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  الرحمن الرحيمسم هللاب

 0472الدورة الشتوية  "مستوى الثالث الجغرافيا ال " مع اإلجابة  أسئلة مقترحة                       

                                                                  

        0472/  70التاريخ   /                          ( االكاديمية العربية المعالي ،  آسيا الدولية ، ، إكاديمية الحفاظ) :  رسامد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (   77     ) علما بان عدد الصفحات  ،(  0 اجب عن األسئلة آالتية جميعها وعددها ) مالحظة :

 

 ) الوحدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا (: ــؤال األولــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

 وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :   أ ( 

 عادة عن عمليات الحت واتجاهات نشاطها . أو منخفض متطاول مفتوح على بيئة المصب وينشه الوادي النهري : -1

 

 .:  هو ارتفاع  قمة الظاهرة أو قاعدتها عن سطح البحر االرتفاع المطلق -2 

 

ل هي شريط ضيق من األراضي المنبسطة المتاخمة لجانبي النهر  والتي تطفي مياه النهر عليها خال السهل الفيضي : -3

 أوقات الفيضان .

 

هو العلم الذي يهتم بدراسة أشكال سطح األرض من حيث نشأتها وتطورها والعمليات التي أدت  : الجيومورفولوجيا -0

 .إلى تشكلها وأعمارها

 

هي العوامل  الخارييلة التلي تلفير للي الصلخور عللى اخلتالا أنواعهلا   وتعلرا  لذل   : العوامل  الجيومورفولوجية -2

 األنهار ، األمواج البحرية ،  الرياح ، والجليد ()  امل النحتباسم  عو

 

هي عملية تستحوذ ليها األنهار القوية على مساحات من أحواض تصريف األنهار المجاورة ويسمي   األسر النهري : -2

 النهر الذي قام بالعملية بالنهر اآلسر .

 

البيانلات الجرراليلة أو الخرايطيلة ومعلوماتهلا الو لفية واللربط  نظام يتهم بإدخلال وخل ننظام المعلومات الجغرافي :   -7

 بينها ليصار إلى تحويلها إلى بيانات ذات لايدة تولر الوقت والجهد.

 

 .% من تفا ي  الصور السابقة أو الالحقة 06يعني احتواء أي  ورة على التدخل الطولي :   -7

 

وسيع مجراه وحم  الحطام الصخري الذي ينقله ، وتتناسب هلذه الطاقلة هي قدرة النهر على تعميق وتالطاقة النهرية :  -9

 طرديا مع سرعة النهر ومقدار تصريفه المايي.

 

هي أيسام إرسابية لي بيئة مايية أي عند ا طدام النهر ذي الحمولة الرسوبية مع مياه الوسط المايي الدلتاوات :  -74

 لبحر .الذي ينتهي إليه ، وهي  ما يقال هدية النهر ل

 

هي خطوط وهمية تص  بين عدد ال محدود من النقاط المتساوية لي االرتفاع عن مستوى يابت وهو :  خطوط الكنتور -77

 . مستوى سطح البحر

 

 .: لرق االرتفاع بين قمة الظاهرة وحضيضها   االرتفاع النسبي -12

  

ى الرالا الجوي بفع  عوام  طبيعية ،  دون يطرأ هي تحطم أو تكسر الصخور المنكشفة علالتجوية الميكانيكية :   -73

 (أي ترير على المحتوى المعدني للصخور ) خصايصه

 

 : هو دراسة أشكال سطح األرض من حيث األبعاد ودريات االنحدار واالتجاه والمالمح العامة .المنهج الوصفي -70
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وهي ذات قيمة يابتة على الخريطة الواحدة ، لكنها هي المسالة الرأسية بين    خط  نتور وآخر ، :  الفاصل الراسي -72

 . متريرة من خريطة إلى أخرى

 

عجل ت عوامل  التعريلة عللى النيل  منهلا وملن  وهي األشكال األرضلية التلياألشكال األرضية المتبقية أو المتخلفة :  ـ10

 أمثلتها ) أراضي ما بين األودية ( .

  

ريرة متطاولة تتكون حول الشجيرات والنباتات الصحراوية بحيث تقبع :هي عبارة عن تجمعات رملية  النباك  -11

 خلفها وأحيانا أمامها وخلفها .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ) الوحدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا (: االول ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

 أعط أسباب كل من اآلتية: ب( 

                                                تحطم الصخور بتأثير تجمد المياه في مفاصل الصخور  . -7

% مما يفدي إلى ييادة الضرط على الصخور الذي قد يص  أحيانا إلى  9ن تجمد الماء  يفدي إلى ييادة حجمه بمقدار أل 

 درية . 22 –. وبالتالي تحطيمها. ويتعدي ذل  بضع مرات عندما تص  درية الحرارة إلى 2 رم / سم 256

 

 ضعف االنحدار يزيد من نشاط التجوية الكيمائية ؟  عمل انحدار السطح على تزايد التجوية الميكانيكية ، بينماي -2

 من جهة أخرى؟ التجوية الكيمائية و التجوية الميكانيكية األرض من جهة وكل من انحدار سطحوضح العالقة بين أو 

آلن السطح إذا  ان منحدرا لأن ما ينشأ عن التجوية الميكانيكية من حطام  خري سيتحرك  إلى أسف  مدلوعا بقوى  -أ

 الجاذبية  ومن يم ينكشف ي ء يديد من الصخر ليتعرض إلى عمليات تجوية أخرى .

