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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 سويسرا

واألملانية  اإليطالية (رمسية أربع لغات بها
 على ذلك يؤثر ومل .) والرومانشية والفرنسية

 ومتاسكها الدولة قوة
احتاد إىل الكونفدرالية الدولة حتولت من 

         فيدرالي
اجلبلي الطابع أراضيها على يغلب 

 أملانيا

  استغلت مفاهيم اجلغرافيا السياسية
بصورة خطأ يف توسعها  (راتزل)لـ 

الدول  على حساباالستعماري 
اليت اعتربتها اجملال  اجملاورة 

 احليوي هلا
وبلجيكا هولندا على أملانيا سيطرت 

 ألنها الثانية العاملية أثناء احلرب
 اليتاملساحة  من الدول صغرية 

       عليها اخرتاقها والسيطرة يسهل
الطابع السهلي أراضيها على يغلب 

واملانيا بني فرنسا احلدود مثل :املالحي العمق خط مع يتفق الراين نهر 

العشرين القرن أوائل الغربية فى وأملانيا الشرقية أملانيا إىل انقسمت أملانيا 
حيث اندفعت منابعه على السيطرة حنو القوات املتصارعة اجتاه وفى احلرب مسار يف دوًرا البرتول لعب  
 البالد تلك برتول على احلصول فى امال القوقاز حنو األملانية اجليوش   

.تعد أملانيا الدولة األكثر سكانًا يف االحتاد االوربي 
 

 أسبانيا

ضوء على عاصمتها مدريد اختيار مت 

 العاصمة وبقية بني االتصال سهولة

 ،الدولة أجزاء

 ب لكتالونيا اليت تطا إقليم بها أقلية
باالنفصال حبكم موقعها يف 

 املرتفعات
 طبيعية حدوًدا تشكل جبال الربانس 

  فرنسا بني واضحة بينها و
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 فرنسا

وحدوية مثالية            دولة    
  املنتظم( املندمج( من الدول ذات الشكل 
واضحة  طبيعية حدوًدا تشكل جبال الربانس

 اسبانيا بنيوبينها 
النسيب            الذاتي االكتفاء من نوع لديها        
 الرئاسي شبه منوذًجا للنظام 
و الفرنسية املدرسة من سيجفريد أندريه 

االنتخابات  يده جغرافية نشأت على اليت
 اجلغرافيا الرتباط نتيجةظهرت  واليت 

 .االنتخابية بالعملية السياسية
 
 فرنسا تفصلها عن اسبانيا جبال الربانس 

 واملانيا بني فرنسا احلدود مثل :املالحي العمق خط مع يتفق الراين نهر 

 واحدة. لدولة السياسية داخل احلدود مصبه إىل منبعه من فرنسا حملي جيرى يف نهر السني 

 إيطاليا

 ألهميتها عاصمتها روما نتيجة اختيار مت 

 التارخيية

 الشمال املستطيل من من الدول ذات الشكل 

 اجلنوب إىل

جزيرة جمزأة )شبه حبرية برية دول 

 التابعتني سردينيا وصقلية وجزيرتي إيطاليا

عنها مبياه البحر  تنفصالن واللتني هلا
 املتوسط(

 للغتها، النمساوية استخدام األقلية ترفض 

 . اإليطالية اللغة باستخدام وتلزمها

وتونس إيطاليا بني صقلية مضيق 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 روسيا

اختيار متوالقوميات  متعددة الدول من 

  ذات املنطقة يف تقع عاصمتها موسكو حيث
 السالفية الغالبية

التنوع احتمالية من تزيد كبرية ذات مساحة 

 :املعدنية املوارد اجليولوجية الرتكيب يف
 مواجهة يفبالعمق  الدفاع استخدمت نظرية 

متكن  الثانية حيث العاملية يف احلرب أملانيا
 هزمية اجليش من لسوفييتا االحتاد جيش

 األملاني

 فاعلية من احلد يؤدي اىل بارد مشاهلا مناخ 
 خالية مناطق وجعلهاالبشرية،  األنشطة

 السكان قليلةو

 الواليات املتحدة

 بها إقليم البحريات اخلمس منطقة القلب ذات
األنشطة األهمية االقتصادية ترتكز فيها 

 املهمة  االقتصادية
دول أراضيها تفصل بني جمزأة برية دول 

 املتحدة للواليات مثل أالسكا التابعة أخرى

 .بينهما كندا وتفصل

وتقرتب من املناخية األقاليم فيها تتعدد 

 اإلنتاج يف والتنوعالذاتي  االكتفاء درجة

  الزراعي
 وحدتها الوطنية وتعزيز الدولة أقاليم بني لتكاملل يؤدي مما األنشطة االقتصادية تنوع 
 بالكامل مبثابة اجلديد العامل فى الزنوج 

 ضدهم متارس وكانت عرقية، أقلية

 يف خاصة شديدةعنصرية  تفرقة

 .األمريكية املتحدة الواليات
 فتحولتجمراه  غري الريوجراند نهر 

املتحدة  الواليات تبعية من منطقة بانكو
 مكسيكلل

الرئاسي منوذًجا للنظام 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 مصر
 ألهميتها نتيجة عاصمتها القاهرة اختيار مت 

 التارخيية
  منطقة القلب ذات األهمية السياسية ترتكز

ومنها   القاهرة الكربى السياسية يفاملقرات 
 تصدر القرارات 

 بواجهتني البحر على تشرف                
 من الدول املرسلة للمهاجرين 

 يفجغرافيًّا  املتوسطة هي مركزي مواقع 

 القديم العامل
 املنتظم)املندمج(   من الدول ذات الشكل                                  
           متنوعة التضاريس 
 قومية من لدوافع النوبة أهالي تهجري 

