كون تعمٌما  # 

وذلن لتعرضها  ،األشكال األرضية المديمة أسرع تؤثراا بنشاط التجوية م  األشكال األرضية حديثة التكوي 

 لتلن العوامل مدة زمنية طويلة.

 

 .سرعة ونوعية عملية التجوية عل كيا تإثر درجة انحدار التضاريس  بٌن# 

 لية التجوية.تإثر درجة االنحدار عل  سرعة ونوعية عم فسر# 

يزداد نشاط التجوية الميكانيكية عل  السفوح شديدة االنحدار التي تتعرض فيها التربة لإلنجنراا، وتصنبح 

تكنو  أكثنر  لليلنة االنحندار فو  المناطك ؛صخورها معرضه لعمليات التجوية الميكانيكية، وفي الولت ذاته

 .تغير في الخصائص الكيميائية للصخروحدوم عرضه لعمليات التجوية الكيميائية؛ بسبب استمرار الماء 

 

 يبي  العاللة بي  درجة انحدار التضاريس والتجوية. كون تعمٌما  # 

يزداد نشاط التجوية الميكانيكية عل  السفوح شديدة االنحدار التي تتعرض فيها التربة لإلنجنراا، وتصنبح 

؛ لليلنة االنحندار المناطكجوية الكيميائية في صخورها معرضه لعمليات التجوية الميكانيكية، بينما تزداد الت

 بسبب استمرار الماء وحدوم تغير في الخصائص الكيميائية للصخر.
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 .(سؤال وزاري)الميكانيكية  التجويةشدة ونحدار الادرجة العاللة بي  وضح ي كون تعمٌما  # 

فيها التربة لإلنجنراا، وتصنبح يزداد نشاط التجوية الميكانيكية عل  السفوح شديدة االنحدار التي تتعرض 

 .، )كلما زاد االنحدار زادت التجوية الميكانيكية(صخورها معرضه لعمليات التجوية الميكانيكية

 

 .الكيميائية التجويةوشدة نحدار الالعاللة بي  درجة ا توضح فيه كون تعمٌما  # 

المناء وحندوم تغينر فني الخصنائص ؛ بسنبب اسنتمرار لليلنة االنحندار المنناطكتزداد التجوية الكيميائية في 

 الكيميائية للصخر.

 

 .أهم عناصر المناخ المإثره في نشاط التجويةحدد # 

المنناطك الجافنة والمنناطك  تعد الحرارة واألمطار م  أهم عناصر المناخ المنإثره فني نشناط التجوينة فني 

 الرطبة. 

 

التجوينة، إال أ  شندتها تتنؤثر بشنكل عل  الرغم م  وجود مجموعة م  العوامل التي تنإثر فني عملينات # 

 . أكبر باختالا درجات الحرارة واختالا معدالت سموط األمطار في المنطمة

 

ع  األسئلة التي  ثم أجبالشكل أدناه الذي يمثل العاللة بي  التجوية الكيميائية والحرارة واألمطار،  تأمل# 

 تليه:

مسننتويات التجويننة الننواردة فنني  اـمرر -

 الشكل؟

سننننتويات، هنننني: الضننننعيا ثننننالم م

 والمعتدل والشديد.

 

يبنننني  العاللنننة بنننني   كرررون تعمٌمرررا   -

 األمطار والتجوية الكيميائية. 

من   كلما زادت معدالت األمطار زاد

  .التجوية الكيميائية شدة
 

 تنشط التجوية الكيميائية؟ أٌن -

 الدافئة. في المناطك الرطبة
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 لكيميائية في الحاالت اآلتيه:التجوية ا ما درجة -

 شدة التجوٌة المعدل الحرارة السنوي  المعدل السنوي لألمطار 

 ةشديد 30 1500

 ةمعتدل 20 1000

 ةضعيف 10 - 1000
 

عن  األسنئلة  ثرم أجربوالحنرارة واألمطنار،  الميكانيكيةالشكل أدناه الذي يمثل العاللة بي  التجوية  تأمل# 

 التي تليه:

يات التجوينة النواردة فني مسنتو اـم -

 الشكل؟

ثننننالم مسننننتويات، هنننني: الضننننعيا 

 والمعتدل والشديد.

 

يوضننح العاللننة بنني   تعمٌمررا كررون -

 التجوية الميكانيكية والحرارة.

فت كلما زادت درجات الحرارة ضنع  

 التجوية الميكانيكية.

 

 ؟الميكانيكيةتنشط التجوية  أٌن -
 

 ، والمناطك الجافة نظراا لكبر المدى الحراري.في المناطك الباردة

 

  في الحاالت اآلتيه:الميكانيكية التجوية  درجة اـم -

 شدة التجوٌة المعدل الحرارة السنوي  المعدل السنوي لألمطار 

 ةضعيف 10 1500

 ةمعتدل 0 1000

 ةشديد 10 - 1000
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 (.ل وزاريسؤا)شكال األرضية الناتجة ع  التجوية األ اذكر #

فر التجوية. -3 الحطام الصخري. -2 التربة. -1  لباب التمشر. -4 ح 

 

 .تتكو  التربة ٌفك# 

ا  تتكو  التربة م  تجوية وتفتت الصخور وتحلل المواد العضوية إل  حطام وذرات حيم تنشؤ وتزداد سمكا

 .الحارة في المناطك الرطبة

 

 يزداد س من التربة؟ أٌن# 

 الرطبة. في المناطك الحارة

 

 

: هننو حطننام مفكننن يتكننو  منن  صننخور الحطررام الصررخري# 

ومعنناد  فنني مختلننا مراحننل تحللهننا الننذي يغطنني الصننخور 

الصلبة غير المفككة التي ت عنرا بالصنخور األصنلية، وينتمنل 

هذا الغطاء بفعل المياه الجارية والجليد والرياح؛ إلرسنابه فني 

 مكا  آخر.

 

 طرق نمل الحطام الصخري؟ حدد# 

 .نتمل بفعل المياه الجارية والجليد والرياحي

 

فنر تنشنؤ بفعنل التجوينة عن  ُحفر التجوٌة#  : هني ح 

طريك التفتت أو اإلذابنة، وينزداد حجمهنا باسنتمرار 

نتيجة تجمع الرطوبة في داخلها وما تموم بنه عملينة 

 .التميإ

 

فر التجوية؟ أٌن#   تنتشر ح 

 ح الصنننخرية المكشنننوفة لليلنننةوسنننطتنتشنننر فنننوق ال

 لتفاوت في تآكل الصخر.لاإلنحدار نتيجة 

  

 
 

: هو اتحاد الماء أو بخار الماء مع بعض العناصر التي تتؤلا منها معاد  الصنخور حينم  مسٌة التمٌؤ# 

 تتكو  مركبات جديدة يزداد حجمها ليصل إل  ضعفي الحجم األصلي.
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عل  شكل أغشية رليمة تتكنو   هي كتل صخرية متجانسة ضخمة تتمشر :(سؤال وزاري) لباب التمشر# 

رانيتينة إلن  جهذه الظاهرة إل  تفكن الكتنل ال زىعند تعرضها لتغيرات متطرفة في درجات الحرارة، وتع

حدبة.  أغشية م 
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 التعرٌة الرٌحٌة

من  منطمنة إلن   هناونملالمنواد الصنخرية هني عملينة طبيعينة يننتج عنهنا إزالنة : (سؤال وزاري) التعرٌة# 

كتفتينت الصنخور وتكنوي   ؛علن  تشنكيل معنالم سنطح األرض التعرينة وتعمنل .والمياه أخرى بفعل الرياح

 أشكال أرضية جديدة.

 

 تسهم التعرية في تشكيل سطح األرض. كٌف# 

 تكوي  أشكال أرضية جديدة. -2 ع  طريك تفتيت الصخور. -1

 

ا لنننوع التعريننة السننائد )مائيننة،  يتبنناي  نشنناط التعريننة فنني المننناطك الجافننة عنننه فنني المننناطك#  الرطبننة تبعننا

 ريحية(، وكذلن تتنوع األشكال الناتجة عنها في عملياتها الثالم )الحت، والنمل، واإلرساب(.

 

 العمليات التي تمارسها الرياح في تشكيل سطح األرض. اذكر# 

 اإلرساب. -3 النمل. -2 الحت. -1

 

 عرية الريحية.المناطك التي يزيد فيها تؤثير الت حدد# 

 وفي المناطك التي تخلو م  الغطاء النباتي. -2 المناطك الصحراوية الجافة وشبه الجافة. -1

 

 سبب ازدياد تؤثير الرياح في المناطك الصحراوية الجافة. فسر# 

بسبب تفكن مكونات سطح األرض في المناطك الجافة، إذ أ  الرياح ال تسنتطيع المينام بنشناطها فني البيئنة 

 رطبة بسبب تماسن مكونات سطحها.ال

 

 يبي  العاللة بي  الغطاء النباتي ونشاط الريح. كون تعمٌما# 

يوفر الغطاء النباتي الرطوبة في التربة، مما يجعل مكوننات سنطح األرض متماسنكه وعصنية علن  نشناط 

 الرياح.

 

حردد ممٌرزال ك الجافنة "، # " تعد الرياح أحند العوامنل الجيومورفولوجينة التني ينشنط تؤثيرهنا فني المنناط

 .الرٌح  ن غٌرها من العوامل الجٌومورفولوجٌة

أنها تمنارس دورهنا فني تشنكيل سنطح األرض فني مسناحات كبينرة ممارننة بالعوامنل األخنرى عن  طرينك 

عملية الحت، ومن  ثنم تمنوم الريناح بعملينة نمنل تلنن المنواد وإرسنابها؛ ممنا ينإدي إلن  تغيينر معنالم سنطح 

بيبات.ذه هاألرض، وتعتمد   العملية عل  سرعة واتجاه الرياح وحجم الح 
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 تعتمد عملية التعرية الريحية؟  سى ماذا# 

بيبات. -3 واتجاه الرياح. -2 عل  سرعة الرياح. -1   وحجم الح 
 

 

 

 تمارس الرياح دورها في تشكيل سطح األرض كعامل حت.  كٌف #

بننات الرمننل عنن  طريننك المفننز، ثننم تسننمط علنن  حبينمننل تمنارس الرينناح دورهننا فنني تشننكيل سننطح األرض ب

 وهكذا تستمر العملية ما بميت العاصفة الرملية. ،األرض وتضرب السطح وتمفز مرة أخرى

 

يبات الرملية وحمل الحب ،ح الصخريةوسطملية الكشط ع  طريك حت الرياح لل: هي عالتذرٌة الرٌحٌة# 

 ية عل  سرعة الرياح وخشونة السطح.ح المكشوفة، وتعتمد هذه العملوسطالدليمة وضربها بال

 

 .(سؤال وزاري)ي تعتمد عليها عملية الحت الريحي العوامل الت اذكر# 

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

 

 .(سؤال وزاري) العاللة بي  سرعة الرياح وعملية الحت توضح فيه كون تعمٌما# 

)كلمنا زاد سنرعة الريناح زادت لدرتنه علن  ياح علن  حنت الصنخور كلمنا زادت سنرعتها، تزداد لدرة الر

 .الحت(

 

 .الرياح وعملية الحت اتجاهالعاللة بي   توضح فيه كون تعمٌما# 

م  جهات عل  حت الصخور اتجاهات الرياح؛ إذ يعمل تزداد لدرة الرياح عل  حت الصخور كلما زادت 

 .اه واحدمختلفة بدالا م  الحت في اتج

 

 يبي  العاللة بي  تفاوت حمولة الرياح وعملية الحت. كون تعمٌما# 

يزيد تؤثير الرياح بعملية الحت إذا ما استخدمت حمولتها م  المفتتات الصخرية، حيم تعمل المفتتات عل  

 ضرب أجزاء الصخر وتفتيتها، فتصبح عامل هدم تتؤثر به الصخور.

  

 .  تفاوت صالبة الصخر وعملية الحتيبي  العاللة بي كون تعمٌما# 

تتفاوت عملية الحت في الصخور بحسب صالبتها، فهني نشنطة فني الصنخور الليننة؛ كالصنخور الجيرينة، 

 وضعيفة في الصخور الصلبة؛ كالصخور المتحولة والبازلتية.

 

 لصخور لينة تنشط فيها عملية الحت. أ ط أمثسة# 

 كالصخور الجيرية.
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 لصلبة يضعا تؤثير عملية الحت عليها.لصخور ا أ ط أمثسة# 

 والصخور البازلتية. -2 كالصخور المتحولة. -1
 

 

 

 تمارس الرياح دورها في تشكيل سطح األرض كعامل نمل. كٌف #

 عل  تكو  العواصا الغبارية. مما يساعدهبوطاا وصعوداا، تموم الرياح بنمل حمولتها م  المفتتات، 

 

مولة المنمولة وسرعة الرياح.يبي  العاللة  كون تعمٌما#   بي  حجم الح 

مولة المنمولة.  تتولا ممدرة الرياح عل  النمل عل  سرعتها؛ فكلما زادت سرعة الرياح زاد حجم الح 

 

الوسنائل التني تنتم فيهنا عملينة النمنل  اذكر# 

 الريحي.

 التعلك. -1

 المفز. -2

 الزحا. -3

 
 

اء )مثل: الغبار والحبيبات الدليمة العالمة في الهواء( يتباطئ هي أجسام موجودة في الهو: الرٌحً التعسك# 

رملينة الجزيئينات الالحفاظ علن   الرياح تستطيعولوة الرياح؛ إذ ال  سموطها كلما لل وزنها وصغر حجمها

 .يإدي إل  سموطها عل  سطح األرضمما  ؛(ملم 0,2)كبيرة الحجم التي يزيد لطرها ع  

 

 في الهواء. الغبار والحبيبات الدليمةم  في بماء المواد العالمة  سهمالعوامل التي ت اذكر# 

 لوة الرياح.و -3 .حجمهاوصغر  -2 .عل  وزنها -1

 

 تبعها الرياح في نمل حمولتها.توسيلة المفز التي  وضح# 

ا محجم كبراألنمل المواد  عملية تمت  حينم فني الحنت الريحني،  ربناألك الندورالمفز، ولهذه العملية  خالل  ا

 % م  كمية المواد المنمولة.75تنمل الرياح نحو 

 

 وسيلة الزحا التي تتبعها الرياح في نمل حمولتها. وضح# 

 هي وسيلة النمل الذي تسلكه الرمال األكثر خشونة. مـا# 

ا ع  طرينك التندحرج أو االننزالق، التني يفنوق لطرهنا   (ملنم 0,50)تموم الرياح بنمل الرمال الخشنة نسبيا

للرمال الخشنة بسبب الضربات التي تتلماها م  طيء ولمسافات محدودة، ولد تحدم حركة الزحا بشكل ب

 الرمال خشونة.أكثر سموط الرمال المافزة، وتعد هذه وسيلة النمل الوحيدة م  نوعها الذي تسلكه 
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 بي  الوسائل التي تتم فيها عملية النمل الريحي م  حيم: لارن# 

وجةة 
 الممارنة

 الزحف المفز التعسٌك

المواد 
 المنمولة

الغبار والحبيبات الدليمة 
 العالمة في الهواء

ا  المواد كبيرة الحجم  الرمال الخشنة نسبيا

طرٌمة 
 النمل

 

جسنننام تمنننوم الريننناح بنمنننل األ

ويعتمند  ،موجودة في الهنواءال

وزنهنننا وصنننغر بماإهنننا علننن  

ولنننوة الرينننناح؛ إذ ال  حجمهنننا

الحفنناظ علنن   الرينناح تسننتطيع

رملينننننة كبينننننرة الينننننات جزيئال

الحجم التني يزيند لطرهنا عن  

يننإدي إلنن  ممننا ؛ (ملننم 0,2)

 سموطها عل  سطح األرض

 

 كبننراألنمننل المننواد  عمليننة تمتنن

ا محجم المفنز، ولهنذه  خالل  ا

فنننني  ربنننناألك النننندورالعمليننننة 

الحنننت الريحننني، حينننم تنمنننل 

% من  كمينة 75الريناح نحنو 

 المواد المنمولة

 

تمننننوم الرينننناح بنمننننل الرمننننال 

ا عنننن  طريننننك ال خشنننننة نسننننبيا

التننندحرج أو االننننزالق، التننني 

 (ملنننم 0,50)يفنننوق لطرهنننا 

بشننننننكل بطننننننيء ولمسننننننافات 

محنندودة، ولنند تحنندم حركننة 

الزحا للرمال الخشنة بسنبب 

الضنننربات التننني تتلماهنننا مننن  

 سموط الرمال المافزة

حجم 
المادة 
 المنمولة

 التي يزيد لطرها ع  
 (ملم 0,2)

__ 
ع  التي يفوق لطرها 

 (ملم 0,50)
 

 

 

 تمارس الرياح دورها في تشكيل سطح األرض كعامل إرساب. كٌف #

غينر لنادرة علن  حملهنا، وتصنبح تموم الرياح بعملية إرسناب حمولتهنا من  المنواد بعند أ  تضنعا لندرتها 

رسبةالمواد ؤخذ وت  تربة اللويس والكثبا  الرملية. :عدة م  أهمها أشكاالا  الم 

 

 ي ترسبها الرياح.هي أشكال المواد الت ما# 

 والكثبا  الرملية. -2 تربة اللويس. -1

 

وتظل عالمة بها وتترسب  ،: هي تربة ناعمة دليمة الحبيبات، تحملها الرياح لمسافات بعيدةتربة السوٌس# 

 هذه األتربة عندما تضعا سرعة الرياح، وأكثر المناطك انتشاراا لها في وسط آسيا وأمريكا الجنوبية.

