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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 

 
 
 
 

 ميكن نفهم أ  دور علم اجلغرافيا السياسية يتدمثل فى ............:  1س
           منع املشكالت السياسية من االساس   تنفيذ حلول املشكالت السياسية 

                 وضع حلول للمشكالت السياسية  اقرتاح وتنفيذ احللول للمشكالت السياسية 

 ..........اذا اتفمت الدولتني على ختطيط احلدود السياسية على مسافة متساوية من اجلبال فا  هذه احلدود :  2س

 جبلية  هندسية  فلكية  لغوية 

 أى من هذه الدول تنتدمى للنظام من حيث تنظيم العالقات وني السلطات الثالث...........:  3س
        الكويت       البحرين     األمارات  اجلزائر 

من اخلريطة التى أمامك :  4س
نستنتج ا  الدولة التى ال 
ميكن حتمق تعاونًا أكثر مع 

 الرقمدول اجلوار هى ذات 
............ 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الرقم الدولة ذات                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  أكثر جناحًا فى استثدمار كل مواردها.............:  5س
          روسيا                        الصني                   سنغافورة  الواليات املتحدة 

 انتشار الشيعة فى دولة مثل اليدمن قد يؤثر على التجانس وني سكانها والنسبة للجانب .............:  6س
             الصحى              االقتصادى              االجتماعى  الدينى 

 وحلف وارسو اىل .............ادى سباق التسلح وني الناتو :  7س

 اثر اجيابي على املستوى احمللي يف احللفني   اثر سليب على املستوى احمللي والعاملي 

 اثر سليب على املستوى احمللي يف احللفني  اثر اجيابي وسليب على املستوى احمللي يف احللفني 

 ............. ألسباب حلف وارسو عن الشرقية أملانيا وانفصال ورلني جدار انهيار:  8س
 اقتصادية   دينية   سياسية   عسكرية  

 تتسبب اهلجرات الغري شرعيه فى حدوث تأثريات سلبية على جوانب المارة ....... :  9س
          قارة افريقيا           قارة اوروبا  قارة انتاركتيكا           قارة امريكا اجلنوبيه 

 تعد مشكلة التفرقة العنصرية من املشاكل اليت تعاني منها الواليات املتحدة اال انه ..........: 10س 
 حصلت االقلية الزنـجية على كامل حقوقها   تظهر من آن إىل آخر 
  1968انتهت متاما يف  تشبه التفرقة العنصرية يف جنوب افريقيا 

 كشدمري ألسباب ...........تدخلت اهلند يف مشكلة من وجهة نظر :  11س

 اقتصادية  سياسية  دينية  لغوية 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 إلهداف اجلغرافيا السياسية اهدميتها لـ..........:  12س
 كل من له عالقة باملشكالت السياسية              رجال السياسة 

       احلكام          رجال االعالم 

 الفيدرالية والكونفيدرالية يتدمثل فى ...........جوهر االختالف وني الدولة :  13س
                   وجود السلطة املركزية فى الدولتان   الدور السيادى للدولتان 

                    عمل السلطة الداخلية فى الدولتان  العالقات اخلارجية للدولتان 

 جناحًا فى تطوير مجيع أجزائها.............أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  أكثر :  14س
          الربازيل                        جيانا                   بارجواى  األرجنتني 

 من خالل دراستك احلدود مل تستطع حتميق الفصل الكامل وني الدول العروية وذلك وسبب.............:  15س
      انها دول متباعده   انها دول ذات لغه واحده 

       انها دول متجاوره       انها دول ذات آمة واحده 

 دولة الياوا  استطاعت ا  حتصل على قوة اقتصادية نظرا النها من الدول التى تتدمتع وـ............:  16س
 وجودها فى احمليط اهلادى      وجودها بالقرب من احلدود االسيوية 

                         بالقرب من الصني  موقع حبرى بواجهتني 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  تاوعه سياسيا إلسرتاليا كأكرب مصدر للمدمح............:  17س
        مصر       السعودية     اجلزائر  املغرب 

من اخلريطة التى أمامك :  18س

الدولة التى ميكن نستنتج ا  

هى  فائض فى الغذاءق يحتم

 ........... الرقمذات 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 أى من هذه الدول أكثر استفادة من حشائش األستبس............:  19س
          األرجنتني            الكنغو              منغوليا  الربازيل 

 ........... االقليدمي التكامل التحميمي الدعم وتمديم االعدمال رجال عن املسؤلة املؤسسة:  20س
 الكومسيا اعمال جملس    للمدفوعات االقليمي النظام 

 االستثمارات وكالة   الكومسيا مفوضية 

 ........... على يدل الكومسيا الئحة منافسة تعديل:  21س
 املنافسة ومحاية دعم    االقليم داخل املنافسة قوانني عن الدولة قوانني فصل  

 املنافسة انهاء يف الرغبة   واملستهلكني املنتجني محاية  

 تل االحتاد األوروى يف  ...........كيكدمن نـجاح أملانيا فى ت:  22س

 قوتها السياسية  قوتها العسكرية  موقعها اجلغرايف  توافر األيدى العاملة 
 أى من هذه الدول أكثر استفادة من غاواتها............:  23س
          لبنان            العراق              مصر  عمان 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 أى من هذه املوارد ذات فوائد حروية أفضل............:  24س
       الغابات  الصنوبرية            حشائش الربارى              حشائش سيربيا  حشائش السافانا 

 أى من هذه الدول تتوافر فيها اللحوم واأللبا  ............:  25س
       اهلند            نيوزيلندا              الربازيل  الكنغو 

 ميكن ا  نستنتج ا  دولة الصني استخدمت نظرية الدفاع والعدمق من اجل ............:  26س
 تأمني باقى اجزاء الصني مقابل التضحيه جبزء          التضحيه باحد اجزاء الصني خوفا من العدو 

                        املناورة العسكرية فى احلرب  التفاوض على ترك هذا اجلزء لعدم اهميتة 

 من التكتالت اليت يطلق عليها امه  ...........:  27س

 النافتا    منتدى التعاون لدول اسيا واحمليط 

 االحتاد االوروبي  جملس التعاون لدول اخلليج العربي 

 عندما تتحسن احلالة االقتصادية ملصر فا  ذلك يرجع لعدة اسباب اهدمها ............:  28س
        حتسني املوارد       تطوير القوة البشرية     استثمار املوارد   املوقع اجلغرافىاستغالل 

 قام الرئيس السيسى والرتكيز على تطوير النمل واملواصالت وهدف اىل ............:  29س
                     حتسني وتطوير البنية التحتية   ربط مجيع اجزاء الدولة ببعضها 

                         تطوير الصناعات املعدنية  سهولة نقل املعدات العسكرية 

 النظام السياسى حيتاج دائدما اىل ..............:  30س
               الفردية              الديكتاتورية               القوة  املشاركة 

من اخلريطة التى أمامك :  31س

نستنتج ا  الدولة التى 

التنفيذية يتاقسم السلطة 

هى  الرئيس ورئيس وزرائه

 ........... الرقمذات 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 فى الصحراء الغروية إىل ............. اهلامشية مناطمها عن أدى عدم رضا حكومة الوفاق فى ليبيا:  32س
 وضع أسالك شائكة   إنشاء مشاريع تنموية 

 زرع االشجار ملنع سفى الرمال  عقد االتفاقيات التجارية الدولية 

 ساهدمت تكنولوجيا االتصاالت ودور كبري فى ...........:  33س
            زيادة الوعى السياسى   انهيار القوى الصناعية 

        انهيار التبادل املعلوماتى        تطور االالت العسكرية 

 االثار السلبية للشكل اجملزأ فى اندونيسيا........ظهرت :  34س
 صعوبة االتصال بني أجزاؤها   عدم تنوع املناخ 

 احلركات االنفصالية  كرب مساحتها 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 اكثر المارات التى تعانى من املشكالت الرعويةاسيا :  35س
   خطأ           صواب                               

 ضبط الدولة وإدارتها وسهولةفى أكثر جناحًا   األرجنتنيتتوقع أ  تكو   : 36س
   خطأ           صواب                               

 فى استخدام نظرية الدفاع والعدمق  االحتاد السوفيتىمع الواليات املتحده تشاوهت :  37س
   خطأ           صواب                               

 جنوب افريمياميكن لألقلية ا  متارس ضغط على االكثرية وحترمهم من حموقهم كدما حدث يف :  38س
   خطأ           صواب                               

              اإلستمرار ودقة يؤدى إىل احلدود تعيني:  39س
   خطأ           صواب                               

             متشاوهةالدول العروية ذات حدود  :  40س
   خطأ           صواب                               

 
 
 
 

 ادى تعديل اسرتاتيجية حلف مشال االطلسي اىل .............:  1س

 انضمام دول غرب اسيا وشرق اوروبا   انضمام روسيا االحتادية 

 انضمام دول غرب اوروبا  انضمام دول جنوب شرق اسيا 

 ادى نشأة حلف الناتو وحلف وارسو اىل .............:  2س

 انهاء سباق التسلح   زيادة الصراع العاملي 

 حتقيق استقرار دولي  زيادة دور املنظمات الدولية 

 ليس من السهل حتديد احلد البحري الدولة وسبب ............. : 3س
 ضيق بعض املناطق البحرية  القوانني الدولية 
 اتساع املياه داخل البحار واحمليطات  قوانني  املالحة البحرية 
من خالل خريطة الوطن  : 4س

العروى التى أمامك من الدول 

العروية التى استفادت من 

التحكيم الدوىل اقتصاديًا 

 ........ الرقمذات الدولة 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                           
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  يتحرك ويسيطر جيشها على أجزاء الدولة وشكل أفضل.............  :  5س
          افغانستان                        إيران                   اليابان  اليونان 

 ............أى من هؤالء العلدماء ساهم وشكل غري مباشر فى سلوك أملانيا العدائى فى احلروب :  6س
              هوسهوفر                   كيلني  راتزل               الفرد ماهان 

 دخول وعض عناصر األخوا  مصر وشكل غري شرعى يؤثر على النظام السياسى فى اجلانب ...........:  7س
          العسكرى                االجتماعى                  الصحى  االمنى 

 قد تؤثر اهلجرات الغري شرعية على الشركات متعدده اجلنسيات من جهة اجلانب ......:  8س
 االقتصادى                   االمنى          االحتماعى  الصحى 

 .............غالبا ما حتدث املشكالت االقتصادية على مصادر الطاقة يف منطمة :  9س

 املياه الداخلية  الرصيف القاري  املياه املالصقية           أعالي البحار 

 أى من هذه الدول تنتدمى للنظام امللكى من حيث الشكل...........:  10س
 بريطانيا  تونس    أملانيا  اليونان 

 اهدمية كشدمري ......... : 11س
          موروفولوجية            دميوجرافية            اسرتاتيجية  اثنوغرافية 

 تدخلت االمم املتحدة للدمرة االوىل لوقف النزاع وني اهلند وواكستا  فى ......... : 12س
        اوائل النصف الثانى من القرن العشرين   اوائل النصف االول من القرن العشرين 

        اواخر النصف االول من القرن العشرين  اواخر النصف الثانى من القرن العشرين 

استغلت املانيا مفاهيم اجلغرافيا السياسية وصوره خطأ فى توسعها االستعدمارى على حساب الدول اجملاورة :  13س
 التى اعتربتها اجملال احليوى هلا كا  هذا حتديدا فى ............

                     بداية النصف الثانى للقرن العشرين   نهاية النصف االول من القرن العشرين 

                     بداية النصف االول للقرن العشرين  نهاية النصف الثانى للقرن العشرين 

 يعكس التكتل االقتصادي درجة عالية من  ........... : 14س

 اعتماد بعض الدول على البعض االخر   االعتماد املتبادل 

 تسهيل املشكالت  التخصص االنتاجي 

من اخلريطة التى أمامك :  15س

نستنتج ا  الدولة التى  

فائض فى االنتاج ميكن حتمق 

 الرقمهى ذات  احليوانى

........... 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 من الدول التى قد قامت وتغيري عاصدمتها نظرا لطول شكلها ولألهدمية التجارية هى ...........:  16س
                  ليسوتو              فرنسا  تشيلى                    اليابان 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تمل املشاكل احلدودية فيها.............  :  17س
          روسيا                        بلجيكا                   الربازيل  موزمبيق 

 تعد مؤسسة اقليدمية واستشارية وتشريعية...........:  18س
  اجمللس االوروبي   جملس االحتاد االوروبي 

 الربملان  املفوضية االوروبية 

 اخلليج ...........يعد اول انـجاز جمللس تعاو  دول :  19س

 االحتاد اجلمركي  قوات درع اجلزيرة   العملة املوحدة  احتاد غرف 
 من االسباب التى جعلت مصر تضع حدودا خطية ودال من التخوم مع ليبيا والسودا  .............:  20س
            وجود الثروات              كثرة السكان             حتقيق التنمية  التصفية االستعمارية 

 تستفيد وعض الدول عسكريا من تمسيم املناطق املائية خاصة ...........:  21س

 االقليمية  احملايدة  التكميلية  أعالي البحار 

 قد تتسبب املؤسسات النمدية الدولية فى التأثري على........... : 22س
                             القرار السيادى للدولة   القوه العسكرية للدول 

                           الوضع االقتصادى للدول  قوة الدوله املالية 

دارت معركة مشهورة يف مشال مصر أثناء احلدملة الفرنسية من االسطول االجنليزي والفرنسي يف ضوء العبارة :  23س
 املعركة كانت يف املياه ...........هذه 

 الدولية  االقليمية  الداخلية  املالصقة 

 إذا مل يتم حتديد احلد البحري للدولة ودقة فإنها سوف تتنازع مع ...........: 24س 

 الدول اجملاورة هلا  الدول املقابلة هلا  الدول الكربى  مع كل دول العامل 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تسيطر فيها حكومتها على أجزاء الدولة وشكل أفضل.............  :  25س
          اجملر                        هولندا                   إيطاليا  اسبانيا 

 املؤسسة اليت ختتص ووضع تمارير وجداول اعدمال ووها تنظيم اداري ثاوت  ...........:  26س

 اجمللس الوزاري  اجمللس االعلى  االمانة العامة  املفوضية االوروبية 
من خالل خريطة الوطن :  27س

العروى التى أمامك من الدول 

العروية التى استفادت من 

اقتصاديًا الدولة  جباهلا

 ........ الرقمذات 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 هذه العوامل له تأثري أقوى على وز  الصني السياسى فى جملس األمن............ أى من:  28س
          حجم السكان            املوقع              املناخ  املساحة 

 أى من هذه األقاليم يظهر فيها دور املناخ فى فاعلية األنشطة البشرية وشكل أكرب............:  29س
          الكنغو            تونس              السويد  نيوزيلندا 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 يف ظل التكتالت االقتصادية حتول الصراع وني الدول الكربى اىل ........... : 30س

  ميدان عسكري  ميدان سياسي  ميدان اقتصادي  ميدان دبلوماسي 
 الكنغو ورواندا............تتأثر فاعلية األنشطة البشرية فى كاًل من :  31س
  املناخ احلار واملوقع     املناخ البارد واللغة 

  الصحارى املعتدلة والدين   الدين واللغة 

 اهم وظيفة من وظائف احلدود فى دول التكتل االقتصادى هى .............:  32س
          احلماية واالمن            الفصل بني الدول          احلمايه االقتصادية  احلماية السياسية 

ميثل املسلدمو  يف اورووا أقلية كدما ميثل املسيحيو  يف الوطن العروي أقلية (( يف ضوء  العبارة أقل األقليات  : 33س
 .......... انتشارا هي

 القومية  اللغوية  الدينية  العرقية 

 له سلطة  ........... لألحتاد األوروى اجمللس االعلى:  34س

 سياسية واقتصادية  اقتصادية وعسكرية  سياسية واجتماعية  اقتصادية واجتماعية 
او اكثر إلزالة الميود  عددمن الدولاالجراءات اليت تتفق عليها هى جمدموعة  شركات متعددة اجلنسيات:  35س

 على حركة التجارة وتأمني عناصر االنتاج والتنسيق وني خمتلف السياسات 
   خطأ           صواب                               

 جملس ال يعترب من االجهزة االدارية الربملا  االورووي:  36س
   خطأ           صواب                               

 اكثر قارة حتتوى على حدود من صنع األستعدمارافريميا :  37س
   خطأ           صواب                               

وجود اهلجرات الغري شرعية واهلاروة من دولة وها فريوس كورونا ودخوهلا اىل مصر يتسبب فى التأثري :  38س
          االجتدماعىعلى اجلانب 

   خطأ           صواب                               
 من هذه العناصر املناخية أكثر فاعلية فى األنشطة البشرية فى مشال موسكو ومونرتيال  األمطار : 39س

   خطأ           صواب                               
 االوضاع االقتصايةوـ الوظيفه االمنية للحدود مل تعد هى االهم النها تتأثر:  40س

   خطأ           صواب                               
 
 

 
 

 أى من هذه الدول من املتوقع أ  تكو  األجدر واألقدر على تعزيز الوحدة وني سكانها...........:  1س
          هولندا            إيطاليا              أسبانيا  سويسرا 

 االستعدمار فى الدول النامية...........من مشكالت :  2س
                        التأثري فى ظهور انظمة جديدة   قلة التعاون بني الدول املتجاورة 

                             ظهور العوائق االقتصادية  االتصال بالقوى اخلارجية 

 تستخدم قوتها لتحميق هدف داخلى هو ............مع ظهور مصطلح اجليووولوتيك فا  الدولة :  3س
         الرتابط والتنوع           االنسجام والتوحد  الرتابط والتكامل            التماسك والتناقض 
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 عدل حلف الناتو اسرتاتيجيته وعد سموط حلف وارسو  .............:  4س
 إلجياد دور يف النظام العاملي   حلفظ التوازن الدولي 

 لزوال التهديد الذي أنشئ من اجله  حلل ازمات القارة االوروبية 

من الصورة  التى امامك :  5س
نستنتج أنها تعرب عن 
مرحلة من مراحل رسم 
 احلدود وهى ..........

