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 الدرس التمهيدي

 

 

 

عن  ريخ عبرالتا المية تغيرات مستمرة على مرس:أيد صحة العبارة التالية " شهدت الخريطةالسياسية الع

 نفسها فى العديد من الصور "

 ( ظهور دول جديدة على الخريطة السياسية واختفاء اخرى .1

 ( إندماج دول مع بعضها البعض وانقسام دول اخرى .2

 ( أختلف توزيع القوى العالمية بغروب قوى عالمية وشروق قوى أخرى .3

 تمزق عالقات دولية اخرى .( نسج عالقات جديدة و4

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسودان بعد التقسيماالمانيا قبل التقسيم                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  -في السنوات األخيرة من القرن العشرين حدثت عدة تغيرات :

 تفكك االتحاد السوفيتىي إلى عدة دولمثل              

 انفراد الواليات المتحدة كقوة عظمي                  

 الصين -ألمانيا  –ظهور قوى عالمية جديدة مثل اليابان                  

 مدخل لدراسة الجغرافيا السياسية    
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 اسيا قبل تفكك االتحاد السوفيتى

 

 

 

 

 

 

 

 اسيا االن

 اذكر اهم الدول التى ظهرت بعد تفكك االتحاد السوفيتى؟

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

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

.......................................................................... 
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 علم الذى يهتم بدراسة الخريطة السياسية العالمية وتغيراتها 

 طبيعيةية ) اليهتم بدراسة المقومات الجغراف الجغرافيا البشريةفرع من فروع "     

وعالقتها  اسية ،و تنظيمها الداخلى ، وتأثير ذلك فى قوتها السي والبشرية ( للدولة ،

 ة "الدولي

 

 

 

 -: طورت الجغرافيا السياسية على يد عدد من العلماء كما يلى  " وضح ذلك"ت - 

  أوال : أرسطـــــو

  أشهر من كتب فى الجغرافيا السياسية قديما .بم تفسر يعد ارسطو  

          موضوعات خمسة فى عناصرها وحدد ، املثالية الدولة(  السياسة)  مؤلفه فى تناول  ◀

 ( . السياسية الحدود – الجيش – العاصمة – الاقتصادية مواردها – الدولة سكان عدد) 

  فى سياس ى كمركب فهاضع أو الدولة قوة مدى حدد ◀

 .(  بينهما العالقة ، الاقتصادية مواردها ، سكانها عدد) 

 . املحصنة السياسية الحدود موضوع ناقش ◀

  . عليها املناخ وتأثير الجغرافى الدولة بموقع إهتم ◀

 

 إبن خلـــدون  -ثانيا  

 يعد عبد الرحمن ابن خلدون من أبرز المفكرين المسلمين  . 

 

 ( . التاريخ مقدمة)  الشهيرة مقدمتة فى الجغرافى للفكر يراكث أضاف ◀

 .  واملدينة القبيله هما العربى بالعالم السياس ى البناء فى ظاهرتين أهم على فيها ركز ◀

                                        وهى الدولة حياة دورة بإسم عرف الذى العام إلاطار وضع ◀

 (.إلاضمحالل ، لنضجا ، الثبات ، النشأة) 

 . وسقوطها ونهضتها الدولة قيام عوامل عن تحدث ◀

 

 

 

 

 

 أوال : مفهوم الجغرافيا السياسية

 ثانيا : تطورالجغرافيا السياسية 
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 ثالثا : فريدريك راتـــزل ) عالم ألمانى (  

 

 يده على السياسية للجغرافيا الحقيقى امليالد كان .  

 

 . م 1897 الحالى إسمها حمل السياسية الجغرافيا عن علمى مؤلف أول  وضع◀

 .(  الوفاة ، النمو ، امليالد)  قوانين عليه تنطبق حى كائن بمثابة الدولة إعتبر ◀

 أى ةالحي الكائنات بين الصراع نتيجة تشكلت للعالم السياسية الخريطة أن مؤلفه فى ذكر ◀

  ( الدول ) 

 

 

 

 

 

 مفهوم الجيوبولتيك :
 م . 1899م ظهر مصطلح الجيوبولتيك على يد العالم السويدى ) رودلف كيلين ( عا 

 

 بأنها دراسة الدولة كعضو جغرافى ، رف الجيوبولتيكع 

 لتحقيق الوحدةوأن الدولة تستخدم قوتها  

 ،   فى الداخلواإلنسجام بين شعبها  

 بالسيطرة  في الخارجو التوسع فى حدودها 

 .و اإلستيالء على حساب الدول المجاورة 

 

 تيك ( ؟دلل جغرافيا ) حدث خلط بين الجغرافيا السياسية و الجيوبول 

لحرب اة ما قبل لط بين الجغرافيا السياسية و الجيوبولتيك خاصة فى الفترخحدث  -

 إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية .العالمية األولى 

زو مى والغيث إعتقد البعض أنهما علما واحدا ، و ظهر ذلك من خالل التوسع اإلقليح -

 اإلستعمارى 

راتزل ( سية لـ)مفاهيم الجغرافيا السيا لتى إستغلتا اكانت أبرز هذه الصور فى ألماني -

 رتهابصورة خطأ فى توسعها اإلستعمارى على حساب الدول المجاورة التى إعتب

 المجال الحيوى لها .

 

و إستمرت إسهامات العلماء فى الجغرافيا السياسية إلى أن ظهر مصطلح الجيوبولتيك على يد  -

 م . 1899العالم السويدى رودلف كيلين عام 
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 السياسية و الجيوبولتيك الفرق بين الجغرافيا -

فروق  بينهما الرغم من وجود عالقة بين الجغرافيا السياسية و الجيوبولتيك إال أنهماب -

 كما يلى :

 

 خريطة ت علىو قد استمر تطور الجغرافيا السياسية ، حيث كان للتغيرات التى طرأ 

لشمولية امية و لعالاإنتعاش هذا العلم ، و بدأ يأخذ طابع  العالم السياسية أثر كبير فى

. 

 عالقة الجغرافيا السياسية بالعلوم األخرى -

لومات المعبلتى تمدها ترتبط الجغرافيا السياسية بفروع الجغرافيا األخرى ، و ا♦ 

فى  دراسةالمقومات الطبيعية و البشرية للدولة التى تعتبر محور ال الالزمة عن

 يا السياسية  .الجغراف

 ية .لسياسكما ترتبط الجغرافيا السياسية بعلوم أخرى مثل التاريخ و العلوم ا♦ 

  

 دلل علي ذلك من وجهة نظرك

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 الجيوبولتيك الجغرافيا السياسية

تهتم فى دراستها للوحدات السياسية 

 بتحليل بيئتها الطبيعية والبشرية دراسة

لتوضيح أثر ذلك على السلوك  موضوعية

 السياسى للدولة 

تقوم بنفس الدراسة ، ولكن من وجهه نظر 

الدولة الذاتية ، و مطالبها فى مجال 

 لخارجية .السياسة ا

ترسم تصورا لما يجب أن تكون عليه  . تدرس الكيان القائم للدولة كما هو فعال

 الدولة

 تنظر للدولة ككائن حى . تدرس الدولة ككيان استاتيكى ) ثابت ( .
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مع  العبارة بقت الصين العالم بأسوارها وسبقت أوروبا العالم بأفكارها ... تنطبقس -1

 أفكار ........................

 يلينك -اتزل              در -رسطو         جأ -ب    ابن خلدون   -أ           

 

سوفيتي لسة الخريطتين السياسيتين لقارة أسيا قبل وبعر االتحاد امن خالل درا -2

 نالحظ تباين مساحة بعض الدول مما يتفق مع اراء ................

 يلينك -اتزل              در -رسطو            جأ -ب  ابن خلدون   -أ          

 

عن  ة السياسية العالمية تغيرات مستمرة على مر التاريخ عبرتشهدت الخريط -3

لجزء ر ذلك في خريطة اسيا خاصة انفسها في اندماج دول ..من وجهة نظرك يظه

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

 ربيالجنوبي الغ -قي                            بالشمال الشر -أ         

 رقيالجنوبي الش -بي                             جالشمال الغر -ب        

 

ت عدال حمدان ....مثلت الصحاري المصرية مثابة دروع واقية سامن أقوال جم -4

راء ة مع االحضارة المصرية وأستقرارها ... من وجهة نظرك تتفق العبارعلى تطور 

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

 ينكيل -اتزل         در -لدون        جخابن  -ب أرسطو       -أ           

 

رة ل المجاويلك لخريطة أسيا السياسية نالحظ وجود دولة زاد عدد الدومن خالل تحل -5

 ...........لها هي ....

 ازاخستانك -لسعودية      دا -لصين             جا -ب  روسيا       -أ          

 

 ........اء .....كم العدم إن لم يستغلها اإلنسان ...تشير العبارة إلى أرحالموارد في  -6

 بن خلدونا -يلين        دك -اتزل                 جر -بأرسطو       -أ         

 

 من خالل الخريطة وضح : التطور السياسي في  -7

 المنطقة المشار إليها يتوافق مع أراء ..........    

 بن خلدونا -رسطو             با -أ      

 كيلين -اتزل              در -ج      

 

 

 

 1تدريب  
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 حفظت دول مما  10أمامك خريطة للعالم صماء وضح عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2تدريب
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  تتعدد أهداف الجغرافيا السياسية منها :☺

عية و دراسة الوحدات السياسية ) الدولة ( من حيث مالمحها الجغرافية الطبي – 1

 البشرية .

 حديد عناصر القوة و الضعف للوحدات السياسية .ت – 2

 تحليل التجمعات اإلقليمية و العالمية تحليال جغرافيا ) موضوعيا ( . – 3

ن أمثلة ول مناسبة لها و متعريف بالمشكالت السياسية و تحليلها و إقتراح حلال – 4

 ذلك : 

اسية دود السيدور الجغرافيين بعد الحرب العالمية األولى والثانية فى رسم الح●   

 الحديثة فى أوروبا 

 دور الجغرافيا فى الدفاع عن حق مصر فى قضية طابا .●   

سية و لقرارات السيات الموضوعية الالزمة إلتخاذ البيانات و المعلومااتوفير  – 5

 األبعاد المكانية ) الجغرافية ( . العسكرية ذات

 

 

 

 

 

 الجغرافيا السياسة ؟    بم تفسر تطور مجاالت -

 اسية ؟يا السيا النتائج على التغيرات السريعة أواخر القرن العشرين بالنسبة للجغرافم -

ية ) لسياسالوحدات افيا السياسية يتمثل فى دراسة كان اإلهتمام الرئيسى للجغرا♦ 

 العالقات الدولية ، و المشكالت السياسية .الدولة ( ، و

ة هذا بداي ونتيجة التغيرات السريعة التي شهدها العالم أواخر القرن العشرين ، ♦ 

  :  مجاالت الجغرافيا السياسية وتعددت لتشمل اتسعت القرن فقد

  الجغرافيا السياسيةالدولة كمجال لدراسة  . 