 بسبب أماكن أخرى إىل أسوان جنوب منطقتهم

 العالي السد إنشاء 

 تشيلي

 واحدة  حبرية بواجهة البحر على تشرف  

 الشمال املستطيل من من الدول ذات الشكل 

 اجلنوب    إىل

 تفصلها عن االرجنتني جبال االنديز 

 األرجنتني

 مما احليوانية للثروة طبيعية مراعي بها 

 واألصواف   واللحوم األلبان إنتاج يزيد

  األرجنتني تفصلها عن شيلي جبال االنديز 

 اوغندا

 فى القارة  احلبيسة  أو الداخلية من الدول 
  األفريقية 

  تشرف على حبرية فكتوريا من جهة الشمال 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 املغرب

  دول جياورها عدد قليل من الدول حيث

 حتدها اجلزائر وموريتانيا

 سبتةملشكلة حل  وجود املغرب حتاول 

 العالقات على لإلبقاء ،ودي بشكل ومليلة

 أسبانيا كما حترص أسبانيا مع  الودية

 .املغرب مع املوقف تصعيد على عدم

 موريتانيا

 نتيجة عاصمتها نواكشوط اختيار مت 

 احمليط)حبار  سواحل موقعها على

 (.األطلسي

 موريتانيا والسنغال بني االتفاقية 

 -  ، الرعاة حركة وتنظيم تحديدل
 املاشية ومناطق رؤوس   عدد حتديد

 الصحية والشروط املعايري عرب ارجتاعها

 بني للتعاون االقتصادي العليا اللجنة 

 حركة وتنظيم بتحديد .موريتانيا ومالي

  ،الرعاة
  املاشية ومناطق رؤوس عدد حتديد 

 الصحية والشروط املعايري عرب ارجتاعها

 جنوب افريقيا

  حتيط بدولة ليسوتو من مجيع اجلهات 

 ضدها متارس كانت األغلبية الزجنية 

  العنصرية التفرقة

 أقلية، إفريقيا دولة جنوب يف البيض كان 

 أرباع ثالثة حواىل على يسيطرون لكنهم

 من كبرٌي جزء زال وما اقتصاد الدولة،

 أيديهم فى الدولة اقتصاد
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 كندا

 من احلد يؤدي اىل بارد مشاهلا ذات مناخ 

 أو خالية مناطق وجعلها األنشطة فاعلية

 اإلنتاج من فائض لديهاو السكان قليلة

 دوًل جيعلها مما حاجتها على يزيد

 .مستقرة

 اليابان

موحدة جمزأة دول                              
مجيع من البحر على جزرية تشرف دولة 

 جهاتها 

الداخلية كيوتو مدينة من نقلت عاصمتها 

 تطل اليت الساحلية طوكيو املدينة إىل

 اهلادي احمليط على
 توجد العقول تقدمت بها الصناعة حيث 

    واملهارات
بني املياه تفصل جمزأة اليت حبرية دول 

  جزرها
   اجلبلي     الطابع أراضيها على يغلب     

 الصني

 جياورها و املساحة كبرية وحدوية دولة
 عشرة مخس عدد كبري من الدول حيدها

  دولة  
 التنوع احتمالية من تزيد كبرية ذات مساحة 

   تنوًعا يعين والذي اجليولوجي، الرتكيب يف
 يفالعظمى  من الدولو  املعدنية  املوارد يف

  سكاني حجم ذات دول هي العامل

 تفصلها عن اهلند جبال اهليمااليا 
  احتلت مقعدًا دائمًا يف جملس األمن بعد

 بسبب حجم سكانها احلرب العاملية الثانية 
 عالقات إقامةيف   وتتسابق الكربى القوى ختشاها العالقات الدولية، مسرح على أساسًيا العًبا أصبحت 

 العسكرية قدراتها وتطوير لتقدمها االقتصادي اجملاالت كافةب معها دولية
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 تركيا

 من بداًل عاصمة عاصمتها أنقرة اختيار مت 

   فذلك احلدود، عن بعيدة نبول لتكونطإس
 احلماية هلا ويوفر جغرافيًًّا يعطيها عمًقا

  الشرق املستطيل من ذات الشكلمن الدول 

 الغرب إىل

 تركيا ياألطلنطحلف مشال  إىل انضمت 

 م، 1952 عام فى واليونان

 أفغانستان

 الرتكيز السكاني يرتكز  القلب ذاتبها منطقة

 فيها معظم سكان الدولة فى اجلنوب

احلبيسة       أو الداخلية من الدول 

ذو املندمج الشكل تأخذاليت  من الدول 

 الربوز

 السعودية

 بها مكة املكرمة منطقة القلب ذات األهمية

فيها املؤسسات  زالدينية ترتكالثقافية و 

  والدينيةالثقافية 

بواجهتني البحر على تشرف     

 العامة تعد مدينة الرياض مقر األمانة 

 للمجلس الثابتة املركزية اإلدارية اهليئة

 تونس

 وتونس كدول  ليبيا بني القائم النزاع

 بني البحري الرصيف حتديد عندمتجاورة 

يف  الغاز والبرتول حقول ظهور بعد  الدولتني
                        الرصيف هذا مياه

 وتونس إيطاليا بني صقلية مضيق 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 نيجرييا

 نقلت عاصمتها من آلجوس على ساحل خليج غينيا 
أبوجا وتعترب عاصمة إىل الداخل حيث مدينة 

 مستحدثة لتوفري األمن واحلماية

 

 

 

 

 