            األوىل 

              الثانية 

               الثالثة 

 الرابعة 

 
 مصطلح المرية الكونية حدث نتيجة لـ............:  6س
                 صعوبة احلصول على املعلومات   ارتباط دول العامل بالتقنية املتطورة 
           تناقل املعلومات بشكل سهل التجسس  سهولة وغزارة املعلومات 

 ..... مجيع اجلهات مما عطلها عن االتصال والعامل اخلارجى وشكل واضحأى من هذه الدول حماطة والياوس من :  7س
              كينيا                      جويانا               بوركينا فاسو  بنجالديش 

 ادى تعديل اسرتاتيجية حلف مشال االطلسي لتحميق .............:  8س

 اهداف سياسية واقتصادية   اهداف عسكرية وثقافية 

 اهداف سياسية وعسكرية  اهداف اقتصادية وعسكرية 

 االقلية التى استمرت واصبح هلا مكانها ووطنا .............:  9س
               االكراد            النمساوين               اهلندوس  الزنوج 

 الرئيسى لطلب هذه االقلية واالنفصال .............فى اقليم تيدمور الشرقية كا  السبب :  10س
 توزيع االقلية  التأثري االستعمارى  التفرقه العنصريه     القوه االقتصاديه لالقليه 

 من العوامل املؤثره فى متركز االقليات وقوتها  فى دولة جنوب افريميا عوامل ..........:  11س
               اجتماعية           سياسية              اقتصادية  دينية 

 من املؤسسات التى تموم وتوفيق االوضاع النمدية وتمديم املسانده االستثدمارية املالية ...........:  12س
       صندوق النقد الدوىل   منظمة التنميه الصناعيه 

        البنك الدوىل     مركز التجاره الدوىل 

 من وعض سلبيات املساحة فى الصني............:  13س
                             قلة املوارد االقتصادية   كثرة االطماع فيها 

                              عدم القدرة على تنمية كل أقاليمها  مطالبة سكان تايوان باالنفصال 

 فريسة سهلة للدمحتل مثل ............أى من هذه الدول من املدمكن ا  تمع :  14س
             جيبوتى                    سورينام                هولندا  الفاتيكان 

 يبلغ عدد الدول احلبيسة فى أمريكا اجلنووية..........:  15س
           دولة واحدة               دولتني           ثالثة دول  أربع دول 
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 أى من هذه الدول اجلبال فيها تستخدم للرتفية...........:  16س
          لبنان            مصر              العراق  املغرب 

من خالل خريطة :  17س

التى أمامك من  أفريميا

هلا حدودًا الدول التى 

طبيعية تفصلها عن 

الدولة  الدول اجملاورة

 .......... الرقمذات 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 

 
 
 ........... اىل فى الكوميسا تهدف التفضيلية التجارة مرحلة:  18س
 الكمية وغري الكمية القيود كافة ازالة    األعضاء الدول بني التنسيق  

 الكمية وغري الكمية العوائق بعض ازالة   مصلحتها مع يتناسب مبا سياستها دولة كل ترسم  

 ........... اىل فى الكوميسا تهدف احلرة التجارة مرحلة:  19س
 للتجارة الكمية وغري الكمية القيود كافة ازالة  
  األعضاء الدول بني البينية    

  اخلاصة الكمية وغري الكمية القيود كافة ازالة  
  األعضاء الدول بني اخلارجية بالتجارة     

 الكمية وغري الكمية العوائق بعض ازالة   االنتاج العناصر انتقال حرية  

 ........... اهداف من االقتصاد لتطوير واألمن السلم تدعيم يف التعاو  يعد:  20س
 اجلمركي االحتاد   حرة التجارة   مشرتكة السوق   اقتصادية الوحدة  
 األجدر واألقدر على تنويع اإلنتاج الزراعى...........أى من هذه الدول من املتوقع أ  تكو  :  21س
          اهلند            إيران              العراق  إيطاليا 

 ومسئوله هي العاملة واأليدي واخلدمات والسلع األموال تبادل وادارة وفن علم عن املسؤلة املؤسسة:  22س
 ........... املستمبلي التخصيص عن

 الكوميسا مفوضية   للمدفوعات االقليمي النظام  

 الكوميسا اعمال جملس   االقليمية االستثمارات وكالة  

 من اهم قواعد ومبادئ النظام االنتخاوى فى اى دولة تتبع الدميمراطية ..............:  23س
         مبدأ املشاركة           مبدأ العدالة               مبدأ املساواة  مبدأ الديكتاتورية 

 أى من هذه الدول اجلبال فيها قد تشكل نمطة ضعف............:  24س
          فرنسا            إيطاليا              أسبانيا  سويسرا 
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اذا تعرضت دولة لميود على معامالتها التجارة اخلارجية واستطاعت الصدمود فإ  ذلك يعين متتعها :  25س
 .............والموة 

 االقتصادية والبشرية  العسكرية والبشرية  التنظيمية والعسكرية  البشرية والثقافية 

على إذ  أقامة كل مخس سنوات كا  هذا إصدار اسبانيا قانو  يلزم االجانب فى سبتة ومليلة واحلصول :  26س
 االجراء االسبانى سببة ............

 ضعف السيطرة االسبانية على املدن       قوة السيطرة املغربية على املدينتني 

       قوة اسبانيا فى فرض سيطرتها على املدينتني  استمرار املغرب فى املطالبة باحقيتها فى املدينتني 

 خيتلف احللف العسكري عن التكتل االقتصادي يف كونه .............:  27س

 يضع معاهدات دولية   يستهدف التعاون العسكري الدفاعي واهلجومي 

 يهتم بالتعاون االقتصادي اوال  يضم جمموعة من الدول اليت بينها مصاحل 

 .......أقصر حدود لكشدمري مع دولة:  28س
      اهلند        باكستان       أفغانستان  الصني 

 : اهم نماط الضعف اليت تعاني منها الدول النامية يف عالقاتها مع الدول املتمدمة تتدمثل يف ............ 29س
 سكان الدول املتقدمة  حجم   االنتاج الغذائي للدول النامية 
  مصادر الطاقة يف الدول النامية   القوة التنظيمية يف الدول املتقدمة 
 ........... اهداف الكوميسا لتحميق مفوضية تهدف:  30س
 واجتماعية سياسية   وعسكرية اقتصادية   واقتصادية سياسية   واجتماعية اقتصادية  
 خيتلف التكتل عن احللف يف انه ............. : 31س

 يستهدف التعاون العسكري اوال   ال يهتم بالنطاق اجلغرايف 

 يستهدف التعاون االقتصادي اوال  ال يهتم بالثورة املعلوماتية 

 من أقدم صور العالقات الدولية تلك اليت ظهرت يف وعض دول قارتي ............ : 32س
 آسيا وأفريقيا   أوروبا واسرتاليا   أفريقيا وامريكا الشمالية  الشماليةأوروبا وأمريكا 

 أى من هذه الدول اجملاورة يصعب السيطرة فيها على كل أجزاء الدولة ......:  33س
            باراجواى               االرجنتني  بريو  بوليفيا 

 ............. اخذت العالقات الدولية طاوع العاملية وسبب : 34س 
  عقد االحالف العسكرية   الصراع بني الفرس والروم 
  الفتوحات االسالمية  الثورة الصناعية 
 الطرق الدولوماسيةتصر املغرب فى احلفاظ على حمها فى سبتة ومليلة واستخدام :  35س

   خطأ           صواب                               
 اقتصاديةكا  تهجري اهاىل النووة الهداف :  36س

   خطأ           صواب                               
 الرأمسالية فى اواخر المر  العشرين ظهر تأثري سالح الطاقة على الموى:  37س

   خطأ           صواب                               
                         والعامل التارخيىاالمن والدفاع من اهم العوامل املشرتكه فى اختيار الماهرة ولند   العواصم :  38س

   خطأ           صواب                               
 منطمة جتارة حره وني الدول العروية إقامةاوىل درجات التكامل االقتصادي :  39س

   خطأ           صواب                               
 معاجلة لغة األقلياتاختلفت العراق وايطاليا فى املشكالت االجتدماعية من حيث :  40س

   خطأ           صواب                               
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 زادت اهدمية هذه التمنية احلديثة فى مصر حيث ساهدمت فى ............:  1س
           زيادة تدخل الدول الكربى لصاحل اسرائيل    حرب مع إسرائيل يفمنع مصر من الدخول 
                     تقديم معلومات صحيحة حول مشكلة طابا  ابراز أحقية اسرائيل فى طابا 

 اهلدف اخلارجى هو االكثر تعبريا عن مفهوم اجليووولتيك هو حتميق............:  2س
           تكوين امرباطورية         االنسجام اخلارجى         العالقات السياسية   السياسيةالقوة 

عالقة وني اجلغرافية السياسية واجليووولوتيك فكالهدما علم يدرس الوحدات السياسية للعامل فى ضوء ظروفها :  3س
............ 

            البشرية                     االقتصادية  السياسية                اجلغرافية 

 دول العامل انتشار............يدل على تشعب العالقات الدولية وني :  4س
  األحالف العسكرية   السفارات الدولية  التكتالت االقتصادية  احلروب االقليمية 

 أثرت مساحة الدولة يف قوة العالقات الدولية لـ............:  5س
  بوليفيا  تونس   سويسرا الواليات املتحدة األمريكية 

 دولة ........... يفالملب قد ال خيتلف عن العاصدمة كدما :  6س
                    السعودية                     اهلند                 اسرتاليا  مصر 

من الصورة  التى امامك :  7س 
نستنتج أ  تعرب عن 
مرحلة من مراحل رسم 
 احلدود وهى ..........

            األوىل 

              الثانية 

               الثالثة 

 الرابعة 

 أى من هذه الدول ميكن أ  تستفيد أكثرمن تنوع احملاصيل الزراعية فيها .............  :  8س
               فرنسا                  شيلى                  أفغانستان  اليابان 

 العسكرية عدة شروط منها .............يتطلب وجود االحآلف :  9س
 مصاحل مشرتكة  عداوة دائمة  صداقة دائمة  مبدأ املساملة 

 ينبغي للدول املنظدمة للحلف االلتزام واستخدام الموة من أجل .............:  10س

 فعالية احللف   حتقيق مصاحل سياسية 

 حفظ التوازن الدولي  حتقيق مصاحل اقتصادية 

أى من هذه الدول التى ميكن أ  تضطر للتوسع فى إنشاء الكبارى واألنفاق للروط وني العاصدمة وأطراف :  11س
 .............   الدولة

               فرنسا                  شيلى                  أفغانستان  اليابان 
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 ...........مت عمد أكرب اتفاقية لتنظيم حركة الرعاة يف :  12س

 وسط افريقيا  شرق افريقيا  جنوب افريقيا  غرب افريقيا 

 أحتالل أسبانيا لسبتة ومليلة أعطى اسبانيا قوة ..........:  13س
       عسكرية للسيطرة على املضيق   برية فى سبتة ومليلة 

                     حبرية على املضيق  دولية للشراكة فى السيطرة على املضيق 

 من أهم مراحل ختطيط احلدود السياسية والتى تساهم فى حل النزاعات وني الدول مرحلة.............:  14س
           التعريف               التحديد              التعني   إدارة احلد 

 جنوب افريميا ............من االقليات التى متثل اقل نسبه فى :  15س
            اقليات بيضاء             اقليات مسراء  اقليات دينية        اقليات صينية وهندية 

 مشكلة العنصرية انتهت فى جنوب افريميا وشكل كبري فى ............:  16س
            اوائل القرن احلادى والعشرين   اواخر القرن العشرين 
                       اوائل القرن العشرين  اواخر القرن احلادى والعشرين 

 من الدول التى تعانى من وجود اقليتا  تطالبا  واالنفصال هى دولة ..........:  17س
            املانيا             ايطاليا              سويسرا  اسبانيا 

 اجملاورة أكثر أحتكاك وتواصل مع دول العامل ......أى من هذه الدول :  18س
            باراجواى وبوليفيا              بوليفيا واالرجنتني  بريو وبوليفيا  األرجنتني وبريو 

 من خالل دراستك خلريطة السياسية أصبحت واكستا  الشرقية حاليا هي دولة ...........:  19س

 ميامنار  بوتان  بنجالديش  ماليزيا 

من خالل خريطة الوطن :  20س
العروى التى أمامك أكثر 
الدول العروية أشرتاكًا فى 
املعاهدات اخلاصة وتنظيم 

الرقم حركة الرعاة ذات 
......... 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الرقم الدولة ذات                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 مشكالت املياه والطاقة قد يكو  هلا تأثري كبري فى الدولة على ............. :  21س
         السلوك االجتماعى          السلوك السياسى         السلوك االقتصادى  السلوك العسكرى 

 كا  سبب النزاع وني ليبيا وتونس على ...........:  22س
        حق املالحة         مصادر الطاقه           الثروات السمكيه  مناطق اجلمارك 

 املوارد املعدنية تتسبب فى الكثري من النزاعات وني الدول وذلك النها .........:  23س
        موارد غريقابله للنفاد        غريموزعه بانتظام            تدخل فى التجاره    تستخدم اجتماعيا 

 أهم ما يساعد على حصول األقليات داخل دولة على حموقها هو ..........:  24س

 النظم السياسية للدولة  الدستور  القانون سفارات الدول االجنبية 
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من خالل اخلريطة :  25س
الدولة التى تعانى من 
أقليات متدمركزة جغرافيا 

 الرقمهى الدولة ذات 
............ 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 
 من املعوقات اليت منعت اظهار عدملة موحدة اىل اآل   ...........:  26س