 التحليل السياسي للقوة  . 

 سياسة النظام العالمي وما ينتج عنها من تغيرات . 

 

 

 

 

 

 

 رابعا : مجاالت الجغرافيا السياسية 

 ثالثا : أهداف الجغرافيا السياسية  
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 بم تفسر اهمية الدولة كمجال لدراسة الجغرافيا السياسية ؟ س

 لها  تدرس الجغرافيا السياسية الدولة كتنظيم سياسي  يشغل مساحة من أرضية

(  نظام الحكم –الموارد الطبيعية  –الداخلية وهى) السكان  ومكوناتهاحدودها السياسية 

 مع تمتعها بالسيادة 

 -ويتمثل منهج دراستها فيما يلي : 

 طبيعية موارد و ومناخ وتضاريس ومساحة موقع من الطبيعية الدولة خصائص دراسة 

 . وغيرها

 إلاقتصادية ألانشطة و السكان حيث من للدولة البشرية الخصائص . 

 الخارجية وعالقاتها للدولة العامة ياساتالس . 

 البشرية و الطبيعية خصائصها ضوء فى الدولة ضعف أو قوة تحليل  . 

 

 

 

 

 لصراع افية للجغريرتكز دور الجغرافيا السياسية فى هذا المجال على دراسة األبعاد ا

 بين القوى المتنافسة على مسرح السياسة العالمية .

 

 

عالمي ظام الها النالغ األهمية خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهديعد هذا المجال ب● 

حو نلكبرى مية اخالل   السنوات األخيرة ، والتي تشهد اتجاه القوى الرأسمالية العال

 جالا المالهيمنة والسيطرة على مقدرات وموارد دول العالم الثالث ، ويتميز هذ

ذي لمي الالعا فرعية التي ترتبط بالنظامحيث يتضمن عدداً من المجاالت ال بالشمولية

 -يتمثل فيما يلي : 

جارةالت منظمة واتفاقيات  املشتركة ألاوروبية السوق  مثل والسياسية الاقتصادية التكتالت 

 .  الدول  على وأثرها العاملية

( . الناتو)  ألاطلنطى شمال حلف مثل العسكرية ألاحالف 

العشرين القرن  تسعينيات منتصف منذ بوضوح ظهرت والتي العوملة ظاهرة  . 

للدول  الطاقة و  واملائي الغذائي ألامن قضايا . 

( . العربية الدول  جامعة – املتحدة ألامم: )  مثل وإلاقليمية الدولية املنظمات 

وغيرها العسكرية التدخالت آثار. 

 - :سة الجغرافيا السياسية الدولة كمجال لدرا -:أوالً  

 - :التحليل السياسى للقوة  -:ثانيا 

 -: النظام العالمى و ما ينتج عنه من تغيرات  -:ثالثا 
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 سية السيا افياالجغرأثر التطور المعرفي والتكنولوجي الذى شهده العالم في تطورعلم

 كغيرها من العلوم األخرى حيث ظهرت وسائل وتقنيات حديثة ومنها : 

 :اإلستشعار عن بعد  -( :أوالً ) 

أدى اإلستشعار عن بعد ، و ما يستخدمه من وسائل التصوير الجوى  والفضائى الحديثة و 

قة عن المجاالت إلى توفير مرئيات فضائية ومعلومات أكثر د GPSأجهزة تحديد المواقع 

 التي تهتم بها الجغرافيا السياسية ومنها : 

 . الحدود السياسية بين الدول 

 . الممرات المالحية والمياه اإلقليمية للدول 

  . مناطق النزاعات بين الدول 

 

 

 

 تطور وسائل اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( : ثانيا )

 

على أثر لوماتالمع وتكنولوجيا سلكية (االتصاالت ) السلكية والال وسائل لتطور كان 

 لسرعة تيجةنالكونية ، وذلك  بالقرية يعرف ما ، أو  واحدة وحدة أصبح العالم أن

 السياسية جغرافياال علم استفاد ، ولقد الدول حدود عبر بها والبيانات المعلومات تدفق

يا السياسية افتطور تكنولوجيا المعلومات وجعلت الجغر كغيره من العلوم األخرى من

 جغرافيا حية على الهواء .

 

 

 

 

 

 

 

 خامسا : الجغرافيا السياسية والتقنيات الحديثة  

 ---الـعــولمــة :

عملية تغيير األنماط والنظم اإلقتصادية واإلجتماعية تقوم بها الدول األقوى لفرض هيمنتها على الدول 

 ية وعولمة إجتماعية .األخرى ، وتشمل عولمة إقتصاد
 

 



 مستر_جغرافيا#
 

16 

 

 نظم المعلومات الجغرافية -(:ثالثا 

 

 وذلك من السياسية الجغرافيا وخاصة العلوم لمختلف هائلة إضافة تعد نظم المعلومات 

 -: خالل

خدامات ة واستبشريتوفير كافة البيانات والمعلومات الرقمية عن الموارد الطبيعية و ال

 ما يساعد في التعرف على مدى قوة الدول . األراضي م

. توفير خرائط حديثة و دقيقة عن الدول 

 مساعدة متخذي القرار في اتخاذ القرارات السياسية السليمة اعتماداً على البيانات

 لدقيقة والتفصيلية المستمدة منهاا

    

 

 

 

 

 

ج األموا تعرية بفعل تعرض سواحل نيوجرسي بالواليات المتحدة األمريكية لعملياتت -1

 ............البحرية ......لمتابعة هذه التغيرات يمكن اإلستعانة ب.............

 ات الجغرافيةنظم المعلوم -ن بعد                   باإلستشعار ع -أ         

 كنولوجيا المعلوماتت -االت الحديثة           دوسائل اإلتص -ج        

 

ن عتبروها مخزازمنية وقعت فيها تحت احتالل الرومان الذين  مرت مصر بفترة -2

 ..........للغالل ليكفي حاجة السكان الرومان ..تنطبق هذه العبارة حاليا مع ..

 ات السياسيةدراسة الوحد -ياسي للقوة                 بالتحليل الس -أ        

 لمي الجديدالنظام العا -د لعالقات الدولية                       ا -ج        

 

ري قود الحفيطة المقابلة لمنطقة بحر الشمال نالحظ أنه بعد ظهور الوبدراسة الخر -3

 به ازدادت أهمية ...................

 ات الجغرافيةنظم المعلوم -ن بعد                   باإلستشعار ع -أ         

 كنولوجيا المعلوماتت -د    سائل اإلتصاالت الحديثة       و -ج        

 

 ........فيا السياسية قبل الميالد في البحر المتوسط في جهته ...عرفت الجغرا -4

 لجنوبيةا -لجنوبية الغربية                    با -أ         

 الشمالية الغربية -د                         الشمالية    -ج         

 

 

 

 3تدريب
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ستنتج أي المناطق التالية ساهمت الجغرافيا السياسية في حل من خالل الخريطة ا -5

 مشكالتها .............

 1 -أ      

 2 -ب     

 3 -ج     

 4 -د     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دولة مما حفظت  20أمامك خريطة للعالم صماء وضح عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4تدريب
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 )الدولة والجغرافيا السياسية (الوحدة األولى 

 : الدولة )تعريفها وأنواعها( الدرس األول 

لجغرافياا  ومحوردراسة العالم، خريطة على السياسية الظاهرات إحدى الدولة تعد 

 بها. اصةخوقوانين  وأنظمة سيادة لها مستقلة سياسية وحدة تمثل السياسية والتى

 

 

 

 كمهاوتح ،دائمين ضم سكاًنات ،األرض سطح من معينة منطقة تشغل سياسية وحدة

 .والخارجية شئونها الداخلية تدير  )الحكومة (سيادة ذات عليا سلطة

 السياسية العالم خريطة الحظ والشكل والمساحة الموقع حيث من العالم دول وتختلف

 بعض وتعرف

 .الدول هذه

 أركان الدولة( ) ، دولة أية لقيام ضرورية شروط

 طةالسل -3                   الشعب -2                  األرض -1

 شرعوت شئون البالد وتنظم تدير وهى الحاكم، رأسها وعلى الحكومة : السلطة

 .عالم بهاال دول اعتراف مع ، أمن البالد وتحفظ للشعب، وتوفرالخدمات القوانين،

 الدول من بها والسكان، ومعترف األرض كامل السلطة على سيادة وتعني : السيادة

 .األخرى

 

 

 االمـــــــة:
فرادها أ بين تربط طويلة زمنية لفترة األرض رقعة من على تعيش بشرال من جماعة

 لمشترك.ا والتاريخ والتقاليد والتراث، والعادات واللغة، كالدين مشتركة روابط

 األمة الدولة

من ركن أساسى )الحكومة( السلطة تمثل 

 .أركانها

 حاكمة سلطة وجود تتطلب ال. 

قاليدوالعادات والت اللغات تتعدد أن يمكن 

 . الواحدة الدولة داخل

أربع لغات بها والتي سويسرا دولة :مثل 

 واأللمانية والفرنسية اإليطالية( رسمية

 .)والرومانية

المشتركة واللغة والتقاليد العادات 

 العناصر من الواحدة

العربية األمة :مثل .لألمة األساسية. 