 
 

 املعلومات اليت وردت عنة يف املنهج الدولة
 دولة طولية مستطيلة من الشمال اىل اجلنوب السويد

     جهاتها     مجيع من البحر على جزرية تشرف دولة  بريطانيا
الربملاني املتحدة منوذًجا للنظام اململكة  

 السهليالطابع  أراضيها على يغلب هولندا
 مقر حلف وارسو يف مدينة وارسو عاصمة بولندا.  بولندا

 الدولية العضوية باملنظمة كاملة غري دولة الفاتيكان
 وصربيا مقدونيا يف يوجد حيث قومية أقلية دولة كل يف ويوجد ،دول عدة هاتفكك عن أسفر يوغسالفيا

 وكرواتيٌَّة صربية أقليات واهلرسك البوسنة ويف ألبانية أقليات
 مليون(من نصف  )اقلاقل الدول سكانا هي مالطة  مالطة

 ،م 1952 عام فى واليونان حلف مشال االطلنطي تركيا إىل انضمت اليونان
 وكرواتيٌَّة       صربيةقومية أقليات  بها واهلرسك البوسنة
 النيل ( نهر ) مالحي نهر على موقعها نتيجة عاصمتها اخلرطوم اختيار مت  السودان

 من املشكالت العديد سببت هلا   دول سبع جياورها 
 الربوز ذو املندمج الشكل تأخذاليت  من الدول  الكونغو
 وأجواء أراضي يف باملرور إليها إال الوصول ميكن وال أخرى، دولة تقع داخل ) اجليبية من الدولة  ليسوتو

 (إفريقيا جنوب املطوقة هلا الدولة
 حتديد - الرعاة، حركة وتنظيم م بتحديد 2003 عام فاسو والنيجر بوركينا بني االتفاقية  بوركينا فاسو

 الصحية والشروط املعايري عرب اارجتاعه ومناطق املاشية رؤوس عدد
   باالستقالل تهامطالب من خوًفا لغتها القومية استخدام يفالكردية  األقليات حبريةاعرتفت   العراق

 األطراف     على الواقعة هى اهلامشية ذات املواقع  نيوزيالند

  الدولية العضوية باملنظمة كاملة غري دولة فلسطني

  ظيب مدينة أبو فى م 1981 مايو يف جملس التعاون اخلليجي قيام عن أعلن اإلمارات

 ألبانية أقليات مقدونيا وصربيا يف يوجد ألبانيا

 متنوعة التضاريس                                                                        الفيدرالية                                         دولة الربازيل
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 
 األقليات حبريةاعرتفت :  1س

لغتها  استخدام يفالكردية 
 تهامطالب من خوًفا المومية

 الرقمهى ذات  واالستمالل
............ 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
اخلريطة التى أمامك   من:  2س

عاصدمتها  اختيار متدولة 
 نهر على موقعها نتيجة

 الرقمهى ذات مالح 
............ 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
من اخلريطة التى أمامك :  3س

 غرينستنتج ا  الدولة 

 العضوية واملنظدمة كاملة

 الرقمهى ذات  الدولية
............ 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

 

3 

1 
4 

2 

 

3 

1 

4 
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4 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 
من اخلريطة التى أمامك :  4س

نستنتج ا  الدولة التى 
تتحكم فى موقع عروى 

هى ذات حبت  اسرتاتيجى
 ............ الرقم

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
من اخلريطة التى أمامك :  5س

نستنتج ا  الدولة التى 
استفادت من تنوع مظاهر 
سطحها فى زيادة الدخل 

 الرقمهى ذات  المومى
............ 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
من اخلريطة التى أمامك :  6س

 ملنستنتج ا  الدولة التى 
حتمق تعاونًا أكثر و تستفيد

 الرقممع دول اجلوار هى ذات 
............ 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

 

3 

1 

4 

2 

 

3 

1 4 2 

 

3 

1 4 
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 
من اخلريطة التى أمامك :  7س

يزيد نستنتج ا  الدولة التى 
دخلها من كثرة هجرة 

مع  العدمالة املاهرة منها
 الرقمدول اجلوار هى ذات 

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
من اخلريطة التى أمامك :  8س

تتحكم فى نستنتج ا  الدولة 
مع  تصدير مصادر الطاقة

 الرقمهى ذات  أوروادول 
............ 

 1    ذات الرقم الدولة                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
من اخلريطة التى أمامك :  9س

تعانى نستنتج ا  الدولة التى 
هى  من عدم جتانس سكانها

 ............ الرقمذات 
 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 

 

من اخلريطة التى أمامك :  10

 غرينستنتج ا  الدولة 

 العضوية واملنظدمة كاملة

 الرقمهى ذات  الدولية

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة التى أمامك :  11س

 إىل انضدمتنستنتج ا  الدولة 

فى  حلف مشال االطلنطي

هى مخسينيات المر  املاضى 

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة التى أمامك :  12س

تأثرت نستنتج ا  الدولة 

هى  سلبًا مبوقعها اجلعرافى

 ........... الرقمذات 
 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 

 

من اخلريطة التى أمامك :  13س

نستنتج ا  الدولة التى 

 يسود فيها وال حيكدمها

 الرقمهى ذات  احلاكم

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة التى أمامك :  14س

نستنتج ا  الدولة التى ميكن 

 أكتفاء ذاتى فى الغذاءق يحتم

 ........... الرقمهى ذات 
  1    ذات الرقمالدولة                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة التى أمامك :  15س

هلا نستنتج ا  الدولة التى 

حق الفيتو وفضل احلجم 

 الرقمهى ذات  السكانى

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

 2    الرقم الدولة ذات                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          
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 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