 عدم اقامة احتاد مجركي   عدم اقامة وحدة اقتصادية 

 عدم رفع احلواجز اجلمركية  عدم اقامة سوق مشرتكة 

 يكدمن نـجاح الكوميسا يف  ...........:  27س

 قوتها السياسية  قوتها العسكرية  موقعها اجلغرايف  مناخها 
 م يف  ............1945ساهدمت نتائج مؤمتر سا  فرانسيسكو عام :  28س
  تأسيس حلف الناتو   نهاية احلرب الباردة 
 ظهور التكتالت االقتصادية   منع قيام حرب عاملية ثالثة 
وملوك دول العامل يف مدينة ما ملناقشة احالل السالم العاملي فدمن املتوقع ا  اذا اجتدمع كل رؤساء :  29س

 .............تكو 
  واشنطن   نيويورك   موسكو مدريد 

 من اهم اهداف الكوميسا  ...........:  30س

 سياسية  سياسية واقتصادية  اقتصادية  ادارية واجتماعية 
 إىل حدوث مشكالت .......... وناء السد العالي أدي:  31س 
 سياسية  اقتصادية  اجتماعية  مائية 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تسيطر فيها حكومتها على أجزاء الدولة وشكل أفضل.............  :  32س
          بريطانيا                        بلجيكا                   سويسرا  إيطاليا 

 يعد تكتل .......... هو املنافس االكرب لالحتاد االورووي  :  33س

 النافتا   االبيك 

 جملس التعاون لدول اخلليج العربي  الكوميسا 
 

 ............. تشوف جوروا اقامها اليت البناء إعادة سياسة فشل اسباب من:  34س
 األحتكار نظام تطبيق   اخلصخصة   اإلحتكار نظام إنهاء   2معها 3و  

 دولة اليدمنتتشاوه الظروف السياسية لدولة أملانيا مع :  35س
   خطأ           صواب                               
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 خارجها خاصة يف فرنسادولة حبيسة يف اورووا هلا اقليات لغوية الندمسا :  36س
   خطأ           صواب                               

 جنوب دائرة االستواء يف افريميا  العرقية متثل أقليات االقليات:  37س
   خطأ           صواب                               

 املغرب أثر املوقع اجلغرايف يف قوة العالقات الدولية لـدولة:  38س
   خطأ           صواب                               

 نمدي تكامل اىل الكوميسا تهدففى  االقتصادية الوحدة مرحلة:  39س
   خطأ           صواب                               

                                فى املرحلة الثانية والراوعةيتم االستفاده من اخلرائط التفصيلية عند ختطيط احلدود السياسية :  40س
   خطأ           صواب                               

 

 
 

 
 
 املؤسسة التاوعة جمللس تعاو  دول اخلليج واليت تصدر قرارات يف املسائل املوضوعية  ...........:  1س

 اجمللس الوزاري  االمانة العامة  اجمللس االعلى  اجلهاز التنفيذي 
 دراسة جمال النظام العاملى اجلديد نستنتج ا  ............من خالل :  2س
             النظام العاملى يشمل كل العالقات السياسية   النظام العاملى يهتم بالعوملة 
              النظام العاملى يهتم بالصراع على احلدود  النظام العاملى يهتم بالصناعة 

من اخلريطة التى أمامك :  3س

نستنتج ا  الدولة التى 

متتلك حدودًا نهرية فاصلة 

 ........... الرقمهى ذات 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 تهتم الكوميسا وتطوير البحث واستخدام العلم والتمنية وهدف  ...........:  4س

 تكوين قاعدة قرارات لالستثمارات السلمية   لزيادة الصادرات 

 ربط املناطق الريفية بباقي االقتصاد يف كل بلد  لرفع مستوى املعيشة 

 أ  السدمة االساسية خلريطة العامل السياسية هي التغري وخري شاهد على ذلك هو ...........:  5س

 فرنسا  أملانيا  اسبانيا  ايطاليا 
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 ............ من الدول اليت لعبت دور سليب جتاه عصبة األمم منذ نشأتها :  6س
  الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت   أملانيا واليابان 
  أملانيا والواليات املتحدة األمريكية   االحتاد السوفييت واليابان 
 أى من هذه الدول تتوقع أ  يتحرك ويسيطر جيشها على أجزاء الدولة وشكل أفضل.............  :  7س
          روسيا                        الواليات املتحدة                   فرنسا  تركيا 

إذا تناولنا عدملية التغيري فى األمناط وزيادة حجم املعامالت على مواقع التواصل فاننا نتحدث عن احد انواع :  8س
 العوملة وهو ............

         العوملة السياسية             العوملة االجتماعية         العوملة الثقافية  العوملة االقتصادية 

 ............. على يدل حلف وارسو عن السوفيتية اجلدمهوريات انفصال:  9س
 عسكرية قوة توفري على قدرتها عدم    للحلف املوحدة القيادة ضعف  

 األحالف مع االلتزام يف رغبتها عدم   املتزايدة الداخلية قوتها  

 من خالل دراسة مواضيع وأهداف اجلغرافيا السياسية ميكن نستنتج أ   .........:  10س
                         اجلغرافيا تتميز باالستمرار   اجلغرافيا ترتبط بالتكنولوجيا 
            اجلغرافيا تهتم  باهمية التواصل الثقافى  حبل املشكالت االقتصادية اجلغرافيا ترتبط 

 املرحلة اليت يتم فيها إزالة الميود على انتمال عناصر االنتاج  ...........:  11س

 احتاد مجركي  وحدة اقتصادية  اندماج اقتصادي  سوق مشرتكة 
 أى من هذه الدول تتوقع أ  تمل املشاكل احلدودية فيها.............  :  12س
          تونس                        مصر                   ليبيا  اجلزائر 

 من المارات التى ختلو من احلدود اجلبلية.............:  13س
            أوربا               أمريكا اجلنوبية                اآلقيانوسية  أسيا 

 مصر...........خليج العمبه يمع ضدمن احد اشكال املياه فى :  14س
            املياه االقليمية             املياه احملايدة            املياه الدولية  املياه الداخلية 

أى من هذه الدول :  15س
تتوقع أنها متتلك سياسة 
سواء دفاعية أو هجومية 
نظرًا لتمدمها فى أمتالك 

 ..... املعاد  اإلسرتاتيجية
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 وصول مصر للدمرتبة التاسعة وني جيوش العامل له سبب رئيسى يتدمثل فى ............:  16س
                   عدد القوه العسكرية وقوة املخابرات   عدد القوة العسكرية وكفائتها القتالية 

                حجم التسليح وقوة املخابرات احلربية  االعداد والتخطيط اجليد لبناء القوه العسكرية 

 ساهدمت يف تطور التعاو  الدولي حلل املشكالت.............:  17س

 صندوق النقد  البنك الدولي  مركز التجارة          الفاو 
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 ............. ميكن تطوير الريف من خالل منظدمة:  18س
 البنك الدولي  مركز التجارة الدولي  صندوق النقد  الفاو 

 من خالل شكل دولة شيلى نستنتج انها ميكن ا  .............  :  19س
       يسهل التنقل فيها      حتمى نفسها من اعدائها 

     تتنوع زراعتها  يستفاد من كل اجزائها 

 تسعى الدول النامية لإلنشاء مراكز هامة مثل العاشر من رمضا  فى مصر وقد ساهم يف انشاء هذه املد  :  20س
  ............. 

 البنك الدولي لإلنشاء والتعمري  صندوق النقد الدولي 
 مركز التجارة الدولي  اليونيدو 
 املوجوده داخلها فإنها تموم وـ .............حتى ال تتضارب مصاحل الدول عند استثدمار املوارد :  21س
           مراقبة احلدود               حتديد اجلمارك              عقد االتفاقيات  مراقبة تدفق السلع 

 تعد من اكثر الدول اليت تعاني من مشكالت الرعاة ...........:  22س

 السودان  اليمن  السعودية  موريتانيا 

 كا  هدف اللجنة العليا االقتصادية تنظيم احلركة وني ...........:  23س

 السعودية واليمن  موريتانيا ومالي  موريتانيا وسنغال  بوركينا فاسو ونيجرييا 

من خالل اخلريطة أى من  24س

هذه الدول مت فيه 

اإلعال  عن التكتل 

االقتصادى  هى الدولة 

 ...........الرقم ذات 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 هناك قوميات داخل كازخستا ..........:  25س
         روسيه واوزباكستانية       البانيه وروسية        اوكرانيه وروسية  روسيه فقط 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تدير حكومتها كل أجزاء الدولة وشكل أفضل.............  :  26س
          الكامريون                        الكنغو                   السنغال  املغرب 

 االمم املتحده ضدمنت حموق االقليه وذلك النها......:  27س
              منظمه ترعى حقوق االنسان   منظمه التهتم اال باالقليات اللغويه 

               متثل اقليه هلا دور اقتصادى  متثل اقليه تتمسك حبقوقها 

 سبب استدمرار العنصريه فى الواليات املتحده هو ...........:  28س
 حماباة الدولة الصحاب البشره البيضاء      زيادة سيطرة اصحاب البشره السمراء على الدوله 

   استمرار االسلوب القمعى من اصحاب البشره البيضاء  قوة اصحاب البشره السمراء اقتصاديا 
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 يتدميز جملس التعاو  وـــ  ...........:  29س

 نقص املوارد االقتصادية   عدم تنوع املوارد االقتصادية 

 تنوع املوارد االقتصادية  حمدودية املوارد االقتصادية 

 من اسباب وماء حلف الناتو وعد تفكك حلف وارسو كل ما يلي وإستثناء .............:  30س

 حتقيق اهداف امريكية   ادارة االزمات الدولية 

 ربط االمن االوروبي واالمريكي  السعي حنو العاملية 

 الدولة وسيادتها داخل حدودها من خالل.............تظهر شخصية :  31س
           الفصل بني الدول               احلماية واالمن              احلماية االقتصادية   احلماية السياسية 

 املياه التى التستطيع السيطره عليهاإال الموى الكربى...........:  32س
               املياه احملايدة         املياه الدولية           املياه املالصقة  املنحدر القارى 

 احلد السياسى وني فرنسا واسبانيا يعتدمد على عامل .......:  33س
          الدين              الطبيعة             اللغة  التعيني 

م ( من وجهة نظرك 1967م وحرب 1956سياسة عدوانية ضد مصر والعرب فى عدوا  ) أتبعت إسرائيل :  34س
 تتفق العبارة مع أراء .............

 أرسطو  أبن خلدون  راتزل  كلني 
                مركزيتهميكن أ  يعطى قلب الدولة سيطره على الدولة وشكل كبري حسب :  35س

   خطأ           صواب                               
 أفريميا وأمريكا اجلنووية من المارات اليت خرمت دوهلا من امتالك حق الفيتو:  36س

   خطأ           صواب                               
احدى درجات التكامل االقتصادي اليت يتم فيها إلغاء الرسوم اجلدمركية وجتعل من الدول  االحتاد اجلدمركي:  37س

 االعضاء أرضا مجركية واحدة 
   خطأ           صواب                               

 االقتصادي اهليكل تغيري عدم تشوف جلوروا االقتصادية السياسة فشل اسباب من:  38س
   خطأ           صواب                               

 دينية            الواليات املتحدة التعانى من وجود اقليات :  39س
   خطأ           صواب                               

 المواننيكالهدما يهتم ووضع يعد الماسم املشرتك وني اجمللس الوزاري واملفوضية االورووية  :  40س
   خطأ           صواب                               

 
 

 
 
 من الدول التى مل تدخل  يف وداية اخلدمسينيات االستمطاب العاملي للموتني العظدمتني  ...........:  1س
 دول االحتاد األوروبي   دول املغرب العربي 

 دول عدم االحنياز  دول شرق اسيا 

 املياه التى  تستطيع الدوله ممارسة سلطاتها مثل الرقاوه البحريه واجلدمارك هى...........:  2س
 ةاملياه االقليمي         ةاملياه املالصق          ةاملياه الداخلي         املياه احملايدة 



  

204 

  
 

 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 والتندمية الشاملة  ...........املؤسسة التاوعة جمللس تعاو  دول اخلليج  واليت تهتم والتطوير الدائم :  3س
 اجمللس االعلى  اجمللس الوزاري  االمانة العامة  الربملان 
 تساهم اجلغرافيا السياسية فى حتميق السالم وني الدول العروية من خالل ـ............. :  4س
 حتليل اجلامعة العربية  دراسة العالقات الدولية وتتطوراتها 
 رسم احلدود بدقة  حتديد عناصر قوة وضعف الدول 
 ............. منذ انهيار حلف وارسو ودأ:  5س
 برلني جدار انهيار    لوقته اجلمهوريات انفصال  

 تشوف جوربا تولي   االقتصادي التدهور  

من اخلريطة التى أمامك  :  6س

متتلك حدود الدولة التى 

 الرقمهى ذات جبلية فاصلة 

........... 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 اهم العوامل الطبيعية املؤثرة على مساحة الدولة.............  :  7س
                         النظام االقتصادى   القدرة التكنولوجية والعلمية 

                      عدد السكان وتأثرية  حجم املوارد والثروات االرضية وتنوعها 

 شكل الدولة الفرنسية جعلها تتدمتع وكل هذه املزايا وإستثناء .............  : 8س 
 مركزيتها             سيطرتها داخليا              كثرة جريانها  محاية حدودها 

 مشكلة جنوب افريميا مع الواليات املتحدة يف التفرقة العنصرية يف ..........تتشاوه :  9س
 ان البيض اكثرية متارس التفرقة العنصرية ضد االقلية   انها اقليات قومية 

 ان البيض والسود مهاجرين  انتهاء املشكلة يف النصف الثاني من القرن العشرين 

 والنسبة لألقلية يف استمرار وعض  الدول العروية ..........تعد اكثر العوامل املؤثرة :  10س
 انتشار االقلية  وطن االقلية  خصائص االقلية  حجم االقلية 

 اختالف الثمافات داخل وعض االوطا  قديؤدى اىل التسبب فى ............:  11س
                         اختالف عسكرى    واضحتباين اجتماعى وثقافى 
                          صراعات ثقافيه  صراعات اجتماعيه وثقافيه تهدد االستقرار الداخلى 

 يعد جملس التعاو  من اكرب تكتل تنطبق عليه ممومات ...........:  12س
 بشرية  اقتصادية  جغرافية  تكنولوجية 
 ...........من املمومات اليت ال تنطبق على جملس التعاو   : 13س 

 االقتصادية  السياسية  اجلغرافية  العسكرية 
 كا  سالح الصني للتأثري يف العالقات الدولية يف منتصف المر  العشرين ............:  14س
 كرب املساحة  الثقل االقتصادي  الوزن العسكري القوة الدميوجرافية 

 يف أفريميا ...........من أكثر املناطق تأثر مبشكالت الرعاة :  15س

 شرق  غرب  مشال  جنوب 
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 ............. ارتبطت نتائج احلرب العاملية األوىل وـ:  16س
  ظهور االحالف العسكرية  اموين التكتالت االقتصادية 
 ظهور املنظمات الداعمة للسلم العاملي   استنزاف املوارد االقتصادية العاملية 
من اخلريطة التى أمامك :  17س

 الوحدوية اجملزأةا  الدولة 

 ........... الرقمهى ذات 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

من اهم مراحل التكامل االقتصادي ومازال اماًل لكثري من التجدمعات االقتصادية جتاوزته دول اورووا الغروية : 18س 
1992  ........... 