 
 
 
 
 

 مفهوم الدولةأوالً 

 

 ثانياً الفرق بين الدولة واالمة واالقليم

 

  



 مستر_جغرافيا#
 

19 

 

انواع الدول 

وفقاً لنظام الحكم

الدولة األتحادية المركبة

االمركزية

الكونفدرالية الفدرالية

الدولة الوحدوية 
المركزية

 واإلداري السياسي للنظام تبًعا الدول ثالثاً أنواع

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 )المركزية (الوحدوية الدولة

الحكومة يهاف تسيطر والتى واحد، نيابي ومجلس واحدة حكومة فيها توجد التى الدولة هي 

 البلدية، المجالسو والمحافظات واألقاليم الواليات فى المحلية السلطات جميع المركزية على

 .المركزية الحكومة من قراراتها السابقة المستويات إلدارية وتستمد

 -: )المركزية (الوحدوية الدولة صفات

ا،( سكانها تجانس (1 ا، عرقيًّ ا ودينيًّ  .)وثقافيًّ

 ىوالت ،)الدولة أنشطة معظم فيها تتركز التى العاصمة فى تتمثل واحدة نواة أو قلًبا تحوى  (2

  حولهاالدولة نمت

 .الصين مثل املساحة كبيرة وحدوية دول  هنا كانت وإن املساحة كبيرة ليست معظمها (3

 دول  هناك كانت وإن أراضيها بين والجبال والصحاري  اباتكالغ الطبيعية العوائق وجود قلة (4

 .اليابان مثل مجزأة موحدة

 .املرتفعة السكانية بالكثافة تتسم (5

 عدد لىع إال ينطبق ال املثالي النموذج أن إال  العالم من كثيرة بقاع فى الوحدوية الدولة وتنتشر

 .فرنسا مثل الدول  من محدود
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 )الالمركزية الدولة (المركبة ديةاالتحا الدولة„

 كونفدرالىو فيدرالى  :نوعين إلى االتحادية المركبة الدول فى الحكم نظام ينقسم
 س: قارن بين الدولة الفيدرالية والدولة الكونفدرالية؟

 لدولة الكونفدراليةا -ب لدولة الفيدراليةا -أ

 إلى المقسمة الدولة هي تعريفها :

 أو واليات نتكو قد إدارية وحدات
 لهذه ويكون محافظات، أو مقاطعات
 فيما الذاتي االستقالل من نوع الوحدات

 .والدفاعية المالية النواحي عدا
 ، استراليا الفيدرالية الدول أمثلة ومن

 .والهند والبرازيل،

 أهم خصائص الدولة الفيدرالية

ق المشاركة فى إدارة حيكون للشعب  -1

 الشئون المركزية.

 لي.بدستور فيدرا تتمتع -2

زن بين السلطة المركزية تحقيق التوا -3

 والسلطات المحلية لكل والية.

لحكومات المحلية فى يتم تمثيل ا -4

السلطة المركزية إلى جانب اإلدارة مما 

يحقق التوازن فى العالقة،ويوسع 

 المشاركة فى إدارة الدولة

تحول الى الي اتحاد اليمكن ان ت -5

 كونفدرالي 

ا للنظام الفيدرالي، فان األمور وطبقً 

المتعلقة بالسيادة من اختصاص الحكومة 

 المركزية وحدها دون حكومات األقاليم أو

الواليات، وتمارس الحكومات  االقليمية 

فى الوالية او المحافظة وظائف داخلية 

 خاصة بإدارة الشئون

الحياتية للسكان فضل عن ممثليها فى 

 البرلمان الفيدرالى.

 تحاداعبارة عن انضمام دولتين أو أكثر فى  ها :تعريف

هد ينظمه معاهدة بينهما، لتحقيق غايات مشتركة، وتع

بممارسة بعض من صالحيتها إلى سلطة مركزية 

 ومشتركة، مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية 

 سيادتها الخارجية والداخلية. 

 االتحاد األوربيومن األمثلة عليها دول 

اد قتصظائف السيادية (السياسة الخارجية واال)وتعد الو

ام والجيش والشرطة إضافة إلى اإلعالم) فى هذا النظ

لة داخمن  وظائف  الحكومات االقليمية حكومات الدول ال

 فى االتحاد الكونفدرالى(

 هم خصائص الدولة الكونفدراليةأ

     معاهدة بين دولتين أو أكثر        اتحاد ينظمه -1

 بعاصمتها المستقلة. كل دولة فى االتحادتحتفظ  -2

 كل دولة ُعلُمها الخاص    ل -3

 كل دولة دستورها الخاص   . ل - 4

 تمتع كل دولة بحق التمثيل بشكل مستقل.ت  -5

ه قد عملة النقدية الخاصة بها، بجانب أنلكل دولة ال -6

 يكون هناك عملة واحدة لدول االتحاد، كاليورو فى

  االتحاد األوربي.

ة ومن الممكن أن تتحول إلى اتحاد فيدرالي فى مرحل

 الحقة )وعلى سبيل المثال ما حدث فى سويسرا ( 

 دولس:بم تفسرتعد الدولة الكونفدرالية أقل أنواع ال

 شيوًعا وأكثرها هشاشة؟

ل دو ألن هذا النوع من الدول يعطي الحق ألي دولة من 

مثل التحاد أن تنفصل عن االتحاد فى أي وقت تشاء 

 االتحا السوفيتى سابقاً.

 
 
 
 
 
 
 

 الدول الفيدرالية

 



 مستر_جغرافيا#
 

21 

 

 
 
 

 نطبق مفهوم األمة على أي المنظمات التالية :ي -1
 ية والزراعةمنظمة األغذ -المتحدة                   ب منظمة األمم -أ       
 ية الصناعية منظمة التنم -العربية                  د جامعة الدول -ب       

 
لتي ادينة باريس صبة األمم بعد مؤتمر الصلح الذي عقد في متم إعالن إنشاء ع -2

 تنتمي لدولة ..........
 حدويةو -رلمانية              دب -يدرالية            جف -ب         رئاسية      -أ       

 
 قدرتها على الحفاظ على هويتها تقع في ............... منطقة أثبتت -3

 رب أمريكا الجنوبيةغ -الية                 بمشرق أمريكا الش -أ     
 مال أفريقياش -رق استراليا                         دش -ج     
 
بها تضم مجموعة من البشر يستخدم قوتها إلدارة موارد  منطقة معترف -4

 المجتمع......
 قليةاأل -دالمنظمة                -ج         الدولة  -ب   األمة       -أ    
 
 يعود االختالف بين موقف كل والية من الواليات الموضحة -5
 على الخريطة المقابلة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا  
 المستجد إلى ....................... 

 لحالة االقتصادية لكل واليةا -أ     
 التركيب النوعي اختالف -ب     
 اممتع الواليات باالستقالل التت -ج     
 ستقاللية الشئون الداخلية لكل واليةا -د     
 
 
 
 
 ..لهدف الداخلي للجيوبولتيك بسهولة ويسر في دولة ........ايمكن تحقيق  -6

 البرازيل -فرنسا            د -ج       الهند  -ب   سويسرا      -أ      
 
 .......تشابه وتختلف  الدولة مع األمة على الترتيب في الجوانب .....ت -7

 ةاللغوية والبشري -أ     
 السياسيةالجغرافية و -ب    
 قتصاديةالدينية واال -ج    
 والتكنولوجية السياسية -د    
 
 

 1تدريب
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 دولة مما حفظت  15أمامك خريطة لقارة افريقيا صماء وضح عليها 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2يبتدر 
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 بالعاصمة ؟ س:ما المقصود
 شريعيةة التة التى تستقر فيها حكومة الدول ورئاستها وسلطاتها الثالثهى المدين 

لية والدو قوميةوالتنفيذية والقضائية وسفارات الدول االجنبية والمؤسسات الكبيرة ال
 على اختالف انواعها 

 س:ما عوامل اختيار مدينة ما عاصمة للدولة ؟ 
 السيادة القومية الحماية والدفاع سهولة المواصالت العامل التاريخي

كتسبت بعض المدن ا -

أهميتها  كعاصمة 

 نتيجة 

ألهميتها التاريخية مثل   

  عاصمة إيطاليا روما -

اصمة عباريس  -

 فرنسا 

عاصمة  القاهرة -

 مصر

ـ تم اختيار كثير من العواصم لسهولة 

، االتصال بين العاصمة وبقية أجزاء الدولة

 كمدريد عاصمة أسبانيا

حي كالخرطوم على نهر مال يكون موقعها -

 عاصمة السودان على نهر النيل

د تقع على سواحل بحار مثل نواكشوط ق -

 عاصمة موريتانيا على المحيط األطلسي

ـ تحاول الدولة أن بم تفسر: 

تكون عاصمتها بعيدة عن 

                                    الحدود ؟

 يعطيها عمق   ألن هذا -

 الحماية جغرافي ويوفر لها 

مثل اختيار أنقرة عاصمة  

 لتركيا بدال من إستانبول

 دول متعددة تحرص ال -

 القوميات أن تكون  

 العاصمة ضمن منطقة  

 القوميات الكبرى  

ثل موسكو عاصمة م -

روسيا  حيث تقع فى 

المنطقة ذات الغالبية  

 السالفية

 سمــــات العاصمــــــــــــــــــة
يقاع إابط حيث تضم حشد للقوى السياسية، فهى ض  واإلدارة العاصمة مركز للحكم -1

 لكل أجزاء الدولة.
ل كعلى  حتى تتمكن من بسط سلطانها: العاصمة مركز للقوة والسلطة فى الدولة -2

 أجزاء الدولة بما فيها المناطق الهامشية وتحميها من أى تهديد.
 نها تمثل حلقة اتصال بين الدولة والعالم الخارجي.أ-3
 نها تمثل المركز الثقافي للدولة.أ-4
 كون موقعها عادة ملتقى طرق النقل والمواصالت فى الدولة.ي-5

 العواصم تصنيف
 ::هما فئتين إلى العواصم تصنيف يمكن

 القديمة العواصم
ا مركًزا عديدة لقرون ظلت التى العواصم هى ا اقتصادي ً ا وثقافي ً  : مثل الدولة، فى رئيسي ً

 .القاهرة اريس،ب ، لندن ، روما
 المستحدثة العواصم

 إلى أماكنها من نقلها الحكومات قررت التى العواصم هى
 نقلت التى اليابان : ،مثل آلخر أو لسبب أخرى مدن

  المدينة طوكيو إلى الداخلية كيوتو مدينة من عاصمتها
  لتكون الهادى المحيط على تطل التى الساحلية
 مركًزا كانت أنها كما ارية،الناحيةالتج من للدولة حياة مصدر

 .كبيًرا حضارًيا
 أبوجا ونيجيريا التي نقلت عاصمتها من الجوس الساحلية إلى

 الداخلية.

 الدول عواصم :رابًعا
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 :الدولة قلب

 
 ذات أخرى اقعمو الدولة فى يوجد أنه إال للدولة، بالنسبة العاصمة أهمية من بالرغم
 ويعبر اصمة،الع عن يةأهم تقل ال سياسي أو ثقافي أو سكاني أو اقتصادي وثقل أهمية
 .الدولة قلب أو بالنواة عنها

 

 قلب الدولة على حسب األهمية .
 

ـــ  منطقة القلب ذات  1
 االهمية االقتصادية

ــ منطقة القلب 2
ذات االهمية 

 السياسية

ــ منطقة القلب 3
ذات االهمية 

 الثقافية و الدينية

ــ منطقة القلب 4
ذات التركيز 

   السكانى

األنشطة تتركز فيها 
االقتصادية المهمة فى الدولة 

إقليم البحيرات الخمس مثل  
 .بين الواليات المتحدة وكندا

تتركز فيها المقرات  
السياسية ومنها 
مثل تصدر القرارات 

القاهرة الكبرى في 
 .مصر

تتركز فيها 
المؤسسات الثقافية 
والمراكز الدينية 
كمكة المكرمة فى 
المملكة العربية 

 السعودية.