 

 .ماك  انتشار تربة اللويسة ألأمثلأ ط # 

 وأمريكا الجنوبية. -2 في وسط آسيا. -1

 

: هي تجمعات رملية تذروها الرياح بؤشكال عندة، وتنملهنا بحينم تتحنرن من  مكنا  إلن  الكثبان الرمسٌة# 

هددة بذلن السكا  والمباني والطرلات والمزروعات. ،آخر بحسب شدتها واتجاهها  م 
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هددة م  الكثبا  الرملية.المناطك التي  ما هً#   الم 

 .والمزروعات -4 .والطرلات -3 .والمباني -2  .السكا  -1
 

 

 

 ينتج ع  التعرية الريحية. ماذا# 

 األشكال األرضية التضاريسية الناتجة التعرية الريحية. اذكر# 

 أشكال أرضية ناتجة ع  عمليات الحت والتذرية. -1

 إلرساب الريحي.أشكال أرضية ناتجة ع  عمليات ا -2

 

 .الناتجة ع  الحت والتذريةاألشكال األرضية  اذكر# 

 الموائد الصخرية )ظاهرة الفطر(. -2 رية.صخالشواهد ال -1

 الِحماد )الصحاري الحجرية(. -4 حفر التذرية )أو المنخفضات الصحراوية(. -3

  التالل الصحراوية المعزولة. -5

 

 

 الصخرية.الشواهد تنشؤ  كٌف# 

حندم نتيجنة حنت الريناح للصنخور فني المنناطك الجافنة ت

التي تظهر فيها عل  شكل طبمات صخرية صنلبة ترتكنز 

فولها صخور لينة بحينم تبندو علن  شنكل حافنات صنلبة 

ا بواسنطة لننوات غنائرة تتمينز  منفصلة ع  بعضها بعضنا

بتسنننطح لممهننننا، حينننم تتوغننننل الريننناح فنننني الفواصننننل 

يصنننل و ،منهننناوالشنننموق وتمنننوم بحنننت الصنننخور الليننننة 

 .(متراا  30)ارتفاع بعض هذه الشواهد إل  

 

 .(سؤال وزاري)الموائد الصخرية  ةنشؤ فسر# 

تحنندم نتيجننة حننت الرينناح المحملننة بالرمننال للطبمننات 

الصنخرية الليننة الموجنودة عنند لواعند هنذه الصننخور؛ 

مما ينإدي إلن  تآكنل الطبمنات الليننة عنند الماعندة أكثنر 

مكوننننة ظننناهرة الموائننند  مننن  الطبمنننات األعلننن  منهنننا

ا  ما تتكو  هذه الظناهرة فني المنناطك  الصخرية، وغالبا

 الصحراوية.
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 بي  الشواهد الصخرية والموائد الصخرية م  حيم: لارن# 

 المواةد الصخرٌة الشواهد الصخرٌة 

 شكسةا

 

تظهننر علنن  شننكل طبمننات صننخرية صننلبة 

ترتكز فولها صخور ليننة بحينم تبندو علن  

بة منفصننلة عنن  بعضننها شننكل حافننات صننل

ا   بعضا

 تشبه الفطر 

 كٌفٌة تشكسةا
تتوغل الرياح في الفواصل والشموق وتموم 

 بحت الصخور اللينة

 

نتيجننننة نحننننت الرينننناح المحملننننة بالرمننننال 

للطبمنننات الصنننخرية الليننننة الموجنننودة عنننند 

لواعد هذه الصنخور؛ ممنا ينإدي إلن  تآكنل 

الطبمننننات اللينننننة عننننند الماعنننندة أكثننننر منننن  

 األعل  الطبمات

 في المناطك الصحراوية في المناطك الجافة مكان انتشارها

 

 

تنشننننننؤ حفننننننر التذريننننننة )أو المنخفضننننننات  كٌررررررف# 

 الصحراوية(.

 تكو  حفر التذرية. فسر# 

فر بسنبب الرواسنب المائينة فني مننخفض تنشؤ هذه  الح 

صننحرواي ال تلبننم المينناه أ  تجننا منننه فيبنندأ لاعننه 

ح علنن  تذريننة الطنني  الطيننني بالتشننمك؛ فتعمننل الريننا

 الناعم م  وسط المنخفض أو الحفرة فيزداد عممها.

 

( )سؤال الِحماد) الصحاري الحجرٌة# 

هي أسطح مسنتوية مرصنوفة  :وزاري(

بحجارة ذات زوايا حادة، حيم تتكشنا 

الحجننارة بعنند إزالننة المننواد الناعمننة منن  

بينهننا، فتبمنن  الحجننارة تغطنني سننناحات 

الحال  واسعة م  سطح األرض كما هو

  .في األرد  وليبيا
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 أمثلة لدول ذات صحاري حجرية )الِحماد(. أ ط# 

 وليبيا. -2 األرد . -1

 

 تنشؤ التالل الصحراوية المعزولة. كٌف# 

 

تتكنننو  هنننذه النننتالل نتيجنننة إزالنننة الجنننزء 

األكبنر منن  السننطح الصنخري بفعننل حننت 

األكثنننر صنننلبة الجنننزاء األالرينناح، فتبمننن  

لصنخري علن  شنكل مماومة م  السطح ا

 تالل معزولة ومنفردة.

 
 

 

 .الناتجة ع  اإلرساب الريحياألشكال األرضية  اذكر #

 صحاري العرق. -3 التموجات الرملية. -2 الكثبا  الرملية. -1

  النبان. -5 تربة اللويس. -4

 

غطني يوذات لمنة،  كومنة صنورةعلن  سنطح األرض فني يتشكل : هي تجمع م  الرمل الكثبان الرمسٌة# 

 (.2مليو  كم 47,7بنحو ) مساحات شاسعة م  اليابسة، وتمدر مساحة هذه المناطك

 

 .اذكرها# تتخذ الكثبا  الرملية مجموعة م  األشكال، 

 الكثبا  النجمية. -3 الكثبا  الطولية )كثبا  السيا(. -2 الكثبا  الهاللية. -1

 

، ولد سنميت بهنذا التي تهب فيها الرياح باتجاه واحد : هي كثبا  رملية تنشؤ في المناطكالكثبان الةاللٌة# 

 .االسم ألنها تشبه الهالل، وينتشر هذا النوع م  الكثبا  في جنوب األرد 
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 .(سؤال وزاري)الكثبا  الطولية  ةنشؤ فسر# 

بينة تنشؤ نتيجة وجود رياح م  اتجاهي ، فالريناح منتظمنة االتجناه تعمنل علن  زينادة طولهنا، والريناح الجان

تعمل عل  زيادة االرتفاع والعرض وتظهر عل  شكل خطوط مستميمة؛ كالكثبا  الرملية في شبه الجزيرة 

 العربية والصحراء الكبرى.

  
 

تظهر في المناطك التي تتنناوب الريناح و: هي كثبا  رملية لها لمة واحده تشبه النجمة، الكثبان النجمٌة# 

هذا الننوع من  الكثبنا  الرملينة فني تركمانسنتا  وشنمال غنرب الهنند في هبوبها م  اتجاهات عدة، وينتشر 

 وبعض أجزاء الصحاري األسترالية.

  
 

 .(سؤال وزاري) بي  الكثبا  الرملية الطويلة والنجمية م  حيم: لارن# 

 الكثبان الرمسٌة النجمٌة الكثبان الرمسٌة الطوٌسة 

طرٌمة 

التكوٌن 

 )النشأة(

م  اتجناهي ، فالريناح تنشؤ نتيجة وجود رياح 

منتظمنننة االتجننناه تعمنننل علننن  زينننادة طولهنننا، 

والرينناح الجانبيننة تعمننل علنن  زيننادة االرتفنناع 

 .لعرض وتظهر عل  شكل خطوط مستميمةوا

هي كثبا  رملية لها لمة واحده تشبه النجمنة، 

تظهر في المنناطك التني تتنناوب الريناح فني و

 هبوبها م  اتجاهات عدة.

مناطك 

 االنتشار

كثبننا  الرمليننة فنني شننبه الجزيننرة العربيننة كال

 والصحراء الكبرى.

تركمانسننتا  وشننمال غننرب الهننند  فننينتشننر ت

 وبعض أجزاء الصحاري األسترالية.
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 :م  حيمالكثبا  الرملية أنواع  بي  لارن# 

 الكثبان النجمٌة الكثبان الطولٌة الكثبان الةاللٌة 

 ألنها تشبه الهالل سبب التسمٌة

 

علنننن  شننننكل  ألنهننننا تظهننننر

خطنننننوط مسنننننتميمة وتشنننننبه 

 السيا

 ألنها تشبه النجمة

اتجاهال 

الرٌاح 

 ) ددها(

تنشؤ في المنناطك التني تهنب 

 فيها الرياح باتجاه واحد

 

من  اتجناهي : ريناح منتظمننة 

االتجننناه تعمنننل علننن  زينننادة 

الطول، ورياح جانبينة تعمنل 

علنننننننن  زيننننننننادة االرتفنننننننناع 

 والعرض

تظهننننر فنننني المننننناطك التنننني 

اح فنني هبوبهنننا تتننناوب الريننن

 م  عدة اتجاهات

  األرد جنوب  مثال
 ،فنني شننبه الجزيننرة العربيننة

 والصحراء الكبرى

 

وشننننمال  ،فنننني تركمانسننننتا 

وبعنض أجنزاء  ،غرب الهنند

 الصحاري األسترالية
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه األرلام اآلتٌة# 

 (. 3،  2،  1دوائر عرض رئيسية )  -

  (. 5،  4 ) مناطك تنتشر فيها تربة اللويس -

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

 (.  8)  منطمة تنتشر فيها الكثبا  الهاللية -

 (.  9)  منطمة تنتشر فيها الكثبا  الطولية -

 (.  12،  11،  10)  مناطك تنتشر فيها الكثبا  النجمية -

 

 خط الجدي 3 ستواءاإلخط  2 خط السرطا  1

 األرد  6 أمريكا الجنوبية 5 وسط آسيا 4

 شبه الجزيرة العربية 9 الصحراء الكبرى 8 ليبيا 7

 الصحراء األسترالية 12 شمال غرب الهند 11 تركمانستا  10
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 التعرٌة الماةٌة

 ؟اةٌةاذكر أنوع التعرٌة الم# تعد المياه م  أهم العوامل التي تشكل سطح األرض، 

 التعرية الساحلية. -3 التعرية الجليدية. -2 التعرية النهرية. -1
 

 

 

 العمليات التي تمارسها األنهار في تشكيل سطح األرض. اذكر# 

 اإلرساب. -3 النمل. -2 الحت. -1

 

مينناه علنن  الوتنسنناب  ،: هنني عمليننة تحنندم عننندما تسننمط اإلمطننار فننوق سننفح منحنندرالجرٌرران السررطحً# 

 تسمح بحركتها داخل حوض النهر باتجاه المصب. حفر لناةفتالسطح، 

 

 مكونات النظام النهري. حدد# 

 حوض النهر أو حوض التصريا. -1

 مجرى النهر. -2

 المصب. -3

 

)سررررررررؤال  حرررررررروض النةررررررررر# 

هو المسناحة األرضنية  :وزاري(

التي تضم أجزاء النهنر جميعهنا، 

وتفصننل األحننواض النهريننة عنن  

ا  ط خطننومجموعننة بعضنها بعضننا

تمسننيم يطلننك عليهننا اسننم خطننوط 

 المياه.

 

 حرررروض التصرررررٌف النةررررري# 

مجموعننننننننة  :)سررررررررؤال وزاري(

 دده ــة محــمـطـل منــد داخــرواف
 

ا بخطوط   تمسيم المياه التي تصل بي  الممم المرتفعة الفاصنلة بني  حوضنيي  نهنريي  أو أكثنر، وتمثنل نظامنا

ا   الممم المحيطة به. له حدوده الواضحة التي تمتد عل  طول خط طبيعيا

 

 )أو أحواض التصريا النهري(. ة: هي خطوط وهمية تفصل بي  األحواض النهريخطوط تمسٌم المٌا # 
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: هننني لنننناة مغطننناة بالميننناه، مجررررى النةرررر# 

سنم  السنطح السنفلي لمجنرى النهنر بالمناع، وي  

سنننم  الجنننزء المغمنننور مننن  المنننناة بالميننناه وي  

 بسرير النهر. 

 

 هو الجزء المغمور م  المناة بالمياه.: النةر سرٌر #

 

 
 

ا لرب المصب؛ لذا يتدفك الماء  ،يميل مجرى النهر إل  االنحدار الشديد لرب المنبع#  وإل  االستواء تمريبا

بؤلص  سرعة له في أعالي المجرى )الحوض األعل (، ثم تنخفض في منطمة الحوض األوسط، في حني  

ا في  .وتظهر التعرجات في مجرى النهر (الحوض األدن )منطمة  يكو  بطيئؤ

 

ا بمنطمننة  فسررر#  يتنندفك المنناء بؤلصنن  سننرعة لننه فنني أعننالي المجننرى النهننري )الحننوض األعلنن ( ممارنتننا

 .(الحوض األوسط)

ا بمنطمنة األدن أدن  المجرى النهري )الحوض سرعة له في  بطؤيتدفك الماء بؤ فسر#  الحنوض )( ممارنتنا

 .( األعل

 بسبب االنحدار الشديد م  منبع النهر وحت  المصب.

 

 : هو أخفض نمطة في أجزاء الحوض النهري، التي تتجمع فيها المياه.(سؤال وزاري) المصب# 
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عننن   ثرررم أجررربالشنننكل المجننناور،  تأمرررل# 

 السإالي  اآلتيي .

 مصادر تزويد األنهار بالمياه؟ مـا# 

 مياه األمطار. -1

 المياه الجوفيه. -2

 

 ا عناصر الحوض النهري؟# مـ

 الروافد. -1

 مجرى النهر. -2

 المصب. -3
 

 
 

 

تموم بعمل هي حركة الماء في المجرى النهري تتحول الطالة الكامنة إل  طالة حركية : الطالة النةرٌة #

عملينات رئيسنية )الحنت ثنالم الجيومورفولوجي؛ ممنا ينإدي إلن  تشنكيل معنالم سنطح األرض من  خنالل 

 رساب(.والنمل واإل

 

 .(سؤال وزاري)طالة النهرية العوامل التي تعتمد عليها ال أذكر# 

 العوامل التي تعتمد عليها الطالة النهرية في تشكيل سطح األرض. حـدد# 

 شكل المناة النهرية. -3 سرعة المياه الجارية. -2 كمية المياه الجارية. -1

 

 مية المياه الجارية.يبي  العاللة بي  الطالة النهرية وك كون تعمٌما# 

ويظهنر أثرهنا بشنكل واضنح فني  ،كلما زادت كمية المياه الجارية فني المنناة النهرينة زادت الطالنة النهرينة

 .تشكيل معالم سطح األرض

  

 يبي  العاللة بي  الطالة النهرية وسرعة المياه الجارية. كون تعمٌما# 

تنرتبط سنرعة الميناه الجارينة بطبيعنة  النهرينة، إذ زادت سرعة المياه الجارية في النهر زادت الطالنةكلما 

المنطمة التي تجري فيها المياه، حيم تزداد السرعة في المنطمة المنحدرة )الحوض األعل ( وتمل سرعتها 

 .في المناطك لليلة االنحدار )الحوض األدن (

 

 الطالة النهرية. في الدور الذي تلعبه شكل المناة النهرية وضح# 

األشنكال ر جزءاا م  طالتنه فني عملينات حنت المنناة النهرينة، ويعند الشنكل نصنا الندائري ألنل يستنفذ النه

 استنفاذاا للطالة؛ بسبب للة االحتكان.
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عنن  األسننئلة التنني  أجرربالشننكلي  المجنناوري ، ثننم  تأمررل# 

 تليهما:

 ؟ولماذاالنهر أكبر؟  طالةالشكلي  تكو   فً أي -أ

وهو ألل األشكال  الشكل األول، ألنه نصا دائري الشكل

 استنفاذاا للطالة، بسبب للة االحتكان.

 

 الشكلي  تكو  سرعة النهر أكبر؟ ولماذا؟ فً أي -ب

الشكل الثاني، ألنه كلما ضالت المسنافة بني  جنانبي النهنر 

ومنن  ثنم زيننادة لدرتننه أدى ذلنن إلنن  زيننادة سنرعة النهننر، 

  .عل  الحت
 

 وجد كل م  المناتي .في أي مراحل دورة التعرية النهرية ت  -ج

لنة حالشكل الثاني فهو يمثل مر، أما Uيمثل الشكل األول مرحلة النضج، أل  شكل المناة يؤخذ شكل حرا 

 .Vالشباب، أل  شكل المناة يؤخذ شكل حرا 

 

 يوضح العاللة بي  الطالة النهرية واالنحدار. كون تعمٌما  # 

ا لذلن.االنحدار زادت سرعة المياه الجار درجةكلما زادت     ية في النهر، فتزداد الطالة النهرية تبعا
 

 

 

 .(سؤال وزاري)امل المإثرة في العمليات النهرية العو حدد #

 كمية التصريا النهري. -3 درجة االنحدار. -2 نوع الصخور. -1

  الغطاء النباتي. -5 عرض لناة النهر. -4

 

 ونوع الصخر.أو الحت النهري( ) العمليات النهريةيبي  العاللة بي   كون تعمٌما# 

 كلما زادت صالبة الصخور لل أثر العمليات النهرية في تشكيل معالم سطح األرض.

 

 يبي  العاللة بي  الحت النهري )أو النمل النهرية( ودرجة االنحدار. كون تعمٌما# 

 سرعة الماء. كلما زادت درجة االنحدار زادت لدرة النهر عل  تشكيل معالم سطح األرض؛ بسبب زيادة

 

: هني كمينة الميناه التني تجنري فني النهنر عنند نمطنة محنـددة فني وحنـدة النزم  كمٌة التصرٌف النةرري# 

 مكعب/ ثانية(.متر / م ) 3وتماس بـ م
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 يبي  العاللة بي  كمية التصريا النهري والطالة النهرية. كون تعمٌما# 

من  ثنم زينادة الطالنة النهرينة فني عملينات الحنت كمية التصريا النهري زادت الكتلة المائينة وكلما زادت 

 والنمل.

 

 .المسافة األفمية بي  جوانب النهر: هي النةر  رض لناة# 

 

 النهر.سرعة وعرض لناة النهر يبي  العاللة بي   كون تعمٌما# 

 تإثر شكل المناة النهرية عل  سرعة الجريا  السطحي. كٌف# 

  زيادة سرعة النهر وزيادة لدرته عل  الحت. كلما ضالت مسافة عرض النهر أدى ذلن إل 

 
 

 ع  األسئلة التي تليهما: أجبالشكلي  المجاوري ، ثم  تأمل# 

 ؟ولماذاالشكلي  تكو  سرعة النهر أكبر؟  فً أي -أ

الشكل الثاني، ألنه كلمنا ضنالت مسنافة عنرض النهنر أدى ذلنن 

 إل  زيادة سرعة النهر.

 

 ؟ولماذا؟ ت النهريتزداد عملية الحالشكلي   فً أي -ب

 ويزيند من سنرعة النهنر الشكل الثاني، ألنه ألل عرضنا فتنزداد 

 لدرته عل  الحت.

 
 يإثر الغطاء النباتي عل  سرعة الجريا  السطحي. كٌف# 

يعيك الغطاء النباتي الجريا  السطحي للمياه، كذلن يموم النبات بامتصناص المناء بواسنطة جنذوره، وبنذلن 

 جارية وتتنالص لدرتها عل  الحت.تملل كمية المياه ال

 

 .(سؤال وزاري)توضح فيه العاللة بي  الغطاء النباتي والجريا  السطحي  كون تعمٌما# 

يعيك الغطاء النباتي الجريا  السطحي للمياه، كذلن يموم النبات بامتصناص المناء بواسنطة جنذوره، وبنذلن 

 .كلما زاد الغطاء النباتي لل الجريا  السطحي(، )تملل كمية المياه الجارية وتتنالص لدرتها عل  الحت

 

 يإثر الغطاء النباتي عل  الحت النهري. كٌف# 

يعيك الغطاء النباتي الحت النهري، حينم يمنوم النبنات بامتصناص المناء بواسنطة جنذوره، وبنذلن تتننالص 

 لدرته عل  الحت.
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 .اذكرهاتموم األنهار بثالم عمليات رئيسة،  #

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

 

 تموم األنهار بعملية الحت. كٌف# 

تمننوم األنهننار بعمليننة الحننت باسننتخدام تننؤثير االننندفاع الطبيعنني للمنناء؛ إذ يفتننت الصننخور اللينننة فنني حننال 

 االصطدام بها، ويستخدم النهر حمولته في حت الصخور عل  جانبيه ولاعه.