 اندماج اقتصادي كامل   احتاد مجركي 

 الوحدة االقتصادية  سوق مشرتكة 

 عاملة فى خمتلف اجملاالت ............ أى من هذه الدول تتوقع توفري قوى وشرية أكثر ضخامة:  19س
 نيجرييا  السودان  مصر  النرويج 

 النظام السياسى حيتاج اىل قوة ملساندته وحتميق اهدافه ..............:  20س
               علمية                  سياسية                  بشرية  اقتصادية 

 احلدود السياسية الغروية ملصر رمست نتيجة .............:  21س
 السكان عدد زيادة  اهلامشية املناطق تنمية احلاجة إىل 

 الدول بني املربمة املعاهدات  ملستعمراته االستعمار تقسيم 

 ساهدمت يف حدوث صراعات يف منطمة الشرق االوسط .............:  22س

 وجود مصادر الطاقة  املوقع االسرتاتيجي 
 وجود املواد اخلام  الشركات املتعددة اجلنسية 
 تأثرت العالقات الدولية كثريا مبشكلة .............:  23س

 املياه  الطاقة  الالجئني  )الفقر واجلوع 

 من االقليات اليت تمع على اطراف الدولة..........:  24س

 االكراد  تيمور  الباسك  النمساوية يف ايطالية 

 نتج عن هجرة اهل النووة آثار ..........:  25س
 اجتماعية  دينية  اقتصادية  عسكرية 

 املؤسسات األخرى  ...........من اهم مؤسسات االحتاد االورووي مت تمليص صالحياته ألحد :  26س

 جملس االحتاد االوروبي   املفوضية االوروبية 

 الربملان االوروبي  اجمللس االوروبي 

 توجد أنهار حملية وكثرة فى دولة ...........:  27س

 مصر  فرنسا  تشاد  أسبانيا 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 اهلدف من انشاء جملس التعاو   ...........:  28س

 سياسي  اقتصادي وسياسي  عسكري  ثقايف تكنولوجي 
من الصورة  :  29س

التى امامك نستنتج أنها 
تعرب عن وظيفة هامة 
من وظائف احلدود وهى 

.......... 
            الفصل بني الدول 

              احلماية واألمن 

               احلماية اإلقتصادية 

 الوظيفة السياسية 

 
 

 من الدول غري كاملة العضوية فى االمم املتحدة دولة ...........:  30س

 النمسا  فلسطني  منغوليا  سويسرا 

 تستفيد فرنسا من نهر الراين والسني ورغم ذلك خيتلفا  يف :  31س
 املصب  توليد الكهرباء 
 كمية االمطار الساقطة عليه  السياده 
 املشكالت اليت تعانى منها مصر على نهر النيل حول حق .............من وجهة نظر اهم :  32س

 املالحة  توليد الكهرباء  اقتسام املياه  صيد االمساك 

 اهم املشكالت على نهر الراين حول حق .............:  33س

 املالحة  توليد الكهرباء اقتسام املياه           صيد االمساك 

 اكثر الدول تعرضا للهجرة المسرية ..........تعد :  34س
 ليبيا  السعودية  اجلزائر  املغرب 

       وجود املسطحات املائية وجهه اإلختالف وني فرنسا وافغانستا :  35س
   خطأ           صواب                               

 عكسيةترتبط زيادة عدد السكا  واملراعي وعالقة :  36س
   خطأ           صواب                               

  توقع دخوهلا فى حتالفات سياسية وعسكرية وشكل ضرورىالتى يمن الدول   ةمالط:  37س
   خطأ           صواب                               

  توقع وجود جيوش عسكرية أكثر ضخامةالتى يمن الدول  ماليزيا:  38س
   خطأ           صواب                               

 اقتصادية عوامل حلف وارسو عن االنفصال على السوفيتية اجلدمهورية ساعدة اليت العوامل من:  39س
   خطأ           صواب                               

 من  العاشرقد تنطبق فكرة الملب االقتصادى على احد املناطق االقتصادية اهلامة فى مصر مثل مدينة :  40س
              رمضا         

   خطأ           صواب                               
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 
 

 
 

 تكو  اهلجرة المسرية خارج حدود الدولة إذا تعرضت الدولة لــ ..........:  1س
   الزالزل  دوافع امسى  الفيضانات  النزاعات املسلحة 

 قوة الدولة تتحق عند أرسطو فى العصر احلديث إذا............. :  2س
زادت موارد الدولة عن عد سكانها   أمتلكت الدولة حدود حمصنة 
 تساوى نسبة السكان مع نسبة املوارد  زادت عالقاتها الدولية 
 .............نتوقع إذا سارت مصر على ركب الواليات املتحدة فأنها وذلك حتمق :  3س
 العوملة االقتصادية  العوملة السياسية  التكتل االقتصادى  العوملة اإلجتماعية 
 أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  أكثر جناحًا فى تطوير مجيع أجزائها.............:  4س
          الربازيل                        جيانا                   بارجواى  األرجنتني 

من خالل اخلريطة  :  5س

التى امامك نستنتج أ  

سبب تعرج احلد الغروى 

ملصر وسبب وجود  

.......... 

            مزرعة للجيش 

              قرية زراعية 

               واحة طبيعية 

 كثبان رملية 

 

 .............حتدد احلدود السياسية نصيب كل دولة من :  6س
           مساحتها االرضية          ثرواتها البحرية              مواردها  جماهلا اجلوى 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  أكثر جناحًا فى ضبط الدولة وإدارتها وسهولة.............:  7س
          فرنسا                        املانيا                   بلجيكا  أسرتاليا 

 أى من هذه الدول أكثر تأثرًا والعواصف.............  : 8س
          فرنسا                        املانيا                   لكسمبورج  بريطانيا 

 لو ضرب زالزل السواحل الشدمالية للمارة األفريمية فدمن املتوقع أ  تكو  أكثر الدول تأثرًا وأضرار الزالزل هى....  :  9س
          تونس                        مصر                   ليبيا  اجلزائر 

 نشأت احلدود فى أمريكا اجلنووية إلسباب ......:  10س
                                اقتصادية                      عسكرية  دينية  لغوية 

 م وصلت إسرائيل إىل الضفة الشرقية لمناة السويس وهذا مايطلق علية حدود ...........1967فى عدوا  :  11س
                                اهلدنة                      الغالب واملغلوب  دينية  عسكرية 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

من خالل خريطة :  12س

التى أمامك من  أفريميا

هلا قدرة الدول التى 

للتواصل جتاريًا مع مصر 

ذات الدولة  وشكل أكرب

 .......... الرقم
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 مت وضع احلدود وني فرنسا واملانيا وسبب .............:  13س
                                وجود نهر الراين                      زيادة السكان  احلروب بني الدولتني  املعاهدات املربمة 

 تأثري اهلجرة فى املنطمة العروية يكو  سلبيا اكثر على ............:  14س
        دول املغرب العربى          دول اجلنوب العربى            دول الشام  دول اخلليج العربى 

 ميكن ملصر حتميق التطور التكنولوجى اذا زاد اهتدمامها وـ. ............:  15س
            التعليم               الثقافة              البحث العلمى   العسكريةالقوة 

 توجد يف اسرتاليا أقليات .............:  16س

 دينية  لغوية  عرقية  قومية 

 من الدول االورووية اليت خالفت االعال  العاملي حلموق االنسا  ..........:  17س

 سويسرا  اسبانيا  ايطاليا  البوسنة 

 سياسيا ............أهم املعاد  االسرتاتيجية التى تعطى قوة للدول :  18س
               النحاس                    احلديد                   املنجنيز    الذهب 

 احلدود الطبيعية من اقوى احلدود التى توجد وني الدول وذلك ألنها ...........:  19س
      تتنوع فى تكوينها     صعبة االخرتاق       ميكن للبشر تقويتها  تفصل بني الدول 

 ختتلف درجة فصل احلدود الطبيعية وني الدول حسب ..................:  20س
           خصائص الظاهرة             شكل الظاهرة         اتساع الظاهرة  تصنيف الظاهرة 

 ..................تعد أقل الظاهرات الطبيعية منعة وني الدول :  21س
           اهلضاب             املستنقعات         األنهار  البحريات 

 ظهرت مشكلة التفرقة العنصرية يف الوطن العروي يف ظل االستعدمار وما زالت قائدمة يف ..........:  22س
 املغرب  فلسطني  مصر  العراق 

 ........... االقتصادي واالنفتاح تهتم اليت املؤسسة:  23س
 للمدفوعات االقليمي النظام    الكومسيا مفوضية  

 االستثمارات وكالة   الكومسيا اعمال جملس  
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 ........... املزايا من العديد مصرمن خالل االنضدمام إىل الكوميسا حممت:  24س
 واالقتصادية السياسية  والعسكرية االجتماعية   والفنية العسكرية   السياسية والدينية 
من خالل اخلريطة أى :  25س

شبة اجلزيرة من دول 

ذات شكل جمزأ  العروية

 رقمورى هى الدولة 

........... 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          
 

 ........... اىل فى الكوميسا تهدف اجلدمركي االحتاد مرحلة:  26س
 التجاري امليزان خفض    االنتاج عناصر انتقال حرية  

 األعضاء الدول بني للتجارة  البينية القيود كافة ازالة   موحدة اسواق يف الدول اسواق توحيد  

 يعد من اكثر العوامل اليت هددت السيادة المومية للدول ...........:  27س

 مشكلة الالجنني   العوملة 

 انتهاء الصراع االيدلوجي  سباق التسلح 

 ........... اىل فى الكوميسا تهدف املشرتكة السوق مرحلة:  28س
 االنتاج عناصر انتقال حرية    االقتصادية مصلحتها مع تتناسب سياسة رسم  

 األعضاء الدول بني االقتصادية السياسات تنسيق   موحده عملة انشاء  

 ............. ألهداف وارسو حلف نشأ:  29س
 واقتصادية سياسية   وعسكرية سياسية   وعسكرية اقتصادية  واجتماعية سياسية  

 اختريت روما عاصدمة ايطاليا وسبب العامل التارخيي كدما انها تتدمتع وـ  ............:  30س
 سهولة الوصول   تعدد القوميات  السيادة القومية   احلماية والدفاع 

 تصنيف دولة ليسوتو على أنها ............. ميكن:   31س 
  حبيسة ومركزية  ة مندجمة وحبيس 
  حمتواة وشريطية   حبرية ومندجمة 
 يظهر أثر شكل الدولة يف تنوع احملاصيل الزراعية ودولة ............:  32س
  تركيا   اوغندا   ليسوتو  األرجنتني 

 ............. يرجع فشل دولة هولندا يف مواجهة األطدماع االستعدمارية اىل املساحة و:  33س
 شكل الدولة  املوقع اجلغرايف 
  املظهر التضاريسي  املناخ السائد 
 من عوامل نشأة احلدود السياسية املرتبطة واختالف تواز  الموى الدولية ............:  34س
  ابرام املعاهدات   زيادة عدد السكان   تقدم وسائل النقل  تقسيم االستعمار ملستعمراته 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 مؤسسة متتلك صالحيات واسعة يف العديد من اجملاالت السياسية واالقتصادية  جملس االحتاد االورووي:  30س
 والتشريعية         

   خطأ           صواب                               
 اقل االقليات يف العامل اثارة للدمشكالت داخل الدولة  األقلية العرقيةتعد س : 

   خطأ           صواب                               
 فيها السلطة املركزية تشرتك مع مجيع اهليئات فى كل اجملاالت املختلفة التى من الدول  الربازيلس : 

   خطأ           صواب                               
                    طوكيو وأنمرة أى من العواصم املتشاوهه من حيث التصنيف كال منس : 

   خطأ           صواب                               
 اقتصادي عاملهو  حلف وارسو عن االنفصال يف ألبانيا ساعد الذي العاملس : 

   خطأ           صواب                               
 جنوب افريمياتشبه مشكلة التفرقة العنصرية ضد الشعب الفلسطيين مشكلة االقليات يف س : 

   خطأ           صواب                               
 
 

 
 
 تتشاوه جبال االنديز مع جبال الربانس يف .............:   1س
  امتدادها الطولي   وظائفها احلدودية 
  موقعها الفلكي   امتدادها العرضي 
من خالل اخلريطة :   2س 

أمريكا اجلنووية متتلك 

هى حدودًا جبلية وحبرية 

 ........... رقمالدولة 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 
 نوعية املصاحل املشرتكة اليت توحد الدول داخل احللف هي اليت حتدد  .............:   3س

 االهداف املراد حتقيقها   االسرتاتيجية املتبعة 

 نوع العدو  السياسة اليت تتبعها 

 

2 

1 

3 

4 



  

211 

  
 

 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 من أهداف اجلغرافيا السياسية ميكن نستنتج أ  اجلعرافيا السياسية ............ :  4س
                                ينظم احلروب بني الدول   يهتم بالعالقات والتحليل السياسى للقوة 

                                يدرس النظم االقتصادية  يقارن بني القوى السياسيه الكربى 

 تعد العالقة وني زيادة عدد السكا  والتخوم عالقة .............:  5س
           عكسية               طردية              ارتباطية  سببية 

 حدث تغريات هامة على خريطة العامل أهدمها ........... 20الـ يف العمد األخري من المر  :   6س

 اختفاء امرباطوريات   تفكك دول كربى 

 حدوث استقطاب عاملي  ظهور حركة عدم االحنياز 

 متثل الزنوج اغلبية يف جنوب افريميا وميتلكو  من اقتصاد الدولة ..........:  7س 
 النصف  الربع  الثلثني   أرباعثالثة 

 ختتلف هجرة اهل النووة عن هجرة الفلسطينيني يف ..........:   8س

 مشكلة اجتماعية  هجرة قسرية  الكوارث الطبيعية  اهلدف االقتصادي 

 من خالل دراسة مواضيع وأهداف اجلغرافيا السياسية ميكن نستنتج أ  أهم هدف للجغرافيا السياسية هو :  9س
       ......... 
                    معرفة اهم املنظمات الدولية            دراسة العالقات واملشكالت السياسية 
 دراسة اسباب انهيار االحتاد السوفيتى  معرفة اهم القوى السياسية فى العامل 

 

اخلريطة التى من :  10س

امامك يتبني لنا أ   أهدمية 

الرصيف المارى تزداد فى 

 الرقماملنطمة ذات 

.............. 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          
 

 
 فى اجلغرافيا السياسية اهم مايوجد فى مفهوم الدولة هو ارتباطه وـ...........:  11س
      بالعالقات اخلارجية       بالصراعات احلربية         املوقع اجلغرافى  السياده الدولية 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  أكثر جناحًا فى أوعاد املصانع الكيدماوية إىل مناطق أكثر آمننًا وقت العدوا :  12س
  ............. 

         رواندا                        جيبوتى                   تشاد  غينيا 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  أكثر جناحًا فى أوعاد مصانع األدوية إىل مناطق أكثر آمننًا وقت العدوا   :  13س
       ............. 
          تايالند                        اهلند                   اليابان  باكستان 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 ...........دول االحتاد االورووي خالفت مبدأ  :  14س 

 النظام السياسي الواحد   التنوع االقتصادي 

 االتصال االرضي  التجمع السكاني الكبري 

 اكثر دول االحتاد االورووي سكانا دولة  ...........:   15س 

 حبرية  حبيسة  يبيةج  مستطيلة 
 اقل الدول سكانا يف االحتاد االورووي هي دولة  ...........:   16س

  حبرية  حبيسة  يبيةج  جمزأة بريا حبريا 
 تتسم دول االحتاد االورووي وتعدد الثمافات وتنوع اللغات مما يدل على  ...........:   17س

 اتفاق مقومات التكتل مع دول االحتاد   زيادة االمتزاج احلضاري 

 تناقص املقومات مع دول االحتاد  جتانس سكان االحتاد 

من اخلريطة التى :  18س 

امامك البحرية التى 

متثل مياة داخلية هى 

البحرية ذات اللو  على 

 اخلريطة الصدماء

............ 