ركز فيها معظم يت
سكان الدولة مثل 
تركز السكان فى 
شمال وشرق  

دون غيره أفغانستان 
 من مناطقها.

 
 
 
 
 
 بدراسة العواصم التاريخية نستنتج أنها ................ -1

 مدن ساحلية -أ       
 مدن داخلية -ب       
 لحكوماتخالية من ا -ج       
 ةالية من المؤسسات الماليخ -د       

 
 ........اض عاصمة السعودية مع الخرطوم عاصمة السودان في .......تتشابه الري -2

 العامل التاريخي -أ     
 الحماية والدفاع -ب     
 هر مالحينوقوعها على -ج     
 السيادة القومية -د     

  
 
 
 
 
 

 

 3تدريب
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 ريا مع موريتانيا في أمور عديدة ولكنهما يختلفان من حيثتتشابه نيجي -3

................ 
 دد الدول المجاورةع -لموقع البحري        با -أ      
 لموقع القاريا -قع العاصمة       دمو -ج      

 
 لدول تتوقع أن تمثل عاصمتها قلب للدولة ............أي من هذه ا -4

 مصر  -كندا         د -ج      السعودية  -ب    افغانستان   -أ      
 
ج من الخريطة المقابلة أن موقع عاصمة دولة البرازيل يتشابه مع موقع نستنت -5

 مدينة ..............
 طوكيو -نقرة         بأ -أ       
 الجوس -ط    دنواكشو -ج       

 
 
 
 
 
 

 دولة مما حفظت  15أمامك خريطة لقارة اسيا صماء وضح عليها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4تدريب
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 )والجغرافيا السياسية الدولة (الوحدة األولى 

 لدولةقوة االدرس الثاني :المقومات الطبيعية ل

 

 النبات المناخ التضاريس المساحة الشكل الموقع

  
 
 
 

 :الموقع الفلكى- 
 يقصد به موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائرالعرض 

 س:بم تفسر اهمية الموقع بالنسبة لدوائر العرض؟
 ة لمناخ الدولة تحديد المالمح العام -1
 يؤثر فى النشاط البشرى للسكان  -3
 

 ركياتدولة لأيهما تفضل ولماذا ....الموقع الفلكي لدولة شيلي أم الموقع الفلكي 
...................................................................................................

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

الجغرافي الموقع 
 لليابس والماء وتنصف الى  يقصد به موقع الدولة بالنسبة

 والماء بسلليا بالنسبة الموقع.أ
 حبيسة ودول بحرية دول إلى والماء لليابس بالنسبة للموقع وفًقا عادة الدول تصنف

 .)داخلية(
 البحرية الدول
 .مفتوحة مائية مسطحات على تشرف التى الدول هي
 

 س: بم تفسراهمية الموقع البحرى؟
 خري دون عوائق اودون تحكم دولة اي يلة اتصال الدولة بالعالم الخارجوس -1
 زيادة احتكاك الدولة حضاريا بغيرها من الدول  -2
 روات البحرية المختلفة الموجودة في مياها االقليمية تمتعها بالث -3
 يادة دخل الدولة الناتج عن السياحة الشاطئية على طول سواحلها ز-4
 

 على للدول البحرية المواقع أهمية وتتوقف

 

 .لها الساحلى هيروالظ  -3    ة    المسطحات المائي هميةوأ  -2طول السواحل       -1
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 الدول البحرية تختلف من حيث إشرافها على المسطحات المائية فمنها :
 مثل : سوريا . شيلى  بواجة بحرية واحدةدول تشرف على البحر 
 مثل : مصر. السعودية ، فرنسا ، المغرب  بوجهتين دول تشرف على البحر
،  ليابانيا ، اوهى الدول الجزرية مثل : بريطان هامن جميع جهاتدول تشرف على البحر 

 الفلبين 
 
 
 

 الدول الداخلية او الحبيسة :
  لها وليس اليابس، داخل تقع التى الدول هى

 تتصل ولكن المفتوحة مباشربالبحار اتصال
  فى المرور طريق عن الخارجى بالعالم 

 وأفغانستان أثيوبيا مثل المجاورة الدول أراضى
 التى القارات أكثر إفريقيا وتعد وأوغندا،

  ثم أوربا يليها آسيا يليها حبيسة دولً  تضم 
 الجنوبية. أمريكا

 
 
 
 

 حبيسة؟ ةدول 15استخرج من خريطة العالم 
...................................................................................................

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1تدريب
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 المجاورة للدول بالنسبة الموقع .ب
 : فهناك مهًما لها المجاورة للدول بالنسبة الدولة موقع يعد
 زائرالج هما دولتان تحدها التي كالمغرب الدول من قليل عدد يجاورها دول -1

 .وكندا المكسيك تحدها التى المتحدة الواليات وكذلك وموريتانيا
 تؤدي وقد دولة عشرة خمس يحدها ينالص مثل الدول من كبير عدد يجاورها دول -2

 غرب دول مثل قوتها زيادة وبالتالي التعاون تحقيق الى المتجاورة الدول كثرة
 السودان مثل المشكالت من العديد للدولة المجاورة الدول كثرة تسبب وأحياًنا أوربا،
 . دول سبع يجاورها التى

 والهامشية المركزية المواقع .ج
ا المتوسطة هى المركزية المواقع  للعالم جغرافي ً

 القديم، العالم فى وتمركزه مصر موقع مثل ،
  األطراف، على الواقعة هى الهامشية والمواقع 
 االستراتيجية المواقع .د

 التى المواقع تلك هي االستراتيجية المواقع
 وإمكانية إلشرافها نظًرا بالغة، أهمية تكتسب 
 يةالدول البحرية المالحة طرق فى تحكمها 
 االستراتيجية المواقع وتعد البرية، أو 
 اءسو للدولة بالنسبة األهمية غاية فى 
 السلم، وقت أو الحرب وقت 
 نماذجها ومن 

  طارق جبل ومضيق المندب، باب ومضيق السويس، قناة
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 واضحة ةسيسيا بحدود المحددة الرقعة وهذه ، الدولة تشغلها التى األرض رقعة وهي
ا، بها ومعترف المعالم  فى واضًحا يًناتبا نجد السياسية، العالم خريطة وبتأمل دولي ً
 روسيا مثل المربعة الكيلومترات من ماليين عدة مساحته تبلغ فبعضها الدول، مساحة

 كيلو من أقل امساحته تبلغ التى الفاتيكان دولة عكس على ،2 كم مليون 17.6االتحادية
 .مربع متر

 ااثر المساحة على الدولة فى السلم والحرب؟ يتلخص فيما يلى :س:م

 ب/ المساحة الصغيرة للدولة أ/ المساحة الكبيرة للدولة :
 االثار االيجابية 

جى تمالية التنوع فى التركيب الجيولوتزيد من اح  -1
حال ال والذى يعنى تنوعا فى الموارد المعدنية  كما هو

ة ات المتحدة االمريكيبدول مثل : الصين ، الوالي
 ،روسيا االتحادية 

 ان تتبنى نظرية الدفاع بالعمق  تتيح للدولة -2
م االمكانيات االقتصادية على ان تض تساعد فى ظل -3

ه عددا كبيرا من السكان الذين يمكنهم استغالل هذ
 الموارد االقتصادية 

قت الحرب فرصة ابعاد مصانعها وتتيح للدولة -4
 اطق المهدده الى مناطق امنة  وسكانها عن المن

 العيوب
ود لكن المساحة الكبيرة للدولة تحتاج منها الى جه
لى عوامكانيات كبيرة  لتطويرها وحمايتها والسيطرة 

 اجزائها المترامية االطراف الى مناطق امنة

من  تمكن المساحة الصغيرة للدولة الحكومة
: 
             بط الدولة وادارتها بسهولة   ض -1
 نمية جميع اجزاء الدولة وتطويرها ت -2
 هولة حصر و استثمار موارد الدولة.س -3

 العيوب
ولكن المساحة الصغيرة للدولة في بعض 
ى االحيان يسهل اختراقها والسيطرة عليها ف
حالة الحرب مثل : سيطرة المانيا على 
ية ثانهولندا وبلجيكا اثناء الحرب العالمية ال

م  وتكون  1990عام والعراق على الكويت 
 رضتاكثر تاثرا بالكوارث الطبيعية اذا ما تع

 لها كالزالزل واالعاصير

 

 بالعمق الدفاع نظرية
 الحرب، توق فى بالعمق الدفاع نظرية على تعتمد أن المساحة كبيرة الدول تستطيع
 الدفاع عاودةم ثم أراضيها من جزء عن تتخلى أن للدول الكبيرة المساحة ُتمكِّن حيث
 فى يتيالسوف واالتحاد اليابان، مواجهة فى الصين المثال سبيل على نفسها، عن

 من سوفيتيال االتحاد جيش تمكن حيث الثانية؛ العالمية الحرب فى ألمانيا مواجهة
 وصل حتى يةالروس األراضي لداخل استدرجه حيث أنهكه؛ بعدما األلماني الجيش هزيمة
 فيها المناخ قسوة األلمان يتحمل لم إذ موسكو، مشارف

 ؟ س: أذكرالعوامل المحدد ألهمية مساحة الدولة
 وعها  حجم الموارد وتن -1
 دد السكان وتوزيعهم بما يتناسب مع الموارد  ع  -2
 لنظم االقتصادية والسياسية السائدة فى الدولةا -3
 درة السكان العلمية والتكنولوجية على استغالل الموارد  ق -4
 بكافة أرجاء الدولة.سهولة االتصال  -4
 
 

 مساحة الدولة :اً ثاني
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 على للشكل ًقاوف مختلفة أنواع إلى تقسيمها ويمكن العام، شكلها حيث من الدول تختلف
 :التالي النحو

 

 
 
 

 )المندمج(المنتظم الشكل .1
 مصر :ذلك ثلةأم ومن تقريًبا، متساوية اطرافها إلى الدولة وسط من المسافة تكون أي

  وبلجيكا،وفرنسا
  -الشكل المنتظم:أهم مميزات 

 
لة ذات الدو أجزاء على وسيطرة اتصال أفضل تحقيق على الحكومة قدرة بم تفسر -أ

 .لدولةا مركز من متساوية أبعاد على تكون أطرافها ألن وذلك الشكل المنتظم:
 حدود طول نأل: الداخلية بم تفسرتتميز الدولة ذات الشكل المنتظم بحسن إدارتها  -ب

 .مساحتها إلى نسبةبال قصيًرا يكون الدولة
 .الحدود على والنزاع االحتكاك فرص من يقلل -ت
 .للحركة المكانية الحرية لجيشها توفر -ث