بينما تنشط التجوية الكيميايية  لما  ان سطح األرض قلي  االنحدار ألنه يفدي إلى ييادة نشاط التجوية الكيميايية تبعا   -ب

 الستقرار الماء على السطح وبالتالي ت ايد لاعليته .

 

                                     لنهرية على جانب واحد للنهر أو على كلتا جانبيه.تطور المصاطب ا -3

وذل  ولق طبيعة الحت الجانبي للنهر الذي قد يعم  على ماليمة الجانب األيمن للنحت مما يفدي إلى ظهور المصاطب  -أ

 المفردة على الجانب األيسر دون الجانب األيمن  والعكس  حيح .

 يكون النهر متوسطا لقاع واديه  عندماالمصاطب على  ال الجانبين  نشأة -ب

 

 ؟  السرير أو الرق ) الصحاري الحصوية ( نشأة -4

نشأتها تعود إلى أ ول غابرة ) قديمة(  حيث  انت هذه مناطق رطبة ترسبت ليها رواسب نهرية مختلفة األحجام  سبب

خي لي هذه المناطق وتحولت إلى مناطق يالة تفككت المكونات منها الحصى الكروي الشك   وعندما حدث ترير منا

السطحية ، يم تعرضت المكونات الدقيقة للتذرية ، بينما تخلفت المكونات الكروي وبتوالي هذه العملية نشا السطح 

 الحصوي .

 

                  . تسبب عملية اإلرساب خسائر فادحة في الممتلكات خاصة في المحاصيل الزراعية -5

ذرات الربار التي تترا م  على أوراق النباتات تقل  من قدرة تل  األوراق على القيام بعملية التمثي  الضويي للنبات   ألن

لهذا يلجأ الم ارعون إلى إحاطة م ارعهم بحواي  من األشجار غير المثمرة التي تعم  على اإلقالل من آيار ترسيب 

 الرياح

 

بسبب تناقص سرعة ليضان النهر  ؟ التي تفصل بين حافتي النهر وأرض السهل الفيضيالطبيعية الحواجز تشكل  -2

 ، والذي يفدي إلى ترسيب قسم  بير من الحمولة  التي تتمي  أيضا بكبر حبيباتها على يانبي النهر مباشرة. السريع

 

 وات النهرية؟ تعيش أعداد كبيرة من السكان في الدلتا ]س[:الدلتاوات مناطق جذب سكاني ؟  تعد -1

 .  وانبساط سطحها -بسبب خصوبة أراضيها ) تربتها (  .               ب -أ

 لضال عن النشاط ال راعي ليها -ألنها موطنا رييسا الستثمارات المشاريع السياحية.  د -ج
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 لرياح دور مهم في تعرية المناطق الجافة أكثر من المناطق الرطبة ؟اتلعب  -8

لي المناطق الجالة تعم  على تهيئة تفكي  مكونات سطح األرض  لي حين ال تستطيع الرياح القيام ألن شدة الجفاا  

 .بنشاطها لي بيئة رطبة  التي تساعد على تماس  مكونات سطح األرض

 

                                                            وجود خطوط الكنتور شديدة التعرج أي مسننة. -9

دها تدل على شدة نشاط العمليات الجيومورلولوييا ، لالعام  قوي والصخر ضعيف ومستجيب لتأيير العام  والعكس ويو

  حيح. ) أي تظهر خطوط الكنتور على شك  اق  تعريا وأ ثر تبعدا نتيجة ضعف العمليات الجيومورلولوييا( . 

 

ألن    نهر سواء  ان لصليا أم دايم الجريان البد أن  ؟اختيار األنهار كمؤشر على شدة تقطع سطح األرض باألودية -16

  يعم  على تطوير واد ذي أبعاد متناسبة مع طوله وطاقته ونوعية التكونيات الصخرية إلى يانب عمر العملية .

 

وأنه ال تنطبق) يصدق (  قاعدة ، أن  النهر ذو المرتبة األعلى يستحوذ مساحة أكبر من النهر ذي المرتبة األدنى  -77

 أألقدر على التصريف المياه  وأكثر نشاطا  في كل الحاالت ؟

 عمر العملية . - مية التساقط المطري ج -أنواع الصخور ب -يعود ألسباب شديدة التعقيد والمتعلقة بـ : أالجواب : 

 

 والبحر الميت ؟ نشأة المصاطب النهرية في بعض األجزاء الدنيا من أنهار األودية المنتهية إلى غور األردن  -12

هبوط مستوى القاعدة إذ يعم  هذا العنصر على تجدد نشاط الحت الراسي ومن يم تعمق النهر لي سهله الفيضي بسبب 

 القديم  مما يفدي إلى هجرة النهر لسهلة الفيضي القديم وتر ه  مصطبة نهرية .