من اخلريطة نستنتج ا  :  16س

 الوصول ميكن الالدولة 

 أراضي يف واملرور إليها إال

 املطوقة هلا الدولة وأجواء

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة التى أمامك :  17س

غريت نستنتج ا  الدولة التى 

هى  عاصدمتها الساحلية

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة نستنتج ا  :  18س
 عدد حتديدجنحت فى الدولة 

 ومناطق املاشية رؤوس

 املعايري عرب اارجتاعه

هى ذات  الصحية والشروط
 ........... الرقم

 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 

 

من اخلريطة التى أمامك :  19س

عضو فى نستنتج دولة 

رغم صغر  االحتاد األوروى

 الرقمهى ذات  عددسكانها

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة التى أمامك :  20س

ممر حلف نستنتج ا  الدولة 

ويطلق على سكانها  وارسو

 الرقمهى ذات  أمه

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة التى أمامك :  21س

نستنتج ا  الدولة التى 

يتحكم الربملا  فى  السلطة 

هى  التنفيذية والتشريعية

 ........... الرقمذات 
 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 

 

من اخلريطة نستنتج ا  :  22س

خالفت شروط الدولة التى 

ومل حترتم حموق  كوونهاجن

 الرقمهى ذات  اإلنسا 

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة نستنتج ا  :  23س

حممت زيادة فى الدولة التى 

دخلها المومى لطبيعتها 

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة نستنتج ا  :  24س

استخدمت الدولة التى 

 يفوالعدمق  الدفاع نظرية

 يف احلرب أملانيا مواجهة

 هى........ الثانية العاملية
 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 

 

نستنتج  أوروا خريطة فى:  25س

   ثالية           املوحدوية الا  الدولة 

 جغرافية فيها  نشأتالتى 

 الرقمهى ذات  االنتخاوات

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

من اخلريطة نستنتج ا  :  26س
 وها أقليةالتى الدولة 

ب لكتالونيا اليت تطا إقليم
واالنفصال حبكم موقعها يف 

 الرقمهى ذات  املرتفعات
........... 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 

استغلت الدولة التى :  27س
مفاهيم اجلغرافيا السياسية 

وصورة خطأ يف  راتزللـ
على توسعها االستعدماري 

هى  الدول اجملاورة  حساب
 ........... الرقمذات 

 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 

 

من  الدولأى من هذه :  28س
 مشاهلا مناخاملتوقع أ  

 من احلد يؤدي اىل وارد

 البشرية األنشطة فاعلية
 الدولة ذات الرقم

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 
 الدولأى من هذه :  29س

 أراضيها على يغلب

 دولوهى  اجلبلي الطاوع

الدولة ذات  هى ويةوحد
 ...........الرقم 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 

من  الدولأى من هذه :  30س
املتوقع أ  تكو  األكثر 
معاناه من عدم التجانس 

الدولة وني سكانها. 
 ...........ذات الرقم

 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 

 

من  الدولأى من هذه :  31س
املتوقع أ  تكو  األكثر 

قرارت  أسهامًا وتأثريًا فى
الدولة ذات  جملس األمن

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 
من  الدولأى من هذه :  32س

املتوقع أ  تكو  األكثر 
فى عدد املبدعني فى 
مجيع اجملاالت ومتتلك 
 اإليدى العاملة الوفرية
الدولة ذات الرقم 

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

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 الدولأى من هذه :  34س

 أساسًيا العًبا أصبحت

العالقات  مسرح على
 الموى ختشاها الدولية،

الدولة ذات  الكربى
 ...........الرقم

 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 

 

من  الدولأى من هذه :  35س
وها منطمة املتوقع أ  
الرتكيز  الملب ذات

السكاني يرتكز فيها 
معظم سكا  الدولة فى 

الدولة ذات  مشال وشرق
 ...........الرقم 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

  3    ذات الرقمالدولة                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
الدول أى من هذه :  36س

منطمة الملب ذات متتلك 
األهدمية الثمافية و 

مستمبلة للهجرة الدينية 
الدولة ذات  اخلارجية
 ...........الرقم 

 1    الدولة ذات الرقم                                           

 2    الدولة ذات الرقم                                           

 3    الدولة ذات الرقم                                           

 4     الدولة ذات الرقم                                          

 
 الدولأى من هذه :  37س

جنحت فيها األقلية 
الدينية فى األنفصال عن 

الدولة ذات  الدول االم
 ...........الرقم

 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 

 

 

 
 

 
 

 هو............ : الماسم املشرتك وني النظام العاملي اجلديد وظاهرة العوملة 1س
  الوحدة واالنسجام  اهليمنة والسيطرة   التطور والتقدم  الشمولية واحملدودية 

 ............. ميثل املنتج الذي أمامك احد مزايا استغالل  : 2س 
  النقل السريع  النبات الطبيعي  التنوع املناخي الطابع اجلبلي 

 اجلغرافية وأثرها على قوة الدولة ضدمن جماالت ............: تدخل دراسة األوعاد  3س
  علم اجليوبولتيك   التحليل السياسي للقوة 
  صراع القوى املتنافسة   اجلغرافية السياسية 
 ............. تعد اتفاقيات منظدمة التجارة العاملية مثرة  : 4س 
 التعاون الدولي  التحالف العسكري   التقينالتقدم  التطور املعلوماتي 