 عدا مندمجة الدولة تبدو الشكل هذا وفى البروز ذو المندمج الشكل تأخذ الدول وبعض
   وأفغانستان الكونغو، دولتى مثل ى،  أخر دولة داخل يبرز منها، جزء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكل الدولة

الُمحَتَوى

)الجيوب(
المجزأ

المستطيل

)الشريطي(

المنتظم أو

المندمج

ً ثالث  شكل الدولة :ا
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 )الشريطي (المستطيل الشكل. 2
  أمثال ستة طولها بلغ إذا الدولة على الشكل هذا ويطلق

 .المستطيل من قريًبا الدولة شكل ويكون عرضها،
  الجنوب، إلى الشمال من الدولة امتداد يكون وقد
 .وإيطاليا شيلى:مثل

 دلل على صحة العبارة الدولة المستطيلة الشكل ذات
  -جنوب مميزات وعيوب:االمتداد من الشمال لل 

 عيوب 
 السياسية المشاكل بعض إلى ذلك يؤدي ما غالًبا 
 عنها أوالدفاع الدولة أجزاء بين باالتصال يتعلق ما سواء 

 مميزات 
  الدولة فى واإلنتاج المناخ تنوع على الشكل هذا يساعد قد 

 تركيا :مثل الغرب إلى الشرق من الدولة امتداد يكون وقد
 .مناخها تنوع على يساعد ال ذاوه ومنغوليا،

 
 المجزأ الشكل .3
ا، متصلة غير الدولة أراضي فيه تكون الذي الشكل هو  المجزأ شكلال ويأخذ جغرافي ً

 :هي أنماط ثالثة للدول

 اليابان :مثل جزرها بين المياه تفصل التى الجزرية الدول وهى :مجزأة بحرية دول -1
 .وإندونسيا

 التابعة  سكاأال :أخرىمثل دول أراضيها بين تفصل التى الدول وهى :مجزأة برية دول -2
 .كندا بينهما وتفصل المتحدة للواليات

  اليابس عم متصالً  أراضيها من جزء يكون التى الدول وهى :مجزأة بحرية برية دول -3
 البحر فى كجزيرة موجوًدا اآلخر والجزء

 التابعتين )قليةوص ردينياس وجزيرتي إيطاليا جزيرة شبه( إلى تتجزأ دولةإيطاليا :مثل 
 البحرالمتوسط بمياه عنها نالتنفص واللتين لها
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 )الجيبية الدولة (الُمحَتَوى الشكل .4
  أخرى دولة داخل تقع التي الدولة هي الجيبية الدولة

 أراضي في بالمرور إليها إال الوصول يمكن وال ،
 وتوليس دولة مثل لها، المطوقة الدولة وأجواء 

 الدولة تتبع وأن والبد إفريقيا جنوب بدولة المحتواة
 لها، المطوقة الدولة والخارجية الداخلية سياستها في الجيبية

  والعسكرية واالقتصادية السياسية قوتها يضعف مما
  على للحفاظ الجيبية الدولة تسعى  ولذلك

 .لها المطوقة الدولة مع الودية عالقاتها
 
 
 
 
مختلفة  قطع خط االستواء مجموعة من الدولطة العالم التي أمامك يمن خالل خري -1

 من حيث الشكل يخرج عنها الشكل ...............
 الشريطي        -أ   
 البحري المجزأ     –البري  -ب   
 البروز     المندمج ذو -ج   
 البحري المجزأ -د   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ميل إلى ...................صور أن أوروبا دولة واحدة فإن شكلها يت -2

 لبروزاالمندمج ذو  -أ                           بالبري المجز -أ      
 البري البحري المجزأ -البحري المجزأ                         د -ج      

 
 دراسة خريطة قارة أفريقيا : دولة واجهتها البحريةب -3
 ........صغيرة إذا قورنت بمساحتها هي ....   

 نوب أفريقياج -يبيا          بل -أ        
 لكنعو الديمقراطيةا -نجوال       دأ -ج        

 
 
 
 

 2تدريب
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من خالل الخريطة استنتج : تختلف بوركينافاسو عن الدول التي تقع جنوبها في  -4

................. 
 ستراتيجيالموقع اال -أ      
 الموقع الجغرافي -ب      
 الموقع المركزي -ج      
 الموقع الهامشي -د       

 
 
 دراسة الخريطة استنتج أن الدولة الموضحة ب -5
 تتميز ب...................   
 

 ات على كثرة النزاع -أ     
 الحدود        
 ارة الداخليةحسن االد -ب     
 ة االتصال بالعالم سهول -ج     
 جيشصعوبة حركة ال -د      

 
 
 ......تتوقع غناها بالموارد المعدنية ............ دولة -6

 ونست -لكويت             دا -رازيل           جالب -ب    هولندا      -أ     
 
 ن خالل خريطة أوروبا نستنتج أن : م -7

          ي شكلفهناك دولتان تشرفان على مسطحين مائيين بسواحل طويلة ويتشابهان     
 ا .............و............الدولة هم    
 تغالأسبانيا والبر -أ     
 األمانيا وبلغاري -ب     
 السويد وايطاليا -ج     
 فنلنده وبولندا -د     
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 دول هناكف أراضيها، منها تتشكل التى التضاريس مظاهر حيث من العالم دول تختلف

 ضيهاأرا على يغلب ودول ،ندا،وأملانياهول :مثل السهلى الطابع أراضيها على يغلب

 .زيلوالبرا مصر مثل التضاريس متنوعة ،ودولواليابان سويسرا مثل الجبلي الطابع

 الدولة. قوة فى المؤثرة العوامل من التضاريسية المظاهر بم تفسر تعد

 .الدولة فى املائي التصريف نظام فى التضاريس تتحكم -1 -:حيث

 .الدولة فى لسائدا التضاريس ي املظهر نوع على كبير حد إلى البشرية ألانشطة طبيعة تعتمد -2

 .واملعدنية املائية الدولة موارد استثمار مدى فى التضاريس تؤثر -3

  .الدولة فى السكان توزيع فى التضاريس تؤثر -4

 السهول
 ية،والساحلية،والصحراو الفيضية، السهول بين ما العالم في السهول تتنوع

 -بين مساحة الدولة والسهولة: س ما العالقة
 الدولة قوة ىعل إيجابية آثاًرا لذلك كان كلما الدولة في السهول مساحة زادت وكلما

 قارن بين االثار  االيجابية والسلبية للسهول

 االثار السلبية االثار االيجابية للسهول
 تنوع اإلنتاج الزراعي ووفرته  -1
 يةية والتجاربم تفسر  تطور العمران واألنشطة الصناع -2

 فى المناطق السهلية
  تيةنظرلسهولة النقل والمواصالت وإنشاء البنية التح 
ين ل واالمتزاج الثقافي، وتعزيز الوحدة بسهولة االتصا-3

 سكانها 

س: ما االثر السلبى 
 للسهول فى الدولة ؟

تجعل الدولة مكشوفة، 
وأقل منعة أثناء 
 تعرضها لالحتالل

 

 المرتفعات
 :ألنها وذلك اإليجابية الجوانب من الكثير الدولة تكسب المرتفعات

 فى إستراتيجية مواقع تشكل ألنها القوة: من مزيًدا المرتفعات الدولة بم تفسر تمنح -1
 البرانس بالكج الدول من كثير بين واضحة طبيعية حدوًدا تشكلو،والدفاع المراقبة

 .وفرنسا إسبانيا بين
 سياحية: مناطق الدول من كثير ال فىدلل على صحة العبارة تستغل الجب -2
 جبال مثل ءً شتا الثلوج على للتزلج مناطق أو الشام، بالد جبال مثل لالصطياف إما 

 .أوربا فى األلب
 .الصناعة أساس تعد والتى معدنية ثروات بها توجد -3

  -بم تفسر للجبال الكثير من الجوانب السلبية:
             الدولة أجزاء بين االتصال صعوبة -1
 الشاملة التنمية تحقيق إعاقة -2
 األقليات لبعض االنفصال روح وتعزيز  -3
 إسبانيا فى كتالونيا إقليم أقلية :مثل الدول بعض فى 

 ً  تضاريس الدولة :رابعا

 



 مستر_جغرافيا#
 

35 

 

 

 األنهار
 بعضها واتخذت ،للدولة السياسي الكيان في تأثيًرا السطح ظاهرات أكثر من األنهار تعد

 كحدود
 الدول بين ياسيةس مشاكل دولة من أكثر فيها تشترك التى الدولية األنهار وتثير سياسية
 فى سواء وبعضها
 الدولية األنهار تعد التى الحبيسة الدول خاصة بها، الدولية المالحة أو المياه، اقتسام
 والدانوب الراين نهرى مثل الخارجى بالعالم اتصالها طرق أحد بمثابة
 .الراين نهر بها يمر التي الدول
 هولندا  -1
 المانيا -2
 افرنس -3
 لكسمبورج -4
 النمسا  -5
 سويسرا -6

 
 

 
 
 
 

 
 

 حيث لسياسي،ا ووزنها الدولة أهمية تحديد فى مباشر غير أو مباشر بشكل المناخ يؤثر
 من ذلك تضحوي البشرية، األنشطة من والعديد الطبيعي والنبات التربة نوع فى يؤثر
 :يلى ما خالل

 يساعد مما ،المجاالت مختلف فى البشرية األنشطة فاعلية من المعتدل المناخ يزيد -1
 .سطالمتو البحر حوض دول معظم فى الحال هو كما وتقدمها الدولة قوة على

 مناطق وجعلها البشرية، األنشطة فاعلية من الحد إلى الحار أو البارد المناخ يؤدي -2
 الصحاريو البرودة، بفعل كندا وشمال روسيا شمال :مثل السكان قليلة أو خالية
 بفعل إفريقيا شمال معظم فى الحارة
 .والجفاف الحرارة

 فى التنوع حيث ؛الذاتي االكتفاء درجة من االقتراب فى للدولة المناخي التنوع يسهم -3
 التكامل لىإ يؤدي مما االقتصادية األنشطة تنوع على يعمل الذي الزراعي اإلنتاج

 وحدتها وتعزيز الدولة أقاليم بين
 .التكامل لهذا نموذًجا ةاألمريكي المتحدة الواليات وتمثل الوطنية،

 الدولة على سلبيال المناخ أثر من التقليل فى والتكنولوجيا العلمي التقدم يساهم قد -4
 فى لحديثةا والزراعة التكييف، وأجهزة والمواصالت، النقل وسائل تطور خالل من

 البالستيكية البيوت
 

 مناخ الدولة :خامساً 
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 قوة في أثيرت ،ولهما)شوالحشائ الغابات( :هما نوعين فى الطبيعية النباتات وتتمثل
 :يلي كما الدولة