 

 دوراَ مهما في عمليات التجوية الميكانيكية ؟  النباتاتتلعب  -13

ن يذور النباتات تستطيع التوغ  لي أ رر المفا   الصخرية مما يفدي إلى تفكي  الصخور وإضعالها   ذل  تلعب ال 

الجذور الميتة نفس الدور  لعندما تتشبع يذور النباتات بالماء ي داد حجمها مما يفدي إلى ييادة الضرط على الصخور 

 ات الحالرة  لي تحطيم الصخور.اإلنسان والحيوان    من ذل  يضاا دور   وتحطيمها .

 

 تعمق سرير النهر .أو للحمولة النهرية دور في عملية الحت التي تقوم بها االنهار ؟  -70

وتفدي هذه  ي داد نشاط النهر لي عملية الحت نظراالستخدامه ما يحمله أو يجره من حمولة نهرية لي نحت الصخور،  

قاع النهر نظرا لدوران المياه ليها بحر ة دوامية وال تلبث أن تتحد هذه الحفر  البداية إلى إنشاء حفر وعايية ليالعلمية 

 شيئا لشيئا ، ليبدأ قاع المجرى بالتعمق . 

 

 نشأة أو تكون السهول الفيضية . -72

 تنشأ السهول الفيضية عندما يفيض أحد األنهار وتطرى مياهه المناطق التي تقع على يانبيه لتنخفض سرعة المياه مما

 يفدي إلى ترسيب ما يحمله من مواد منقولة ومع مرور ال من تتشك  هذه السهول نتيجة ترا م هذه الرواسب.

 

ويليام كما جاء في نظرية  الظاهرة الجيومورفولوجية أي الشكل األرضي متغيرة منذ النشأة األولى وتمر في مراحل -10

      ؟  ديفز

ألرضي متريرة منذ النشأة األولى وتمر لي مراح  الطفولة والشباب ) النضل  ( الظاهرة الجيومورلولويية أي الشك  االن 

 يم مرحلة الشيخوخة .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) الوحدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا (: الثاني ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلســــــا

 فرع) أ ( ---

 الطرق التي تتم من خاللها عملية التجوية الميكانيكية ؟ اذكر  --77

 تجمد المياه بين المفا   الصخرية . -  2     ترير أحجام الصخور بتعاقب الحرارة والبرودة -1

 التجوية الميكانيكية بتأيير الكاينات الحية . -3

 

 ؟اذكر المصادر التي يمكن االستعانة بها عند بناء قاعدة بيانات لألشكال األرضية  -0

  الصور الفضايية -د            الصور الجوية  -ج       الخرايط الطبوغرالية   -ب         الدراسة الميدانية   -أ
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 أذكر الوسائل المستخدمة في التعرف على األشكال األرضية ؟  -3

الصور الجوية              -3             الخرايط الطبوغرالية         -2                                       الدراسة الميدانية -7

 نظام تحديد الموقع العالمي  -5                      نظام المعلومات الجررالي       -4

 

 لعوامل التي تعتمد عليها مساحة الدلتا ألى نهر ؟ما ا -0

 مية  –*طاقة النهر    -وتتأير هذه الكمية بعوام  عديدة  منها  : *   كمية الرواسب التي تنتهي إلى الوسط المائي -أ

 . والعالقة هنا طرديةتصريفه من المياه .  

  

 عدم تغيير النهر لنقطة مصبه في الوسط المائي -ج    ار قاع الوسط المائي الذي تتطور فيه الدلتااستقر -ب

 ( عكسية  ) العالقة هنا هدوء البحر وضعف التيارات البحرية في منطقة المصب . -د

 م الرواسب التي  لما  انت األمواج والتيارات البحرية ضعيفة والبحر هاديا لي منطقة المصب  لما ساعدت على ترا 

 يلقيها البحر وعلى سرعة تكون الدلتا ونموها .والعكس  حيح إذ أن شدة التيارات البحرية تعم  على تشتيت الرواسب. 

 

 وضح دور عمليات التجوية في تشكيل سطح األرض ؟  أوأو  ؟وضح  آثار عملية التجوية في تشكيل سطح األرض  -5

 والنق  والترسيب بفع  عوام  التعرية . تكوين الحطام الصخري الاليم للنحت  -7

 العم  على بناء غطاء المفتتات بما لي ذل  مقطع التربة .  -2

  ثرة الثقوب والحفر والكهوا الصريرة لي الصخور .  -3

 .نشأة حطام  خري رسوبي عند قاعدة أي منحدر  -4

 

 

 نشأة المصاطب ؟وما أسباب تعمق النهر في الحت الرأسي  -0

، لعندما تترير هذه الظروا لتصبح أق  رطوبة مما  انت عليه ، األمر الذي يدلع  تيجة تغير الظروف المناخيةأما ن -1

اما لجانب واحد من الوادي أو النهر إلى تعميق مجراه مما يفدي إلى تخلف أشرطة من الرواسب الفيضية القديمة.  