 

 ط في المجرى المائي.أنواع الحت التي تنش حـدد# 

 .التراجعي )باتجاه المنبع( الحت -3 الحت الجانبي. -2 الحت الرأسي. -1

 

 

 

 : هو تعميك لمجرى الوادي النهري.الحل الرأسً# 

 

هو توسنيع لعنرض : (سؤال وزاري) الحل الجانبً# 

 المناة النهرية.

 

 

 يحدم الحت التراجعي.  أٌن# 

 في مناطك المنابع لألنهار.

 

 يحدم الحت باتجاه المنابع. كٌف# 

رض طبمننة منن  الصننخور الصننلبة تننعننندما تع

يننإدي ذلننن إلنن  حننت الطبمننة  ،لمينناه الجاريننةا

 د ــا بعـرع، وفي مـاللينة التي تليهـا بشـكل أس
 

ا أسفلها، ما تلبم أ  تنهنار الصنخور الصنلبة إلن   ة الصخور الصلبةـتنهار طبم بعد أ  تكو  لد كونت كهفا

 األسفل.

 

 نتائج الحت باتجاه المنابع )التراجعي(. مـا هً# 

 .مع مرور الزم  يإدي هذا النوع م  الحت إل  زيادة طول المجرى النهري

 

نتيجة اختالا عدة ك ائ: هو ليام النهر بنمل المواد الصخرية المفتتة م  مكا  إل  آخر بطرالنمل النةري# 

فتتاتوحج  ذابة والتعلك.الجر أو السحب واإل :منها ،م هذه الم 
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 تختلا طرق النمل النهري. فسر# 

 م المـواد الصخريـة المفتتـة.وحجبسبب اختالا 

 

# يمـوم النهـر بنمـل المـواد الصخريـة المفتتـة م  مكـا  إل  آخـر بطرائـك عـدة نتيجة اختالا أحجام هذه 

 .وضح هذ  الطرقالمفتتات، 

 ك.التعل -3 الجر أو السحب. -2 اإلذابة. -1

 

 
 

 . وضح طرٌمة اإلذابة# يموم النهر بنمل المواد الصخرية المفتتة م  مكا  إل  آخر، 

 يموم النهر بوذابة الصخور الجيرية وغيرها م  الصخور اللينة أثناء جريانه.

 

 التي أذابها النهر أثناء جريانه كالصخور الجيرية. : هي العناصرذابةحمولة المُ ال# 

  

 ذابة.ولة م  أمثلة لحم طـأ # 

 الصخور الجيرية.

 

م ع  طريك المفز أو وحجحرين حبيبات الرواسب المختلفة الت بواسطتها: هي عملية تتم الجر أو السحب# 

 الدفع أو السحب أو الدحرجة عل  طول لاع المجرى.

 

لسحب م تتحرن ع  طريك المفز أو الدفع أو االحجو : هي حبيبات الرواسب المختلفةالحمولة المجرورة# 

 أو الدحرجة عل  طول لاع المجرى النهري.

 

: هي عملية يتم فيها نمل الحبيبات الدليمة التي تبم  عالمنة فني الميناه أثنناء جريانهنا باتجناه الماةً التعسك# 

 % م  حمولته.90المصب وتشكل المسم األكبر م  حمولة النهر، وتمدر بما يزيد ع  
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 حدار والترسيب النهري.يوضح العاللة بي  االن كون تعمٌما# 

 حدوم الترسيب النهري. كيفيةوضح # 

مولتنه علن  الجواننب، حمنطمة لليلة االنحدار تمل لدرته علن  النمنل، فيبندأ بترسنيب  إل  عند وصول النهر

ا التي تصل إل  مناطك الحوض األدن  والمصب. ا إل  األلل حجما  ويبدأ بترسيب الحمولة األكبر حجما

 

 ع  األسئلة التي تليه: أجباه، ثم الشكل أدن تأمل# 

 
 

 ملم(؟ 100ملم( والحص  ) 1تبلغ سرعة النهر عندما يبدأ بترسيب الرمل ) كـم# 

 صنل إلن ملنم( بسنرعة ت 100سم / م(، أمنا الحصن  ) 50ملم( بسرعة ألل م  ) 1يبدأ بترسيب الرمل )

 سم / م(. 500)

 

 ة النهر.يبي  العاللة بي  حجم الرواسب وسرع كون تعمٌما# 

 عندما تمل سرعة النهر يبدأ ترسيب الحمولة عندما يصل إل  مناطك الحوض األدن  والمصب.

 

 يبي  العاللة بي  عملية ترسيب النهر وسرعة النهر ولطر حمولته. كون تعمٌما# 

ا )مثنل الرمنل  ا )مثنل الحصن ( إلن  األلنل حجمنا عندما تمل سرعة النهر يبدأ ترسيب الحمولنة األكبنر حجمنا

 والجزيئات الدليمة( عندما يصل إل  مناطك الحوض األدن  والمصب.
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 أمثلة ألشكال أرضية ناتجة ع  عملية الحت النهري. طـأ  #

 البحيرات الكوعية. -4 الخوانك. -3 الجنادل. -2 الشالالت.  -1

 

: هننني انحننندار مفننناجئ فننني مجنننرى الشررالالل# 

تكنننو  بفعنننل وجنننود طبمنننة صنننلبة مننن  يالنهنننر، 

تعمنل ومع أسفلها طبمة صخرية ليننة، تالصخور 

 ؛عل  إذابة الطبمات الليننة السنفل الجارية المياه 

مثل: سموط الطبمات الصلبة العليا،  ا يإدي إل م

شننننالالت نياجننننارا علنننن  نهننننر نياجننننارا )سننننا  

وجنننود انكسنننار لنننورانس(، ولننند تتكنننو  نتيجنننة 

تسنمط الميناه فني فمفاجئ يعترض مجرى النهر، 

، مثنل: شنالالت فكتورينا ي االنكسناريهذا النواد

  .عل  نهر الزمبيزي

 

 يتشكل الشالل. كٌف# 

بفعل وجود طبمة صلبة م  الصخور يمع أسفلها طبمة صنخرية ليننة، تعمنل الميناه علن  إذابنة الطبمنات  -1

 ورانس(.اللينة السفل ، م  ثم سموط الطبمات الصلبة العليا، مثل شالالت نياجارا عل  نهر نياجارا )سا  ل

أو بسبب وجود انكسار مفاجئ يعترض مجرى النهر، حيم تسنمط الميناه فني هنذا النوادي االنكسناري،  -2

 مثل شالالت فتكوريا عل  نهر الزمبيزي.

 

 أمثلة لشالالت مائية. أ ـط# 

 شالالت فتكوريا عل  نهر الزمبيزي. -2 شالالت نياجارا عل  نهر نياجارا )سا  لورانس(.  -1

 

 مثال لشالل مائي نتج ع  الحت التراجعي. أ ـط# 

 شالالت نياجارا عل  نهر نياجارا )سا  لورانس(.

 

 مثال لشالل مائي نتج ع  وادي انكساري. أ ـط# 

 شالالت فتكوريا عل  نهر الزمبيزي.
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 كيفية تشكل الجنادل. وضح# 

تنشؤ بسنبب اخنتالا طبيعنة الصنخور التني 

اوم . وتمنيتركب منها لناع المجنرى النهنري

النهري، فني  حتالصخور الصلبة عملية ال

تتآكننننل الصننننخور اللينننننة، ثننننم تبمنننن   حنننني 

ا  لريبنة من   الصخور الصلبة بنارزة وأحياننا

  السطح.

 

 تشكل الجنادل خطورة واضحة عل  المالحة النهرية. فسر# 

 بسبب الصخور الصلبة البارزة المريبة م  السطح. 

 

 

تميننز بشنندة : هننو جننزء منن  مجننرى النهننر يالخوانررك# 

ويتكننو   .اتسنناعهإلنن  انحنندار جوانبننه وعممننه بالنسننبة 

يتغلب الحنت الرأسني علن  الحنت  حي الخانك النهري 

الجانبي، وينشؤ عادة في الصخور الصلبة، حينم تبمن  

 جوانبها لائمة شديدة االنحدار دو  أ  تنهار.

 

 كيفية تشكل الخانك النهري. وضح# 

الحننت الرأسنني  يتشننكل الخننانك النهننري عننندما يتغلننب

عل  الحت الجانبي، وينشؤ عادة في الصخور الصنلبة، 

حينننم تبمننن  جوانبهنننا لائمنننة شنننديدة االنحننندار دو  أ  

 تنهار.

 

 مثال عل  خانك نهري يوجد في األرد . أ ـط# 

 خانك وادي الموجب.

 

عا في الحنوض األدنن  من  النهنر، حينم تضن و هي بحيرات تتك :(سؤال وزاري)# البحٌرال الكو ٌة 

بسننبب تغييننر النهننر سننرعة النهننر ويبنندأ النهننر بننالتعرج، ومننع الننزم  ينفصننل جننزء منن  المجننرى الرئيسنني 

 .لمجراه
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 كيفية تشكل البحيرات الكوعية.  وضح# 

تتكو  في الحوض األدن  م  النهر، حيم 

تضعا سرعة النهر ويبدأ النهر بنالتعرج، 

ومنننع النننزم  ينفصنننل جنننزء مننن  المجنننرى 

 .النهر لمجراهبسبب تغيير الرئيسي 

 

ال يمكنننن  أ  تتشننننكل البحيننننرات  فسررررر# 

 الكوعية في منطمة منابع األنهار.

أل  النهر منطمة المنبع )الحوض األعلن ( 

ا ومنحدراا، عل  عكنس منطمنة  يكو  سريعا

 الحوض األدن  م  النهر.

 
 

 

 

 أمثلة ألشكال أرضية ناتجة ع  عملية الترسيب النهري. أ ـط #

 لسهل الفيضي.ا -2 الدلتا.  -1

 

وتتكو  م  إرسابات حمولة النهر وتراكم موادها  ،منطمة مصب النهر في: هو شكل أرضي ينشؤ الدلتا# 

 محيط.البحر أو العند مصبه في 

 

 كيفية تشكل الدلتاوات. وضح# 

بحنر أو الوتتكو  م  إرسابات حمولة النهر وتنراكم موادهنا عنند مصنبه فني  ،منطمة مصب النهر فينشؤ ت

 .محيطال

 

 أشكال الدلتاوات. حـدد# 

   

منها ما يشبه الموس أو  -1

 المثلم.
دبب -2  .ومنها نمط م 

 

ومنها ما يتخذ الشكل  -3

 يشبه لدم الطائر. ياإلصبعي الذ
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 لدلتاوات ذات شكل يشبه الموس أو المثلم. ط أمثسةـأ # 

 .في باكستا  دلتا السند -2 .في مصر دلتا النيل -1

 

دبب.لدلتا  مثالأ ـط #   ذو النمط الم 

 دلتا نهر التيبر في إيطاليا.

 

 لدلتا يتخذ الشكل اإلصبعي الذي يشبه لدم الطائر. أ ـط مثال# 

 دلتا الميسسبي في الواليات المتحدة األمريكية.

 

 

: هنننو شنننكل أرضننني يتشنننكل علننن  السرررةل الفٌضرررً# 

جوانب المجرى في مرحلة النضج أثناء فيضنا  النهنر، 

تجننننددة مثننننل: نهننننروهنننني أر دجلننننة  يض خصننننبة وم 

 ونهر األمازو . ،والفرات

 

 ألنهار ذات سهول فيضية. أ ـط أمثسة# 

 نهر الفرات. -2 نهر دجلة. -1

  .نهر األمازو  -3
 

 

 األهمية االلتصادية لألشكال األرضية الناتجة ع  عملية الترسيب النهري.   حـدد# 

 التربة ووفرة المياه؛ مما يعطيها ميزة اإلنتاج الزراعي. تمتاز مناطك الترسيب النهري بخصوبة -1

 آخر عل  تجديد خصوبتها.ويساعد غمرها بمياه الفيضانات بي  حي   -2

 

 .(سؤال وزاري)نشؤت معظم الحضارات المديمة في مناطك السهول الفيضية  فسر# 

 تمتاز هذه المناطك بخصوبة التربة ووفرة المياه. -1

 لفيضية بميزة اإلنتاج الزراعي.تمتاز السهول ا -2

 تجديد خصوبتها. عل آخر وغمرها بمياه الفيضانات بي  الحي   ويساعد -3

 

 تمتاز السهول الفيضية بميزة اإلنتاج الزراعي. فسر #

 ووفرة المياه فيها. -2 بسبب خصوبة التربة. -1

 

  تمتاز ترب السهول الفيضية بخصوبتها. فسر# 

 خر الذي يسهم في تجديد خصوبتها.اآلحي  إل  الضانات بي  بسبب غمرها بمياه الفي
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 لحضارات لديمة نشؤت في مناطك السهول الفيضية. أ ـط أمثسة# 

 لحضارات لديمة نشؤت عند أنهار عظيمة. أ ـط أمثسة# 

 الحضارة المصرية المديمة عند نهر النيل. -1

 حضارات بالد الرافدي  عند نهري دجلة والفرات. -2

 رات جنوب شرق آسيا في أحواض السند والكنج والنهر األصفر.حضا -3

 

 .حضارات جنوب شرق آسيا المديمةأنهار نشؤت فيها  سم# 

 والنهر األصفر. -3 ونهر الكنج. -2 نهر السند. -1
 

 

 

العالم )ديفز( باالعتماد عل  العامل الزمني الذي يبي  تطنور  وضعها: هي نظرية دورة التعرٌة النةرٌة #

 ألشكال األرضية في ثالم مراحل )هي مرحلة الشباب ومرحلة النضج ومرحلة الشيخوخة(. ا
 

 مراحل دورة التعرية النهرية.  ـدد# 

 مرحلة الشباب. -1

 ومرحلة النضج. -2

 ومرحلة الشيخوخة. -3

 

يتميننننز النهننننر فنننني مرحلننننة  بمرررراذا# 

 الشباب.

مينننزات النهنننر فننني مرحلنننة  اذكرررر# 

  .(سؤال وزاري)الشباب 

 شدة االنحدار. -1

 سيادة عمليات الحت الرأسي عل  الحت الجانبي.  -2

 .Vذ المناة أو الممطع العرضي للمناة النهري شكل حرا اتخا -3

 تكو  األشكال األرضية؛ كالجنادل والشالالت. -4

 

 ميزات النهر في مرحلة النضج؟ مـا# 

 يكو  االنحدار ألل مما عليه في مرحلة الشباب. -1

 داد فاعلية الحت الجانبي عل  الحت الرأسي.زت -2

 .Uتتخذ المناة أو الممطع العرضي للمناة النهري شكل حرا  -3

 .(السهول الفيضية)تظهر األشكال األرضية  -4
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 يتميز النهر في مرحلة الشيخوخة. بماذا# 

 فتمل سرعة المياه الجارية ويبدأ بعملية الترسيب. ،يميل السطح إل  اإلستواء -1

ا بي  عمليات الحت والترسيب. -2  يكو  التواز  واضحا

 كالبحيرات الكوعية. ؛تظهر الثنيات في المجرى وما يرتبط بها م  أشكالها -3

 يمل عدد الروافد الرئيسة ممارنة بمرحلة النضج. -4

 يبلغ الوادي النهري ألص  اتساع له. -5

  اوات.تظهر أشكال اإلرساب النهري؛ كالسهول الفيضية والدلت -6

 

 .(سؤال وزاري) ألشكال أرضية ناتجة ع  اإلرساب النهري أ ِط أمثسة# 

 والدلتاوات. -2 .السهول الفيضية -1
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه األرلام اآلتٌة# 

  (. 2،  1)  شالالت مائية -

  (. 5،  4،  3 )دلتاوات  -

 . ( 8،  7،  6)  حضارات جنوب شرق آسيا المديمة أنهار نشؤت فيها -

 (.  11،  10،  9)  سالسل جبلية ومرتفعات شاهمة جاذبة لمتسلمي الجبال -

 (. 31،  21 )ضارات لديمة نشؤت في مناطك السهول الفيضية ح -

 .( 15،  14) مغارات نتجت ع  عمليات التعرية المائية  -

 (. 16ية الريحية ) مولع سياحي نتج ع  عمليات التعر -

 
 

 دلتا السند في باكستا  3 شالالت فتكوريا 2 شالالت نياجارا 1

 نهر السند USA 6دلتا الميسسبي في  5 دلتا نهر التيبر في إيطاليا 4

 جبال همااليا 9 النهر األصفر 8 نهر الكنج 7

 الحضارة المصرية المديمة 12 جبال األلب 11 جبل كلمنجارو 10

 مغارة برلش 15 مغارة جعيتا 14 بالد الرافدي   حضارات 13

   التشكيالت الصخرية في والية أريزونا 16
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 : ، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه األرلام اآلتٌةاألردنادرس خرٌطة # 

  (. 2،  1) الموالع السياحية ناتجة ع  عمليات التعرية الريحية  -

  (. 4،  3 )الموالع السياحية ناتجة ع  عمليات التعرية المائية  -

 . ( 6 ، 5 ) مسطحات مائية -

 

 التشكيالت الصخرية في البادية األردنية 2 صحراء رم 1

 مغارة برلش 4 خانك الموجب 3

 خليج العمبة 6 البحر المتوسط 5
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 الثالثةاألسـةسة الموضو ٌـة لسوحـدة 
 

 م الذي يدرس أشكال األرض، هو:# العل

 الجيولوجيا. د ( .إثنوجيولوجيا ج( .الجيومورفولوجيا ب( الهيدروجيولوجيا. أ (

 

  :لصخور الصلبة عالية المماومة للعوامل الخارجية# م  ا

 .البازلت د ( .مفحال ج( .الجير ب( .الرمل أ (

 

 (سؤال وزاري) األرض:# م  العوامل الباطنية التي تعمل عل  تشكيل معالم سطح 

 .األمواج د ( .البراكي  ج( .الرياح ب( .الجليد أ (

 

  (سؤال وزاري) # م  األمثلة عل  جبال البركانية سلسلة جبال:

 .أطلس التل د ( .األندونيسية ج( .األمانوس ب( .زاغروس أ (

 

  (سؤال وزاري) # نشؤت أخفض نمطة عل  اليابس )البحر الميت( نتيجة لحركات:

 .جيومورفولوجية د ( .إلتوائية ج( .بركانية ب( .صدعية باطنية أ (

 

  (سؤال وزاري) # نشؤت أخفض نمطة عل  اليابس )البحر الميت( نتيجة:

 .عوامل جيومورفولوجية د ( .حركة إلتوائية ج( .حركة صدعية باطنية ب( .نشاط بركاني أ (

 

  (ؤال وزاريس) # المصدر األساس للبيانات الجيومورفولوجية:

 .المرئيات الفضائية د ( .الصور الجوية ج( .العمل الميداني ب( .الخرائط أ (

 

# الخرائط التي تمثل عنصر االرتفاع ع  طريك خطوط تصل بي  المنناطك المتسناوية فني االرتفناع هني 

  (سؤال وزاري) الخرائط:

 .الطبيعية د ( .االلتصادية ج( .الطبوغرافية ب( .السياسية أ (

 

( 4م( وعدد الخطوط الفرعية بينهما ) 100# إذا عملت أ  فرق االرتفاع بي  خطي كنتور رئيسي  يبلغ )

  (سؤال وزاري) خطوط فو  ليمة الفاصل الكنتوري يبلغ:

 .م 100 د ( .م 50 ج( .م 25 ب( .م 20 أ (

 

( فاحسب 3ية بينهما )م( وعدد الخطوط الفرع 150# إذا عملت أ  الفرق بي  خطي كنتور رئيسي  يبلغ )

  كم تبلغ ليمة الفاصل الرأسي:

 .م 75 د ( .م 50 ج( .م 25 ب( .م 20 أ (
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  (سؤال وزاري) # تبلغ ليمة الفاصل الرأسي في الخريطة الكنتورية المجاورة:

  .م 3 أ (

 

  .م 25 ب(

  .م 20 ج(

  .م 50 د (

 

 

ا مغل# عندما تؤخذ خطوط الكنتور  ا وتتزايد الميم نحو الداخل، فونها تدل عل شكالا حلميا  (سؤال وزاري) :ما

 .وادي د ( .مناطك ما بي  األودية ج( .منخفض أرضي ب( .مرتفع أرضي أ (

 

ا وتتنالص الميم نحو الداخل، فونها تدل عل # عندما تؤخذ خطوط الكنتور  ا مغلما   :شكالا حلميا

 .وادي د ( .بي  األودية مناطك ما ج( .منخفض أرضي ب( .مرتفع أرضي أ (

 

سرؤال ( وتتزايد ليمها نحو الخارج، فونها تدل عل : ) ٨و ٧شكل الرلمي  ) # عندما تؤخذ خطوط الكنتور 

  (وزاري

 .وادي د ( .مناطك ما بي  األودية ج( .منخفض أرضي ب( .مرتفع أرضي أ (

 

نحننو الخننارج، فونهننا تنندل علنن :  ( وتتنننالص ليمهننا ٨و ٧شننكل الننرلمي  ) # عننندما تؤخننذ خطننوط الكنتننور 

  (سؤال وزاري)

 .وادي د ( .مناطك ما بي  األودية ج( .منخفض أرضي ب( .مرتفع أرضي أ (

 

# مصدر المعلومات الذي يتميز بالدلة والسرعة في تحليل البيانات وتمنديم معلومنات وفينرة عن  األرض، 

  (سؤال وزاري) سطح األرض: ويساعد عل  المرالبة المستمرة للتطورات التي تحدم لظواهر

 .نظم المعلومات الجغرافية د ( .تمنية االستشعار ع  ب عد ج( .الدراسة الميدانية ب( .الخرائط أ (

 

سرؤال ) # عملية انفصال وتفتت للصخور دو  حدم أي تغيرات في خصائصها الكيميائية ي عد تعرينا لنـ:

  (وزاري

 .التجوية العضوية د ( .التجوية الكيميائية ج( .التجوية الميكانيكية ب( .التجوية أ (

 

  (سؤال وزاري) # تنشط التجوية الكيميائية في المناطك:

 .الحارة الجافة د ( .الرطبة الدافئة ج( .المعتدلة ب( .المطبية الباردة أ (
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فر # عندما يتجمد الماء الموجود في الفواصل والشموق الصخرية بسبب انخفاض درجة الحرارة ع  الص

  (سؤال وزاري) المئوي، فا  حجم الماء يزداد بممدار:

 .%15 د ( .%12 ج( .%9 ب( .%6 أ (

 

  (سؤال وزاري) # يزداد حجم الماء عندما يتجمد بنسبة:

 .%13 د ( .%11 ج( .%9 ب( .%7 أ (

 

واحنندة  # هنننان العدينند منن  العوامننل المننإثرة فنني عمليننات التجويننة، منن  بنني  العبننارات اآلتيننة فمننط عبننارة

 (سؤال وزاري) صحيحة:

 .تإثر درجة االنحدار في سرعة ونوعية عملية التجوية أ (

 .الصخور الصبلة ألل م  مماومة التجوية م  الصخور اللينة ب(

 .يمل نشاط التجوية عل  السفوح شديدة االنحدار ج(

 .المناطك لليلة االنحدار ألل عرضه للتجوية الكيميائية د (

 

  (سؤال وزاري) المناخ تؤثيرا في نشاط التجوية في المناطك الجافة والرطبة:# م  أهم عناصر 

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

 

 (سؤال وزاري) # أكثر العوامل المإثرة في شدة عمليات التجوية هي:

 .الحرارة والضغط الجوي د ( .األمطار والرياح ج( .الحرارة والرياح ب( .األمطار والحرارة أ (

 

ملم(  1500# باالعتماد عل  الشـكل المجاور، تبلغ شدة التجوية الكيميائية عندما يكو  معدالت اإلمطار )

 (سؤال وزاري)( درجة مئوية: 10ومعدل درجـة الحرارة )

 .ضعيفة جداا  أ (

 

 .ضعيفة ب(

 .معتدلة ج(

 .شديدة د (
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 ملم(  1000( درجـة مئويـة ومعدالت اإلمطار )10 -عندما تكو  درجـة الحرارة )# في الشـكل المجاور 

 (سؤال وزاري) فا  التجوية الميكانيكية تكو :

 

  .ضعيفة جداا  أ (

  .ضعيفة ب(

  .معتدلة ج(

  .شديدة د (

 

لليلنة االنحندار نتيجنة # الشكل األرضي الناتج ع  التجوية الكيميائية والذي ينتشر فوق األسطح المكشوفة 

  (سؤال وزاري) للتفاوت في تآكل الصخر ي عرا بـ:

فر التجوية ج( .الحطام الصخري ب( .التربة أ (  .لباب التمشير د ( .ح 

 

# األشكال األرضية التي تنتشر فوق السطوح الصخرية المكشوفة لليلة االنحدار نتيجنة للتفناوت فني تآكنل 

  (سؤال وزاري) الصخر هي:

فر التجوية ب( .الحطام الصخري أ ( فر التذرية د ( .لباب التمشير ج( .ح   .ح 

 

# تتكو  التربة نتيجة تجوية وتفتت الصخور وتحلل المواد العضوية إل  حطام وذرات ويزداد س مكها في 

  (سؤال وزاري) المناطك:

 .المطبية د ( .المعتدلة ج( .الرطبة الحارة ب( .الجافة الحارة أ (

 

  (سؤال وزاري) د س من التربة في المناطك:# يزدا

 .المطبية د ( .المعتدلة ج( .الصحراوية الجافة ب( .الرطبة الحارة أ (

 

# تنشؤ بفعل التجوية ع  طريك التفتت أو اإلذابة ويزداد حجمها باستمرار نتيجة تجمع الرطوبة في داخلها 

  (سؤال وزاري) وما تموم به عملية التميإ:

 .لباب التمشر د ( .التربة ج( .الحطام الصخري ب( .جويةحفر الت أ (

 

  (سؤال وزاري) # الوسيلة التي تنمل الرياح م  خاللها الجزء األكبر م  حمولتها، هي:

 .المفز د ( .الجر ج( .الزحا ب( .التعلك أ (
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  (سؤال وزاري) # العملية التي لها الدور األكبر في الحت الريحي، هي:

 .االنحراا د ( .الزحا ج( .المفز ب( .التعلك أ (

 

  (سؤال وزاري) # تموم الرياح بنمل المواد األكبر حجما م  خالل المفز حيم تنمل ما نسبته:

 .%95 د ( .%85 ج( .%75 ب( .%50 أ (

 

  (سؤال وزاري) # وسيلة النمل الوحيدة التي تسلكها أكثر الرمال خشونة، هي:

 .الزحا د ( .فزالم ج( .التعلك ب( .السحب أ (

 

  (سؤال وزاري) # طريمة النمل الوحيدة التي تسلكها أكثر الرمال خشونة أثناء نمل الرياح لحمولتها، هي:

 .الدحرجة د ( .الزحا ج( .السحب ب( .التعلك أ (

 

  (سؤال وزاري) # م  األشكال األرضية الناشئة ع  الحت والتذرية الريحية:

 .صحاري العرق د ( .اللويس ج( .نبانال ب( .الشواهد الصخرية أ (

 

  (سؤال وزاري) # تطلك ظاهرة الفطر عل :

فر التجوية ب( .التالل الصخرية أ ( فر التذرية ج( .ح   .الموائد الصخرية د ( .ح 

 

# إ  األشننكال األرضننية التنني تحنندم نتيجننة نحننت الرينناح المحملننة بالرمننال والطبمننات الصننخرية اللينننة 

  (سؤال وزاري) د تلن الصخور مما يإدي إل  تآكل الطبمات اللينة عند الماعدة ت سم :الموجودة عند لواع

 .التالل الصخرية المعزولة د ( .ظاهرة الفطر ج( .الِحماد ب( .المنخفضات الصحراوية أ (

 

ند # األشكال األرضية التي تحدم نتيجة حت الرياح المحملة بالرمال للطبمات الصخرية اللينة الموجودة ع

  (سؤال وزاري) لواعد هذه الصخور هي:

فر التذرية ج( .الموائد الصخرية ب( .الشواهد الصخرية أ (  .الصحاري الحجرية د ( .ح 

 

  (سؤال وزاري) # األسطح المستوية المرصوفة بحجارة ذات زوايا حادة تعرا بـ:

 .الموائد الصخرية ب( .الشواهد الصخرية أ (

 .المنخفضات الصحراوية د ( .(ريةالحماد )الصحاري الحج ج(

 

  (سؤال وزاري) # م  األشكال األرضية الناشئة ع  التعرية الريحية:

 .تالل صحراوية د ( .صحاري العرق ج( .النبان ب( .اللويس أ (
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  (سؤال وزاري) # الكثبا  الرملية التي تنشؤ في المناطك التي تهب عليها الرياح باتجاه واحد هي الكثبا :

 .النبان د ( .الكثبا  النجمية ج( .الكثبا  الهاللية ب( .الكثبا  الطولية (أ 

 

  (سؤال وزاري) # الكثبا  الرملية التي تنشؤ نتيجة وجود رياح م  اتجاهي :

 .السيا د ( .النجمية ج( .الطولية ب( .الهاللية أ (

 

ناوب الرياح في هبوبها في اتجاهات عدة # الكثبا  الرملية التي لها لمة واحدة وتظهر في المناطك التي تت

  (سؤال وزاري) هي:

 .العرضية د ( .الطولية ج( .النجمية ب( .الهاللية أ (

 

سرؤال ) # الكثبا  الرملية التي تتناوب الرياح في هبوبها من  اتجاهنات عندة ولهنا لمنة واحندة هني الكثبنا :

  (وزاري

 .بانالن د ( .النجمية ج( .الطولية ب( .الهاللية أ (

 

  (سؤال وزاري) وشمال غرب الهند هي الكثبا : تركمانستا # الكثبا  الرملية التي تنتشر في 

 .كثبا  السيا د ( .الكثبا  الطولية ج( .الكثبا  النجمية ب( .الكثبا  الهاللية أ (

 

 (سؤال وزاري) # يسم  السطح السفلي لمجرى النهر:

 .حوض النهر د ( .النهر مجرى ج( .سرير النهر ب( .لاع النهر أ (

 

  (سؤال وزاري) # أخفض نمطة في أجزاء الحوض النهري هي منطمة:

 .الماع د ( .الروافد ج( .السرير ب( .المصب أ (

 

  (سؤال وزاري) # أخفض نمطة في أجزاء الحوض النهري التي تتجمع فيها المياه، هي:

 .روافدال د ( .المصب ج( .المجرى النهري ب( .سرير النهر أ (

 

  (سؤال وزاري) # العملية التي يتم فيها تشكل المسم األكبر م  الحمولة النهرية:

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

 

  (سؤال وزاري) # ينمل النهر معظم حمولته ع  طريك:

 .التعلك د ( .السحب ج( .الجر ب( .اإلذابة أ (
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  (سؤال وزاري) الجزء األكبر م  حمولة النهرية، هي:# الطريك التي يتم فيها نمل 

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

 

  (سؤال وزاري) # االنحدار المفاجئ في مجرى النهر ي سم :

 .البحيرات الكوعية د ( .الخوانك ج( .الجنادل ب( .الشالالت أ (

 

  (سؤال وزاري) # تمع شالالت نياجارا عل  نهر:

 .ريوجراند د ( .المسيسيبي ج( .سا  لورنس ب( .الزامبيزي ( أ

 

  (سؤال وزاري) # تمع شالالت فكتوريا عل  نهر:

 .األمازو  د ( .الزمبيزي ج( .المسيسيبي ب( .سا  لورانس أ (

 

  (سؤال وزاري) # الشكل األرضي الناتج ع  الحت النهري ويتميز بشدة انحدار جوانبه وع ممه ي عرا بـ:

 .الشالالت د ( .الجنادل ج( .البحيرات الكوعية ب( .الخوانك ( أ

 

  (سؤال وزاري) # جزء م  مجرى النهر يتميز بشدة انحدار جوانبه وع ممه بالنسبة إل  اتساعه يمثل:

 .البحيرات الكوعية د ( .الجنادل ج( .الخوانك ب( .الشالالت أ (

 

 (سؤال وزاري) سيب النهري:# م  األشكال األرضية الناتجة ع  عملية التر

 .الخوانك د ( .السهل الفيضي ج( .الجنادل ب( .البحيرات الكوعية أ (

 

  # م  األمثلة عل  الدلتاوات التي تشبه الموس أو المثلم:

 .دلتا نهر المسيسيبي د ( .دلتا نهر النيل ج( .دلتا نهر األمازو  ب( .دلتا نهر التيبر أ (

 

  ة، وم  األمثلة عل  تلن األشكال ما يتخذ شكل الموس أو المثلم مثل:# تؤخذ الدلتا أشكال عد

 .دلتا نهر المسيسيبي د ( .دلتا نهر التيبر ج( .دلتا نهر السند ب( .دلتا نهر األمازو  أ (

 

  (سؤال وزاري) # م  األمثلة عل  الدلتاوات التي تؤخذ النمط المدبب:

 .دلتا نهر المسيسيبي د ( .دلتا نهر النيل ج( .دلتا نهر السند ب( .دلتا نهر التيبر أ (

 

  (سؤال وزاري) # تمع دلتا نهر التيبر في:

 .هولندا د ( .إيطاليا ج( .فرنسا ب( .ألمانيا أ (
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  (سؤال وزاري) # م  األمثلة عل  الدلتاوات التي تؤخذ الشكل اإلصبعي:

 .دلتا نهر المسيسيبي د ( .تيبردلتا نهر ال ج( .دلتا نهر السند ب( .دلتا نهر النيل أ (

 

# م  وضع نموذج بناء عل  العامل الزمني الذي يبي  تطور األشنكال األرضنية فني ثنالم مراحنل أطلنك 

   (سؤال وزاري)عليها اسم دورة التعرية النهرية، هو: 

 .أرسطو د ( .ديفز ج( .رودلا كيلي  ب( .راتزل أ (

 

 ل البحينرات الكوعينة علن  جواننب المجنرى النهنري، هني مرحلنة:# المرحلة النهرية التني يبندأ فيهنا تشنك

  (سؤال وزاري)

 .الشيخوخة د ( .النضج ج( .الشباب ب( .النشؤة أ (
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 الرابعة الوحدة

 

 الجغرافيا السياسية
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 ممدمة فً دراسة الجغرافٌا السٌاسٌة

الجغرافينا البشنرية يهنتم بدراسنة الممومنات الطبيعينة م  : هي فرع (سؤال وزاري) الجغرافٌا السٌاسٌة# 

 .وتؤثير ذلن في لوتها السياسية وعاللاتها الخارجية ،والبشرية للدولة وتنظيمها الداخلي

 

 عل  اهتمام العلماء والفالسفة في دراسة موضوع الجغرافيا السياسية. أ ـط أدلة# 

لدولنة المسننتمدة منن  تننواز  ثرواتهننا وعنندد ق.م( يعنند أول منن  كتننب عنن  لننوة ا 322 - 383أرسنطو ) -1

 . كالت الحدود السياسية بي  الدولشائا الدولة ومظسكانها، كما تناول و

ه الدولة بالكائ  الحي شبم( كتب في الجغرافيا السياسية في ممدمته، حيم 1405 - 1342اب  خلدو  ) -2

 . يخوخةشج والضؤة والنشالذي يمر بمراحل حياته التي تتمثل في الن

الجغرافينا )أول مإلنا يحمنل عننوا   ةل في كتابضم( يرجع إليه الف1904 - 1844فردرين راتزل ) -3

 والوفاة.  ،والنمو ،مر بمراحل الميالديكائ  حي أشبه بالدولة  عدلد ، وم1897عام  (السياسية

  كيلي .عل  يد العالم رودلا  م1899طلح الجيوبولتين عام صظهر م -4

 

 ماء الذي  شبهوا الدولة بالكائ  الحي.أبرز العل سـم# 

 راتزل. فردرين -2 خلدو . اب  -1

 

حدد هرذ  ، أنه يوجد فروق بينهما إال بالجيوبوليتن السياسية الجغرافيا تربط التي العاللة م  الرغم عل # 

 .الفرولال

 بالجٌوبولٌتن السٌاسٌة الجغرافٌا 

  سى ماذا تموم
والبشرية  تهتم بتحليل الممومات الطبيعية

 للدولة

 

تموم بالدراسة نفسها، إضافة إل  مطالبها 

 في مجال السياسة الخارجية

 تضع تصوراا لمستمبل الدولة تدرس إمكانات الدولة الفعلية الةدف منةا

ا كيان بوصفها لدولة  الإتنظر  نظرتةا لسدولة ا كائن بوصفها لدولة  الإتنظر  اا ثابت ا ا حي ا  ا
 

تعددة،  # ترتبطة الجغرافيا  .اذكرهاالسياسية بعلوم م 

 االلتصاد.و -3 العلوم السياسية.و -2 التاريخ. -1
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 .(سؤال وزاري) أهداا الجغرافيا السياسية اذكر# 

 دراسة الممومات الطبيعية والبشرية للدولة. -1

 تحديد عناصر الموة والضعا للدولة. -2

 ل لها.التعريا بالمشكالت السياسية والتراح الحلو -3

 تمديم البيانات والمعلومات الجغرافية لصانع المرار. -4

 

 تشتمل المجاالت التي تدرسها الجغرافيا السياسية.  سى ماذا# 

 النظام العالمي الجديد. -2 الدولة. -1

 

مجراالل دراسرة الدولرة  امرف" تدرس الجغرافيا السياسية الدولة بوصفها وحدة سياسية تتمتع بالسنيادة "، # 

 .الجغرافٌا السٌاسٌة فً

 السياسات العامة للدولة وعاللاتها الخارجية. -2 الخصائص الطبيعية والبشرية. -1

  .هاأو ضعف الدولة تحليل لوة -3

 

: هو نظام يرتكز عل  هيمنة الندول المتمدمنة علن  منوارد وممندرات الندول األلنل النظام العالمً الجدٌد# 

 .نمواا 

 

 .اذكرهاالجديد عدد م  المجاالت الفرعية،  # يرتبط بالنظام العالمي

 العولمة. -3 األحالا العسكرية. -2 التكتالت االلتصادية. -1 

 

 .(سؤال وزاري) لتكتالت التصادية أمثسة أ ـطِ # 

 منظمة التجارة العالمية )الجات(. -2 السوق األوروبية المشتركة. -1

 

 لحلا عسكري. أ ـط مثال# 

 ناتو(.حلا شمال األطلسي )ال

 

المنر  العشنري ، وتعنني إزالنة الحنواجز التسنعينات من  ظهرت منذ منتصا  :(سؤال وزاري) العولمة# 

ا  ع  طريكوالحدود السياسية بي  الدول  ا  هيمنة الدول الموية التصاديا ا  وثمافيا ا  ومعرفيا عل  الدول  واجتماعيا

  األخرى.
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ل  مساحة محددة م  سطح األرض، يمنيم عليهنا عندد هي وحدة سياسية تموم ع :(سؤال وزاري) الدولة# 

 م  السكا ، وتحكمها سلطة عليا تدير شإونها وتتمتع بالسيادة الداخلية والخارجية.