 الغابات -1
 س: بم تفسر أهمية الغابات كمورد طبيعى للدولة ؟

ا مورًدا الغابات تمثل  :منها فوائد من تحققه لما للدولة الطبيعية الموارد من مهم ً
 .واآلثاث السفن وصناعة لبناء األخشاب إنتاج -1
 .والسيارات ائراتالط إطارات صناعة في يدخل الذي المطاط توفير -2
 .الدول لبعض القومي الدخل مصادر أحد تعد -3
 .الحروب أثناء فيها واالحتماء إليها كاللجوء حربية فوائد تقدم -4

 :الحشائش -2
ا دوًرا الحشائش لعبتس دلل على صحة العبارة   التاريخ: فى مهم ً

 الحشائش وفرة تساعد وحالًيا العالم، فى الرعي مناطق أهم القديمة العصور فى كانت 
 يزيد مما الحيوانية للثروة طبيعية مراعي تمثل حيث ؛ الدول بعض نمواقتصاد على
 .واألرجنتين استراليا في كما واألصواف واللحوم األلبان إنتاج

 
 
 
 
 من الخريطة التي أمامك حدد أكثر المناطق التالية تؤثر -1
 سلبا على فاعلية األنشطة البشرية ...............   
 1المنطقة  -أ       

 2المنطقة  -ب       
 3المنطقة  -ج       
 4المنطقة  -د       

 
 
 
 
 
 
لوباء الطاعون الذي قضي على سكانها  18برص في القرن القتعرضت دولة  -2

 ويرجع ذلك إلى ................
 الجبال -د      الشكل       -المساحة            ج -ب                السهول      -أ       

 
 
 
 

 

 3ريبتد

 ً  النبات الطبيعى بالدولة  :سادسا
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 .....ساحة شبه الجزيرة العربية إال أنها تفتقد إلى .........رغم اتساع م -3

 لتنوع الجيولوجيا -لمواقع االستراتيجية            با -أ      
 لدفاع بالعمقا -لتنوع المناخي                  دا -ج      

 
 ......ا.......ج الثقافي لدولة إندونسيكثر العوامل التي قد تؤثر سلبا على االمتزاأ -4

 لموارد الطبيعيةا -لمناخ           دا -لشكل        جا -ب    المساحة     -أ      
 
لبا على ريكية وسالطبيعية التي أثرت ايجابيا على الواليات المتحدة االم أحد العوامل -5

 روسيا ..................
 لموارد الطبيعيةا -ساحة       دالم -ج  تضاريس    ال -ب          المناخ -أ     
 
 ....كل ........أقصى شرق أسيا و أقصى غرب أوروبا توجد دول متشابهه في الش -6

 البحري المجزأ -أ     
 المندمج ذو بروز -ب     
 الشريطي العرضي -د     
 المندمج -ج     

 
 
 
 
 

 وضح على الخريطة 

 واحدة ثالث دول ذات واجهة بحرية(3   ث دول ذات واجهتين بحريتينثال(2   عشرة دول حبيسة(1

 ثالث دول جزرية(4

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 4تدريب
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 )الدولة والجغرافيا السياسية (الوحدة األولى 

 ث :المقومات البشرية لقوة الدولةالدرس الثال
  

، دون وجود العنصر البشرى الذى يستثمر األرض -أى دولة -ال يمكن أن تقوم الدولة 

ويعطى لها قيمة. فقد شهدت البشرية منذ خلق اإلنسان وحتى اآلن تغييرات مستمرة فى 

الغطاء البشرى لألرض؛ سواء من حيث نمو السكان أو توزيعهم أو نشاطهم االقتصادى 

 :ومراكز عمرانهم. لتتعرف المقومات البشرية للدولة الحظ الشكل التالى

 

 
 

 هى االقوى عسكريا وسياسيا ؟ س:هل الدولة االكثرسكانا فى العالم

 ( حجم السكان         1
ى إذا لسياسيعد حجم سكان الدولة من مقوماتها البشرية، ومقياسا لقوتها ووزنها ا
ائمة ية الدالعضوتوافرت لها المقومات األخرى،فالدول العظمى فى العالم والتى تتمتع ب

يا، بريطانتحدة والصين، والواليات المفى مجلس األمن ذات حجم سكانى كبير، مثل 
من  ر عددفالكثرة العددية لسكان تلك الدول مع تواف وفرنسا، وروسيا االتحادية

ورا فى دؤدى المقومات األخرى مكنها من بناء قوتها السياسية والعسكرية، فأصبحت ت
 السياسة الدولية للعالم.

 :هل تؤيد هذه العبارة "للحجم الكبيرللسكان تأثير ايجابى وسلبي 
 مميزات وسلبيات للحجم الكبير للسكان،أؤيد العبارة       

 سلبيات الحجم الكبير للسكان مميزات الحجم الكبير للسكان

إعداد جيوش عسكرية ضخمة كالجيش (1
 .األمريكى والصينى

 ( توفير قوى بشرية عاملة فى مختلف2
 القطاعات

 (تتيح فرص ظهور المبدعين فى مختلف3
 ةوالفني والرياضية والطبيةالمجاالت العلمية 

 .صعوبة توفير الغذاء للسكان -1
 .صعوبة توفير األمن والحماية -2
 .حركات التمرد االنفصاليةظهور -3

 
 -س ما النتائج المترتبة على قلة السكان بالنسبة للدولة:

 ألجنبية،واللجوءا العاملة األيدي على واالعتماد العاملة القوى فى نقًصا للدولة يسبب 
 به تقوم ما لكذ أمثلة ومن الكبرى، الدول مع والعسكرية السياسية التحالفات عقد إلى

 .العربى الخليج دول بعض
 
 
 
 
 
 
 

 السكان  :أوالً 
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 السكان خصائص
 عن بشرية مجموعة تميز التى السكانية الخصائص مجموعة السكان بخصائص يقصد
 واللغة نالدي يعدو إلخ، ...التعليمية والحالة والديانة واللغة والسن النوع :مثل أخرى
 الحدود مرس فى سواء للعالم؛ السياسية الخريطة فى تأثيًرا الخصائص تلك أهم من

 داخل وفى بل الدول بين السياسية النزاعات فى أو أساسهما، على الدول بين السياسية
 .الواحدة الدولة

 :النوعي التركيب -1
 اإلنتاجية، ليةعمال فى نطاقواسع على المرأة تسهم المتقدمة الدول فى أن مالحظة يمكن
 .دينية أو اجتماعية سبابأل المرأة مشاركة فيها تقل النامية الدول وفى

ى أختالف التركيب العمر س: ما النتائج المترتبة على  التركيب العمرى -2
 للسكان؟

  ضعفها أو الدولة قوة عوامل أحد ألاعمار فئات حسب للسكان العمرى  التركيب يعد(أ

 لةمشك لها يسبب عشرة الخامسة سن دون  ألاطفال نسبة فيها ترتفع ىالت النامية فالدول (ب

  إلاعالة معدل ارتفاع فى

 العاملة القوى  أساس يشكلون  الذين الشباب نسبة بها ترتفع التى النامية فالدول ( ج

 منخفضة وبأجور  الاقتصادية ألنشطتها
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 الهجرة -3

 املستقبلة والدولة املرسلة الدولة على سلبية واخرى  ايجابية راثا السكانية للهجرة(أ

  للمهاجرين

  صرم امثلتها ومن  دخلها وزيادة – البطالة مشكلة حل فى املرسلة للدولة الهجرة تسهم(ب

 الكفاءات وخاصة العاملة الايدى من الدولة تفريغ فى سلبيا تؤثر(ج

 الخليج ودول  الاوربية الدول ك للمهاجرين ستقبلةامل للدول  الايجابية الاثار صعيد على اما( د

 بين سالتجان كعدم سلبية اثار تسبب حيين فى العاملة الايدى لها املهاجرون وفر فقد العربى

  سكانها

 الدين -4
ا عامالً  الدين كان وإن  قديًما كان كما عدي فلم للدولة، السكاني التجانس عوامل من مهم ً
 وتغليب افةالثق بانتشار تتعلق المنازعات؛ألسباب جلهاأ من تثار التى األسباب من

 وثقافتها ارهاأفك فى ترتق لم التى الدول بعض فى إال واالقتصادية السياسية المصالح
 .المتقدمة الدول لمصاف

 اللغة -5
 إحدى فهى سياسية؛ال وقوتها وتماسكها الدولة بناء فى كبيًرا دوًرا اللغة بم تفسر تلعب

 تعدد ؤديوي سكانها، توحيد فى مهم وعامل الدولة، فى المهمة اريةالحض المقومات
 نزعة ذات يةلغو أقليات تضم الدول كانت إذا خاصة وتفككها، الدولة ضعف إلى اللغات

 رسمية ولم غةل من أكثر فيها يوجد الدول بعض أن إال بها مشكالت يثير مما. انفصالية
 .رسمية غاتل أربع بها يوجد حيث ؛ يسراسو مثل وتماسكها الدولة قوة على ذلك يؤثر
 اللغة العربي طنالو سكان جميع يتكلم إذ اللغوي، التركيب ببساطة العربية الدول تتميز

 جانب لىإ كأمة، العربية الشعوب توحيد فى المهمة العوامل من تعد التى العربية
 .والثقافة والقومية، والتاريخ، كالدين، األخرى العوامل

 والتكنولوجيا ليميةالتع الحالة -6
 .اإلنتاج لياتعم فى المستخدمة والوسائل األساليب أى اإلنتاج فن هى  التكنولوجيا

 س: بم تفسر أهمية التكنولوجيا فى قوة الدولة ؟
 يفسر ما وهذا ولةالد قوة فى كبيًرا تأثيًرا للسكان العلمى والتقدم التعليمى المستوى يؤثر

 فيها لعملل ،األخرى الدول علماء من عدد أكبر جذب على الكبرى خاصة العالم دول تسابق
 كشفت قدو .العقول هجرة ظاهرة من النامية الدول معاناة مقابل فى الجذب وسائل بشتى

 أخطر من آلنا يعد ،آخر جانب عن جديد قرن بداية ومع العشرين القرن من األخيرة السنوات
 أال السياسية لمالعا خريطة على ووزنها ولللد السياسى السلوك فى تأثيًرا البشرية الجوانب

 التقدم حدثي له المادى والدعم العلمى بالبحث الدول الهتمام ونتيجة .التكنولوجيا وهو
 )إلخ . . . جاريةوالت والزراعية الصناعية) المجاالت كافة فى تطور يتبعه والذى التكنولوجى

 توجد حيث ولكن ،األولية الخام المواد مصادر توجد حيث يتحقق يعد لم حالًيا الصناعة فتقدم
 .اليابان ذلك ومثال والمهارات، العقول
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ءات الكها الكفاتعاني بعض الدول من مشكالت في بعض جوانب البحث العلمي رغم امت -1