 ماليمة لكال الجانبين.

ذ يعم  هذا العنصر على تجدد نشاط الحت الراسي ومن يم تعمق النهر لي سهله إ بسبب هبوط مستوى القاعدةأو  -2

 ) ا ثر العوام  شيوعا لي تطور المصاطب ( الفيضي القديم.

، مما يساعد على تجدد نشاط الحت الراسي وترك النهر  بسبب حدوث حركات رفع للمنطقة التي يجري فيها النهرأو  -3

 مصطبة نهرية. لسهله الفيضي القديم على هيئة

 

 

                                     وضح أثر علميتي األكسدة والتميؤ التي تحدث على الصخور ؟  -1

 األكسدة : –أ 

هو إتحاد األ سجين المذاب لي الماء أو لي الرالا الجوي مع مر بات الحديد  والمرنيسيوم والنحاس المويودة لي معادن   

نشأة نوع يديد وضعيف من الصخور  ومما يساعد على انتشار هذه العمليةهو  ثرة انتشار  الصخور ، مما يفدي إلى

 مر بات الحديد لي  خور القشرة األرضية  وييادة  نسبة األ سجين لي الراللين الجوي والمايي . 

 

 عمليات التميؤ ) اإلماهة ( . -ب

يفدي إلى ييادة حجمها ليص  إلى ضعفي الحجم األ لي  يقصد بها اتحاد الماء أو بخاره مع بعض معادن الصخور ، مما

. حيث تفدي ييادة حجم الصخر إلى ييادة الضرط على معادن الصخور المجاورة وبالتالي التسبب لي تكسرها .ومن 

 األمثلة على ذل  معدن االنهيدرات الذي يتحد مع الماء ليكون معدنا يديدا ذا حجم ا بر وهو الجبس 

  

 

 فهومي التحليل والتعليل في الدراسة الجيومورفولوجية من خالل التطبيق على أحد األشكال األرضية ؟ ميز بين م -7

التحلي  يقوم  بذ ر الخصايص القياسية للشك  األرضي ، أم التعلي  ليقوم على تفسير أسباب نشأة الشك  األرضي 

 والعمليات التي أسهمت لي تطورها .
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 عليها أنواع األشكال األرضية وأبعادها والناجمة عن الحت والنقل االريحي ؟ اذكر العوامل التي تتوقف  -9 

 تر ي  قوة الرياح قد ال يكون بنفس القوة -ج        ارتفاع الوايهة الصخرية  -ب            نوع الصخور -أ 

 

 قيقة ؟ اذكر مراحل تطوير السرير ) الصحاري الحصوية ( بفعل عمليات تذرية التكنوينات  الد -74

 تعرض السطح لعملية تذرية التكوينات الدقيقة -ب        سطح تختلط ليه التكوينات الدقيقة بالخشنة . -أ

 تخلف المواد الخشنة على السطح ونشأة السرير . -ج

 

 ؟  لعوامل التي تؤثر في التجوية ومناطق انتشارهااا -77

 ال من.  -4            انحدار سطح األرض -3               أنواع الصخور و ترا يبها  -2     المناخ         -1

 

                                                                                مما تتألف الحمولة النهرية. -70

سيوم  وهي ال تشك  إال تضم العنا ر  الة التي تمكن النهر من إذابتها  األمالح وبيكربونات الكال: المواد المذابة  –أ 

 نسبة قليلة من الحمولة النهرية  .

وهي الحمولة التي ال يستطيع النهر نقلها إال بطرق الدلع أو السحب أو القف  أو الدحرية .  : الحمولة المجرورة  -ب

 وت داد قوة النهر على القيام بهذه العملية خالل أوقات الفضيان 

التي تستطيع التعلق بالنهر طالما ظ  النهر متحر ا ، وهي تشك  القسم األ بر من  وهي المواد: الحمولة العالقة   -ج

 % من يملة المواد المنقولة . 96الحمولة النهرية ، وتقدر بما ي يد على 

 

 

 فيما يلي:  توضح انواع العالقا -73

ياح لي الصخور الضعيفة أ ثر تنشط الر  وضح العالقة التي تربط نوع  الصخور ونشاط الرياح في الحت والنقل ؟ -7

 من الصخور الصلبة .

 

معظم النشاط يتر   عند    ؟ونشاط الرياح في الحت والنقل  ارتفاع الواجهة الصخريةوضح العالقة التي تربط  -2

  .األي اء السفلي من الوايهة الصخرية . إذ أن الرياح ال تستطيع حم  الرمال إلى ارتفاعات عالية 

 

العالقة التي تربطهما أن أشكال المرتبة الثانية بعدما    بين أشكال األرض في المرتبتين الثانية والثالثة ؟ عالقةال وضح -3

 تظهر تتعرض إلى عوام  خاريية  و التي تتطور عنها أشكال المرتبة الثالثة .