 : أي من الدول اآلتية تتشاوه يف النظام السياسي واالداري وكثرة عدد اجلريا  ؟ ............ 5س
 الربازيل والواليات املتحدة   فرنسا والصني 
  الواليات املتحدة  واهلند   سويسرا واليابان 
 ............. من العوامل اليت تزيد من احتدمالية تفوق الدولة عسكريا على غريها من الدول : 6س 
  االمتداد اجلغرايف  التجانس السكاني  التنوع املناخي  املوقع الفلكي 

 .............تتسم دولة أملانيا واالمتزاج الثمايف والوحدة وني السكا  ويرجع ذلك اىل عامل   : 7س
  املوقع  الشكل   املساحة   التضاريس 

 : إذا سار احلد السياسي يف نهر الراين مع خط املنتصف فسوف يؤثر ذلك سلبا على............ 8س
  صيد األمساك   توليد الكهرباء   اقتسام املياه  حركة السفن 

 ............. توجد عالقة عكسية وني اتساع السهول و : 9س 
  تعزيز الوحدة بني السكان   ظهور االقليات يف الدولة 
 النمو العمراني والسكاني  تنوع النشاط االقتصادي 
 : يعد املوقع والنسبة لدوائر العرض أكثر أهدمية لموة الدولة كدما هو احلال ............10س 
  منغوليا وشيلي   تركيا وايطاليا   تركيا ومنغوليا   شيلي وايطليا 

 ..........أي من الدول اآلتية من املتوقع ا  تكو  األوفر حظا يف ارتفاع عدد العلدماء واملخرتعني وها؟  : 11س 
  الصني   اليابان   بريطانيا  أملانيا 

 : يثري تعدد اللغات داخل الدولة الواحدة مشكلة يف حالة وجود ............ 12س
  حروب أهلية   صراعات ايدولوجية   رغبة يف االستقالل  تفرقة عنصرية 

 ............. أي من الدول اآلتية تعد األقل من حيث التجانس البشري وني املميدمني فيها ؟ : 13س 
  مصر   موريتانيا   اإلمارات املغرب 

 هي............: أهم املمومات اجلغرافية لتحميق التجانس السكاني والدولة 14س 
 اللغة واجلبال   الدين واجلبال  الدين والسهول  اللغة والسهول 

  



  

181 

  
 

 حمليـــطا/  سلسلة الثانوىالثالث  للصف

 01111403022 دمد أوو المدمصا حم. أ/  اعداد 

 

 ............. أهم املمومات اجلغرافية اليت تساعد على وفرة االنتاج املعدني ألي دولة هي  : 15س
  املوقع والشكل   الشكل والتضاريسي  التضاريس واملساحة   املساحة واملوقع 

 : العنصر املشرتك وني النظامني شبه الرئاسي والربملاني هو............ 16س
  التداول السلمي للسلطة   العالقة بني الربملان والرئيس 
  صالحيات رئيس الدولة   العالقة بني الرئيس واحلكومة 
 ............. تعد الواليات املتحدة األمريكية من الدول : 17س 
  الوحدوية الرئاسية كبرية املساحة   الفيدرالية الرئاسية كبرية املساحة 
  الفيدرالية الربملاني اجملزأة بريا   الوحدوية الربملانية اجملزأة بريا 
 : تعتدمد املرحلة األوىل من مراحل العدملية االنتخاوية على قوة الدولة من الناحية ............ 18س
  االقتصادية    الدميوجرافية   التنظيمية  العسكرية 

 ............. اهلدف الرئيسي وراء استخدام النظام السياسي للسطلة اجتدماعيا هو  : 19س 
  حتقيق الوحدة واالنسجام   حتقيق املنفعة العامة 
  محاية األمن القومي   إخضاع الشعوب إلرادته 
 اختيار نظام احلكم وني دول العامل هي ............: من العوامل اليت يتوقف عليها  20س
 االختالف التكنولوجي   االنسجام احلضاري   التشابه الثقايف  التباين املكاني 

 ............. تعد فرنسا منوذجا مثاليا من حيث  : 21س 
  املوقع  اجلغرايف واملساحة   املساحة والنظام السياسي 
  والشكلالنظام السياسي   الشكل واملوقع اجلغرايف 
 : تعد جائحة كورونا دليال دامغا على سموط نظرية ............ 22س
 الدفاع بالعمق   احلد األمن   الصراع األيدولوجي  اخلطوط الدفاعية 

 ............. يرجع تشكيل اخلريطة السياسية للعامل النامي يف املاضي اىل قادة دول : 23س 
  اسرتاليا  امريكا الشمالية   اوروبا   امريكا اجلنوبية 

: إذا كنت واقفا فوق قدمة أحد اجلبال ورأيت األمطار الساقطة عليه تنحدر واجتاه دولة معينة دو  األخرى  24س
 فإ  هذا اجلبل سوف يكو  غري صاحل ............

 كموقع اسرتاتيجي  كمزار سياحي   كخط تقسيم مياه  كمركز حراسة ومراقبة 

 ............. مت ارسال قوات حفظ السالم التاوعني لألمم املتحدة وحلف الناتو اىل   : 25س 
  البوسنة واهلرسك   مقدونيا   كرواتيا   الشرق األوسط 

 جهود حلف مشال األطلسي أواخر المر  العشرين عامليا على اجملالني ............ : تركزت 26س
 السياسي والعسكري  العسكري واالقتصادي  االقتصادي واالنساني  االنساني والعسكري 