 مثل دولة .......................
 مصر  -نغافورة       دس -ليابان      جا -ويسرا     بس -أ     
 
 ...........لدول تعاني من هجرة العقول الماهرة .....استنتج أي ا -ن خالل الجدول :م -2

 ميحجم االنفاق على البحث العلمي من إجمالي دخل الدولة القو الدولة

 %15 س

 %3 ص

 %25 ع

 %10 ل

 
 ل -د                        ع -ج             ص -ب          س -أ   
 
 .........أمامك إلحدى الدول المستقبلة للمهاجرين توصف بأنهاالهرم الذي  -3

 حقق تنمية اقتصادية بأيدي وطنيةت -أ        
 حقق توازن في التركيب النوعيت -ب        
 ي من اختالف ثقافيتعان -ج        
 يادة األيدي العاملة الوطنيةز -د        

 
 بسبب ...............فتقر بعض الدول إلى التطور التكنولوجي ت -4

 ينقلة ظهور المبدع -أ      
 قلة الدعم المادي -ب     
 الهجرة الداخلية -ج     
 عيةالهجرة غير الشر -د     
 
و هالجديد  موجرافي األكثر تأثيرا على قوة الدولة في ظل النظام العالميالجانب الدي -5

................ 
 لتركيب النوعيا -ب   كيب العمري            التر -أ   
 لمستوى التعليميا -لتقارب الثقافي               دا -ج   
 
 ..........يشير تولي المرأة للمناصب السيادية داخل دولة نامية ل........ -6

 همية التركيب العمريأ -لقوة التنظيمية للدولة              با -أ    
 السلبي للتركيب النوعي تضاؤل األثر -دمتع الدولة بتجانس سكاني       ت -ج    
 
 
 
 
 
 
 

 الذكور      االناث             

 1تدريب
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 أمامك خريطة صماء لدولة ............وضح عليها  مدلول األرقام األتية

 

 المحيط............. -1

 خليج.......... -2

 حد طبيعي.......... -3

 بحر......... -4

 دولة جزرية........... -5

 دولة......... -6

 الى فيدرالية............دولة تحولت من كونفدرالية  -7

 دولة............ -8

 جزيرة.......... -9

 البحر.........-10

 
 

 

 2تدريب
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  بم تفسر تعد الجوانب االقتصادية من أهم مقومات الدولة:
ملكه ما ت ألن وزن الدول على المستوى العالمى يتحدد فى المقام األول على أساس

فإن  من ثموتغالل هذه الموارد، الدولة من موارد اقتصادية، وقدرة السكان على اس
دية القتصاالح اسلوك الدولة السياسى يكون نابعا من خلفيتها االقتصادية، وتمثل المص
مركب سى للأهم صور المصالح التى تربط بين األمم. وهناك عدة زوايا أو مغزى سيا

  االقتصادى للدول وذلك وفقا للشكل التالى
 
 
 

 
 (االنتاج الزراعى .1

 ر أهمية الموارد الزراعية فى قوة الدولة ؟س:بم تفس
ى ، أو علدولة( تعد موارد الغذاء من أهم الجوانب التى يجب أن تتوافر من داخل ال1

ح القمد  ويعاألقل االكتفاء الذاتى من الغذاء األساسى وقت األزمات والحروب  مثال
 على رأس الموارد الغذائية حاجة للسكان واألرز والذرة

 للضغوط تعرضلبات األمن القومى للدولة؛ حيث يعفى الدولة والشعب من ال( أهم متط2
 .الخارجية إذا كانت الدولة تعتمد على سد حاجة سكانها من الداخل

 

 :تصنف الدول من حيث قدرتها على اإلنتاج الغذائى إلى
مما  ةوربيألوبعض الدول ا كندامثل دول لديها فائض من اإلنتاج يزيد عن حاجتها  -1

 يجعلها دوال مستقرة 
 .فرنساكدول لديها نوع من االكتفاء الذاتى النسبى  -2

ثر لها أكا جع، ممكمعظم الدول الناميةدول تعانى من نقص فى إنتاج المواد الغذائية 
 .تبعية للدول التى تستورد منها

 الطاقة ومصادر المعدنية ( الموارد2
 باسم يعرف ما وخاصة الدولة قوة في المؤثرة العوامل أحد المعدنية الموارد توفر يعد

 والنحاس، لحديدا :وأهمها الحروب، وقت إليها الحاجة تشتد التى اإلستراتيجية، المعادن
 .الحربية تالصناعا فى البالغة ألهميتها وذلك والنيكل، والمنجنيز، واأللومنيوم،

 سالًحا حهايمن كالبترول الطاقة مصادر لبعض الدول امتالك فإن ذلك، إلى باإلضافة
ا مورًدا يعد فالبترول أهدافها، تحقيق فى تستخدمه  المنتجة العربية ولالد يمكن اقتصادي ً

 في حدث كما يةالعرب لألمة واالقتصادية السياسية األهداف لتحقيق كسالح   تستخدمه أن
 أكتوبر حرب

التركيب 
االقتصادى للدولة 

النقل ووسائل 
المواصالت

االنتاج الصناعى 
الموارد المعدنية 
ومصادر الطاقة 

االنتاج الزراعى 

 ثانيا : المركب االقتصادى
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 الصناعي ( االنتاج3
 دولة: ىأ اقتصاد ركائز من أساسية ركيزة الصناعة دلل على صحة العبارة تعد 
 أو فاعيةد سواء سياسة ألى يمكن وال صناعية، قوى هى العالمية الكبرى القوى كل 

 وتعد ية،الحرب اآلالت تصنيع على قدرة تساندها لم إذا أثر ذات تكون أن هجومية
 عاتصنا أمثلتها ومن خاصة، أهمية الدولة تعطى التى هى اإلستراتيجية الصناعات

 سياراتكال الهندسية والصناعات واأللومنيوم، والصلب كالحديد وتنقيتها المعادن صهر

 متفجراتال صناعة فيها بما الكيماوية والصناعات ومحركاتها،واإللكترونات، والطائرات

 .والصواريخ
 االتصال ووسائل (النقل4
 .العصرية للدولة الضرورية األمور من واالتصال النقل وسائل تعد
 تماسكها زيادة على الدولة أجزاء بين الجيدة االتصال ووسائل الطرق شبكة تعملو

 يقوى السلع نقل وأ األفراد لنقل بالنسبة سواء فالنقل ثم ومن القومية، ووحدتها الداخلى
 العسكرى المجال ىف الهجوم أو الدفاع يتعذر كذلك للدولة، والخارجية الداخلية العالقات

 مكان من ربيةالح واألدوات الجيوش عليها تتحرك للنقل سريعة ائلوس هناك يكن لم إذا
 . آلخر

 س:ما النتائج المترتبة على وجود نظام نقل متطور ومتكامل ؟
 .جاح خطط التنمية واستغالل مواردها بشكل فعالن -1
 .ولةع أنحاء الديسهل سيطرة الحكومة على األمور اإلدارية والسياسية فى جمي -2
 .وارثجيش الدولة وقت الحرب ونقل اإلمدادات عند تعرضها للك يسهل حركة-3

 
 
 

 وفي النهاية يمكننا القول
  -س ما هى العناصر التى تستمد منها الدولة قوتها االقتصادية:

     تنوع مواردها االقتصادية -1
   الكفاءة التى تستثمر بها الموارد  -2
 مدى امتالكها للتقنية الحديثة  -3
    ميزانها التجارىعالقاتها التجارية و -4
 مقدرة الدولة على الصمود االقتصادى ومدى اكتفائها الذاتى -5
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 وحدودها هاموارد وحماية للدولة القومي األمن لتحقيق أساًسا العسكرية القوة تعد

 عناصر على وتشتمل الجغرافية

 العسكرية القوة عناصر
 .االحتياط أو العاملة سواء العسكرية البشرية القوة حجم -1
 ودوافعه وإخالصه تعلمه ودرجة المقاتل نوعية -2
 .القومى دخلها من الدولة تنفقه الذى العسكرى اإلنفاق -3
 إلنفاقا حجم على مباشرة بصورة تؤثر والتى الخارجية العسكرية المعونات حجم -4

 .العسكرى
 . الحربية المخابرات جهاز كفاءة  -5
 .يسةالرئ القتال ومعدات العسكرية المعدات مقدار -6

 للدولة؟ القوة العسكرية على واضحاً  موشًرا فقط المادية الجوانب تعد س:هل
 جيشها. قوات أفراد عدد ليس العسكرية الدولة لقوة الحقيقي المؤشر أ(
 ودوافعه. وإخالصه تعلمه ودرجة المقاتل نوعية أيضا ب(
 الجيش، تعبئةل ناجًحا وقطاًعا عالية كفاءة ذا حربية مخابرات الدولة جهاز تمتلك ج(
 .الخطر لمواجهة قصير وقت فى الدولة موارد وكل
 
  

 
 

 لتنظيما من مختلفة أوجه وهناك ، الدولة داخل والحكم اإلدارة مستويات وتعنى
 : مايلى منها الدولة بقوة عالقة لها التى الحكومى

  واليات( أو محافظات( للدولة اإلدارى التقسيم -1

 دات ادارية محافظات ووالياتبم تفسر تقسم  الدولة الى وح 
 .للمواطنين الخدمات تقديم وتسهيل البالد في واألمان تحقيق األمن بهدف

 .الذاتى واالستقالل الحكومة مركزية درجة -2
 .اتالقرار اتخاذ فى لتساعدها الدولة أنشأتها التى التنظيمية الموسسات -3
 .ليهاع لسيطرةا وإحكام الدولة أرجاء كل على نفوذها بسط على الحكومة قدرة -4
 .والكفاءة الشفافية من عالية درجة على الحكومية اإلدارة تكون أن -5

 

 الدولة قوة وعناصر أبعاد
 وشكلها(   الدولة مساحة)  المورفولوجية القوة -1
 )سياسية - اجتماعية)  التنظيمية القوة -2
 )سكانية) الديموغرافية القوة -3
  االقتصادية القوة -4
 العسكرية القوة -5
 

 ثالثاً : القوة العسكرية

 )السياسية- االجتماعية (التنظيمية رابعاً : القوة
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ن ذائي يزيد عتوقع أن يكون لديها فائض من االنتاج الغأي من هذه الدول ت -1

 حاجاتها..........
 ألمانيا -د   الجزائر      -جتونس        -ب      فرنسا -أ      

 
 ستنتج من الجدول المقابل أن أكثر الدول التي يمكن أن تعتمد ن -2

 في صناعتها المعدنية على مواردها الخام األولية............
 س      -أ    
 ص         -ب   