  

  

  

  

 م تسببت فى ظهور نوع من احلدود تسدمى .............1948حرب فلسطني :  19س
         حدود الغالب واملغلوب             حدود اهلدنة          حدود خط النار  حدود القتال 

 لتجنب املشكالت متثل مرحلة من  مراحل تشكيل احلدود .............:  20س
           التحديد          التعريف والتخطيط            التعني  االدارة 

 ............ أكثر ضخامةأى من هذه الدول تتوقع وجود جيوش عسكرية :  21س
 أندونيسيا   تركيا     تايالند       اململكة املتحدة 

 حبرية فيكتويا التتسبب فى مشاكل امن مائى للدول املشرتكه فيها وذلك لعدة اسباب اهدمها .............:  22س
                                صغر مساحة حبرية فكتوريا   قوة دولة اوغندا 

        املعاهدات واالتفاقات                 الدور املصرى فى املنطقة 

 قد تظهر مشكلة التجانس السكاني يف دولة ............:   23س
  ايطاليا  مصر   الصني  اليابان 

 ............. من مناذج مشكالت تمسيم املياه وني الدول املتماولة وتعد مشكلة آسيوية خالصة مضيق :   24س
  جبل طارق  باب املندب   هرمز  صقلية 
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 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 أفضل انواع احلدود السياسية هي اليت تفصل وني  ............:   25س
  مصر والسودان  األرجنتني وشيلي   مصر وليبيا  اهلند وباكستان 

 ............. ختالف دولة الياوا  مميزات الدولة الوحدوية نتيجة وجود عوائق مثل :   26س 
  اجلبال  األنهار   الغابات الصحاري 

 تزامن ظهور النظام العاملي اجلديد و............:   27س
  انهاء نزاع اهلند وباكستان  النزاع بني ليبيا وتونس 
 عقد اتفاقية االيكواس  ت يمعاهدة ما سرتخ 
 تدخلت اهلند جبيوشها يف كشدمري حلدماية ...........:   28س

 االقلية الدينية   حلماية حدودها 

 مصاحلها اإلقتصادية  صد باكستان عن كشمري 

 حركة الرعاة مشاكل ذات طاوع...........:   29س

 اقتصادي  سياسي  اجتماعي  لغوي 

 حبرية فيكتوريا حبرية تتدميز وانها.............:  30س
            خارجية                داخلية                ماحلة  دولية 

 مت تمسيم حبرية فيكتوريا وني الدول الثالث يتم على اساس .......:  31س
                 فلكى              جغرافى            احلدود السياسية  املسطح املائى 

 تغري مسار احلرب احلرب العاملية الثانية فى أوروا وسبب .............:   32س

 أفكار راتزال الدوافع االسرتاتيجية  الدوافع االقتصادية  الدوافع السياسية 

 توجهت أملانيا الحتالل الموقاز وسبب :   33س
 مصادر الطاقة  املياة العذبة    تطور األسلحة   املناخ 

 

من خالل اخلريطة :   34س 

الدولة األوروية التى كا  

أنسحاوها ودأية أنهيار 

حلف وراسو هى الدولة 

 ............. ذات اللو 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

  2    الرقمالدولة ذات                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 

 تكوين تكتالت اقتصادية تلجأ إىل الدول اليت حتتاج اىل زيادة قوتها العسكرية ودو  اللجوء لألحالف :  35س
   خطأ           صواب                               

 

3 

1 
4 

2 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

  الغري شرعيةاكثر الدول تعرضا للهجرات من  فرنساتعد :   36س
   خطأ           صواب                               

 الدولة العروية التى تأخذ الشكل اجملزأ الربي  من  فلسطني:  37س
   خطأ           صواب                               

 من أملانيا وقع أ  تكو  أكثر جناحًا فى استثدمار كل مواردهاالتى يتمن الدول  هولندا:  38س
   خطأ           صواب                               

  تتوقع دخوهلا فى حتالفات سياسية وعسكرية وشكل ضرورىالتى من الدول   البحرين:  39س
   خطأ           صواب                               

 توجد يف وسط الدولة تكو  االقلية مثرية للدمشكالت اذا كانت:   40س
   خطأ           صواب                               

 

 
 

 
 

 ............. ألسباب وارسو حلف سموط كا :   1س
 سياسية   عسكرية   اقتصادية   امنية  

من اخلريطة التى أمامك :  2س

نستنتج ا  الدولة التى 

المرار يتحكم الربملا  يف 

 الرقمهى ذات  السياسى

........... 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

  4     الرقمالدولة ذات                                          

 حدث صراع على املوارد وسبب .............:  3س
 افتقار الدول املتقدمة للمواد اخلام  التوزيع اجلغرايف للمادة اخلام 
 عدم تقدم الدول النامية يف الصناعة  قلة املوارد الطبيعية 
 ............. اىل السلطة تشوف جوروا تولي أدى:   4س
 العاملي النظام ظهور    الدولية العالقات تغري  

 الدولية العالقات استقرار   الباردة احلرب حده ازدياد  

 إطار حياة البناء السياسى عند ون خلدو  يتدمثل فى ............: 5س 
                االمرباطورية                    القبيلة  املمالك                    الدولة 

أى من هذه الدول تتوقع أ  تكو  أكثر جناحًا فى أوعاد مصانع األمسدة إىل مناطق أكثر آمننًا وقت العدوا  :   6س
  ............. 

 

3 
1 4 
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 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

          جيانا                        سورينام                   بارجواى  األرجنتني 

 السيادة ( ووجود وينها............-السكا  -تتدميز عناصر الدولة )االرض:  7س
              تكامل                  ترابط                       تنوع  تتابع 

 من خالل دراسة مواضيع وأهداف اجلغرافيا السياسية ميكن نستنتج أ  ............:  8س
         اجلغرافيا ساهمت فى ظهور القوى الكربى   اجلغرافيا تهتم بدراسة انهيارات القوى الكربى 
 اجلغرافيا علم يقوم على عناصر القوه والضعف       اجلغرافيا تدرس اسباب قيام وانهيار الدول 

 واألمة...........ميكن ا  جند ا  الدولة التى ميكن أ  ينطبق  عليها مفهوم الدولة :  9س
               مصر                 كندا                         جنوب أفريقيا   الواليات املتحدة 

 الدول اخلدمس املرشحة لالنضدمام لالحتاد االورووي تمع يف  ...........:   10س

 وسط اوروبا   جنوب اوروبا 

 مشال أوربا  شرق اوروبا 

أى من هذه الدول  : 11س

اليت مل تلتزم وشروط 

كوونهاجن  هى   ذات 

 ............  الرقم

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 من خالل إطالعك من الدول اليت خرجت من االحتاد االورووي دولة  ...........:   12س

 يغلب عليها الطابع اجلبلي   يغلب عليها الطابع السهلي 

 ذات شكل مندمج  جمزأة حبريا بريًا 

 دول االحتاد االورووي تنطبق عليها املمومات  ...........:   13س

 االقتصادية  التكنولوجية و الثقافية  السياسية  البشرية 
 من الدول اليت مل تلتزم وشروط كوونهاجن  ...........:   14س

 ايطاليا  املانيا  سويسرا  هولندا 
 املؤسسة اليت وضعت شروط كوونهاجن هي مؤسسة   ...........:   15س

 تنفيذية   قمة اجهزة االحتاد االوروبي 

 تشريعية  جهة اختاذ قرار 

 الماسم املشرتك وني دولتى سوازيالند وليسوتو.............:  16س
          أنهما حبريتان                   عدد اجلريان              أنهما يابستان  متصلتان بالعامل اخلارجى 

 موقع مصر مركزى ألنه .............:  17س
                       قريبة من البحر املتوسط   ذات عالقات خارجية قوية 

 

3 

4 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

                      بعيدة عن احمليط املتجمد  بها قناة السويس 

 معرفة إلشكال احلدود السياسية ............. تعد أول احلضارات:  18س
           الفينيقني               الرومان              بالد الرافدين   احلضارة الصينية 

 ختتفى فى الكثري من االحيا  وني الدول .............:  19س
           التخوم               احلد السياسيى              املوارد الطبيعية  الغابات 

 عاملة فى خمتلف اجملاالت ............ أى من هذه الدول تتوقع توفري قوى وشرية أكثر ضخامة:  20س
 اهلند  أثيوبيا  مصر  الفلبني 

 يعد تمسيم احلدود اجلبلية مع خط تمسيم املياة أفضل إلنه ...........س : 
 جيعل اجلبل داخل دولة واحده   يساعد على االستفاده من مساقط املياة 

 يساعد على استغالل الدولتني له  يكون معظم اجلبل داخل دولة واحدة 

 أهم مامييز نهر الريوجراند فى أمريكا الشدمالية أنه...........:  21س
 يقسم طبقًا للعمق املالحى   عدم ثبات ضفافه 

 كثرة اجلزر به  تنازع الواليات املتحدة واملكسيك على ملكيته 

 تتماسم وعض حدود فرنسا واالرجنتني فى..................:  22س
           شكل احلدود             نوع احلدود         طول احلدود  تغري احلدود 

 إسرتاتيجى............أى من هذه العوامل جعلت موقع مصر :  23س
                              يسيطر على مضيق باب املندب                          يسيطر على اهم ممرمالحى فى العامل 

 يقرتب من مضيق جبل طارق  يطل على اهم احمليطات فالعامل 

من الصورة  التى :  24س
 هاامامك نستنتج أن

تعرب عن مرحلة من 
مراحل رسم احلدود 

 وهى ..........
            األوىل 

              الثانية 

               الثالثة 

 الرابعة 

من الصعب الوصول اىل تكوين سوق مشرتكة لكثري من التكتالت االقتصادية يف اسيا وافريميا واألمريكتني :  25س
 ألسباب  ...........

 صعوبة ختفيض املبادالت مع العامل اخلارجي   تكافؤ القوى االقتصادية للدول االعضاء 

 صعوبة املعامالت املالية بني الدول االعضاء  تشابه النظم السياسية للدول االعضاء 

 أى من هذه الدول تتوقع ظهور املفكرين والفننانني وأعداد ضخدمة............:  26س
  اجلنوبيةكوريا   كينيا  اكولومبي  الربازيل 

 أى من هذه الدول تتوقع ظهور حركات التدمرد االنفصالية وشكل أسرع............:  27س
 األمارات  بولندا  كندا    اهلند 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

من اهم مراحل التكامل االقتصادي وتسعى فيه الدول إلقامة كيا  موحد اقتصاديا وسياسيا وتلغي فيه :  28س
 احلدود االقتصادية والسياسية وتتطلب انشاء سلطة عليا  ...........

 سوق مشرتكة   اندماج اقتصادي كامل 

 احتاد مجركي  وحدة اقتصادية 

 ............وجود املواطن يعانى نمص الغذاء أى من هذه الدول تتوقع:  29س
 سان رميو  الفاتيكان  البحرين  منغوليا  

 احلدود اليت مت تمسيدمها على اساس معاهدات حمددة وني الدولتني املشرتكتني يف احلد السياسي .........من :  30س
 فرنسا واسبانيا  الواليات املتحدة وكندا  أوغندا وكينيا  الواليات املتحدة واملكسيك 

 من وسائل األمم املتحدة حلل مشكلة كشدمري...........:   31س

 اجراء استفاء حمايد تقرير املصري   سحب القوات املتحاربة اىل مواقعها قبل القتال 

 جتريد كشمري من السالح  وقف اطالق النار 

 كا  السبب يف تعرج احلدود السياسية وني ليبيا وتونس هو .............:   32س
 وجود جزر وحقول الغاز والبرتول   انتهاء املياه االقليمية للدولتني 
 مشكالت من صنع األستعمار  ضيق الرصيف القاري 

 فرض سيادة الدولة يف هذه املياه مشروط وأمن الدول اجملاورة هذه املياه هي ...........:  33س

 االقليمية  احملايدة  التكميلية  الداخلية 

 حلموق االنسا  على حموق االقليات ..........لالعال  العاملي  27ركزت املادة :   34س
 االقتصادية  االجتماعية  السياسية  العسكرية 

 وحدة اقتصاديةاالحتاد االورووي اآل  وصل اىل مرحلة س :  
   خطأ           صواب                               

 الوصول للعامل اخلارجيتعد اكثر استفادة والنسبة لسويسرا من وجود نهر الراين يف س : 
   خطأ           صواب                               

 دينىذات طاوع  تهاوداي فىكانت ثورة كشدمري س :  
   خطأ           صواب                               

 مضيق عروي خالص   هرمزيعترب س :  
   خطأ           صواب                               

 هلا وطن يأويهايكو  تأثري االقلية معدومة اذا كانت س :  
   خطأ           صواب                               

 تعد ليبيا اكثر الدول العروية اليت عانت من مشكالت حتديد احلدود البحري س :  
   خطأ           صواب                               
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 

 
 
 

 ............. يظهر أثر دولة اهلند على العالقات الدولية حاليا نتيجة :  1س
  قوة العسكرية   املوقع االسرتاتيجي  القوة الدميوجرافية الوزن االقتصادي 

 عن أسلوب التوفيق يف العالقات الدولية ............ أهم ما مييز أسلوب التحكيم:  2س
  الشكل السلمي حلل املشكالت الدولية   وجود طرف ثالث يعمل كوسيط 
  وجود مقرتحات تسهل حل املشكالت   اإللزام يف طبيعة األحكام 
 أى من هذه الدول تتوقع ظهور املفكرين والفنانني وأعداد ضخدمة............:  3س
 كوريا اجلنوبية   إيطاليا  ليسوتو  الربازيل 

 مع التمدم التكنولوجيا وحدوث الثورة املعلوماتية جند أ  اهم عناصر الدولة فى نظر أرسطو هو............:  4س
                املوقع                        احلدود السياسية                     اجليش   االقتصاديةاملوارد 

 من اشهر الذين تناولوا علم اجلغرافيا السياسية حيث تناوهلا كإنسا  مبراحل عدمره هو............:  5س
            ارسطو                     كيلني                 ابن خلدون  راتزل 

 تعاني احدى هذه الدول من مشكالت اجتدماعية وهي ..........:   6س
 شيلي  ايطاليا  تركيا  منغوليا 

 ............. دول وارسو حلف ضم:   7س
 واسيا اوروبا من كل وشرق وسط   اوروبا وشرق مشال  

 اوروبا شرق   اسيا شرق جنوب  
 

الدولة التى أثبتت تطور :   8س

خريطة العامل السياسية 

وكانت سببًا قويًا فى ظهور 

األ  هى احللف المائم 

 ....... الدولة ذات اللو 

 اللون 

 اللون 

 اللون 

 اللون 

 أكثر العوامل التى ساهدمت فى وماء األمة العروية عرب تارخيها الطويل هو...........:  9س
 النظام السياسى                                      املوقع اجلغرافى 

                     املوروثات الثقافية والعقائدية  القدرات العسكرية 

 أى من هذه الدول ميكن أ  تنطبق قوانني االمة وشكل واضح على سكانها ...........:  10س
                بريطانيا                      كندا                  الواليات ملتحدة األمريكية  إفريقيا جنوب 
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 ............. من العوامل املؤثرة سلبا على أسرتاليا يف العالقات الدولية :  11س
 كبريةمساحتها ال   مليون نسمة 25عدد سكانها البالغ اكثر من 
 امتدادها الفلكي  اعتمادها على القروة احليوانية 
 ............. على يدل مما وارسو حلف دول ودعم الصني تعهدت:  12س
 والعسكري السياسي نـجاحها    االقتصادية قوتها  

 املتحدة للواليات عدائها   الصني يف الشيوعية انتصار  

 ............. مره من اكثر اخرتاقها مت اليت وارسو حلف أهداف من:  13س
 احللف دول واستقالل سيادة احرتام    أعضاؤه من دولة اي عن الدفاع  

 املشرتك التعاون   احللف خارج الدول واستقالل سيادة احرتام  

من اخلريطة نستنتج :  14س

ا  الدولة املركزية 

كبرية املساحة 

وجياورها عدد كبري من 

 الرقمالدول ذات 

............. 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 دول أمريكا اجلنووية الفيدرالية من حيث املساحة دولة............. أكرب:  15س
          األرجتنني                        الربازيل                   فنزويال  تشيلى 