 ............. يفتمر جملس التعاو  لدول اخلليج العروي لبعض املمومات اليت تساعد على جناحه مثل : 27س 
  تقارب املستوى التكنولوجي  تشابه اخلصائص الثقافية 
  توفر املقومات اجلغرافية   تنوع املوارد االقتصادية 
 ع قيام تكتل اقتصادي جيدمع وني الواليات املتحدة االمريكية ودول أورووا وسبب............: يض 28س
  خمالفة شروط كوبنهاجن  تشابه املوارد االقتصادي 
  اختالف املوقع اجلغرايف    اختالف النظم السياسية 
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 .............من أسباب التجانس الثمايف داخل دول وسط أورووا   : 29س 
  تقارب املستوى التكنولوجي   التشابه العقلي بني السكان 
  ترسيم احلدود اثنوغرافيا   سيادة اللغة االجنليزية 
 ............: أعلنت اهلند عن ضم اقليم كشدمري وشكل نهائي ووناء على هذا المرار يصبح شعب كشدمري  30س
  أقلية عرقية   اقلية دينية   اغلبية عرقية  اغلبية دينية 

 ............. اذا حصلت كشدمري على استمالهلا فدمن املؤكد انها سوف تصبح  دولة  : 31س 
  جيبية   وحدوية   داخلية  جمزأة 

 اسبانيا هو ............: السبب الدفني وراء قانو  جتديد إذ  االقامة الذي وضعته  32س
  زيادة نسبة مواطين دولة اسبانيا   تصفية الوجود املغربي يف سبته ومليلة 
  احلد من تيار اهلجرة غري الشرعية   تنظيم حركة السكان من وإىل اسبانيا 
 .............ميكن تفسري سبب عدم مساندة جملس األمن للدمغرب يف مطالبها وضم سبتة ومليلة اىل  : 33س 
  خضوع املغرب لالحتالل الفرنسي   هيمنه الدول الكربى على قراراته 
  وحود حجج قوية تدعم حق اسبانيا   رغبة سكان املدينتني يف التبعية إلسبانيا 
 : يتدمثل اهلدف السياسي من قيام التكتالت االقتصادية يف............ 34س
  االستفادة من املراكز البحثية   احلصول على مزايا االنتاج الكبري 
  رفع مستوى رفاهية املواطنني   ختفيف أثر الصدمات اخلارجية 
السدمة املشرتكة وني املفوضية األورووية واجمللس الوزاري يف جملس التعاو  لدول اخلليج العروي أ   : 35س 

 ............. كالهدما ميثل 
  قمة أجهزة التكتل   اجلهاز التنفيذي للتكتل 
  اجلهة الرئيسية الختاذ القرار   السلطة العليا للتكتل 
 : اعتدمدت اسرتاتيجية زعدماء حلف الناتو يف املستمبل على تطبيق مفهوم اجليووولتيك من الناحية ......... 36س
  السياسية   العسكرية   األيدولوجية االقتصادية 

 ............. السبب الرئيسي يف جناح الصني يف استغالل مواردها هو سبب  : 37س 
  مورفولوجي دميوجرايف   أيدولوجي مورفولوجي 
  إثنوغرايف دميوجرايف   دميوجرايف أيدولوجي 
 : أهم أسباب النزاعات السياسية الناجتة عن حركة الرعاة وشرق أفريميا ............ 38س
 حتويل بعض الدول جزء من أراضيها الرعوية اىل الزراعة   رسم احلدود السياسية يف اقليم السافانا األفريقي 
 حتصيل الضراائب والرسوم من الرعاة   التغريات املناخية أواخر القرن العشرين 
 .............العنصر املشرتك وني ميثاق حلف وارسو واصصالحات الرئيس جورواتشوف هو  : 39س 
 االنفتاح االقتصادي  االنفتاح السياسي 
 البناء االقتصادي   الضعف السياسي 
 : أكرب صحوة للعالقات الدولية كانت خالل فرتة ............ 40س
  أواخر القرن العشرين   ما بعد الثورة الصناعية 
  العصور القدمية والوسطى   ما بعد احلرب العاملية الثانية 
 ............. أثرت الثورة الصناعية على تطور  : 41س 
  العالقات الدولية والتكتالت االقتصادية   التكتالت االقتصادية واحلدود السياسية 
  احلدود السياسية والعالقات الدولية   األحالف العسكرية والعالقات الدولية 
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 الرئيسي وراء حصول روسيا االحتادية على لمب الوريث األكرب لالحتاد السوفييت هو............: السبب  42س
  قوتها املورفولوجية   عالقاتها الدولية   قوتها السياسية  مواردها البشرية 

 : جيب ا  ترتكز الدولة على عدة دعائم منها............ 43س
  التمتع بالسيادة األرضية   عدم قابليتها للتفكك واالنقسام 
  تشابه العادات والتقاليد   قلة وجود العرائق الطبيعية 
 فيدما فشلت فيه عصبة األمم وذلك من خالل.............جنحت األمم املتحدة   : 44س 
  انشاء حمكمة العدل األوروبية   امتالكها قوات تساعد يف حتقيق أهدافها 
  والقضايا بني الدولتدويل املشاكل   تقليص دور السيادة الوطنية 
 : ختتلف الدولة عن األمة يف ............ 45س
  مدى االنتشار على خريطة العامل   وجود املقومات الثقافية 