 

ا للنظام السياسي واإلداري. حـدد#   أنواع الدولة تبعا

 الدولة االتحادية المركبة )الالمركزية(. -2 الدولة الموحدة )المركزية(. -1

 

(: هي الدولة التي يوجد فيها مجلس نيابي واحد وحكومة واحدة تسيطر علن  المركزٌة) الموحدةالدولة # 

 السلطات المحلية في ألاليم الدولة جميعها.

 

 أمثلة لدول موحدة )مركزية(. أ ـط# 

 فرنسا. -3 اليابا . -2 األرد . -1

 

 أنواع الدولة االتحادية المركبة )الالمركزية(. حـدد# 

 الدولة الكونفدرالية. -2 الفدرالية. الدولة -1

 

مسمة إلن  وحندات إدارينة، كالوالينات أو المحافظنات، وتتمتنع باالسنتمالل الدولة الفدرالٌة#  : هي الدولة م 

 الذاتي باستثناء الشإو  المالية والدفاع.

 

 أمثلة لدول فدرالية. أ ـط# 

 واالمارات العربية المتحدة. -2 أستراليا. -1

 

بعنض فينه حينم تتنول  السنلطة المركزينة ب: هي انضمام دولتي  أو أكثنر فني اتحناد الكونفدرالٌة الدولة# 

 مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها المانونية وسيادتها الخارجية والداخلية. ،الصالحيات

 

 مثال لدولة كونفدرالية. أ ـط# 

 االتحاد األوروبي.

 

 درالية.مثال لدولة كونفدرالية تحولت إل  دولة ف أ ـط# 

 سويسرا.
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 بي  الدول الفدرالية والكونفدرالية م  حيم: لارن# 

 الدول الكونفدرالٌة الدول الفدرالٌة 

خصاةص 
 الدول

 

مسنمة إلن  وحندات إدارينة،  -1 هي الدولنة م 

 كالواليات أو المحافظات.

تتمتع باالستمالل الذاتي باستثناء الشإو   -2

 المالية والدفاع.

 

دولتنني  أو أكثننر فنني اتحنناد هنني انضننمام  -1

حيننننم تتننننول  السننننلطة المركزيننننة بعننننض 

 الصالحيات.

تحنننتفظ كنننل دولنننة بشخصنننيتها المانونينننة  -2

 وسيادتها الخارجية والداخلية.

 االتحاد األوروبي أستراليا واالمارات العربية المتحدة أمثسة

 

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

  (. 2،  1موحدة )مركزية( ) دول  -

  (. 4،  3 فدرالية )اتحادية دول  -

  (. 5)  كونفدراليةاتحادية  منطمة -

  (. 6فدرالية )  كونفدرالية تحولت إل  دولة دولة -
 

 
 

 أستراليا 3 مصر 2 اليابا  1

 سويسرا 6 االتحاد األوروبي 5 االمارات العربية المتحدة 4
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 الحدود السٌاسٌة

ا  : هننيدودالحرر # ظنناهرة جغرافيننة يمننوم اإلنسننا  بتخطيطهننا علنن  الخريطننة وتحدينندها علنن  الطبيعننة وفمننا

 السياسية وااللتصادية والعسكرية. هلمصالح

 

تحدد مساحة الدولنة التني تمنارس و ة،طريهي خطوط ترسم عل  الخ:(سؤال وزاري) الحدود السٌاسٌة# 

ا.والتي ي   ،عليها سيادتها  عترا بها دوليا

 

 مجاالت الحدود السياسية للدولة. دد ـ# 

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

  وبحرية(. ،وباطنية ،مجال الموارد )سطحية -3

 

 ،وتمثنل منناطك نفنوذ تفصنل بني  الندول ،هني منناطك لنم تكن  تابعنة لدولنة منا: (سرؤال وزاري) التخوم# 

 .الجبلية تالصحاري والمرتفعايصعب اجتيازها واالستيطا  بها، كو

 

ا مميننزاا للفصننل بنني  حنندود النندول  مبراطوريننات فنني العصننور المديمننة اإل وأ# كانننت التخننوم تمثننل طابعننا

 .اذكر أبرزهاوالوسط ، 

 .الدولة العربية اإلسالمية -2 .األمبراطورية البيزنطية -1

 

 .(سؤال وزاري)بي  التخوم والحدود السياسية  لارن# 

 حدود السٌاسٌةال التخوم

 خطوط وهمية تفصل بي  الدول مناطك جغرافية ذات مساحة ممتدة

 تستند إل  المعاهدات أو االتفاليات بي  الدول ال تستند إل  معاهدات أو اتفاليات بي  الدول

 ظاهرة تتعرض للتغير واالختفاء والظهور  ظاهرة طبيعية ثابته
 

 

 

 عوامل نشؤة الحدود السياسية. اذكر# 

 الحروب. -3 تمسيم االستعمار للمستعمرات. -2 المعاهدات. -1

 

 ظهرت الحدود السياسية بي  الدول نتيجة إبرام معاهدات بينها. فسر# 

 لمنع حدوم اعتداء دولة لوية عل  جارتها الضعيفة.

 

 نشؤت الحدود السياسية في لارتي آسيا وافريميا. كٌف# 

 ا.مم  تمسيم االستعمار األوروبي له
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 نشؤت الحدود السياسية بي  دول شرق أوروبا. كٌف# 

 م  الحرب العالمية الثانية.
 

 

 

ا م  ال اذكر#   .(سؤال وزاري)الرئيسية للحدود السياسية وظائا أربعا

 الوظيفة األمنية. -2 الفصل بي  الدول. -1

 الوظيفة المانونية. -4 الوظيفة االلتصادية. -3

 

 يسي بالفصل بي  الدول.تموم الحدود بدور رئ فسر# 

 ع  طريك اتفاليات ومعاهدات موثمة.  -1

 وخرائط مفصلة تنتشر عليها نماط العبور ومراكز الحراسة والمنافذ الجمركية. -2

 

 الوظائا األمنية للحدود السياسية. حـدد# 

امة تحصنينات للدولة إجراءات الحماية والحفاظ عل  أراضيها ومواردها وأم  سكانها بولالحدود توفر  -1

 عسكرية ودفاعية.

 منع االعتداءات الخارجية والتسلل إل  أراضيها. -2

 

 لوظائا أمنية للحدود السياسية. أ ـط أمثسة# 

 أليم سور الصي  العظيم في العصور المديمة بهدا صد هجمات المغول. -1

 ألامت فرنسا خط ماجينو عل  حدودها الشرلية مع ألمانيا. -2

 م.1967ثر حرب حزيرا  عام إإلسرائيلي خط بارليا عل  الضفة الشرلية لمناة السويس ألام العدو ا -3

 

 .(سؤال وزاري)نظرية الحدود اآلمنة للدولة  ضعا فسر# 

  .بسبب التطور التمني في فنو  الحرب -1

 صناعة السالح م  حيم المدى والسرعة والفاعلية.وتطور  -2

 

 سياسية.اللتصادية للحدود الا األهميةبٌن # 

 نصيب كل دولة م  الموارد والثروات االلتصادية. الدول بي لحدود السياسية اتحدد  -1

 موم الدول بتعيي  حدودها بدلة حت  تحول دو  حدوم منازعات بي  الدول حول استثمار الموارد.ت -2

 السلع عبر حدودها لمنع التهريب. تدفك في تمكي  الدولة م  مرالبةالحدود سهم ت -3

 فرض الرسوم الجمركية عل  السلع المستوردة لحماية منتجاتها المحلية. -4
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 .(سؤال وزاري)   حدودها بدلةيالدول بتعياهتمام  فسر# 

حت  ال تمع المنازعات بي  الدول حول استثمار الموارد الطبيعية، كما حدم بني  فرنسنا وألمانينا حنول  -1

 وري .والللزاس األاستثمار معد  الحديد في منطمتي 

 السلع عبر حدودها لمنع التهريب.تدفك في تمكي  الدولة م  مرالبة الحدود تسهم  -2

 فرض الرسوم الجمركية عل  السلع المستوردة لحماية منتجاتها المحلية. -3

 

 لدول تنازعت حدوديا فيما بينها لسبب التصادي.   أ ـط مثال# 

 لزاس واللوري .في منطمتي األستثمار معد  الحديد تنازعت فرنسا وألمانيا حول ا

 

 تميم الدولة عل  حدودها المحاجر الصحية ونماط التفتيش الصحي. فسر# 

لمنع دخول األمراض المادمة م  الخارج ع  طريك األفراد والحيوانات التي تتسبب في انتشار األمنراض 

 داخل حدود الدولة.

  

 األهمية المانونية للحدود السياسية.بٌن # 

األفنننراد والمإسسنننات اإلدارينننة علننن  و ،لنننة مننن  فنننرض المننواني  الخاصنننة بهنننا علننن  أراضننيهاتمكنن  الدو

وااللتصننادية والثمافيننة فيهننا ضننم  حنندودها السياسننية منن  حيننم المننواني  المتعلمننة بالضننرائب والجنسننية 

 والعموبات. 
 

 

 

 أنواع الحدود السياسية. حـدد# 

 حدود الحضارية.ال -3 الحدود الهندسية. -2 الحدود الطبيعية. -1

 

تسننتند إلنن  معننالم طبيعيننة واضننحة؛ و ،: هنني حنندود تظهننر علنن  الخريطننة السياسننيةالحرردود الطبٌعٌررة# 

 كالسالسل الجبلية والمسطحات المائية )أنهار، وبحار، وبحيرات(.

 

 أنواع الحدود الطبيعية.  حـدد# 

 )أنهار، وبحار، وبحيرات(. الحدود المائية -2 الحدود الجبلية.  -1

 

 مميزات الحدود الجبلية.  وضح# 

 .(سؤال وزاري) التي تفصل بي  الدول تعد الحدود الجبلية أفضل أنواع الحدود فسر# 

ا دفاعية للدولة. -2 أنها حدود دائمة وثابته.  -1  وتشكل خطوطا

 ة. وتعد م  أفضل أنواع الحدود التي تفصل بي  الدول ألنها تتناسب مع امتداد السالسل الجبلي -3
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 .(سؤال وزاري)واع الحدود التي تفصل بي  الدول تعد الحدود الجبلية م  أفضل أن فسر# 

 ألنها تتناسب مع امتداد السالسل الجبلية.

 

 لحدود جبلية. أ ـط أمثسة# 

 .كم( 3500التي تمتد مسافة تزيد عل  ) جبال الهيماليا بي  الهند والصي  -1

 بي  التشيلي واألرجنتي .حداا فاصالا التي تشكل سالسل جبال األنديز  -2

ا فاصالا  ينيهريجبال الب -3 ا طبيعيا  بي  فرنسا وإسبانيا.التي تشكل حداا سياسيا

 .وسويسرا بي  حدود فرنسا وإيطالياالتي تفصل سالسل جبال األلب  -4

 

 أنواع الحدود المائية.  حـدد# 

 .البحيرات -3 الحدود البحرية. -2 الحدود النهرية.  -1

 

تستند إل  معالم طبيعية نهرية، وتتميز ، و: هي حدود دائمة تظهر عل  الخرائط السياسيةالحدود النةرٌة# 

ا م  أي اعتداء خارجي. ا دفاعيا  بوضوح مالمحها الطبيعية عل  سطح األرض، وتشكل خطا

 

 مميزات الحدود النهرية.  وضح# 

 تتميز بوضوح مالمحها الطبيعية عل  سطح األرض. -1

ا م  أي اعتداء خارجي. -2 ا دفاعيا  وتشكل خطا

 

 لحدود نهرية. أ ـط أمثسة# 

 جنوب افريميا وناميبيا.أراضي بي  الذي يفصل نهر األورانج  -1

منيالا(  1947التي تمتد منع الحندود النهرينة مسنافة )بي  الواليات المتحدة األمريكية والمكسين الحدود  -2

 .ميالا( مع نهر كولورادو في ألص  الغرب 20متداده إل  )الذي يصل ا نهر ريوجراندعل  طول 

 

 يواجه ترسيم الحدود النهرية مشكالت عدة. فسر# 

 .اذكر أبرزها# تواجه الحدود النهرية وترسيمها مشكالت عدة خاصة في المناطك المؤهولة بالسكا ، 

وتظهنر الحاجنة إلن  تعنديل  ،لمما يثير الخالفات بني  الندو ؛بسبب تغير األنهار مجاريها بشكل مستمر -1

 الحدود بينها. 

 ظهور مشكلة تماسم المياه بي  الدول الوالعة عل  ضفتي النهر. -2

 

 (.سؤال وزاري) الحدود النهريةطرق تحديد  أذكر# 

 رسم خط وسط مجرى النهر. -2 تتماش  الحدود مع إحدى ضفتي النهر. -1

ا م  لاع النه -3  التحكيم الدولي. -4 .(ر )محور الواديرسم خط مع أكثر النماط ع مما
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 .تتماش  مع إحدى ضفتي النهر لحدود النهرية أ ـِط مثال# 

 حدود نهر بوج بي  بولندا ودولتي أوكرانيا وبيالروسيا.

 

ا م  لاع النهر )محور الوادي(.أكثر النماط ع  رسمت م   لحدود النهرية أ ـِط مثال#   مما

 طول نهر الراي . الحدود بي  فرنسا وألمانيا عل 

 

ددت بالتحكيم الدولي. لحدود النهرية أ ـِط مثال#   ح 

وانتهنت المشنكلة بنالتحكيم الندولي  ،الحدود النهرية بي  األرجنتي  وتشيلي التي تغيرت بتغير مجرى النهنر

 تشيلي. ةصلحمم ل1966في عام 

 

 .وسط مجرى النهر ترسم لحدود النهرية أ ـِط مثال# 

 المكسيكية عبر نهر ريوجراند. الحدود األمريكية

 

 يعد نهر ريوجراند م  أكثر األمثلة تعبيراا ع  المشكالت الحدودية النهرية. فسر# 

ذات مسننار متعنرج بمولننع هني و ،سننهول فيضنية واسننعة يشنكلها النهننرأل  النهنر يعبننر فني الشننرق ويمنر ب

   ة تمسيم األراضي بي  الدولتي .ونتج ع  ذلن إعاد ،متغير؛ مما أدى إل  تغير مجرى النهر بسبب الطمي

 

: ظهرت فكرة ترسيم الحدود البحرية في المر  السابع عشر في كتابات العالم البريطاني الحدود البحرٌة# 

لندول   النإ)جو  سلدي ( التني تناولنت ضنرورة رسنم حندود البحنار وإسنناد المسنإولية األمنينة والسياسنية 

طلة عليها، حيم بدأ الترسيم الدول  م.1958ي للحدود البحرية باتفاليات األمم المتحدة المولعة في الم 

 

 .اذكرها# تمسم المياه البحرية إل  ثالثة ألسام بحسب مستواها )عممها(، 

 المياه اإللليمية. -1

 المنطمة االلتصادية الخالصة. -2

 المياه الدولية )أعلي البحار(. -3

 

ر والمحيطات تشرا عليها الدولة ولها حك في السيادة عليها، : هي مناطك م  مياه البحاالمٌا  اإللسٌمٌة# 

ا للمانو  الدولي عند أدن  مستوى للجزربتبدأ و ا )12  ع منك )حتو ،خط السواحل وفما  22,2( منيال بحرينا

ا بؤ  هذا النطاق لد يتراوح بي  )(، 2كم  ( ميل بحري لبعض الدول. 300( أميال و)3علما
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: منطمنة بحرينة تبندأ من  نهاينة خالصرةالمنطمة االلتصادٌة ال# 

ل ي( م200المياه اإللليمية باتجاه عمك البحر مسافة تصل إل  )

طلنننة 2كنننم 370,4بحنننري ) المجننناورة لهنننا (، ويحنننك للننندول الم 

اسننتغالل الثننروات الموجننودة فيهننا والصننيد، وتمننديم المسنناعدة 

 واإلنماذ للسف  في حالة تعرضها للخطر.

 

: منننناطك (سرررؤال وزاري) (البحرررار أ رررالً)المٌرررا  الدولٌرررة # 

ا  ا  بحرية مفتوحة ال تتبع سنيادة أي دولنة، وتعند ملكنا بني   مشنتركا

أهميتهنا فني ممارسنة أنشنطة التجنارة إلن  الدول جميعها، نظنراا 

نطناق  بعدالدولية والمالحة والصيد واالستكشاا في نطاق يبدأ 

منا ، وتشنكل مسناحة الميناه الدولينة المنطمة االلتصادية الخالصة

 % م  مساحة البحار والمحيطات.64نسبته أكثر م  
 

 

 بي  أنواع المياه البحرية م  حيم: لارن# 

 أهمٌتةا مولعةا 

 المٌا  اإللسٌمٌة

  حتنعند أدن  مستوى للجنزر 

 ( مننننننيال بحريننننننناا 12ع مننننننك )

  تننننراوحولنننند ي ،(2كننننم 22,2)

 (300)أمينننال إلننن   (3)بننني  

 ميل بحري لبعض الدول

 

طبمننة علنن  األراضنني تسننري عليهننا  -1 المننواني  الم 

الوطنية للدولنة، بمنا فيهنا الميناه الداخلينة التني تشنمل 

 المناطك الساحلية والخلجا  والبحيرات واألنهار.