 أى من هذه احملاصيل الزراعية توافره حيدمى مصر من ضغوط األحتاد األوروى وروسيا ............:  16س
        القطن       الذرة     القصب  الكتان 

 عندما تضع  مصر السيسى  قيودا فى ذهاب املصرين إىل تركيا فانها وذلك تستخدم وظيفة............. :  17س
          احلماية االقتصادية            احلماية واالمن        الفصل بني الدول  احلمايه السياسية 

 اهم اسباب نشأة االحتاد االورووي يف البداية  ........... من:  18س

 بناء اقتصادي   اعالن احلرب الباردة 

 حتقيق الوحدة االقتصادية  اقامة حربي عاملية ثالثة 

 ............. من أهم األسباب اليت تعطل قرارات األمم املتحدة  : 19س
  متتع بعض الدول بامتيازات عن بقية دول العامل   شدة النزاع بني الواليات املتحدة االمريكية واالحتاد السوفييت 
  انتهاء احلرب الباردة بانتصار الرأمسالية الغربية   عدم انضمام بعض الدول للمنظمة 
 االقتصادي والسياسي وني  ...........وضعت شروط كوونهاجن وناًء على فروق شاسعة يف املستوى :  20س

 اوروبا الشرقية والغربية   دول شرق اوروبا 

 دول غرب اوروبا  دول اوروبا الشرقية والوسطى واالحتاد 

 

2 

1 
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 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

  .............شروط كوونهاجن ادت اىل :  21س

 فشل االحتاد االوروبي   زيادة انضمام الدول بدرجة هائلة 

 نـجاح االحتاد االوروبي  طرد وانسحاب دول ضعيفة 

 هناك مخس دول مرشحة لالنضدمام لالحتاد االورووي ومل يتم انضدمامها والسبب هو  ...........:  22س

 عدم احرتام ركائز االحتاد االوروبي   عدم استيفاء شروط االنضمام 

 رفضها لالنضمام  عدم وجود اتصال ارضي 

 من هذه الدول تتوقع أ  متتلك وفرة وفائض غذائى يكفى سكانها............أى :  23س
         اهلند       بريطانيا     الصني  فرنسا 

 عند عبور سائح إيطاىل من فرنسا إىل أسبانيا سوف مير على حدود.........:  24س
         نهرية         حبريية  جبلية         هندسية 

 أصغر الدول احلبيسة فى أفريميا من حيث املساحة دولة.............:  25س
          تشاد                        ماىل                   النيجر  رواندا 

 تمع حبرية ..........والكامل فى الواليات املتحدة :  26س
           ايرى              هورن               متشجن  سوبريور 

 مل تتدخل أفغانستا  يف مشكلة كشدمري ألسباب ...........:  27س
 دينية  اقتصادية  لغوية  قصر احلدود مع كشمري 

 من أسباب حدوث مشكلة كشدمري هو ...........:  28س

 عدم رغبة حاكم كشمري االنضمام للدولتني   خروج اجنلرتا من شبه القارة اهلندية 

 التقسيم الديين بني اهلند وباكستان  اختالف الدين داخل كشمري 

 العالقة وني الموة االقتصادية وقوة االقلية عالقة ..........:  29س
 عكسية  طردية  ارتباطية  سببية 

من اخلريطة التى أمامك :  30س

العالقة وني شكل يظهر أثر 

 الدولة وانتاجها الزراعى

 ........... الرقمهى ذات 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 تتشارك الدول العروية مع دول غري عروية على احلدود يف انتشار اقليات ..........:  31س
 عرقية  دينية  لغوية  قومية 

 تلعب مصر دورا مؤثرا يف العالقات الدولية وسبب............ : 32س
 وجود تنوع تباين ثقايف   امتالكها ممر بري يرتبط بني قارتني 
 املساحة الكبرية  انتمائها األفريقي 
 ............. مت تفعيل دور منظدمة األمم املتحدة من خالل  : 33س
  انشاء حمكمة العدل االوروبية   تدويل املشاكل والقضايا 
  تكوين قوات حفظ السالم  تقليص دور السيادة الوطنية للدول 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 ظهرت العوملة كإحدى مظاهر العالقات الولية نتيجة لـ............:  34س
  النظام العاملي اجلديد   الثورة الصناعية 
  ظهور البعثات الدبلوماسية   زيادة حدة الصراع األيدولوجي 
 عرقيةيمع يف اقصى مشال الوطن العروي يف اجلناح االسيوي اقليات :  35س

   خطأ           صواب                               
                                ظهور الموميات ظهرت احلدود السياسية ألول مره وعد:  36س

   خطأ           صواب                               
 متتلك وفرة وفائض غذائى تصدره  روسيا:  37س

   خطأ           صواب                               
 تتسبب واملشكالت افضل انواع احلدود النهرية والتى قد ال خط الوسط:  38س

   خطأ           صواب                               
                   النضجأهم مراحل قوة الدولة فى نظر ون خلدو  هى :  39س

   خطأ           صواب                               
 هى الدول املتمدمة اكثر الدول املنتجة للفحم له :  40س

   خطأ           صواب                               
 
 

 
 

 فرنسية حمتدمله ............سياسية أى من هذه احملاصيل الزراعية توافرة حيدمى لبنا  من ضغوط :  1س
        التفاح       القمح     العنب  الكتان 

من خالل اخلريطة :  2س
املشكلة السياسة التى 
 خلفها االستعدمار الربيطانى

هى على أساس دينى 
 الرقمذات  املشكلة

............ 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 

 
 يوصف علم اجلغرافيا السياسية وانه علم يعترب اداة مهدمة تساهم فى ............:  3س
                   وقف احلروب  بني الشعوب   تثقيف الشعوب عن املشكالت السياسية 
          فهم الشعوب الهمية التعاون الدوىل  القيام مبنع الدخول فى مشكالت احلدود 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 املرحلة اليت تلمى معارضة كثرية من الدول حيث تأوى التنازل فيها عن سيادتها  ...........:  4س

 احتاد مجركي  وحدة اقتصادية  اندماج اقتصادي  سوق مشرتكة 
 ............. يف وارسو حلف يستخدم السوفييت االحتاد كا :  5س
 فقط اوروبا انقسام مواجهة    وخارجية داخلية اهداف حتقيق  

 فقط األطلسى حلف مواجهة   احللف لدول الداخلية الشئون يف التدخل منع  

من خالل اخلريطة الدولة :  6س
التى كانت ضدمن حلف مت 
حله ومت ظهورها على 
اساس دينى  هى الدولة 

 ......... ذات اللو 
 اللون 

 اللون 

 اللون 

 اللون 

 أصغر الدول احلبيسة فى أوروا الغروية من حيث املساحة دولة.............:  7س
          اجملر                        النمسا                   سويسرا  لكسمبورج 

 تتشاوه أهدمية منطمة كشدمري مع ...........:  8س
 جبال الربانس  جبال الشام  جبال االنديز  جبال االورال 

 أى من هذه الدول أصغر من حيث املساحة دولة.............:  9س
          تونس                        جيبوتى                   جزر القمر  الصومال 

 أى من هذه الدول أوجدت عالقة ارتباطية وني وفرة املهارة والعمول ووني نهضتها الصناعية............:  10س
           فرنسا               الصني             اليابان  كندا 

 أوكرانيا اقليات ..........توجد داخل :  11س

 صربية  روسية  البانية  مقدونية 

 نتج عن انهيار الكتلة الشيوعية وحلف وارسو ظهور أقليات ..........:  12س
 دينية  لغوية  عرقية  قومية 

 أكرب اجلدمهوريات اليت انفصلت عن االحتاد السوفييت ..........:  13س

 أوزباكستان  اوكرانيا  كازاخستان  بالروسيا 

أى من هذه العوامل أصبحت أخطر اجلوانب البشرية فى وداية األلفية الثالثة تأثريًا على سلوك الواليات :  14س
 املتحدة فى جملس اآلمن ............

           الدين               اللغة             اهلجرة  التكنولوجيا 

 تمل فيها مشاركة املرأة فى العدملية اإلنتاجية للدولة............ أى من هذه الدول:  15س
           أندونسيا               الصني             اليابان  تايالند 

 ودأت الدول فى التوسع امليدانى للتخطيط احلدود السياسية وعد.............:  16س
                     الثورة املعلوماتية اهلائلة   ظهور الدول القومية 

                                التطور التكنولوجى  الثورة الصناعية 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 من وجهة نظرك يعد اهلدف األساسى لرسم احلدود السياسية هو حتديد .............:  17س
           املوارد االقتصادية               سيادة الدولة              اجملال اجلوى  املوارد البحرية 

من اخلريطة التى أمامك :  18س

نستنتج ا  الدولة التى 

أستفادت من معاهدة 

هى ذات  م1856واريس 

 ........... الرقم
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 عدملت معاهدة واريس وورشلونه حل مشكلة االنهار الدولية يف .............:  19س

 حق الصيد  حق املالحة  حق تقسيم املياه  حق توليد الكهرباء 

 أى من هذه المارات عمدت دوهلا اجتدماع حلل مشكلة املياه خاصة يف االنهار الدولية.............:  20س

 آسيا  افريقيا     الشماليةامريكا   اوروبا 

 يعد الفحم من أرخص مصادر الطاقة وأقلها يف التجارة الدولية يرجع ذلك اىل .............:  21س

 استهلكه الدول النامية  الدول املتقدمة املنتج األول 
 الدول النامية هي املنتج األول  اليستخدم ألنه يلوث البيئة 
 وعلى الرغم من ذلك َمثل اكرب منطمة جتارة حره يف العامل  ...........تكتل يضم ثالث دول فمط :  22س

 احتاد املغرب العربي   النافتا 

 االحتاد االوروبي  احتاد جملس التعاون لدول اخلليج العربي 

 هناك دول انضدمت اىل تكتلني ومنها  ...........:  23س

 اسرتاليا  الصني  الواليات املتحدة  مصر 
 من الدول العروية اليت انضدمت اىل تكتلني  ...........:  24س

 املغرب  السعودية  ليبيا  كندا 
 عد دولة شيلي من اهم الدول املشرتكة يف تكتل  ...........:  25س

 جملس التعاون لدول اخلليج   االحتاد االوروبي 

 النافتا  االبيك 

 ............ لفرنسا يفيؤثر العامل املورفولوجي :  25س
  حسن االدارة الداخلية  صعوبة االتصال بالعامل اخلاجري 
  تنوع مواردها جيولوجيا  تنوع منتجاتها الزراعية 
 ............. مع سموط عنصر التواز  وني الموى الدولية مت مالحظة :  26س
  زيادة قوة الكتلة الشرقية   بروز قوة االحتاد السوفييت 
   زيادة عدد دول قارة أوروبا    تناقص عدد  دول قارة أوروبا 
 ............. تبدأ قدرة الدولة يف حتميق احلدماية لشعبها من املياه :  27س
  االقليمية   احملايدة   املالصقة  املداخلة 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 حدثت يف اخلريطة السياسية أواخر المر  العشرين فظهرت وها أقلياتتأثرت دولة أوزوكستا  والتغريات اليت :  28س
............ 

  لغوية   دينية   قومية  عرقية 

 ............. العامل الذي تنازل يف مؤلفاته وني البدو واحلضر :  29س
  ارسطو   ابن خلدون   راتزل  كيلني 

 ............خلت اخلريطة السياسية قدميا من :  30س
  العالقات الدولية   اختالف توزيع القوى 
  التجمعات االقتصادية االقليمية  احلدود السياسية بني الدول 
عندما تعطي دولة ما لكومتها املركزية سلطات حمددة مع ترك سلطات اخرى لباقي اقسام الدولة فبذلك :  31س 

 ............. ميكن اعتبارها 
  دولة مركزية   دولة فيدرالية 
 اختاد كونفدرالي   دولة وحدوية 
 يعاني مشال الوطن العروي من الكثري من املشكالت.............:  32س

 اقتصادية واجتماعية  اقتصادية وسياسية سياسية ودينية           اجتماعية وسياسية 

 السياسي البحرى اىل الشدمال مباشرا فإ  ذلك سوف يؤدي اىل ........اذا كا  من حق ليبيا يف أ  مير احلد :  33س
 حرمان تونس من حقول الغاز والبرتول  تصبح احلقول والغاز تابعة لتونس 
 اقتسام حقوق الغاز والبرتول مع تونس  تأخذ ليبيا اجلزر التونسية 
 احلواجز اجلدمركية وغري اجلدمركيةرفع املرحلة اليت تعد غاية التكتل االقتصادي هي :  34س

   خطأ           صواب                               
     امتالك ارض واحدةالماسم املشرتك وني االمة والدولة يتدمثل فى :  35س

   خطأ           صواب                               
 أكرب دول أوروا الغروية الوحدوية من حيث املساحة دولة   أملانيا:  36س

   خطأ           صواب                               
                مرتاوطةتتدميز عناصر املركب السياسى عند أرسطو وأنها :  37س

   خطأ           صواب                               
 اقتصاديةمل تتدخل الصني يف مشكلة كشدمري ألسباب :  38س

   خطأ           صواب                               
   حركة السكا مل يعد هناك شعب نمي وسبب :  39س

   خطأ           صواب                               
 من أول الدول التى عرفت أشكال احلدود السياسية  مصرس : 

   خطأ           صواب                               
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 
 

 
 

 املشكالت ليست حديثة على سوريا لوجود ..........:  1س
 صراعات سياسية على احلكم   مشكالت اجتماعية ذات بعد سياسي 

 فنت طائفية ودينية  مشكالت اقتصادية ذات بعد سياسي 

من خالل دراستك :  2س

للجغرافيا االنتخاوية أين 

تتوقع يكو  هذا املبنى 

الناتج من جناح العدملية 

 ........... اإلنتخاوية 
 الرياض بالسعودية                                           

 القاهرة مبصر                                           

 بغداد بالعراق                                           

 اخلرطوم بالسودان                                          

 الماسم املشرتك وني احلدود والتخوم فى أنهدما.............:  3س
            وجود الثروات            فاصلة            مسكونة  ظاهرة قانونية 

 علم اجلغرافيا السياسية يكتسب اهدميته منذ ..........ودأ :  4س
         القرن احلادى والعشرين        القرن التاسع عشر 
         القرن العشرين  القرن السادس عشر 

 ودأ علم اجلغرافيا السياسية يتسم وـ............ 20مع نهاية المر  الـ :  5س
              التغري              التطور                     الثبات  التنوع 

 أى من هذه الدول تتطاوق السلطة املركزية فيها سياسيًا مع نواتها دولة ...........:  6س
                    مصر                 الواليات املتحدة             اسرتاليا  إيطاليا 

 تتوقع أ  تكثر فيها احتدمالية التنوع فى الرتكيب اجليولوجى .............أى من هذه الدول :  7س
          سرياليون                        غانا                   ليستو  ماىل 

 أى من هذه العوامل البشرية  أصبحت فى وداية األلفية الثالثة ال تثري منازعات وني الدول............:  8س
           الدين               اللغة             اهلجرة  التعليم 

 ............. تعترب من أهم االهداف املعلنة للنظام العاملي اجلديد :  9س
  تدويل املشكالت العاملية  تدعيم فكرة االعتماد الدولي املتبادل 
  توظيف التكنولوجيا لزيادة االنتاج   مساعدة الشعوب يف اختاذ قراراتها بادارتها 
 يف نهاية المر  العشرين  ............:  10س
  أصبح للعامل قطيب صراع   أصبح العامل أحادي القوة 
 لعب تكتل الكوميكون دور يف االقتصاد العاملي  زاد متساك املعسكر الشرقي يف مواجهة املعسكر الغربي 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 حدثت مشكلة أحتالل سبتة ومليلة وسبب ........... من وجهة نظرك:  11س