 

خطوط الكنتور شديدة  نتإذا  ا     ؟ وضح العالقة بين أشكال خطوط الكنتور ونشاط العمليات الجيومورفولوجية -4

لالعام  قوي والصخر ضعيف ومستجيب لتأيير العام   ة )التعرج أي مسننة دل على شدة نشاط العمليات الجيومورلولويي

 ( والعكس  حيح

 

حجم  زيادة يفدي يتمثل ذلك في آلية التأثير حيث عالقة بين عملية التجوية الميكانيكية وعملية التميؤ ؟ وضح ال -5

لى ييادة الضرط على معادن الصخور المجاورة وبالتالي التسبب لي تكسرها لي عملية التميف ، وهذا يشبه لي الصخر إ

 تأييرها عام  تجمد الماء بين لوا   الصخور لي التجوية الميكانيكية .

 

 ثر من الصخور يكون تأيير عمليات التجوية لي الصخور القديمة أ؟  القة بين عمر الصخور ونشاط التجويةعوضح ال -0

 الحديثة ألنه ي داد ليها الشقوق والفوا   التي تسه  نشاط التجوية ليها .

 

: والعالقة هنا طردية لكلما ايدادت حجم المياه ايدادت الطاقة  والطاقة النهريةحجم المياه الجارية وضح العالقة بين  -7

 النهرية 

 

يستنفذ قسما من الطاقة النهرية من خالل عملية  : والطاقة النهرية شكل المقطع العرضي لقناة النهروضح العالقة بين  -7

 . "المقاطع العرضية النصف دايرية " االحتكاك وأق  أشكال المقاطع النهرية العرضية استنفاذا للطاقة 
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  بماذا تختلف خطوط الكنتور التي تمثل المرتفعات عن نظيرتها التي تمثل المنخفضات ؟  -70

مث  ) التالل    وتتزايد قيمتها نحو الداخل مغلقال أي مرتفع الشكل الحلقي تمثل خطوط الكنتور التي ) أ ( تأخذ  -1

 الهضاب ، المخاريط البر انية ( .

 

خطوط الكنتور إال أن قيم  ايضا  مغلقال اي منطقة منخفضة  الشكل الحلقي تمثل خطوط الكنتور التي ) ب (  تأخذ  

 لمخفضات ، األحواض على اختالا أنواعها ( مث  ) اتتناقص نحو الداخل 

 

؟ األودية النهرية وأراضي ما بين األودية من خالل خطوط الكنتور وضح كيف يمكن التعرف على  -72  

(   مع توييه الكتابة )  اختالا الترقيم ( . 8و  1تأخذ هذه األشكال شكلي الرقمين )    

 . نهري دل ذلك على واديلخارج لإذا  ان ترقيم خطوط الكنتور يت ايد نحو ا -1

 دل ذلك على أراضي ما بين األوديةأما إذا تناقصت قيم خطوط الكنتور نحو الخارج  -2

  

 ؟ المرتبتين األولى والثانية التي تنمتي  إلى األشكال ما العلوم التي تهتم بدراسة  -10

 ، والجيولي يا ، والبحار والمحيطات الجيولوييا علم 

         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوحدة االولى / وحدة الجيومورفلوجيا ( ): الثاني ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

 أعط مثاليين لكل مما ياتي   فرع) ب ( ---
 أشكال أرضية من المرتبة الثانية. -7

المنحدر القاري                         -¤        الر يف القاري -¤  قديمة   بقايا الكت  القارية ال -¤مرتفعات وسط أسيا        -¤

 مرتفعات الهماليا -¤       السهول الساحلية   -¤                 هضبة الد ن    -¤             سهول القاع    -¤

 

 أشكال األرضية من المرتبة الثالثة . -2

                     الللللللللتالل    -¤المنحللللللللدرات          -¤    الللللللللدلتاوات   -¤      ان الرملللللللللي   الكثبلللللللل -¤األوديلللللللة النهريللللللللة             -¤

 لمنخفضات  .ا    -¤السهول         -¤

 

، ) قللارة أسلليا ، أوروبللا ، ألريقيللا ، األمللريكتين ، أوقيانوسلليا؟  أعططط مثططالين علططى أشططكال اراضططية مططن المرتبططة االولططى -3

 والمحيط الهادي والهندي واألطلسي والمتجمد الشمالي . ( 

 

 الكثبان الرملية -2        حاري العرق الرملية   -7؟   أشكال اإلرساب الناشئة عن ترسب حمولة الرياح  -4

 إرسابات اللوس . -4                             النباك  -3

 

  أشكال أرضية  ناجمة عن عمليتي الحت والنقل الريحي -5

 ( .السرير أو العرق ) الصحاري الحصوية  -2                  الحماد أو الدروع )  الصحاري الحجرية(   -1

 الخدوش والثقوب والكهوا .-3

 

 الكثبان الطولية -ب             الكثبان الهاللية ) البرخان (  –أ ؟ انواع الكثبان الرملية  -2