  دور العنصر البشري يف تكوينها  أهمية وجود حيز مكاني 

 ............. يزداد األثر االجياوي للجبال والنسبة لموة الدولة اذا كانت  : 46س 
  عمودية على احلد السياسي   بعيدة عن احلد السياسي 
  متامخة للحد السياسي   منتشرة داخل الدولة 
 ............: أكثر الطرق السلدمية اليت جترب أطرافها على االلتزام ومراراتها عند حدوث النزاع  47س
  الوساطة   املفاوضات   التحكيم  املساعي احلميدة 
 ............. اتسعت الرقعة األرضية حللف الناتو نتيجة  : 48س 
  تنامي دور حركة عدم االحنياز   ضعف هيئة األمم املتحدة 
  زيادة التكتالت االقتصادية يف العامل   تغيري الوضع السياسي يف دول شرق أوروبا 
 : ساهم يف عمد اتفاقية اللجنة العليا للتعاو  االقتصادي اخلاصة وانتمال الرعاة وحيوانات املرعى ....... 49س
  املوقع اجلغرايف للدولتني  كثرة املوارد وتعددها 
  احلجم السكاني للدولتني   احلروب العسكرية بني الدولتني 
 .............تتشاوه احلدود السياسية والتخوم يف   : 50س 
  احلماية واألمن   احلماية االقتصادية 
 الفصل بني الدول   الوظيفة القانونية 
 : افتمدت اخلريطة السياسية قدميا اىل مظاهر ............ 51س
 اختالف توزيع القوى   املعاهدات السياسية 
  االحالف العسكرية   تشعب العالقات الدولية 
 ............. يتدمثل احلد الفاصل وني تطور جماالت اجلغرافيا السياسية قدميا وحديثا يف : 52س 
  تكوين هيئة األمم املتحدة   اهليمنة الرأمسالية الغربية 
  قيام الثورة الصناعية  ظهور حلف الناتو 
املشرتك يف حل مشكلة احلدودية ملصر على رأس خليج العمبة ومشكلة احلد البحري وني تونس : يعد العامل  53س

 وليبيا هو ............
 اللجوء اىل  التحكيم الدولي   اللجوء اىل األحالف العسكرية 
  استخدام املساعي احلميدة   تدخل دولة كربى كوسيط 
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 ............. اذا دخلت كشدمري يف التمسيم االثنوغرايف لشبه المارة اهلندية فإ  ذلك سيؤدي اىل  : 54س
  وجود اتصال مباشر بني الصني وباكستان   غياب احلدود املشرتكة بني باكستان واهلند 
  زيادة مساحة دولة بنجالديش   قلة مساحة دولة باكستان 
 ال ميثل مشكلة اذا كا  هلا............ : وجود أقليات والدولة55س 
  وطن داخل الدولة تشكلت داخله  صفات خاصة متيزها 
  انتشارها داخل حدود الدولة  مطان حمدد على أطراف الدولة 
 ............. تستخدم اجلغرافيا السياسية االستشعار من وعد يف حتديد مناطق : 56س
  املنشأت الصناعية   الصيد واملالحة 
  األماكن السياحية   احلقول الزراعية 
 : تتباين طبيعة العالقة وني سلطات الدولة الثالث نتيجة ............ 57س
  اختالف اجملتمعات حضاريا  االلتزام بالقوانني الربملانية 
  التأثر بالدول الكربى   تبعية الدول النامية للمتقدمة 
 ............. يؤثر على حرية اختاذ المرار يف العديد من الدول :58س  
  مشكلة الالجئني واهلجرة غري الشرعية  ثورة االتصاالت احلديثة 
  العوملة وصندوق النقد الدولي  نزع الصفة األيدولوجية بني الدول 
 : يظهر تشعب العالقات الدولية يف ............ 59س
  البعثات الطبية والعلمية  تطور احلاسب اآللي 
 تطور وسائل النقد واملواصالت   استخدام الطاقة النظيفة 
أي من الدول "تهدف األحالف العسكرية اىل تسوية النزاعات وني الدول األعضاء والطريق السلدمية"   : 60س 

 ؟.............اآلتية مل تلتزم وهذا اهلدف يف احللف املنضدمة اليه 
  االحتاد السوفييت   ألبانيا   بلغاريا   الصني 

 : اذا حتممت يف الكونغو الدميمراطية كل مميزات الشكل املنتظم فإ  ذلك سيؤدي اىل............ 61س
  قلة عدد الدول اجملاورة هلا   زيادة عدد الدول اجملاورة هلا 
 فقدان اتصاهلا اخلارجي   فقدها التنوع ف احملاصيل 
 .............ارتبط وضع شروط كوونهاجن وــ  : 62س 
  تفكك الكوميكون   ظهور حلف الناتو 
  نشأة حلف وارسو   انهيار عصبة األمم 
: اقامة مشروع اقتصادي داخل أراضي دولة السودا  ورأس مال مستثدمرين مصريني ، والنسبة لتكتل  63س

 يدخل ذلك ضدمن اختصاصات ............الكوميسا 
 وكالة االستثمار االقليمية  جملس األعمال 
  مفوضية املناقشة   السوق املشرتكة 
 ............. تنتهي السيادة الكاملة للدولة البحرية عند وداية املياه  : 64س 
  الداخلية   االقليمية   املالصقة احملايدة 

 الناتو يف مرحلة الندمو طبما ألفكار راتزل وسبب ............: أصبح حلف  65س
  تضاؤل نفوذ حلف وارسو   فشل سياسة جورباتشوف االقتصادية 
  اشتعال احلرب الباردة  انهيار منظمة عصبة األمم 
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لعبت السافانا دور التخوم وني دول غرب افريميا قبل ترسيم احلدود السياسية اذا استدمر ذلك الدور فكا   : 66س 
 ............. من املتوقع