  18التوسع االستعماري فى القرن الـ   احتالل فرنسا للمغرب 

 أهميتها االسرتاتيجية  املقاومة يف ضعف املغرب 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تكثر فيها احتدمالية التنوع فى الرتكيب اجليولوجى .............:  12س
          تايالند                        بورما                   سنغافورة  باكستان 

 قارة آسيا  من خريطة:  13س

يتبني لنا أ   احلدود 

من صنع األثنوغرافية 

ذات  هىاإلستعدمار و 

 ..............اللو  

 ذات اللون 

 ذات اللون 

 ذات اللون 

  اللونذات 
 

 هناك عالقة وني نشأت احلدود اخلطية والدولة المومية و.............: 14س 
               الثورة املعرفية               الثورة الصناعية               االنفجار السكانى  املسح امليدانى 

 ............. تدخل دراستها ضدمن اجملاالت المدمية للجغرافيا السياسية :  15س
 عمليات تغري النظم االقتصادية واالجتماعية للدول   القوة املورفولوجية للدولة 
  نشأة االحتاد األوروبي  تفكك حلف وارسو 
 للجوانب المافية املصرية وعد أفريمي وأخر آسيوي وسبب............:  16س
  قوتها املورفولوجية  املوقع الفلكي   الطابع التضاريسي  املناخ السائد 

 .............تتشاوه أشكال احلدود السياسية للواليات املتحدة األمريكية يف اجلهتني :   17س 
  الشمالية والشرقية   اجلنوبية والشرقية 
  الشمالية واجلنوبية  الغربية واجلنوبية 
 ثنائية يف اختاذ المرارات السياسية ؟............يف أي أنظدمة احلكم التالية يكو  هناك :  18س
  الرئاسي   الربملاني   امللكي  شبه الرئاسي 

 ............. تظهر األهداف السياسية واالجتدماعية للتكتالت االقتصادية من خالل :  19س 
  حتقيق الوحدة ورفع مستوى الرفاهية   ختفيف أثر الصدمات اخلارجية 
  تسهيل عملية االنتاج واقامة املشروعات   تنويع االنتاج بطريقة اقتصادية 
 أهم ما مييز اجلغرافيا السياسية عن اجليووولتيك ............:  20س
 االقرار بوجود صراع دولي  تدعيم السلم العاملي 
  دراسة مقومات الدولة  اعتبار الدولة كائن حي 
 تتوقع أ  تكثر فيها احتدمالية التنوع فى الرتكيب اجليولوجى ............. أى من هذه الدول:  21س
          جيانا                        سورينام                   بارجواى  األرجنتني 
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 رفضت اسبانيا مطالب املغرب وعودة سبتة ومليلة وسبب ...........:  22س

 عوامل اسرتاتيجية   مساعدة االمم املتحدة إلسبانيا 

 عوامل تارخيية  عدم تدخل حملس األمن 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تتوافر فيها الموى العاملة الرخيصة............:  23س
           البحرين               قطر             الكويت  السودان 

 العلدمى كوسيلة لتعويض الموة املوروفولوجية ............أى من هذه الدول استخدمت التطور :  24س
            الواليات املتحدة االمريكية                 املانيا                   فرنسا  اليابان 

من اخلريطة التى أمامك :  25س
التى نظام نستنتج ا  الدولة 

حكدمها من حيث الشكل 
 الرقمهى ذات  مجهورى

............ 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 احلدود النهرية وني الواليات املتحدة واملكسيك ظهر عليها عدة عيوب من اهم هذه العيوب ............:  26س
               الثبات               التغري            االستمرار  امللكية 

 أ  تلجأ إىل عمد التحالفات السياسية والعسكرية ............أى من هذه الدول تتوقع :  27س
           العراق               أندونسيا             الكويت  نيجرييا 

 احد اهداف التكتالت االقتصادية تنويع االنتاج وطريمة اقتصادية وهذا يؤدي اىل  ...........:  28س

 الدخول يف سياسات اجنبية   توفري مقومات سياسية وثقافية 

 الدخول يف منافسات اقتصادية مع الدول  محاية الدول من االنتكاسات والسياسات االجنبية 

 من اهداف التكتالت االقتصادية ........... :  29س

 سياسية واجتماعية  اقتصادية وعسكرية  ثقافية واقتصادية  سياسية واقتصادية 
 االقتصادية تعدمل على رفع مستوى رفاهية املواطنني من خالل  ........... التكتالت:  30س

 احلصول على السلع بأقل االسعار   زيادة الرسوم اجلمركية 

 زيادة تكاليف االنتاج  زيادة الطلب على العرض 

 ختفيف اثر الصدمات اخلارجية من االهداف للتكتل  ...........:  31س

 السياسية  الثقافية  االقتصادية  العسكرية 
 تمليل االعتدماد على اخلارج يؤدي اىل  ...........:  32س

 التأثر بالتقلبات السياسية اخلارجية   وجود استثمارات مشرتكة مع تكتالت اخرى 

 التأثر بالتقلبات االقتصادية اخلارجية  حمدودية التأثر بالتقلبات السياسية واالقتصادية 

 ميكن ا  نستنتج ا  قوة دول اخلليج العروى فى اجملال ............اخفت المصور السكانى:  33س
            العسكرى                الثقافى                االقتصادى  السياسى 
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 .............هر الراين الميكن ا  يتسبب فى حدوث مشاكل حدودية وني فرنسا واملانيا وسبب ن:  34س
                وحدة النظم  السياسية للدول املشرتكة فى النهر                           امتالك دولة واحده فقط للنهر 

 االتفاق بني الدول املشرتكه فى النهر  تغري جمرى النهر وعدم ثباته 

 من المارات التى استفادت من التوسع فى مناطق التخوم لديها وحولتها اىل حدود   أوروواس : 
   خطأ           صواب                               

 تكتل الكوميكو  متثلت الواجهة االقتصادية حللف وارسو يفس : 
   خطأ           صواب                               

 دول عدم االحنياز  دورا فعاال اثناء احلرب العراقية االيرانيةكا  ملنظدمة س : 
   خطأ           صواب                               

   وطنى وهو مبدأ املشاركة وني السلطاتاملبدأ الذى يستند عليه أى نظام سياسى س : 
   خطأ           صواب                               

 كشدمري يف التمسيم الديين للدمنطمةتتشاوه مشكلة سبتة ومليلة مع مشكلة س : 
   خطأ           صواب                               

 يف دعم االقليات  جملس التعاو  لدول اخلليجشاركت االمم املتحدة س : 
   خطأ           صواب                               

 

 
 

 
 

 الدول على اخلريطة السياسية للعامل تتدميز وـ.......:  1س
                التعاون                االنهيارات                 عدم التوازن  تغريات احلدود 

من اخلريطة التى أمامك :  2س

الدولة التى تعترب منوذجًا 

 للنوع فى احملاصيل الزراعية

 ........... الرقمهى ذات 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الرقم الدولة ذات                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 كل الدول االتية استملت عن االحتاد السوفيتى وإستثناء ............... 20فى العمد األخري من المر  الـ :  3س
                باكستان               اوزباكستان                كازاخستان  جورجيا 

 معظم الدول الوحدوية اجملزأة توجد على اخلريطة السياسية...........:  4س
                    شرقًا                 غربًا             مشااًل  جنوبًا 

 اجلغرافى ............. أى من هذه الدول تأثرت أكثر وسلبيات موقعها: 5س 
             اسرتاليا                   جزر سولومون                    نيوزلندا  تيمور 
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 اذا حرمت االقلية من ممارسة خصائصها فإنها ..........:  6س
 تثري مشكالت مع الدولة االخرى   تطالب بتطبيق الدستور 

 ختضع للدولة وتتخلى عن حقوقها  تعمل على السيطرة على اقتصاد الدولة 

 مل يعد جمال للنزاع وني االقلية واالكثرية النتشار الثمافة ..........:  7س
 اللغة  الدين  االقلية  العادات والتقاليد 

 من الدول املنضدمة حللف جنوب شرق اسيا .............:  8س
 اهلند  بريطانيا  روسيا  إندونيسيا 

 من الدول املنضدمة حللف جنوب شرق اسيا واحللف املركزي .............:  9س

 العراق  ايران  تركيا  بريطانيا 

 ............. منها ألسباب وارسو حلف تأسيس:  10س
 اوروبا تقسيم   اوروبا تقسيم منع   املتحدة الواليات ضم   اسيا تقسيم منع  

 أى من هذه الدول مازالت تسيطر على أحد املواقع اإلسرتاتيجية العروية منذ مئات السنني.............:  11س
                   ايطاليا                     املانيا                 فرنسا  اسبانيا 

حتكدمها دولة جماوره تسيطر على شئونها الداخلية إذا كانت رقعة األرض التى حتددها احلدود السياسية :  12س
 فإنها تصبح .............

                                دولة حبيسة                      دولة جيوب  دولة مستعمرة  دولة هامشية 

من خالل خريطة :  13س

التى أمامك من  أفريميا

نملت الدول التى 

عاصدمتها لتحميق األمن 

ذات الدولة  واحلدماية هى

 .......... الرقم
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 
 
 
 من أهم العوامل التى ساعدت على أختفاء التخوم فى العصر احلديث .............:  14س
                                اإلستشعار من بعد                      نظم املعلومات  وسائل املواصالت  وسائل االتصاالت 

 أى من هذه الدول أحرتمت االعال  العاملي حلموق االنسا  واالقليات ..........:  15س
 الواليات املتحدة  جنوب افريقيا  العراق  ايطاليا 
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 تعاني الواليات املتحدة من ..........: 16س 
 سباق التسلح العسكرى   صعوبة االنفصال بني اجزاؤها 

 الصراع االيدلوجي  وجود الساللة الزجنية 

 تعد االقليات اللغوية اقل انتشارًا وسبب ..........:  17س
 منع االقليات من لغاتها   انتشاراللغة ااجنليزية يف العامل 

 حرص الدول على ان يسود بها لغة واحدة   انتشار الثقافة 

 ال تشكل االقليات الدينية مشكلة يف مصر وسبب ..........:  18س
 تركز االقلية   توزيعهم اجلغرايف املبعثر 

 حجم االقلية  وطن االقلية 

 الدول التى تتصل والعامل اخلارجى دو  عوائق او حتكم دول اخرى انه الود ا  تتدمتع وـ.............:  19س
           املوقع البحرى  املساحةالكبرية            الشكل املندمج  املناخ املعتدل 

 أى من هذه الدول العروية األفريمية التى تشرف على البحر وواجهتني هى.............:  20س
                  املغرب                السعودية                     اليمن  موريتانيا 

من اخلريطة التى أمامك :  21س
التى حتتاج نستنتج ا  الدولة 

 للدخول فى أحالف عسكرية
 ........... الرقمهى ذات 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4   الدولة ذات الرقم                                          

 
 ............أى من هذه احملاصيل الزراعية توافرة حيدمى سوريا من ضغوط روسية حمتدمله :  22س
       التفاح والقمح     الذرة  واألرز     العنب والكتان  الكتان والتفاح 

 أى من هذه الدول تتوقع ظهور حركات التدمرد االنفصالية وشكل أسرع............:  23س
 السعودية  بولندا  كندا    الربازيل 

 توفري اآلمن واحلدماية لكل مواطنى الدولة............أى من هذه الدول تتوقع وجود صعووة فى :  24س
 األرجنتني  أوكرانيا  أوغندا  إسبانيا 

 أثر انهيار حلف وارسو يف خريطة العامل السياسية وـ...........:  25س

 ظهور قوى عظمة جديدة   اختفاء امرباطوريات 

 اندماج دول  ظهور حركة عدم االحنياز 

 املشكالت السياسية التى تهدد أمن الدول هي يف معظدمها أرث...........:  26س

 احلروب   النظام العاملي اجلديد 

 االستعمار  ضعف املنظمات الدولية 

 للموى العسكرية للدولة اهدمية ...........:  27س

 سياسية واقتصادية  اقتصادية واجتماعية  سياسية وثقافية  اجتماعية وعسكرية 
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 للتكنولوجيا اهدمية لدول التكتل ...........:  28س
 اقتصادية واجتماعية  اقتصادية وسياسية  اجتماعية وثقافية  عسكرية ودبلوماسية 
 وجود التكنولوجيا يف دولة مبستوى اعلى من واقي دول التكتل يؤدي اىل  ...........:  29س

 زيادة ظاهرة هجرة العقول اليها   نـجاح التكتل 

 وقف ظاهرة هجرة العقول اليها  االستفادة من املراكز البحثية يف باقي الدول 

 يف حال نـجاح التكتل االقتصادي حيتاج اىل  ...........:  30س
 دعم اقتصادي اكرب  دعم سياسي  دعم دولي  دعم عسكري 
التى  الصورة خاللمن :  31س

أنها تعرب عن أمامك نستنتج 
مرحلة من مراحل رسم 
احلدود السياسية وهى 

 ........... املرحلة 
 1    املرحلة                                           

 2    املرحلة                                           

 3    املرحلة                                           

 4     املرحلة                                          

 

 للجوانب المافية املصرية وعد أفريمي وأخر آسيوي وسبب............:  32س
  قوتها املورفولوجية  املوقع الفلكي   الطابع التضاريسي  املناخ السائد 

 تتشاوه أشكال احلدود السياسية للواليات املتحدة األمريكية يف اجلهتني .............:   33س 
  الشمالية والشرقية   اجلنوبية والشرقية 
  الشمالية واجلنوبية  الغربية واجلنوبية 
 السياسية ؟.........يف أي أنظدمة احلكم التالية يكو  هناك ثنائية يف اختاذ المرارات  من خالل دراستك : 34س
  الرئاسي   الربملاني   امللكي  شبه الرئاسي 

 من الدول األسيوية تشرف على البحر وواجهتني  اهلند :  35س
   خطأ           صواب                               

 من هذه احملاصيل الزراعية توافره حيدمى الدول من ضغوط الدول الكربى   المطن:  36س
   خطأ           صواب                               

 من الدول تتوقع أ  متتلك وفرة وفائض غذائى  روسيا:  37س
   خطأ           صواب                               

   السياسى والعسكرىدولة الصني تتدميز من حيث اجلانب :  38س
   خطأ           صواب                               

 عدم االحنيازخالل مخسينيات المر  املاضى حدث تضاؤل لدور :  39س
   خطأ           صواب                               

 من هذه الدول ذات موقع أسرتاتيجى ومتتلك حدودًا طبيعية   أسبانيا:  40س
  خطأ           صواب                               
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 تسهيل عدملية التندمية االقتصادية من اهم االهداف حتتاج اىل  ........... :  1س
 قوة سياسية  قوة عسكرية  قوة ثقافية   قوة اقتصادية 
 اجلغرافيا السياسية من احلضارة............يعترب أول من تناول دراسة حدود الدولة فى :  2س
              الفرعونية                   اإلسالمية  اإلغريقية               األوربية احلديثة 

 تعد من أشهر احلدود التى جرى ترسيدمها على اساس اللغة منطمة وسط .................:  3س

             افريقيا                   اسيا               اسرتاليا  اوروبا 
 

من اخلريطة التى أمامك :  4س

نستنتج ا  الدولة التى 

يتاقسم مع جارتها احلدود 

 الرقمهى ذات  النهرية

........... 
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 العلم خالل تناوله دراسة الدولة ............أول من تناول هذا  االحصاء السكاني أو السكا  عدادت:  5س
              أرسطو                   كيلني  راتزل               أبن خلدون 

 حتميق الرتاوط وني مجيع اجزائها اال جزء واحد هى دولة ........... يفأى من هذه الدول جنحت :  6س
                 فرنسا             سويسرا                       املانيا     ايطاليا 