 

 () األودية النهرية ، المنخفضات ، الكهوا ، التجاويف الصخرية : أشكال النحت -7 
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 ) الوحدة الثانية / وحدة الجغرافيا السياسية (: الثالث ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

 

 وضح المقصود بالمصطلحات والمفاهيم اآلتية :   أ ( 

هي مجموعة من األلراد الذين ينتمون إلى قومية أو أ ول عرقية تختلف عن األ   العرقي للرالبية  االقليات : -7

 .من سكان الدولة ىالعظم

 

 هو توييع السكان حسب أ ولهم القومية أو العرقية أو اللرة األم كيب العرقي )أالثني( : التر -2

 

وبمويلب هلذا االمتيلاي ال  ة العضوية لي مجلس األملن اللدولي هو امتياي يمنح للدول الخمس الكبرى دايم حق الفيتو : -3

 ينفذ أي قرار ال توالق عليه أي دولة من هذه الدول .

 

يقصد به قدرة الدولة على تولير احتياياتها باالعتماد على مواردها الذاتية ن وتحسب نسبة اال تفاء لذاتي : االكتفاء ا -0

 % .166× الذاتي من سعلة ما بقسمة اإلنتاج المحلي لتل  السلعة على إيمالي الطلب من تل  السلعة 

 

ل العالم الراغبة لي االنضمام إليها متى توالرت : هي منظمات تكون ليها العضوية مفتوحة لك  دو المنظمات الدولية -2

ليها شرط العضوية المنصوص عليها لي ميثاق المنظمة .والعضوية هنا ليست على نطاق يررالي معين ب  تمتد لتضم 

 عددا  بيرا من دول العالم.

 

هو ن اع ينشا بين الدول بسبب االنتقال غير المشروع عبر الحدود سواء  ان ذل  النزاع على وظيفة الحدود :  -2

 لألشخاص  أو البضايع أو األلكار .

 

:هي أحد لروع الجرراليا البشرية التي تهتم بتقييم الوين السياسي للدولة ، وذل  من خالل دراسة  الجغرافيا السياسية -7

 .لي الدولة وأيرها لي قوتها السياسية  و يفية تأيير تل  العوام  لي العالقات الدوليةالمقومات الجررالية الطبيعية والبشرية 

 

هي خطوط ترسم على خريطة تبين الرقعة األرضية التي تمارس ليها الدولة سيادتها  والدولة الحدود السياسية:    -8

المسطحات المايية التي تقع داخلها والرالا تتمتع وحدها بحق انتفاع واسترالل تل  الرقعة األرضية التي تمتد عليها و

 الجوي الذي يعلو أراضيها. 

 

هو إنتاج الدول العربية أو حصولها على مصادر الطاقة الاليمة لديمومة حياتهلا والمحالظلة عللى  أمن الطاقة العربي : -9

 هذه المصادر من االعتداء ، وإتباع سياسة ترشيد االستهالك .

 

: هي منظمات تضم لي عضويتها عدد محدد من الدول والتي يكون نطاق اختصا ها محدد  يةالمنظمات اإلقليم -74

  برقعة يررالية معينة بالمنظمات اإلقليمية

 

 يعني أن تكون   ميات المياه المستهلكة أو المطلوبة من الموارد المايية أ بر من الكميات المتوالرة.:  العجز المائي -11

 

يقصد به التولير المستمر الحتيايات  الوطن العربي من المياه لسد احتياياته لي مختلف  : بياألمن المائي العر -70

المجاالت ، وخا ة المن لية وال راعية والصناعية ، لتحقيق التنمية المستدامة ، لالماء هو المحرك الرييس للسياسات 

 االقتصادية وااليتماعية

 

 لقطر أو الدولة الواحدة لدولتهم ضمن حدودها السياسية المعرولةمصطلح يصف انتماء سكان ا:  القطرية  -73

 

هي الفرق بين الطلب واإلنتاج المحلي لمادة غذايية معينة والتي تقاس بالكميات المستوردة أو بقيمة  الفجوة الغذائية : -70

 .االستيراد بالعمالت الصعبة

 

 سكان لي الوطن العربي يميعهم على غذاء  اا ومتواين يعرا بأنه إمكانية حصول ال األمن الغذائي العربي : -72
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 أعط أسباب كل من اآلتية: ب( 

  .يؤثر انخفاض االكتفاء الذاتي في درجة األمن القومي العربي بشقيه الداخلي والخارجي  -7

لمرض والتشرد لانخفاض اال تفاء الذاتي تفدي إلى خلخلة األمن الداخلي ، إذ ينتشر لي المجتمع الفقر والجه  وا -أ

 والبطالة والسرقة .

و ذل  تفدي إلى ضعف األمن الخاريي للوطن العربي من خالل ترا م الديوان ودلع لواتير الشراء بالعمالت  -ب

الصعبة مما يخلق عج ا لي المي ان التجاري خا ة إذا  انت الدولة لقيرة وبالتالي ستتأير باأليمات االقتصادية 

 والسياسية العالمية . 