  زيادة املوارد االقتصادية بني الدول   حدوث تنمية اقتصادية هلذه املناطق 
  رفع االلتزامات املالية عن حركة الرعاة   توقيع معاهدة لضبط وتنظيم حركة الرعاة 
 : أي من الدول اآلتية األكثر تشاوها يف مساتها مع األمة؟............ 67س
  الوحدوية املركزية   االحتادية الفيدرالية 
  االحتادية الكونفدرالية  الوحدوية اجملزأة 
 .............متيزت التخوم يف قارة اورووا قدميا وأنها  : 68س 
  خالية من املوارد   ذات موارد طبيعية 
 حمدودة املساحة  كثيفة السكان 
 : حدثت نملة نوعية يف دراسة جماالت اجلغرافيا السياسية وسبب............ 69س
  انتهاء الصراع األيدولوجي  تكوين هيئة األمم املتحدة 
  تكوين عصبة األمم   الصناعيةظهور الثورة 
 ............. يظهر أثر املعيار المومي عند اختيار احلدود يف : 70س 
  وسط أوروبا   جنوب شرق آسيا 
  غرب أمريكا اجلنوبية   جنوب أفريقيا 
 : تتصف الدولة والشكل املندمج عندما............ 71س
  تتميز بالقوة التنظيمية وتنوع املناخ   يتوافر بها شبكة نقل متميزة 
 تكون مساحتها صغرية بالنسبة للدول اجملاورة  يتقارب عدد خطوط الطول ودوائر  العرض فيها 
 ............. يرتاجع دور املرأة يف العدملية االنتاجية يف وعض الدول نتيجة  : 72س 
  قلة عدد االناث   اتباع القوانني السياسية 
  ارتفاع معدل األمية   الصراعات الداخلية 
 : أثر انتهاء احلرب البادرة على خريطة العامل السياسية ومتثل ذلك يف............73س 
 اخرتاق األمن الثقايف لبعض الدول   اضعاف هيئة األمم املتحدة 
زيادة الصراع األيدولوجي   ظهور الثورة الصناعية 
 ............. ساهدمت األمم املتحدة يف حل العديد من النزاعات ذات البعد االجتدماعي ومنها  : 74س 
  ارسال مراقبني يف مناطق التوتر بشبه القارة اهلندية   مساندة حركات التحرر يف العامل 
  اعادة منطقة طابا ملصر  تقديم املساعدات لالجئني يف العامل 
 اقليم سيبرييا وسبب ............: يمل السكا  يف  75س
  الطبيعة اجلبلية   كثرة الغابات 
 املوقع الفلكي  انتشار الصحاري احلارة 
 .............تتشاوه األحالف العسكرية مع التكتالت االقتصادية يف أنهدما أقرب اىل   : 76س 
  الدولة املركزية  االحتاد الكونفدرالي 
  الدولة الفيدرالية   الدولة الوحودية 
 : يتأثر الرتكيب العدمري للدول املرسلة للدمهاجرين ممارنة والدول املستمبلة هلم وذلك من خالل .......... 77س
  اخنفاض نسبة األطفال بالدول املستقبلة   ارتفاع نسبة الشباب بالدول املرسلة 
  ارتفاع نسبة كبار السن بالدول املستقلة   اخنفاض نسبة الشباب بالدول املرسلة 
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 ............. ارتبط انتهاء االستمطاب العاملي وـ  : 78س 
 التطبيق اخلطأ لسياسة االنفتاح االقتصادي  جناح الفكر الشيوعي 
  ظهور التكتالت االقتصادية   ظهور الثورة املعلوماتية 
 : أي من عناصر الموة العسكرية التالية يعصب قياسها ؟............ 79س
  حجم القوى البشرية العسكرية   كفاءة املقاتل ودرجة تعلمه 
  مقدار املعدات العسكرية   مقدار االنفاق للقوى العسكرية 
 ............. تأثرت هيئة األمم املتحدة سلبا يف التعامل مع المضايا الدولية نتيجة  : 80س 
  انتهاء احلرب الباردة   ظهور ازمات يف الشرق األوسط 
  الصراع االيدولوجي العاملي   افتقادها اىل القوة العسكرية 
 : انسحبت دولة ألبانيا من حلف وارسو نتيجة ............ 81س
 متسكها بتطبيق اهداف احللف   ظهور دور حلف الناتو يف االزمات األوروبية 
  تدخل السوفيت ضد ثورة االقليات بتشيكوسلوفاكيا   ضعف دور األمم املتحدة 
 ............. من جماالت اجلغرافية السياسية حديثا  : 82س 
  حتليل قوة الواليات املتحدة األمريكية   دراسة نتائج الصراعات الدولية 
  دراسة األبعاد املكانية للحرب البادرة   دراسة عالقات مصر الدولية 
 : من الدول اليت أصبح هلا دور مؤثر يف النظام االقتصادي العاملي وجياورها عدد كبري من الدول.......... 83س
  اهلند   أملانيا   اليابان  فرنسا 

 ............. أي من الدول اآلتية تظهر وها اجياويات الشكل الشريطي للدولة ؟ : 84س 
  منغوليا  شيلي   تركيا   اليمن 

 : تعاني وعض دول اخلليج العروي من مشكلة يف حتميق التجانس وني سكانها نتيجة ............ 85س
  قلة عدد السكان   تعدد اللغات الرمسية 
  اجملزأ يف عدة عدة دولالشكل  انتشار اجلبال يف معظم الدول 
 .............يرجع عدم اهتدمام الدول قدميا مبناطق التخوم اىل  : 86س 
  قلة الصراعات احمللية   خلوها من املوارد 
  بعدها عن العاصمة   قلة عدد السكان بها 
 م المتالكه عناصر قوة غري مادية تتدمثل يف ......1973اكتوور : حمق اجليش املصري انتصارا جميدا يف حرب  87س
  االنفاق العسكري الكبري   كفاءة املقاتل واخالصه 
  زيادة عدد أقراد اجليش   مقدار املعدات العسكرية 
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