تمننارس الدولننة حمولهننا فنني المينناه اإللليميننة فنني  -2

مجنننناالت الصننننيد والمالحننننة واسننننتغالل الثننننروات 

 الموجودة فيها.

المنطمة 

االلتصادٌة 

 الخالصة

 

تبنندأ منن  نهايننة المينناه اإللليميننة 

باتجاه عمك البحر مسافة تصل 

( ميننننننل بحننننننري 200إلنننننن  )

 (2كم 370,4)

 

طلنننة المجنننناورة لهنننا اسننننتغالل  -1 يحنننك للنننندول الم 

 الثروات الموجودة فيها والصيد. 

تمديم المساعدة واإلنماذ للسف  في حالنة تعرضنها  -2

 للخطر.

 المٌا  الدولٌة 

 )أ الً البحار(

 

 ( ميل بحري 200) بعدتبدأ 

منننن  سننننواحل  (2كنننم 370,4)

الندول، أي بعند نطناق المنطمننة 

 االلتصادية الخالصة

 

مننناطك بحريننة مفتوحننة ال تتبننع سننيادة أي دولننة،  -1

ا  ا  وتعد ملكا  بي  الدول جميعها.  مشتركا

ممارسة أنشطة التجارة الدولية والمالحة والصيد  -2

 واالستكشاا.
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 لدول حول المياه الدولية رغم وجود المعاهدات واالتفاليات بينها.ظهور خالفات بي  ا فسر# 

 بسبب اكتشاا الثروات الطبيعية فيها.

 

ا  خالفات # عل  الرغم م  وجود المعاهدات واالتفاليات بي  الدول حول المياه الدولية، إال أنه تظهر أحيانا

 .أ ـط أمثسة  سى ذلنبينها، 

فيها تطالب  في حي حر المتوسط التي هيم  عليها العدو اإلسرائيلي، اكتشاا حمول الغاز في شرق الب -1

 السلطة الفلسطينية ولبنا .

توتر في بحر الصي  الجننوبي بني  الصني  وكورينا وفيتننام واليابنا  حنول السنيادة علن  الجنزر اليسود  -2

 المنتشرة فيه.

 يطانيا وفرنسا في منطمة المنال اإلنجليزي.داخل المياه اإللليمية والمنطمة االلتصادية الخالصة بي  برتت -3

 

 للمياه الدولية. الخطر البيئي  ا هوـم# 

 االستنزاا الواسع للمصادر البحرية.

 

بمجموعنة م 2013أوصت الدول التي اجتمعت في باريس عام  المشكالت حول المياه الدولية# في ضوء 

 .اذكرهاتوصيات، 

ا مشت -1 ا عالميا ا يخضع تسييره للتوافكجعل أعالي البحار ملكا   بي  الدول. ركا

 بالبيئة العالمية. م ضراا بضوابط تضم  أال تكو  مصدراا للنزاعات الدولية أو أعالي البحار تمن   -2

 

تماسننم مينناه هننذه تتعلننك باتفاليننات إذ تحكمهننا  ؛تشننكل البحيننرات حنندوداا سياسننية بنني  العدينند منن  النندول# 

 .البحيرات

 

ا تعد حدوداا لبحيرات  أ ـط أمثسة#   .مائيا

؛ أي (كننم 3537)البحينرات العظمنن  بنني  الوالينات المتحنندة األمريكيننة وكنندا التنني يصننل طولهنا نحننو  -1

 % م  طول الحدود الشمالية للواليات المتحدة األمريكية والحدود الجنوبية لكندا.55بنسبة 

 .  ينيا، وتنزانياؤوغندا، وكك؛ سياسية بي  دول عدة في لارة إفريميا بحيرة فيكتوريا حدوداا  تمثل -2

 

تظهر عل  الخرائط بؤشكال والتي  ،أوجدها اإلنسا  التي حدودالهي  :(سؤال وزاري) الحدود الةندسٌة# 

هندسية مختلفة؛ كالخط المستميم وأنصاا الدوائر للفصل بي  الدول، وتتميز باستمامتها ووضوحها وسهولة 

 تخطيطها.
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 . يةالهندسمميزات الحدود  وضح# 

 وسهولة تخطيطها. -3 ووضوحها. -2 استمامتها. -1

 

 أشكال الحدود الهندسية.  حـدد# 

 خطوط ترسم عل  أبعاد متساوية م  ظاهرة طبيعية. -3 خطوط مستميمة. -2 حدود فلكية.  -1

 

وتنتشر بي  العديد م  حدود الندول،  ،دوائر العرض وأ: هي حدود تسير مع خطوط الطول حدود فسكٌة# 

 ( درجة شرلاا.25خط الحدود بي  مصر وليبيا الممتد عل  خط الطول ) :مثل

 

 لحدود فلكية. أ ـط أمثسة# 

 ( درجة شماالا بي  الواليات المتحدة األمريكية وكندا.49الحد السياسي الذي يسير مع دائرة العرض ) -1

 ة شماالا.( درج22الحد السياسي بي  مصر والسودا  الذي يسير مع دائرة العرض ) -2

 ( درجة شرلاا.25خط الحدود بي  مصر وليبيا الممتد عل  خط الطول ) -3

 

( درجنة شنماالا بني  الوالينات المتحندة األمريكينة 49يعد الحد السياسني النذي يسنير منع دائنرة العنرض )# 

 (.كم 2000وكندا أطول حد فلكي في العالم يصل إل  )

 

 معلومتي ، أو مماسات دوائر، أو ألواس في الدائرة.: هي خطوط تصل بي  نمطتي  خطوط مستمٌمة# 

 

حيم تتفك عليها  (:جبسٌة ةسسسس ،الساحل ،النةر) خطوط ترسم  سى أبعاد متساوٌة من ظاهرة طبٌعٌة# 

 .الدول م  خالل اتفاليات ومعاهدات فيما بينها

 

 لخطوط ترسم عل  أبعاد متساوية م  ظاهرة طبيعية. أ ـط مثال# 

 ي غرب أفريميا.حدود جامبيا ف

 

 تتسبب الحدود الهندسية بمشكالت عديدة بي  الدول. فسر# 

  .ألنها ال تستند إل  معالم طبيعية وحضارية واضحة
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يمك  االتفاق بي  الدول عل  تعديل الحدود # 

السياسنننية كمنننا حننندم بننني  األرد  والعنننراق 

بتبننادل مسنناحة منن  األراضنني بنني  النندولتي ، 

لسننعودية؛ إذ تننم توليننع وكننذلن بنني  األرد  وا

اتفننناق علننن  تعنننديل الحننندود بينهمنننا فننني عنننام 

م بتبنننادل أرٍض بننني  الجنننانبي ، حينننم 1965

حصنننننلت السنننننعودية علنننننن  مسننننناحة تمنننننندر 

( من  األراضني األردنينة ممابنل 2كم7000بـ)

( لتوسيع حدوده 2كم19حصزل األرد  عل  )

البحرية عل  ساحل خلنيج العمبنة، إضنافة إلن  

 .ضي الداخلية( م  األرا2كم6000)

 
 

 اآلثار اإليجابية التي انعكست عل  األرد  م  تعديل الحدود؟ مـا# 

 توسيع حدوده البحرية عل  ساحل خليج العمبة، إضافة إل  زيادة في األراضي الداخلية.

 

 أي استخدام الثمافة )مثل اللغة والدي ( في ترسيم الحدود السياسية بي  الندول، حينم: الحدود الحضارٌة# 

رسمت الحندود فني منطمنة وسنط أوروبنا بعند الحنرب العالمينة األولن  علن  أسناس اللغنة للحند من  مشنكلة 

 األلليات في تلن الدول.

  

 لحدود حضارية. أ ـط أمثسة# 

 . بعد الحرب العالمية األول  رسمت الحدود في منطمة وسط أوروبا عل  أساس اللغة -1

 أساس ديني.رسمت الحدود بي  الهند وباكستا  عل   -2

 

 رسمت الحدود في منطمة وسط أوروبا بعد الحرب العالمية األول  عل  أساس اللغة. فسر# 

 للحد م  مشكلة األلليات في تلن الدول.

 

 نتج ع  رسم الحدود بي  الهند وباكستا  أحد أكبر الهجرات في التاريخ الحديم. فسر# 

 ألنه الحدود بي  الدولتي  جاءت عل  أساس ديني.
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 اآلثار السلبية للحدود السياسية في حياة الدول. حـدد# 

ا  -1 بل االتصننال فنني كثيننر منن  فنني وجننه اسننتمرارية طننرق المواصننالت وس نن تمننا الحنندود السياسننية عائمننا

ا ما تنتهي الطرق المعبدة أو السكن الحديدية عند خط الحدود.  األحيا ، فغالبا

ي واالجتمناعي والثمنافي للمنناطك الحدودينة، باسنتثناء نمناط في وجه التطور االلتصادهذه الحدود تما  -2

 العبور بي  الدول. 

كنالنفط والميناه االستغالل الفعال للموارد الوالعة فني المنناطك الحدودينة بني  الندول؛ هذه الحدود تعوق  -3

 والمعاد .الجوفية 

شتيتها في وحدات سياسية للسيطرة عل  بعض الشعوب ع  طريك توزيعها وتتستخدم الحدود السياسية  -4

 مختلفة تفصل بينها الحدود.

 

ا  فسر#   .(سؤال وزاري)في وجه استمرارية طرق المواصالت  تما الحدود السياسية عائما

ا ما تنتهي ألنها  -1  .أو السكن الحديدية عند خط الحدود -2 .الطرق المعبدةبغالبا

 .المواد الخامتعوق حركة انتمال و -4 .حركة انتمال األشخاصيعيك  -3

  .تعوق حركة انتمال البضائعو -5

 

 تعوق الحدود السياسية حركة انتمال األشخاص والمواد الخام والبضائع.  فسر# 

ا منا  ألنها تما عائما في وجه استمرارية طنرق المواصنالت وس نبل االتصنال فني كثينر من  األحينا ، فغالبنا

 الحدود. تنتهي الطرق المعبدة أو السكن الحديدية عند خط

 

 تما الحدود السياسية عائما في وجه استمراريتها. أ ـط أمثسة# 

 والبضائع. -3 والمواد الخام. -2 حركة انتمال األشخاص. -1

 

 لحدود سياسية ولفت في وجه التطور االلتصادي واالجتماعي والثمافي للمناطك الحدودية.  أ ـط مثال# 

نصا لر  منذ  ل ن عل  الحدود السورية األردنية مدة تزيد عإنشاء سد الوحدة عل  نهر اليرمو استغرق

 م.1953أ  الترح بناإه عام 

 

 تستخدم الحدود السياسية للسيطرة عل  الشعوب.  فسر# 

 ليام االستعمار األوروبي بتجزئة الوط  العربي. فسر# 

 ليسهل السيطرة عليه واستغالل موارده.
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 الحدودية التي تتعرض لها حدود الدول.أشكال النزاعات والمشكالت  حـدد #

 النزاع عل  وضع الحدود. -2 النزاع عل  مناطك حدودية. -1

 النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية. -4 النزاع عل  وظيفة الحدود. -3

 

علن  ملكينة منناطك حدودينة بني  الندول المتجناورة عنندما ينشنؤ : هنو ننزاع النزاع  سى مناطك حدودٌرة# 

كل طرا م  األطراا المتنازعة حمه في السيطرة عل  منطمنة جغرافينة حدودينة والسنيادة عليهنا، يدعي 

 استناداا إل  األسس وأسباب عدة.
 

 لمناطك نزاع حدودية. أ ـط مثال# 

تسنننتند إينننرا  فننني احتاللهنننا لنننثالم جنننزر 

هننني: طننننب )عربينننة فننني الخلنننيج العربننني 

 ،(الكبنرى، وطننب الصنغرى، وأبنو موسن 

وزعتهنا السنلطات االسنتعمارية  إل  خرائط

اإلنجليزية، وجعلنت لنو  هنذه الجنزر علن  

الخننرائط بلننو  إيننرا  نفسننها، ولنند احتلننت 

إيرا  هذه الجزر لبل يوم واحد من  إعنال  

ليننام دولننة اإلمننارات العربيننة المتحنندة عننام 

م، حيننم كننا  ذلننن فنني اتفنناق غيننر 1971

عل  تـمحـة، سـانيـة البريطالحكـومـع ـ  مـم 
 

 .باحتالل الجزر الثالم، ممابل تنازلها ع  مطالبة بالبحري  وجبه إليرا بم

 

هو صراع بي  الدول عل  مكا  وضع خط الحندود بصنورة دليمنة، وتظهنر : النزاع  سى وضع الحدود# 

 .هذه المشكلة عند البدء برسم خط الحدود وتحديد اتجاهاته

 

 لنزاع عل  وضع الحدود بي  الدول. أ ـط مثال# 

من  صنحراء سنيناء عنام  الكينا  الصنهيونيع نزاع بي  مصر والعدو اإلسرائيلي فني أعمناب انسنحاب ولو

مناطك حدودية أخرى عل  سناحل خلنيج العمبنة إضافة إل   ،م، ورفضها االنسحاب م  منطمة طابا1982

ر حاول العدو اإلسرائيلي إظهار وجود خطؤ في مسنار خنط الحندود بني  فلسنطي  ومصن فمدجنوب إيالت، 

 ةصنلحمم حكمنت محكمنة العندل الدولينة ل1988عل  الخرائط التي رسمها اإلنجليز واألتنران، وفني عنام 

 ( مناطك حدودية م  ضمنها طابا.10مصر في )
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سنواء أكنا   ،: هو نزاع بي  الدول بسبب االنتمال غير المشروع عبر الحدودالنزاع  سى وظٌفة الحدود# 

 كار.األف مأ ،البضائع مأ ،ذلن لألشخاص

 

: هنو ننزاع بني  الندول المتجناورة بسنبب الخنالا علن  منورد النزاع حول المصادر الطبٌعٌة الحدودٌرة# 

واالخنتالا علن  أحمينة بنناء السندود  ،، مثنل عندم االتفناق علن  تمسنيم ميناه األنهنار الدولينةطبيعي حدودي

 .واالستفادة منها

 

لة، وتمر في أكثر م  دولة، وتختلنا عليهنا الندول : هي أنهار تنبع م  خارج حدود الدواألنةار الدولٌة# 

 في أحمية بناء السدود واالستفادة منها.

 

 تتنازع الدول المتجاورة حول األنهار الدولية.  سى ماذا# 

 اآلثار السلبية الناجمة ع  وجود أنهار دولية خارج دول الوط  العربي؟ مـا# 

 .عدم االتفاق عل  تمسيم مياه األنهار الدولية -1

 واالختالا عل  أحمية بناء السدود واالستفادة منها. -2

 

 لنزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية. أ ـط مثال# 

 العربي عل  التسام مياه نهر الفرات. –النزاع التركي 

 
 

 الدول التي تشترن في مياه نهر الفرات؟ مـا# 

 تركيا وسوريا والعراق.
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 ئك السلمية )التحكيم الدولي( لحل المشكالت الحدودية مع جاراتها. لدول لجؤت إل  الطرا أ ـط مثال# 

لجؤت كل م  لطنر والبحنري  إلن  محكمنة 

العدل العليا لحل الخالا الذي نشب بينهما 

ن آذار عنام  16زر، وفني عل  عندد من  الج 

م صنننندر لننننرار المحكمننننة بسننننيادة 2001

جنزر  مثنل: ،البحري  عل  عدد م  الجزر

عل  جزر أخرى م  الحوار، وسيادة لطر 

ممنا أنهن  الخنالا  ؛الجزر المتنازع عليهنا

 بي  الدولتي .

 

أهميننننة حننننل النزاعننننات بننننالطرائك  مررررـا# 

 السلمية؟

 انهاء الخالفات بي  الدول المتنازعة.

 
 

 

 

ا متميزاا  يحتل الوط  فسر # ا جغرافيا  .(سؤال وزاري)العربي مولعا

  .آسيا وأوروبا وأفريميايربط بي  لارات العالم الثالم؛ إذ إنه  -1

: لنناة السنويس، ومضنيك جبنل طنارق، ثنلم ،علن  الكثينر من  الممنرات المائينةالوط  العربني يسيطر  -2

 .، وغير ذلن م  الموالع التي تمر بها معظم التجارة العالميةومضيك هرمز، ومضيك باب المندب

 كثير م  المسافات بي  المارات.مرور معظم الخطوط الجوية العالمية عبر أجوائه، واختصاره ال -3

 

ا إل  موريتانيا  سلطنة ع ما يمع الوط  العربي في النصا الشمالي م  الكرة األرضية، ويمتد م   # شرلا

ا، ومنن  جبننال طننوروس )تركيننا( والبحننر المتوسننط شننماالا إلنن  هضننبة البحيننرات االسننتوائية والمحننيط  غربننا

ا   . الهندي جنوبا

 

 ة يشرا عليها الوط  العربي.لممرات مائي أ ـط أمثسة# 

 البحر األحمر.بالمتوسط  األبيض لناة السويس التي تربط البحر -1

 المحيط األطلسي.بالمتوسط  األبيض ومضيك جبل طارق الذي يربط البحر -2

 الخليج العربي. ب المحيط الهندي ومضيك هرمز الذي يربط -3

 ج عد .ومضيك باب المندب الذي يربط البحر األحمر بخلي -4
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 تعرض الوط  العربي لكثير م  الغزوات والحروب واستعماره م  لبل دول أوروبا وأمريكا. فسر# 

 الجوانب العسكرية وااللتصادية والسياسية. مختلا ستراتيجي في المولع اإل ةبسبب أهمي -1

ا ي مثنل المرتبنة األولن  عكما ويحتوي الوط  العربي عل  موارد الطالنة؛ كنالنفط النذي  -2 حينم: من  المينا

 االحتياط واإلنتاج والتصدير. 

 

: هو مصطلح جغرافي يستخدم للتعبير ع  المولع أو المكا  النذي (سؤال وزاري) المولع اإلستراتٌجً #

ا عل  المسنتوى المحلني أو اإللليمني أو  يحتل أهمية ومكانة سياسية أو عسكرية أو التصادية أو جميعها معا

 العالمي.