 

  .قلما تفصل الحدود السياسية فصال تماما بين الشعوب التي تنتمي ألصول عرقية مختلفة  -2

  ذل  بسبب االختالط والتداخ  بين سكان الدول المتجاورة لي  ثير من األحيان،  الحدود التي تفص  الدول العربية. 

  

 ؟بالتوسع ليضم دوالً كانت في حلف وارسوعلى الرغم من تالشي أسباب قيام حلف شمال األطلسي إال أنه أخذ  -3

 ألن الحلف  ان يري أن محاربة اإلرهاب تقتضي استمراريته باإلضالة إلى تخوله من ظهور عدو يديد ألوروبا .  

 

                      ، ؟         عجز المائي في الوطن العربي من أسباب السياسية ال وعوامل ادارية ال تعتبر -4

 . ومنع استن الها وترشيد استهال ها والحفاظ عليها بضعف القدرة على إدارة الموارد الماييةعلق تت:  عوامل إدارية -أ

 

تتعلق بسيطرة قوى خاريية على نسبة عالية من مصادر المياه السطحية لي الوطن العربي مما  :  عوامل سياسية -ب

 . الدول العربية المتجاورة والمشتر ة بالمياهضعف التعاون بين ، بإضالة إلى  يقل  حصص البلدان العربية من الماء

 

  

 ؟للحدود السياسية أهمية بين الدول  -5

 تحديد ملكية وسيادة الدولة وهو الررض األساس من إيجاد الحدود . -أ

 تولير األمن والحماية لها من االعتداءات الخاريية . -ب

 لضرايب والتجارة والدلاع وتوييع سكانها.تمكن الدولة من تنظيم نفسها داخليا من حيث: اإلدارة وا -ج

 تمنع من وقوع مشا   وخاللات حدودية . -د

 

 يعد القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية المهمة في الوطن العربي ؟  -0

 .ي تكوين النات  المحلي اإليمالي لي معظم أقطار الوطن العربي %   1.1 بنسبةمساهمته  -أ

 .من إيمالي األيدي العاملة %  36يشر  ما نسبته  -ب

  يعد المصدر الرييس لتولير المواد األولية للعديد من الصناعات التحويلية  الصناعات الرذايية .  -ج

 

                                        يحتاج صانعو القرار السياسي إلى التزود بالجغرافية السياسية . -1

لقة بالموارد الطبيعية والبشرية التي يمكن أن تكون اإلطار المريعي لصانعي القرار على تقدم للدولة معلومات المتعألنها 

 وضع السياسات االقتصادية واإلستراتيجية والعسكرية الداخلية والخاريية لتحقيق التطلعات قومية .

 

 .ن األحيانتقف الحدود السياسية عائقا في وجه استمرارية طرق المواصالت وسبل االتصال في كثير م -8

 عيق انتقال األشخاص واأللكار والمعلومات والمواد الخام والبضايع .ت ألنها 

 

                             أعطي حق النقض )الفيتو( للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية ؟  -9 

للدول  .عتراا بقوة  وتمي  الدول العظميمن أي  تحقيق هيئة األمم المتحدة بعض أهدالها والحفاظ على بقايها من خالل اال

 بريطانيا ، لرنسا  الصين (  ،روسيا ،الخمس المنتصرة لي الحرب العالمية الثانية وهي ) الواليات المتحدة األمريكية

 

 معين من الدولة؟  خطورة تجمع األقلية الواحدة في مكان -16

ألقلية ، وقد تقوم على أيرها حر ات انفصالية وتحررية بهدا تجمع األقلية لي مكان معين من الدولة على تقوية ا ألن

 .االستقالل
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 للموقع الجغرافي للوطن العربي أهمية في تحقيق األمن القومي العربي أوقات السلم والحرب ؟  -11

 ألن استرالل موقعه لي أوقات السلم يحقق أهمية  برى يجب أن تنعكس لتصبح قوة اقتصادية  برى ، و ذل  يمكن 

 استرالله لي أوقات الحرب لرايات السيطرة والتفوق العسكري .

 

                                                       ترتبط دول العالم مع بعضها في منظمات دولية أو إقليمية؟  -12

 . من أي  تحقيق التعاون وتحقيق مصالح الدول المشتر ة لي أحد المجاالت لي ظ  هذه التحالفات

 

 يشغل الوطن العربي موقعا جغرافيا استراتيجيا على خريطة العالم ألنه: -73

 ) آسيا ، أوروبا ، ألريقيا ( يقع عند ملتقي قارات العالم القديم الثالث -أ

 هي) الخلي  العربي،البحر األحمر، البحر المتوسط(  تتوغل في أراضيه ثالثة اذرع مائية -ب

أن إلى  ضالةأل، حيث يمتل  سواح  طويلة تط  على البحار و المحيطات بإ ة العالميةيشرف على أهم طرق المالح -ج

 يميع سواحلها دالئة و الحة للمالحة طوال أيام السنة مما أسهم لي إيجاد موانئ  الحة للمالحة .