 د              -ج   
 ع -د   
 
 
 ي مما يلي يخرج عن متطلبات األمن القومي للدولة ؟أ -3

 جود الصناعات االستراتيجيةو -أ     
 طور شبكة النقل والمواصالتت -ب     
 حقيق فائض في االنتاج الغذائيت -ج     
 لدخول في تكتالت اقتصاديةا -د     
 
ل ي المستقول العالم الثالث معوقات عديدة عند اتخاذ القرار السياسدتواجه معظم  -4

 ومنها ................
 عوبة توافر الحاجات األساسية للسكانص -أ      
 عوبة دخولها في تكتالت اقتصاديةص -ب     
 ا للمواد األوليةافتقاره -ج     
 فتقادها للمواقع االستراتيجيةا -د     
 
ف قوة الدولة )ص( عن الدولة اختاليل الهرمين السكانيين التاليين نستنتج من تحل -5

 )س( بسبب.............
 قارب نسبة الذكور واإلناثت -أ    
 رتباط ارتفاع معدل اإلعالة بكبار السنا -ب    
 رتباط ارتفاع معدل اإلعالة بصغار السنا -ج   
 لطبيعيةل الزيادة اانخفاض معد -د   
 
 
 
 ....ة اليابان تحقيق نهضة اقتصادية معتمدة على ............استطاعت دول -6

 روتها البشريةث -ب             لطبيعية     امواردها  -أ    
 نوع مناخهات -وقعها الجغرافي                 دم -ج    

دوائر عدد  الدولة
 العرض

خطوط عدد 
 الطول

 28 14 س

 37 49 ص

 21 33 د

 36 13 ع

 3تدريب
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 )الدولة والجغرافيا السياسية (ولى الوحدة األ

 بالدولة  واالنتخابي السياسى ابع : النظامرالدرس ال
 
 
 

 االجتماعية؟ فى صورته السياسى س:ما المقصود بالنظام
 إليها يستند ةقو أو سلطة إلى استناًدا ووظائف متعددة بأدوار يقوم اجتماعى نظام هو

 من قدر رأكب وتحقيق داخلى والخارجى،ال األمن وتحقيق المجتمع، موارد فى إدارة
 . المصالح

 التنظيمية؟ المؤسسية أو فى صورته السياسى س:ما المقصود بالنظام
 صنع عملية ابينه تتوزع التى والقضائية والتنفيذية التشريعية المؤسسات مجموعة هو

 .السياسى القرار واتخاذ
 

 ؟ السلطات بين الفصل س:ما المقصود بمبدأ
 السلطات من سلطة فكل ، واحدة هيئة أو واحدة يد في الدولة سلطات تمركز عدم ويعني
 .انونوالق للدستور وفًقا ومسئولياتها صالحياتها في ومستقلة منفصلة الثالث

 
 
  

 
 

تصنف ويحدد دستور الدولة نظام الحكم وهو العنصر االساسى فى النظام السياسى لها 

 انظمة الحكم 

 

 -من حيث الشكل الى:

 ب(نظام جمهورى                      نظام ملكى  أ(

 -من حيث تنظيم العالقات بين السلطات الثالث الى:
 ( نظام شبة برلمانىج                      ب(نظام برلمانى                      أ(نظام رئاسى  

 

 .وعيوبه اتهمميز منها فلكل السابقة، الحكم أنظمة من يناسبها ما المجتمعات تختار

 
  -مثالى: نظام هناك بم تفسر ليس

ا تختلف المجتمعات ألن ذلك  ا حضاري ً ا، وجغرافي ً  .الخاصة تجربته منها ولكل وثقافي ً
 مبدأ لىع وتركز السلطات، بين الفصل مبدأ على تعتمد الديمقراطية الحكم فأنظمة
 للسلطة، السلمى التداول

 
 

 م السياسىأوالً : مفهوم النظا

 ثانياً : أنظمة الحكم بالدولة
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 :يلي كما الحكم أنظمة عرض ويمكن 

 النظام شبه الرئاسى النظام البرلمانى نظام الرئا سيال
 يقوم النظام الرئاسي على اآلتي:

 يسود( الدولة رأس هو الرئيس -1
 )ويحكم

 فيه مستقلة التنفيذية السلطة  -2
 .التشريعية السلطة عن

 وحدها تقوم التشريعية السلطة  -3
 بصفة الدولة فى بالتشريع
 .أساسية

 مستقلة وهى القضائية السلطة  -4
 .السلطات باقى نع
 االستقالل النظام هذا فى ويالحظ
 ناحية، من الثالث للسلطات الكامل

 من اختصاصها فى سلطة لكل   ،
 األشهر والنموذج .أخرى ناحية
 .األمريكى الرئاسي النظام هو لذلك

 البرلمانى النظام يتميز
 :أهمها عدة بسمات

 مصدر هو برلمان وجود -1
 والتشريع السلطة
 .شعبال من ومنتخب

 ملك أو رئيس وجود -2
 )يحكم وال يسود(

 الذى هو الوزارء رئيس -3
 الحكم مسئولية يتولى

 .)الشعب من ينتخب(
 المتحدة المملكة وتعد

 .النظام لهذا نموذًجا

 النظاميين بين وسط نظام هو
 ويتميز والبرلمانى الرئاسى
 :اآلتية بالسمات

 منتخب رئيس يوجد -1
 على الشعب من مباشرة
 .تنفيذيةال السلطة رأس

 يشكل منتخب برلمان -2
 .الحكومة

 النظام هذا فى السلطة  -3
 الرئيس بين مشتركة

 وينظمها والحكومة
 .الدستور

 للنظام نموذًجا فرنسا وتعد 
 .الرئاسي شبه

 

  
 
 
 
 
 

 لالختيار فاالنتخابات أداة س بم تفسر
 فوارق تضع المواطنين وال كل بين المساواة أساس على االختيار يتم ألن بمقتضاها

   .الناخبين لمجتمع والمنشأ األصل بسبب

 االنتخابى النظام
 الشعب؛ لىانتخاب ممث عملية تنظم التى والقوانين والتشريعات القواعد مجموعة هى

 :يلى ما على أساسها ويتم
 .االنتخابية الدوائر تقسيم -1
 .لالنتخابات الترشح -2
 .االنتخابات إجراء -3
 .الناخبين أصوات فرز -4
 ينالفائز تحديد -5

 واالنتخابات السياسية الجغرافيا
 : سيةالسيا الجغرافيا تتناولها كثيرة جغرافية جوانب لها االنتخابات عملية
 ومواقعها وحدودها الدوائر هذه وعدد انتخابية دوائر إلى الدولة تقسيم تدرس حيث

 داخلها في األرض واستخدامات وخصائصهم سكانها وعدد وشكلها ومساحتها
 التصويت في )افيالجغر( المكاني والتباين الدوائراالنتخابية على تطرأ تيال والتغيرات
 .وغيرها....وأسبابه وأنماطه

 بالدولة االنتخابات ثالثاً : نظام
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 النتخابيةا بالعملية السياسية الجغرافيا س ما النتائج المترتبة على ارتباط
 التى و باتاالنتخا جغرافية “ وهو السياسية الجغرافيا فى جديد فرع ظهر ادت الى 

 . الفرنسية المدرسة من Endre Sigfreid سيجفريد أندريه يد على نشأت

 االنتخابات س بم تفسر أهمية جغرافية
 و معين مكان فى السائدة االنتخابية األنماط فى التباين تفسير  لالخ من نستطيعالننا 
 انتخابية ئرةدا من أو ألخر مكان من للناخب التصويتي السلوك تغيرات تحليل و دراسة
 االختالف هذا أسباب عرفةم و ألخرى

  :يلى ما االنتخابات جغرافية وتدرس
 .االنتخابية الدوائر توزيع -1
 التصويت فى المكانى التباين دراسة -2
 للناخبين االنتخابي السلوك دراسة -3
 سلوك ىعل االقتصادية والظروف البشرية و الطبيعية البيئية اآلثار تحليل -4

 للفرد االنتخابي
 المنطقة في البشرية الظروف تغيير ىعل االنتخابات أثر دراسة -5

 
 
 
 
 
 ن خصائص أنظمة الحكم الديمقراطي مبدأ الفصلم -1
 السلطات ..في ضوء العبارة وضح :بين    
 ........قيام الحكومة باعتماد موازنة الدولة دون موافقة البرلمان....يعد   
 دخل السلطة التشريعية في شئون السلطة القضائيةت -أ     

 دخل السلطة القضائية في شئون السلطة التنفيذيةت -ب    
 ون السلطة التشريعيةلطة التنفيذية في شئتدخل الس -ج    
 ية في شئون السلطة التشريعيةلقضائتدخل السلطة ا -د    
 
ا لجغرافيإهتمامات ا اإلشراف القضائي على العملية االنتخابية بالدولة يمثل أحد -2

 السياسية وهو..................
 العالقات الدولية -ب                    التنظيم الداخلي -أ     
 لتحليل السياسي للقوةا -طبيعية               دالمقومات ال -ج     
 
أمامك تمثل احدى السلطات التي تميز نظام الحكم الديمقراطي وهي الصورة التي  -3

................... 
 السلطة المحلية -أ    
 السلطة التشريعية -ب    
 السلطة القضائية -ج   
 السلطة التنفيذية -د   
 

 

 1تدريب
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 ..عبر عن مفهوم النظام السياسي في صورته المؤسسية........يأي مما يلي  -4

 ستثمار المناطق الصحراويةا -أ      
 مشروعات اقتصادية إقامة -ب      

 ازنة العامةوضع المو -ج      
 لتنمية البشرية الشاملةا -د      

 
خابية ية االنتخابية بتحقيق نوع من التوازن بين الدوائر االنتترتبط العمل -5
 ناحية.........وال
 االثنوغرافية -ب                            الديموجرافية -أ    
 القتصاديةا -لعسكرية                                دا -ج   
 
عرفته ن لمعرفة الكتابة منذ أكثر من سبعة االف سنة وسبق ذلك متوصل اإلنسا -6

 .................ألهمية .
 لسلطاتالفصل بين ا -لمي للسلطة                   بالتداول الس -أ     
 بط وتوجيه سلوك الفردض -دجود نظام حكم ديمقراطي              و -ج     
 
 اسي بمفهومه االجتماعي هو ..............ظام السيأهم ما يملكه الن -7

 دوليةعقد االتفاقيات ال -ب        القرار وتنفيذه              صنع  -أ     
 رض اإلرادةفالقدرة على  -يعات الداخلية               دإقرار التشر -ج     

 
 
 
 

 دولة مما حفظت  40أمامك خريطة للعالم صماء وضح عليها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 2تدريب
 