 

 والمضائك المائية؟سيطرة عل  الممرات المائية أهمية ال مـا# 

 واختصاره الكثير م  المسافات بي  المارات. -2 مرور معظم التجارة العالمية بها. -1

 

في الولت الذي تتجه فيه الدول األوروبية إل  إلغاء الحدود بي  الدول، ما زالت الدول العربية تتصارع # 

 .اليوم  عل  العديد م  المناطك الحدودية حت

 

فريمينا إكنا  ظهورهنا منطمنة  ، ولند(كنم 34,492)ل درت الحدود السياسية البرينة للندول العربينة بنحنو # 

( عام 100العربية ألدم م  ظهورها في آسيا العربية، ويبلغ متوسط ع مر الحدود العربية المرسومة نحو )

ا  م التنني كانننت بداينة التمسننيم للننوط  6191عنام  ةبيكننو المشننإوم -مننع اتفاليننة سنايكسوهننو يتنزام   ،تمريبنا

 .العربي في شطره اآلسيوي

 

 أسباب عدم حدوم الوحدة بي  دول الوط  العربي. وضح# 

 ت عد مشكالت الحدود في الوط  العربي م  أهم العوامل التي حالت دو  وحدته. -1

 غتصبة م  الوط  العربي، مثل: فلسطي  وهضبة الجوال  السورية.وجود أجزاء م   -2

 

 .غتصبة م  الوط  العربياألجزاء الم   مـس# 

 لواء األسكندرو . -3 هضبة الجوال  السورية. -2 فلسطي  المحتلة. -1

  مزارع شبعا وتالل كفر شوبا والغجر بلبنا . -4
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 بي أدت إل  نزاعات وصدامات مسلحة. ثالثة أمثلة لخالفات حدودية في الوط  العر اذكر# 

 .(سؤال وزاري) بي أدت إل  نزاعات وصدامات مسلحةحدودية في الوط  العرات لخالف أ ط أمثسة# 

 غزو العراق للكويت. -2 الصدامات العسكرية بي  العراق وإيرا . -1

 تمسيم السودا  إل  دولتي . -4 المعارن في الصحراء الغربية. -3

 

 نتائج الخالفات حدودية في الوط  العربي مـا هً# 

 في الموارد االلتصادية والبشرية.خسائر كبيرة  -1

ستمبالا. -2  إعالة أي مشروع لوحدة الوط  العربي م 

 

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

  (. 4،  3،  2،  1) طبيعية تعد حدوداا  جبلية سالسل -

 (.  8،  7،  6،  5) ة تعد حدوداا مائيأنهار  -

  (. 10،  9) ة مائي بحيرات تعد حدوداا  -

 (.  13،  12،  11مياه إلليمية متداخلة السياة فيها  )  -

 
 

 جبال البرانس 3 سالسل جبال األنديز 2 جبال الهيمااليا 1

 نهر ريوجراند 6 نهر األورانج 5 جبال األلب 4

 البحيرات العظم  9 نهر الراي  8 نهر بوج 7

 بحر الصي  الجنوبي 12 طشرق البحر المتوس 11 بحيرة فيكتوريا 10

     منطمة المنال اإلنجليزي 13
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 : ، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه األرلام اآلتٌةالوطن العربًادرس خرٌطة # 

  (. 1)  فلكية دولية حدوددولة ذات  -

  (. 2)  دولة عدلت حدودها -

 (.  5،  4،  3)  أنهار دولية -

  (. 9،  8،  7 ، 6 )ممرات مائية  -

غتصبة م  الوط  العربيأجزاء  -  (.  12،  11،  10)  م 

 ( 14،  13)  دوائر عرض رئيسية -

 (. 15خط طول رئيسي )  -

 
 

 نهر دجلة 3 السعودية 2 ليبيا 1

 مضيك هرمز 6 نهر النيل 5 نهر الفرات 4

 مضيك جبل طارق 9 لناة السويس 8 مضيك باب المندب 7

 كندرو لواء األس 12 هضبة الجوال  11 فلسطي  10

 خط غرينتش 15 خط السرطا  14 خط اإلستواء 13
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 : ، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه األرلام اآلتٌةوادي النٌلادرس خرٌطة # 

  (. 1)  بحيرة حدودية -

  (.4،  3،  2) دول حدودها مطلة عل  البحيرة -

 (.  6،  5)  مسطحات مائية -

  (. 7 ) مضيك مائي -

 (.  8)  لناة مائية -

منطمنننة رفضنننت إسنننرائيل االنسنننحاب منهنننا عنننام  -

 ( 9)  م1982

 (. 11،  10دول ذات حدود فلكية )  -

 

 

 

 كينيا 3 أوغندا 2 بحيرة فيكتوريا 1

 البحر المتوسط 6 البحر األحمر 5 تنزانيا 4

 طابا 9 لناة السويس 8 مضيك باب المندب 7

   السودا  11 مصر 10
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 الحرب والسسمالعاللال الدولٌة فً 

ا #  الحفنناظ علنن  أمنهننا الننداخلي  إلنن تشننكل الدولننة أهننم ظنناهرة سياسننية علنن  خريطننة العننالم، وتسننع  دائمننا

 .وأي عائك أمام هذا الهدا يعد مشكلة سياسية ،والخارجي

 

: هنو أي تهديند يمنس األمن  الننداخلي أو الخنارجي للدولنة؛ منا يعنرض سنيادتها علنن  المشركسة السٌاسرٌة# 

 ها وتماسن شعبها للخطر.رستمراأرضها أو ا

 

 لمشكالت سياسية تهدد أم  الدولة. أ ـط أمثسة# 

 مشكلة األلليات.و -3 االلتصادية. والحدود -2 الحدود السياسية. -1
 

 

 

 ينشؤ التوتر وعدم االستمرار في العاللات بي  الدول.  فسر #

 بسبب الحدود التي تفصل بينها.

 

 د السياسية.أمثلة لمشكالت الحدو ا ـط# 

 شط العرب: بي  العراق وإيرا . -2 الصحراء الغربية: بي  المغرب وجبهة البوليساريو. -1

  منطمة التبت: بي  الهند والصي . -3

 

تمنع الصننحراء الغربيننة شننمال غننرب إفريميننا، # 

مننننن  الشنننننرق، وموريتانينننننا تحننننندها الجزائنننننر و

وموريتانيا م  الجنوب، والمغنرب من  الشنمال، 

بسنناحل يصنننل الغننرب منن  األطلسنني  المحننيطو

كننم(، وتبلننغ مسنناحتها نحننو 1400) إلنن طولننه 

 إلننن ويصنننل عننندد سنننكانها  (،2ألنننا كنننم 266)

( ألننننننا نسننننننمة منننننن  أصننننننول عربيننننننة 400)

 .وأمازيغية، ومعظم سكانها يدينو  باإلسالم

ا عليهننا  ا متنازعننا وتعنند الصننحراء الغربيننة أرضننا

المغنننرب وجبهنننة البوليسننناريو التننني دولنننة بننني  

  ةــر دولـطـيـم تسـ، حيم1973ام ــت عـسـؤسـت

 .إدارتهاعمل عل  %( م  مساحتها وت80المغرب عل  نحو )
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 أصل مشكلة الصحراء الغربية. حـدد# 

أعلننت  ثنم م،1976انسحبت منها عام  فمد ؛م1883ترجع جذور المشكلة إل  احتالل إسبانيا للمنطمة عام 

جندي إسباني ليام الجمهورية العربينة الصنحراوية الديممراطينة آخر  (خروج) جالء جبهة البوليساريو بعد

( دولنة، 36إل  ) العدد ( دولة، ثم انخفض75فيها م  جانب واحد، ولد اعترا بالجمهورية الصحراوية )

 المغرب عل  الصحراء الغربية.دولة وتدعم الجامعة العربية )باستثناء الجزائر( سيادة 

 

 .الديممراطيةالصحراوية العربية لجمهورية لتؤسيس ايدة الدولة العربية المإ من هً# 

 الجزائر.دولة 

 

 مولا منظمة األمم المتحدة م  الصحراء الغربية. بٌن# 

م حول تمرير 1991حاولت منظمة األمم المتحدة حل المشكلة بتنظيم استفتاء لسكا  الصحراء الغربية عام 

علن  من  يحنك لهنم االشنتران من  سنكا  الصنحراء فني  المصير، لك  أطراا النزاع لم تتفك في منا بينهنا

 .عملية االستفتاء )تحديد الهوية(

 

 مولا دولة المغرب م  الصحراء الغربية. بٌن# 

رفضنت  جبهة البوليساريو الترحت المغرب منح سكا  الصحراء الغربية الحكم الذاتي كحل للنزاع، ولك 

 .، وما زال الوضع عل  ما هو عليههذا االلتراح

 

 أسباب النزاع حول المنطمة الصحراوية الغربية. حـدد# 

 أبرز أسباب النزاع عل  الصحراء الغربية؟ مـا# 

 فر الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات.اتو -2 مولعها عل  سواحل المحيط األطلسي. -1

 

 أصل مشكلة شط العرب. حـدد# 

( عنندما احتلنت 17بدأت المشكلة في المر  )

لصنفوية )إينرا ( الجنزء األوسنط من  الدولة ا

العراق ثم استعادته الدولة العثمانينة )تركينا(، 

 ،التننني عمننندت معاهننندة منننع الدولنننة الصنننفوية

أكدت فيها أ  مدينة البصرة تمع داخنل حندود 

  الدول العثمانية.

( حننننننرص االسننننننتعمار 19وفنننننني المننننننر  )

 ة ــالحـلما كـرا  حـح إيـاني عل  منـريطـالب
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تننص علن  " أ  م، 1913شط العرب بي  الدولنة العثمانينة وإينرا  عنام ب، ثم ولعت اتفالية في شط العر

ا للمالحة أمام سف  الدول جميعها، ويحك إليرا  السيادة عل  منطمة خورا مشهر".  شط العرب يبم  مفتوحا

وافمت عل  بالمجرى المالحي بشط العرب، ثم م، وطالبت 1937ولد اعترضـت إيرا  عل  االتفاليـة عام 

أميال( م  شط العرب ممابل منطمة عبدا ، ثم عمدت اتفالينة  4)  االتفالية السابمة بشرط تنازل العراق ع

اعترفت العراق بحك إيرا  فني المالحنة فني شنط العنرب، وفني  حيمم، 1975الجزائر بي  الدولتي  عام 

 سنوات. (8)مرت الحدود، واست عل م لامت الحرب بي  الدولتي  بسبب الخالا 1980عام 

 

أ  شنط م، تننص علن  " 1913: هي اتفالية ولعت بي  الدولة العثمانينة وإينرا  عنام اتفالٌة شط العرب# 

ا للمالحة أمام سف  الدول جميعها، ويحك إليرا  السيادة عل  منطمة خورا مشهر  ".   العرب يبم  مفتوحا

 

م، وفينه اعترفنت العنراق 1975إينرا  عنام : هي اتفالينة ولعنت بني  العنراق وم5791اتفالٌة الجزاةر # 

 بحك إيرا  في المالحة في شط العرب.

 

 أصل مشكلة منطمة التبت. حـدد# 

استولت الصي  عل  منطمة التبت عام 

م، وأصبحت تشنارن الهنند فني 1951

الحنندود؛ ممننا دفننع الهننند إلنن  مسنناندة 

ثورة الشعب في التبنت، ولكن  الصني  

م، وفنننر 1959عنننام  الثنننورةأخمننندت 

 ( اـداالي المـروحي )الـت الـم التبـزعي
 

فاصطدمت الصني  منع الهنند فني بعنض المنناطك الحدودينة الوالعنة شنمال خنط مكمناهو ، ومنا إل  الهند، 

 المشكلة معلمة حت  اآل .زالت 

 

 م.1914حدود بي  الصي  والتبت في عام كمتفك عليها هو خط : خط مكماهون# 
 

 

 ادية بي  الدول.تظهر النزاعات االلتص متى #

 عندما تبدأ بتمسيم المياه الحدودية. -1

 .ومصادر الطالة الوالعة بي  حدودها استغالل الموارد الطبيعيةو -2

 

 . برز المشكالت االلتصادية بي  الحدود السياسية للدولأما هً # 

 .النزاع عل  الموارد الطبيعية ومصادر الطالة -2 .تمسيم المياه -1
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 . شكلة تمسيم المياه بي  الدولتظهر م متى# 

 .وعند تمسيم مياه األنهار الدولية -2 .عند تعيي  حدود المياه اإللليمية والدولية بينها -1

 

 أهمية المياه اإللليمية والدولية واألنهار الدولية.  بٌن# 

 الكهربائية.توليد الطالة  -3 ممارسة حك المالحة. -2 االستفادة م  الثروة السمكية والمعدنية. -1

 

 لنزاعات بتمسيم المياه الحدودية بي  الدول. أ ـط أمثسة# 

 ظهرت الخالفات بي  تركيا وسوريا والعرق حول التسام مياه نهر الفرات. -1

 ظهور خالفات بي  السودا  ومصر م  ناحية وأثيوبيا م  ناحية أخرى حول التسام مياه نهر النيل. -2

 .البحرية بي  بوليفيا وتشيلي والبيرو النزاعات عل  الحدود تبنش -3

ظهور نزاع بي  ليبيا وتونس انته  بمرار من  محكمنة العندل الدولينة بتعنديل حندود الرصنيا المناري،  -4

 المنطمة.هذه استغالل البترول والغاز الطبيعي في بحيم أصبحت لتونس حموق 

 

 لنزاعات حول تعيي  الحدود في المضائك المائية. أ ـط أمثسة# 

 ظهور نزاعات في مضيك هرمز بي  سلطنة ع ما  وإيرا . -1

 ظهور نزاعات في مضيك باب المندب بي  اليم  والصومال وجيبوتي. -2

 

أبرمت العديد من  االتفالينات بني  الندول حنول تمسنيم تلنن فمد  ؛نظراا إل  أهمية األنهار والمياه الدولية" # 

 .اذكر أبرزها، " المياه واستغالل ثرواتها

 معاهدة برشلونة.و -2 معاهدة باريس. -1 

 

  .تظهر النزاعات بي  الدول في العالم، ولد تصل إل  مرحلة الصراعات وليام الحروب بينها فسر# 

 الموارد المعدنية وموارد الطالة. وال سيما ،الموارد الطبيعيةد وللسيطرة أو الوصول إل  مناطك وج

 

   الموارد الطبيعية في العالم.تحاول الموى الكبرى السيطرة عل فسر# 

فر هنذه المنوارد فني بعنض المنناطك انناطك العنالم، حينم تتنوختلا مألنها ال تتوزع بشكل منتظم في م -1

 يندر وجودها في مناطك أخرى م  العالم. و

ا إل  محاولة السيطرة عل  هذه الموارد ل -2 ا لويا نها تؤمي  احتياجاتها موأنه يشكل لدى الموى الكبرى دافعا

 واستخدامها في صناعاتها وأنشطتها المختلفة.

 

تنازع عليها. أ ـط أمثسة#   لمصادر الطالة م 

 الغاز الطبيعي. -2 البترول )النفط(. -1
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 تظهر النزاعات بي  الدول في العالم حول مصادر الطالة أهمها البترول والغاز الطبيعي. فسر# 

 ما  في نصا التجارة العالمية.ألنهما يشكال  ثلثي اإلنتاج العالمي، ويسه

 

 تنافس الدول المتمدمة عل  منطمة الشرق األوسط والخليج العربي. فسر# 

 تزايد حدة الصراع الدولي عل  منطمة الشرق األوسط والخليج العربي. فسر# 

 للوصول إل  منابع النفط والغاز الطبيعي، وتؤمي  احتياجاتها م  الطالة.

 

 ية في منطمة الشرق األوسط والخليج العربي. إلامة لواعد عسكر فسر# 

 لحماية حمول النفط وخطوط التجارة البحرية العالمية التي ينمل عبرها النفط.

  

 لمضائك بحرية يمك  أ  يإدي إغاللها إل  منع مرور النفط عبرها. أ ـط أمثسة# 

 .ألحمرمضيك باب المندب عند مدخل البحر ا -2 مضيك هرمز عل  الخليج العربي. -1

  .مضيك البسفور في تركيا -3

 

 لمنوات بحرية يمك  أ  يإدي إغاللها إل  منع مرور النفط عبرها. أ ـط أمثسة# 

 لناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر األحمر. -1

 لناة بنما في أمريكا الوسط . -2

 

 

 أبرز المشكالت االجتماعية التي تتعرض لها الدول.  حـدد #

ا.مشك ا أو دينيا ا أو لغويا ا أو عرليا  لة األلليات الذي  يختلفو  ع  أفراد المجتمع المتواجد في الدولة لوميا

 

خصنائص ثمافيننة واحندة )لومينة، ودينينة، وعرليننة،  النذي  تجمعهنم : هني مجموعنة من  األفننراداأللسٌرال# 

 سكا  الدولة.م  الغالبية العظم  تلن الخاصة بولغوية( تختلا ع  

 

 أنواع الموميات. كراذ# 

 األلليات العرلية. -4 األلليات اللغوية. -3 األلليات الدينية. -2 األلليات المومية. -1

 

مجموعة م  األفراد تنتمي إل  هوية واحدة م  حينم العنرق واللغنة  :)سؤال وزاري( األلسٌال المومٌة# 

 .خ غرب الصي ، مثل: شعب الكازاوالعادات والتماليد، وتعيش ضم  أكثرية لومية

 

 لدولة تعيش فيها أللية لومية. أ ـط مثال# 

 الصي  يعيش فيها لومية الكازاخ.
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 .(سؤال وزاري)ألللية لومية  أ ـِط مثال# 

 .(سؤال وزاري) أللليمة تعيش ضم  أكثرية دولية لامث أ ـطِ # 

 لومية الكازاخ في الصي .

 

 الدول التي ظهرت بعد تفكن كل م :  ـدد# 

وليرغيزسنننتا ، وطجكسنننتا ، وأوزبكسنننتا ،  كازخسنننتا ،دولنننة هننني: روسنننيا، و (14) السنننوفيتياالتحننناد 

 .ستونياإومولدوفا، وبيالروسيا، وليتوانيا، والتفيا، ووأوكرانيا، وأذربيجا ، وجورجيا،  وتركمانستا ،

بوسنننة صننربيا، وكرواتيننا، الدول هنني: ممنندونيا، وكوسننوفو، والجبننل األسننود، و (7) االتحنناد اليوغسننالفي

 .، وسلوفينياوالهرسن

 

 .(سؤال وزاري) لموميات شكلت كل منها دولة# أ ط أمثسة 

 .وطجكستا  -4 .وليرغيزستا  -3 .وكازخستا  -2 روسيا. -1

 .وصربيا -8 .والجبل األسود -7 .وكوسوفو -6 .ممدونيا -5

 

لفنة عن  دياننة أكثرينة أفنراد : هي مجموعنة من  األفنراد تتبنع دياننة مخت(سؤال وزاري) األلسٌال الدٌنٌة# 

 المجتمع المتواجدة فيه، مثل: األلليات المسيحية في الدول اإلسالمية.

 

 أللليات دينية. أ ـط أمثسة# 

 األلليات المسلمة في الصي  واليابا  والواليات المتحدة األمريكية. -1

 األلليات المسيحية في الدول اإلسالمية. -2

 

منن  األفننراد لهننا لغتهننا الخاصننة، وتختلننا عنن  لغننة أكثريننة أفننراد المجتمننع  : مجموعننةاأللسٌررال السغوٌررة# 

 فيه، مثل األكراد في العراق. ةدوالموج

 

 أهمية اللغة. بٌن# 

 تعد اللغة أحد العناصر الثمافية التي تميز األفراد وتكو  الموميات المختلفة في العالم.