 أى من هذه العواصم التى مت اختيارها على اساس سكانى وقومى...........:  7س
                  القاهرة                         لندن                     موسكو  بكني 

 أشجار الصنوور والشروني (( من وجه نظرك هذه احلميمة يؤكد مدى صدقها.........)) الربتغال تندمو فيها :  8س
              املوقع الفلكى                  املوقع اجلغرافى              صادرات فرنسا  املراجع اجلغرافية 

 اهلجرة الغري شرعية تظهر .......... :  9س
 قلة االهتمام باالحوال االمنية   استخدام الفرد طريقة املشروعة للهجرة 

 عدم وجود منافذ رمسية  تدهور االقتصاد داخل الدولة 

 ساهدمت اهلجرات منذ المدم وني المارات واالوطا  اىل ظهور ..........:  10س

 الدول القومية  االقليات  احلدود السياسية  القوى الكربى 

 تكثر االقليات المومية يف قارتي ..........:  11س

 اسيا وافريقيا  افريقيا واوروبا  اوروبا واسيا  اسيا وامريكا الشمالية 
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 من نواتج تفكك االحتاد السوفييت اجتدماعيا..........:  12س
 انفصال اجلمهوريات السوفيتية   ظهور االقليات 

 انتصار الرأمسالية بزعامة الواليات املتحدة  تفكك وانهيار حلف وارسو 

 )) ليبيا دولة ال تندمو يف معظدمها الغاوات (( من وجه نظرك هذه احلميمة يؤكد مدى صدقها............:  13س
              عدد خطوط الطول                  املوقع اجلغرافى              عدد دوائر العرض  األثار الفرعونية 

 من اخلريطة السياسية للوطن العروى تتشاوه مصر وليبيا فى انهدما .............:  14س
       دولتان حبريتان           دولتان زراعيتان         دولتان صناعيتان  دولتان تعدينيتان 

 قوة دولة فرنسا هو ا  املوقع تأثر وـ .............السبب الرئيسى املؤثر فى :  15س
                      قربه من املسطحات املائية   الدول التى جتاورها وترتبط مصاحلها بها 

                      الثروات املائية هلذه الدولة  حاجاتها االقتصادية التى توفرها الدول املتجاورة 

 السياسية أهداف ثمافية من خالل وظيفة احلد فى .............للحدود :  16س
           الفصل بني الدول               احلماية واالمن              احلماية االقتصادية   احلماية القانونية 

 كل هذه العوامل تؤثر واالجياب على قوة دولة املغرب وإستثناء انها .............:  17س
                     تطل على واجهتني حبريتني   يقل عدد الدول املتجاورة 

                تتحكم فى مضيق جبل طارق  ذات واجهة حبرية واحده 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  تعانى نمص فى الموى البشرية العاملة فى خمتلف اجملاالت ............: 18س 
          الفاتيكان               اجلزائر             أوكرانيا  بريطانيا 

 
أى من هذه املناطق :  19س

املظللة من املتوقع أ  
تكو  األكثر معاناه من 
عدم التجانس وني 

 سكانها. ...........
 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 
 
 والفنانني وشكل مناسب............أى من هذه الدول تتوقع قلة ظهور املفكرين :  20س
           الكويت               املفرب             افغانستان  السودان 

 النظام االنتخاوى هو نظام الدول ..............:  21س
        ذات النظام امللكى     ذات النظام الديكتاتورى 

    ذات النظام اجلمهورى  ذات النظام املطلق 

 أي من االنهار التالية تتوقع حدوث مشكالت عليها .............:  22س

 السني  املسيسيب  الدانوب          االمازون 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 أى من هذه الدول تنتدمى إىل أنظدمة احلكم من حيث الشكل...........:  23س
 روسيا  السعودية    الواليات املتحدة  فرنسا 

 جغرافيا االنتخاوات ساهدمت فى تعريف املصرين واهدمية ...........:  24س
           الوعى االنتخابى         املشاركة االنتخابية      املساهمة االنتخابية  االنفاق االنتخابى 

 الدولة............أى من هذه الدول تتوقع أ  ال جتد صعووة فى توفري اآلمن واحلدماية لكل مواطنى :  25س
           جزر الفوكالند               جويانا             سورينام  بوليفيا 

 يستفيد املواطن املصرى من احلفاظ على الصحة العامة من خالل أحد وظائف احلدود السياسية وهى .......:  26س
           الفصل بني الدول               احلماية واالمن              احلماية االقتصادية   احلماية القانونية 

من اخلريطة التى أمامك :  27س
ذات نستنتج ا  الدولة 

هى ذات  الشكل الربى اجملزأ
 ........... الرقم

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 العدمالة عنصر اساسي يف كل دول التكتل حيث يؤدي اىل  ...........تعد :  28س

 اخنفاض مستوى املعيشة   استنزاف املوارد 

 زيادة مستوى املعيشة  زيادة االسترياد 

 نشأت االحالف العسكرية وخباصة حلف مشال االطلسي وهدف .............:  29س

 اقامة نظام عاملي   اقامة مشروعية دولية 

 ردع االعداء  ضعفها االقتصادي 

 أى من هذه المارات مل تشهد أى من دوهلا دخول األحالف العسكرية األ ...........:  30س

 أسرتاليا  آسيا  أوربا   أفريقيا 
 من الدول اليت انضدمت حللفني مت حلهدما  .............:  31س
 الواليات املتحدة  اململكة املتحدة  سويسرا  كندا 

 االختالف يف املستوى التكنولوجي لدول التكتل يؤدي اىل  ...........:  32س

 سيطرة تكنولوجيا دولة ما على باقي الدول    عدم وجود هجرات بني دول التكتل هجرة العقول 

 نـجاح كل دولة على حده  تستأثر دول التكتل على مزايا التكتل 

 التكتل االقتصادي يموم على التشاوه يف وعض مموماته منها  ...........:  33س

 االقتصادية  العسكرية  التكنولوجية والسياسية  التضاريسية 
 التكتالت االقتصادية تموم على التنوع والتشاوه يف اجملاالت  ...........:  34س
 االقتصادية والبشرية  السياسية والعسكرية  التكنولوجية والعسكرية  البشرية واجلغرافية 
 توافر عناصر االنتاج االساسية من اهم املمومات االقتصادية للتكتل ألنها تؤدي اىل  ...........:  35س

 مسايرة الظروف االقتصادية للدول   زيادة حجم املوارد وتنميتها 

 تنسيق التشريعات والسياسات االقتصادية القومية  خلق بعض املشاكل اليت ال ميكن جتاوزها 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 احلدود البحريةتتشاوه أملانيا مع املكسيك يف شكل :  36س
  خطأ           صواب                               

 من اهم احلدود اليت حافظت على منع ظهور االقليات  احلدودالدينية:  37س
  خطأ           صواب                               

 على مستمبل اخلريطة السياسية للعامل  ًاتعد من اكثر األقاليم تأثري الشرق األوسط:  38س
  خطأ           صواب                               

 يعد من العوامل االجياوية اليت أثرت على خريطة العامل السياسية  انتهاء الصراع االيدلوجي:  39س
  خطأ           صواب                               

 من الصراعات اليت تؤثر على مستمبل خريطة العامل السياسية الصراع على  املوارد املعدنية:  40س
  خطأ           صواب                               

 
 
 

 
 كانت مؤلفات العامل راتزل تأثري كبري على الدولة األملانية خاصة فى اجلوانب ............ :  1س
                العسكرية                 الثقافية                   األجتماعية    االقتصادية 

 أول املدارس التى تناولت مفهوم الدولة هى املدرسة ...........:  2س
                   االغريقية               االسالمية                 االملانية  الرومانية 

من خالل اخلريطة :  3س
ميكن ا  تؤثر اوغندا 
وشكل مباشر على 
 مصر خاصة .......

 النشاط االقتصادى 

         النشاط التعدينى 

            النشاط الثقافى 

          النشاط االجتماعى 

 
 
 ميكن ا  نستنتج حبرية فيكتوريا تتدميز وانها .............:  4س
                           من البحريات املاحلة                                   حبرية تتحكم فيها ثالثة دول فقط 

 حبرية رائدة فى االنتاج السمكى  حبرية داخلية ليس هلا تأثري 

 من اهم اسباب دراسة الدولة فى اجلغرافيا السياسية هى...........:  5س
                  تلبية احتياجات االفراد من كل اجلوانب                  انها هلا دور فى حتسني العالقات الدولية 

 انها تساهم فى معرفة احلدود السياسية  انها تقوم باملساعده فى حتقيق السيطرة 

 املوقع الفلكى له تأثري فى قوة الدولة وأستثناء .............:  6س
                الرعوية  الزراعية                الثقافية                 التعدينية 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 غالبا ما تظهر مشكلة املياه فى املناطق البحرية وني الدول وسبب .............:  7س

 ضحالة املياه  عدم حتديد املياه اتساع املياه           خط تقسيم املياه 

 االقتصادية وخاصة النشاط.............املوقع الفلكى يزيد تأثريه أكثر على االنشطة :  8س
              الصناعى                  التجارى              الزراعى  التعدينى 

 من األسباب التى جعلت سكا  وسط المارة االفريمية ذات قدرة أنتاجية  أقل من سكا  غرب أوروا هو تأثري ...:  9س
              احمليط األطلنطى                  مساحة اليابس              املناخ  الثقافة 

من اخلريطة الساومة نستنتج ا  :  10س

دولة النيجر ميكن أ  تستغل 

موقعها هذا رغم كثرة سلبياته 

 من خالل .............

                         أن تكون عالقتها جيده جبريانها 

 أن تكون على اتصال مباشر مبصر 

            تكثر من املهرجانات السياحية 

          تنويع االنتاج الصناعى واملعدنى 

 
 
 
 
 
 
 دولة ليسوتو دولة حبيسة ولكنها ال تستطيع اقامة عالقات خارجية أفريمية النها ......من خالل اخلريطة :  11س
           تقع حتت االرادة السياسية اخلارجية   حماطة باليابس 

                         ال تطل على مسطح مائى  تقع حتت سيطرة موزمبيق لقربها 

 أى من هذه الدول موقعها  سالح ذو حدين.............:  12س
               أثيوبيا                  جنوب افريقيا         الكونغو الدميقراطية  السودان 

 أى من هذه املشكالت أكثر تأثريًا يف الوز  السياسي للدولة .............:  13س
 الفقر  اجلوع الطاقة           التخلف 

 اكثر اخلصائص التى قد تعطى الوطن العروى قوة وشرية تتدمثل فى خاصية ............:  14س
        الرتكيب النوعى        الرتكيب العمرى       الرتكيب االقتصادى  الرتكيب التعليمى 

 قوة الواليات املتحده تتدمثل فى امتالكها خاصية ............ :  15س
              الرتكيب النوعى        الرتكيب العمرى         الرتكيب االقتصادى  املساحة الكبرية 

 أى من هذه الدول تتوقع أ  متثل اهلجرة منها عاماًل إجياويًا يزيد من قوة الدولة............:  16س
           سلطنة عمان               اآلمارات             السعودية  مصر 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 الدولة............أى من هذه الدول تتوقع أ  متثل اهلجرة إليها عاماًل إجياويًا يزيد من قوة :  17س
           موريتانيا               اجلزائر             البحرين  املغرب 

 من خالل دراستك ميكم نستنتج ا  قوة الدولة السياسية تأتى من ..............:  18س
            نظام حكمها               نظامها القانونى        نظامها العسكرى  نظامهااالقتصادى 

 الدور األكرب للحدود الساسية هو حتديد.............:  19س
               املساحة               اجملال اجلوى               املوارد  القوه والسيطرة 

 احدى اهم ممومات التكامل االقتصادي ويشجع على قيام التكتالت االقتصادية هو ...........:  20س

 توافر عناصر االنتاج   االتصال االرضي 

 توافر املوارد الطبيعية  توافر البيئة االصلية 

 احدى اهم ممومات التكتالت االقتصادية وودونه يبمى التكامل االقتصادي حمدودًا  ...........: 21س 

 البنية االساسية   االتصال االرضي 

 توافر املوارد الطبيعية  عناصر االنتاج 

 يعد االتصال االرضي أساس قيام التكتالت االقتصادية وذلك وسبب  ...........:  22س

 ازالة احلواجز واحتاد مجركي   التقارب السياسي 

 التقارب التكنولوجي  التقارب الثقايف 
 

من الشكل الذى امامك :  23س

نستنتج أ  احلدود 

 السياسيه تتسم وـ .......
            التطور 

              التنوع 

               الثبات 

 التكامل 

 
 من احلدود اجلبلية التى تتدميز وسهولة املرور فيها هى حدود..............: 24س
           جبال االنديز            جبال اهليمااليا              جبال أورال  جبال الربانس 

 تعد أهم أنواع احلدود انتشارًا فى أمريكا الشدمالية حدود ..............:  25س
       دينية         جبلية  هندسية          لغوية 

 أى من هذه الدول تتعدد حدود دولة ...........مع الدول اجملاورة ما وني هندسية وحبريية ونهرية :  26س
 الواليات املتحدة  أوغندا  أملانيا  فرنسا 

 اهم التغريات فى اخلريطه السياسية اواخر  المر  العشرين...........:  27س
              انهيار وتفكك القوى االستعمارية   انهيار  املعسكر الغربى 

                         ظهور الدولة الروسية  ظهور شرق أوسط حتت سيطرة استعمارية 

 قوى عدم االحنياز فى ...........ظهرت :  28س
              بداية النصف االول من القرن العشرين               نهاية النصف الثانى من القرن العشرين 

 نهاية النصف االول من القرن العشرين  بداية النصف الثانى من القرن العشرين 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 ميكن ا  تؤثر الشركات متعددة اجلنسيات وشكل كبري فى ...........والنسبه للدولة :  29س
         القرار السياسى         العالقات اخلارجية         القوه العسكرية  القرار االقتصادى 

 اذا سافر املصريو  اىل فرنسا فأنهم يكو  أقلية ..........:  30س

 عرقية ودينية  قومية ولغوية  دينية وقومية  لغوية ودينية 

 ال متثل مشكلة للدولة اال اذا حرمت من ممارست حموقها األقلية ..........:  31س

 األقلية اللغوية  الدينية  القومية  العرقية 

 الود للتكتالت االقتصادية  ...........:  32س

 التدرج واآللية   ضم كثري من الدول بغض النظر عن قدرتها االقتصادية 

 السرعة اهلائلة يف النمو  التدخل يف االقتصاديات االخرى 

 ملمومات البشرية للتكتالت تعين حتميق اهداف  ...........ا : 33س 

 اقتصادية  سياسية  عسكرية  ثقافية 

 وهي .............هناك نماط اتفاق وني االحالف والتكتالت : 34س 

 كالهما جيمع عدد من الدول اجلوار   جيمعهما مصاحل ومعاهدات احيانا 

 كالهما جيمعهما التعاون العسكري  كالهما جيمعهما النظم السياسية املتماثلة 

 انهيار االحتاد السوفييت وعاصر تفكك  السودا :  35س
  خطأ           صواب                               

 من املنظدمات التى ساهدمت فى حتسني ظروف املعيشة فى ريف اليدمن  صندوق النمد:  36س
  خطأ           صواب                               

               طرديةالعالقة وني احلدود اخلطية والدولة المومية عالقة : 37س 
  خطأ           صواب                               

 انها اداة لتحميق التوتر الدولياالحالف العسكرية يدل على كثرة :  38س
  خطأ           صواب                               

 20 فرض قوتها فى اوائل النصف الثانى من المر أفرزت احلرب العاملية األوىل والثانية قوى جديدة أدت إىل :  39س
  خطأ           صواب                               

  من االنهار ال تتوقع حدوث مشكالت عليها نهر السيين:  40س
 

  خطأ           صواب                               
 

 
 
 
 
 