 

 لخاصة.تسمح بعض الدول في استخدام األلليات للغتها ا فسر# 

ا م  مطالبتها باالستمالل ع  الدولة.  خوفا

 

 في استخدام لغتها الخاصة بها.لأللليات لدولة تسمح  أ ـط مثال# 

 يسمح العراق ألللية األكراد باستخدام لغتهم الخاصة بهم.
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 استخدام لغتها الخاصة بها.م  األلليات  تمنعلدولة  أ ـط مثال# 

تها، وتفرض عليها استخدام اللغة اإليطالية في مجاالت الحيناة غم  استخدام لتمنع إيطاليا األللية النمساوية 

 جميعها.

 

 .(سؤال وزاري)ألللية لغوية  أ ـِط أمثسة# 

 في إيطاليا. األللية النمساوية -2 الك ردية في العراق.ألللية ا -1

  

سناللة تختلنا عن  سناللة مجموعة من  األفنراد تنتمني إلن  عنرق أو : (سؤال وزاري) األلسٌال العرلٌة #

 .أكثرية أفراد المجتمع الذي تعيش فيه

 

 األلليات العرلية مشكلة في المجتمع؟ت عد  متى# 

 حمولها الكاملة كبالي أفراد المجتمع م  هذه األللية  حرمعندما ت -1

 تفرلة ع نصرية.ل تتعرضوعندما  -2

 

 لدول تضم ألليات متعددة. أ ـِط أمثسة# 

 كندا. -2 حدة األمريكية.الواليات المت -1

 

يوجد في العديد م  الندول العربينة واإلسنالمية التني تتعنايش فيهنا أللينات عرلينة ولغوينة ولومينة كثينرة # 

 .بحكم تاريخها المشترن، وتطبيك مبدأ التسامح الديني
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه األرلام اآلتٌة# 

  (. 3،  2،  1)    مشكالت حدود سياسيةمناطك تعاني م -

 (.  4دولة عربية مإيدة للجمهورية العربية الصحراوية الديممراطية )  -

  (. 8،  7،  6،  5بتمسيم المياه الحدودية )  وخالفات دول تعاني م  نزاعات -

  (. 10،  9دول تعاني م  نزاعات حول تعيي  الحدود في المضائك المائية )  -

 (.  13،  12،  11بحرية يمك  أ  يإدي إغاللها إل  منع مرور النفط عبرها ) مضائك  -

  (. 15،  14)  لنوات بحرية يمك  أ  يإدي إغاللها إل  منع مرور النفط عبرها -

 
 

 التبت. 3 شط العرب. 2 الصحراء الغربية. 1

 السودا . 6 سوريا. 5 الجزائر. 4

 سلطنة ع ما . 9 بوليفيا. 8 تونس. 7

 مضيك باب المندب. 12 مضيك هرمز. 11 الصومال. 10

 لناة بنما. 15 لناة السويس. 14 مضيك البسفور. 13
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 : ادرس خرٌطة العالم، ثم أكتب ما تشٌر إلٌه األرلام اآلتٌة# 

  (. 4،  3،  2،  1)  مسطحات مائية -

 (. 5دولة تعيش فيها أللية الكازاخ )  -

  (. 8،  7،  6تحاد السوفييتي ) دول ظهرت بعد تفكن اال -

 (.  9أللية يسمح لها باستخدام لغتها الخاصة بها )  -

  (. 10)  دولة ال تسمح لأللليات باستخدام لغتها الخاصة بها -

 (.  12،  11دول عربية دعمت األمم المتحدة حركات التحرر واالستمالل فيها )  -

 
 

 ر المتوسطالبح 3 البحر األحمر 2 الخليج العربي 1

 روسيا 6 الصي  5 المحيط األطلسي 4

 األكراد 9 أوكرانيا 8 كازاخستا  7

 سوريا 12 الجزائر 11 إيطاليا 10
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 الرابعةاألسـةسة الموضو ٌـة لسوحـدة 

 

  (سؤال وزاري) :أول م  كتب ع  لوة الدولة المستمدة م  تواز  ثرواتها وعدد سكانها، هو# 

 .فريدرين راتزل د ( .افالطو  ج( .اب  خلدو  ب( .أرسطو أ (

 

الذي وصا الدولة بالكائ  الحي الذي يمر بمراحل حياتنه التني تتمثنل فني النشنؤة والنضنج والشنيخوخة، # 

  (سؤال وزاري) :هو

 .فريدرين راتزل د ( .اب  خلدو  ج( .افالطو  ب( .أرسطو أ (

 

سررؤال ) :" الجغرافيننا السياسننية" أول مإلننا يحمننل بعنننوا  # العننالم الننذي يرجننع إليننه الفضننل فنني كتابننة 

  (وزاري

 .راتزل د ( .أرسطو ج( .اب  خلدو  ب( .رودلا كيلي  أ (

 

  (سؤال وزاري) :شبه الدولة بكائ  حي يمر بمراحل الميالد والنمو والوفاة، هو# العالم الذي 

 .ديفز د ( .راتزل ج( .اب  خلدو  ب( .أرسطو أ (

 

  (سؤال وزاري) لح الجيوبولتين عل  يد العاِلم:# ظهر مصط

 .أرسطو د ( .رودلا كيلي  ج( .فردرين راتزل ب( .ديفير أ (

 

  (سؤال وزاري) م عل  يد العاِلم:1899# ظهر مصطلح الجيوبولتين عام 

 .فردرين راتزل د ( .رودلا كيلي  ج( .اب  خلدو  ب( .ديفيز أ (

 

  (ال وزاريسؤ) :تطلك تسمية )الجات( عل # 

 .السوق األوروبية المشتركة ب( .حلا شمال األطلسي أ (

 .منظمة التجارة العالمية د ( .السوق العربية المشتركة ج(

 

  (سؤال وزاري) :م  األمثلة عل  األحالا العسكرية# 

 .السوق األوروبية المشتركة ب( .حلا شمال األطلسي أ (

 .ة شنغهاي للتعاو منظم د ( .منظمة التجارة العالمية ج(

 

  (سؤال وزاري) :م  األمثلة عل  الدول الفيدرالية# 

 .األرد  د ( .استراليا ج( .اليابا  ب( .فرنسا أ (
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  (سؤال وزاري) :م  الدول العربية التي تمثل شكل الدول الفيدرالية# 

 .اإلمارات العربية د ( .اليم  ج( .مصر ب( .لبنا  أ (

 

  (سؤال وزاري) :الكونفدرالية التي تحولت إل  دول فيدرالية دولم  األمثلة عل  ال# 

 .فرنسا د ( .إيطاليا ج( .سويسرا ب( .إسبانيا أ (

 

 (سؤال وزاري) # م  ميزات الحدود السياسية أنها:

 .ال تستند إل  معاهدات أو اتفاليات بي  الدول ب( .مناطك جغرافية ذات مساحة ممتدة أ (

 .طبيعية ال تتغير د ( .غيير واالختفاء والظهورظاهرة تتعرض للت ج(

 

 (سؤال وزاري) :كا  السبب الرئيس إللامة سور الصي  العظيم في العصور المديمة# 

 .صد هجمات المغول ب( .إلنجاز أضخم عمل بشري أ (

 .لترسيم الحدود الخارجية د ( .إلسالميةاولا الفتوحات  ج(

 

  (سؤال وزاري) د في منطمتي األلزاس واللوري  بي :# حدم الخالا عل  استثمار الحدي

 .إيطاليا وألمانيا د ( .إسبانيا وفرنسا ج( .فرنسا وألمانيا ب( .بريطانيا وفرنسا أ (

 

  (سؤال وزاري) :ألمانيا و الحديد بي معد  # حدم الخالا عل  استثمار 

 .فرنسا د ( .النمسا ج( .إيطاليا ب( .روسيا أ (

 

  (سؤال وزاري) بي : الهمالياجبال  تفصل# 

 .روسيا ومنغوليا د ( .الهند والصي  ج( .الصي  وروسيا ب( .الهند وباكستا  أ (

 

ا فاصالا بي : # ت شكل جبال األنديز حداا    (سؤال وزاري) طبيعيا

 .البيرو واألكوادور د ( .تشيلي والبيرو ج( .األرجنتي  والبرازيل ب( .تشيلي واألرجنتي  أ (

 

  (سؤال وزاري) :كل م  بي  ةطبيعي اا ودحد األلبشكل جبال # ت  

 .فرنسا وإيطاليا وسويسرا ب( .فرنسا وإيطاليا وإسبانيا أ (

 .فرنسا وإسبانيا وألمانيا د ( .فرنسا وإسبانيا وسويسرا ج(

 

  (سؤال وزاري) :أراضي جنوب افريميا وناميبيا هو بي الحدود النهر الذي يفصل # 

 .الزمبيرينهر  د ( .النيلنهر  ج( .نجراواألنهر  ب( .جراندريو نهر أ (
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  (سؤال وزاري) :ظهرت فكرة ترسيم الحدود البحرية في المر  السابع عشر في كتابات العالم البريطاني# 

 .جو  سلدي  د ( .هرتزل ج( .راتزل ب( .رودلا كيلي  أ (

 

  (سؤال وزاري) :وأوكرانيا، هوالمسطح المائي الذي يفصل بي  تركيا وكل م  روسيا # 

 .بحر البلطيك د ( .البحر األسود ج( .البحر المتوسط ب( .بحر ايجه أ (

 

  (سؤال وزاري) # ت شكل المياه الدولية م  مجمل مساحة البحار والمحيطات ما نسبته:

 .%64 د ( .%54 ج( .%44 ب( .%34 أ (

 

ا بعض  الدول حول الحدود البحرية، إال أنه عل  الرغم م  وجود المعاهدات واالتفاليات بي  # يسود أحيانا

  (سؤال وزاري) :التوتر مثل التداخل في المياه اإللليمية في منطمة المنال االنجليزية بي 

 .بريطانيا والبرتغال د ( .بريطانيا وفرنسا ج( .بريطانيا وألمانيا ب( .بريطانيا واسبانيا أ (

 

 :ل االنجليزينة؛ لتنداخل الميناه اإللليمينة والمنطمنة االلتصنادية الخاصنة بني يسود التنوتر فني منطمنة المننا# 

  (سؤال وزاري)

 .بريطانيا واسبانيا د ( .فرنسا والبرتغال ج( .فرنسا واسبانيا ب( .بريطانيا وفرنسا أ (

 

ظمن  التني البحيرات حدوداا سياسية بي  العديد م  الدول، ومن  أبنرز األمثلنة عليهنا البحينرات الع# ت شكل 

  (سؤال وزاري) بي :تفصل 

 .الواليات المتحدة وكندا ب( .أوغندا وكينيا أ (

 .الواليات المتحدة والمكسين د ( .كينيا وتنزانيا ج(

 

سررؤال ) :الحنندود التنني أوجنندها اإلنسننا  وتتميننز باسننتمامتها ووضننوحها وسننهولة تخطيطهننا، هنني الحنندود# 

  (وزاري

 .الهندسية د ( .البحرية ج( .النهرية ب( .الطبيعية أ (

 

  (سؤال وزاري) # أطول حد فلكي في العالم يمع بي  دولتي  هما:

 .الجزائر وليبيا د ( .الواليات المتحدة وكندا ج( .روسيا والصي  ب( .البرازيل واألرجنتي  أ (

 

  (سؤال وزاري) :الحدود السياسية بي  مصر والسودا  هي م  نوع الحدود# 

 .الخطوط المستميمة د ( .البحرية ج( .الطبيعية ب( .الفلكية أ (
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  (سؤال وزاري) :وكل م  األرد  يل الحدود السياسية بي  الدول كما حدم بي عديمك  ت# 

 .سوريا والسعودية د ( .العراق والسعودية ج( .ومصر السعودية ب( .العراق وسوريا أ (

 

  (سؤال وزاري) # تم تعديل الحدود بي  األرد  والسعودية عام:

 .م1975 د ( .م1965 ج( .م1955 ب( .م1945 أ (

 

  (سؤال وزاري) :م مع1965حدودها سنة  األرد  لت# عد

 .السعودية د ( .فلسطي  ج( .سوريا ب( .العراق أ (

 

سمت الحدود بي  الهند وباكستا  عل  أساس:   (سؤال وزاري) # ر 

 .تاريخي د ( .عرلي ج( .ديني ب( .لغوي أ (

 

سمت أساسم  األمثلة عل  الحدود التي  #   (سؤال وزاري) :ديني ر 

 .وسنغافورةماليزيا  د ( .العراق وإيرا  ج( .صربيا وكرواتيا ب( .الهند وباكستا  أ (

 

  (سؤال وزاري) بي :حدودي عل  الجزر الثالم في الخليج العربي خالا هنان # 

 .اإلمارات وإيرا  د ( .والبحري  لطر ج( .اإلمارات والبحري  ب( .لطر وإيرا  أ (

 

# النزاع الحدودي الذي ال يكو  فيه االختالا بي  الدول عل  مناطك جغرافية كبيرة المساحة، بل تختلا 

  (سؤال وزاري) عل  مكا  وضع خط الحدود بصورة دليمة يعرا بالنزاع عل :

 .ر الطبيعيةالمصاد د ( .وظيفة الحدود ج( .وضع الحدود ب( .مناطك حدودية أ (

 

  (سؤال وزاري) :حدم خالا بي  دولتي لطر والبحري  عل  جزر# 

 .الحوار د ( .أبو موس  ج( .طنب الصغرى ب( .طنب الكبرى أ (

 

  (سؤال وزاري) :انته  الخالا عل  جزر الحوار بصدور لرار محكمة العدل العليا والذي تضم # 

 .بحري  عل  جزر الحوارسيادة ال ب( .سيادة لطر عل  جزر الحوار أ (

 .سيادة الكويت عل  جزر الحوار د ( .سيادة العراق عل  جزر الحوار ج(

 

م بسيادة مملكنة البحنري  علن  جنزر الحنوار؛ لحنل الخنالا 2001صدر لرار محكمة العدل العليا عام # 

  (سؤال وزاري) :الحدودي بينها وبي  دولة

 .إيرا  د ( .لطر ج( .اإلمارات العربية المتحدة ب( .الكويت أ (
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شار إليه بالرلم )#   (سؤال وزاري) :( في الخريطة أدناه، مضيك1المضيك المائي الم 

 .باب المندب ب( .جبل طارق أ (

 

 .لناة السويس د ( .هرمز ج(

 

  (سؤال وزاري) :يمع سد أتاتورن عل  نهر# 

 .الفرات د ( .النيل ج( .األرد  ب( .دجلة أ (

 

  (سؤال وزاري) :جبل طارق بي  يصل مضيك# 

 .البحر األحمر والمحيط الهندي ب( .البحر المتوسط والبحر األحمر أ (

 .الخليج العربي والمحيط الهندي د ( .البحر المتوسط والمحيط األطلسي ج(

 

  (سؤال وزاري) :المضيك الذي يربط بي  الخليج العربي والمحيط الهندي هو مضيك# 

 .جبل طارق د ( .تيرا  ج( .المندب باب ب( .هرمز أ (

 

ا متنازع ا # ت عد الصحراء الغربية أرضا   (سؤال وزاري) عليها بي : ا

 .جبهة البوليساريوالجزائر و ب( .جبهة البوليساريوالمغرب و أ (

 .االستماللجبهة الجزائر و د ( .االستماللجبهة المغرب و ج(

 

ا متنازع ا # ت عد الصحراء الغربية أرضا   (سؤال وزاري) :دولةليها بي  جبهة البوليساريو وع ا

 .ليبيا د ( .موريتانيا ج( .المغرب ب( .الجزائر أ (

 

  (سؤال وزاري) # نشؤ صراع عل  الصحراء الغربية بي  جبهة البوليسارية و:

 إسبانيا. د ( .المغرب ج( موريتانيا. ب( الجزائر. أ (

 

  (سؤال وزاري) :باستثناءالصحراء الغربية  غرب عل تدعم جامعة الدول العربية سيادة الم# 

 .ليبيا د ( .تونس ج( .الجزائر ب( موريتانيا. أ (
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ا أمام سف  الندول جميعهنا، ولند 1913نصت اتفالية شط العرب سنة #  م عل  أ  شط العرب يبم  مفتوحا

  (سؤال وزاري) :ولعت هذه االتفالية بي  كل م 

 .لة العثمانية وإيرا الدو ب( .العراق وإيرا  أ (

 .الدولة العثمانية والدولة الصفوية د ( .الدولة العثمانية والعراق ج(

 

  (سؤال وزاري) :اعترفت العراق بحك إيرا  في المالحة في شط العرب بعد عمد# 

 .اتفالية الجزائر د ( .اتفالية الرياض ج( .اتفالية بغداد ب( .اتفالية باريس أ (

 

  (سؤال وزاري) ل  منطمة التبت بي :# ظهر الخالا ع

 الهند وبنغالدش. د ( .الصي  والهند ج( الهند وباكستا . ب( الصي  واليابا . أ (

 

  (سؤال وزاري) # استولت الصي  عل  منطمة التبت في عام:

 .م1958 د ( .م1955 ج( .م1951 ب( .م1945 أ (

 

  (سؤال وزاري) :م  الدول التي ظهرت بعد تفكن االتحاد السوفييتي# 

 .الجبل األسود د ( .ممدونيا ج( .استونيا ب( .صربيا أ (

 

  (سؤال وزاري) :م  الدول التي ظهرت بعد تفكن االتحاد السوفييتي# 

 .سلوفينيا د ( .أذربيجا  ج( .كوسوفو ب( .كرواتيا أ (

 

منع النذي تعنيش فينه، هني مجموعة م  األفراد تنتمي إل  سناللة تختلنا عن  سناللة أكثرينة أفنراد المجت# 

  (سؤال وزاري) :األلليات

 .العرلية د ( .اللغوية ج( .الدينية ب( .المومية أ (
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الخرائط التي وردت في األسئلة  

 الوزارية السابقة
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 نهر دجله 3 نهر األرد  2 نهر الفرات 1

 الخليج العربي 6 البحر المتوسط 5 سد أتاتورن 4

 لعراقا 9 شط العرب 8 البحر األحمر 7

     السعودية 10
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 البحر األحمر 3 المناخ الصحرواي 2 المناخ االستوائي 1

 المحيط األطلسي 6 الخليج العربي 5 البحر المتوسط 4

 العراق 9 مضيك جبل طارق 8 مضيك باب المندب 7

     السعودية 10
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 المحيط الهندي 3 موريتانيا 2 الصي  1

 مضيك جبل طارق 6 مضيك باب المندب 5 يط األطلسيالمح 4

 المكسين 9 روسيا 8 الهند 7

    الواليات المتحدة األمريكية 10
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 البحر المتوسط 3 خط االستواء 2 خط السرطا  1

 مضيك باب المندب 6 مضيك هرمز 5 المحيط األطلسي 4

 األرد  9 مضيك جبل طارق 8 لناة السويس 7

     كياتر 10

 

 