 (وهي)يب  طارق ، هرم  ، باب المندب ، ومضايق تيران وقناة السويس يشرف على مضائق مائية مهمة -د

 

 

 يعد عامل السكان في الوطن العربي من أهم عوامل وحدة الوطن العربي الداعمة ألمنه القومي ؟  -14 

، مما يولر أيدي عاملة الستثمار الموارد الطبيعية ،  2664لعام % من سكان العالم تقريبا  5يشك  ما نسبته ألنه  -أ

 العسكرية الاليمة للدلاع عن سيادة الوطن .  والعم  لي القطاعات االقتصادية المختلفة ، ويشك  القوة

 ينتمي معظم هفالء السكان إلى أمة واحدة وقومية واحدة -ب

 

 

أسباب عدم إمكانية أو  ؟  بالرغم من شمولية أهداف جامعة الدول العربية إال أنها لم تتمكن من تحقيق أهدافها -72

 ؟ الجامعة العربية من تحقيق أهدافها 

 سيادة المصالح القطرية وتفضيلها على المصلحة القومية العامة  -ب                  ة لتطبيق القرارات .عدم ويود آلي -أ

عدم إعطاء الجامعة أي أهمية تذ ر لي الخطط التنموية  -د    االختالا لي ويهات السياسية للدول األعضاء  -ج

 السياسية لك  دولة .  

 

 .ل األفكار عبر الحدود باألمر المقلق لم يعد أمر التدقيق على انتقا – 10

ألن الدول لم تعد قادرة على منع انتقال األلكار والمعلومات خا ة بعد الثورة اإللكترونية التي شهدها العالم ،والتحكم بما  

يكمن أن يدخ  إليها من معلومات سواء عن طريق الكتب والصحف. حيث يمكن أن يدخ     ذل  عن طريق المحطات 

 يية وشيكة اإلنترنت وأيه ة الفا س والجوالت.الفضا

 

 يؤدي اختالف القوميات قي بعض الدول إلى ضعفها سياسيا ؟  -11

 ألن االختالا والتباين بين القوميات قد يفدي إلى قيام الحر ات انفصالية  ما حدث لي قبرص واالتحاد اليوغساللي 

 

 القتصار على األساليب القديمة؟ استخدام مستلزمات اإلنتاج في الزراعة وعدم ا -18 

 بهدا ييادة اإلنتاج ورلع المستويات اإلنتايية ال راعية لوحدة المساحة الم روعة .

  

يمكن أستثمار الموقع الفلكي للوطن العربي ؟ أو للوطن العربي أهمية في تحقيق التكامل االقتصادي  فلكيلموقع اللل -19

شماال مما يفدي إلى  38ينوبا و  2يمتد على مساحة واسعة بين دايرتي عرض  ألنه    ؟في تحقيق التكامل االقتصادي 

 تنوع المناخات السايدة ليه والذي أويد بدوره تنوعا لي اإلنتاج ال راعي . 

 

 

بسبب ويوده لي مناطق قريبة من سطح    يمتاز النفط العربي بانخفاض تكاليف االستخراج ونوعيته الجيدة ؟ -04

 تق  نسبة الكبريت التي يحتويها ويتمي  بكثالته العالية .و خفاض أيور العمالة نسبيا .األرض وبسبب ان
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 ) الوحدة الثانية / وحدة الجغرافيا السياسية (: الرابع  ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالســــــ

  فرع ) ا (فرع ) ا (  

 أذكر مزايا النفط العربي ؟  --77 

(  بسبب ويوده لي مناطق قريبة من سطح األرض  علل) كاليف استخراجه مقارنة مع الدول األخرىانخفاض ت -◙

 وبسبب انخفاض أيور العمالة نسبيا .

، ولذل  لإن تكاليف نقله تتناقص مقارنة مع  يمتاز النفط العربي بموقع متوسط بالنسبة للدول الصناعية المستهلكة -◙

 مصادر النفط األخرى .

 آبار النفط العربي . غزارة -◙

 نوعية النفط الجيدة حيث تقل نسبة الكبريت التي يحتويها ويتميز بكثافته العالية .  -◙

 وقوعه بالقرب من الممرات المائية المهمة -◙

 

 

                                                                    معوقات األمن القومي العربي . اذكر -2

 ضي  وترليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية الشاملة .تف -أ

 الفردية لي اتخاذ القرارات واالبتعاد عن العم  الجماعي والمفسسية لي العم  والديمقراطية لي اتخاذ القرارات . -ب

 ربي . االختاللات العقايدية والفكرية لي النظم االقتصادية والسياسية المنتشرة لي الوطن الع -ج

 أيياد تبعية معظم أي اء الوطن العربي للعالم الخاريي اقتصاديا وسياسيا . -د

 

                                                    األسس التي تقوم  عليها المنظمات اإلقليمية . ما  -3

 األطلسي أساس أمني  حلف شمال   -ب              أساس قومي  جامعة الدول العربية.  -أ

 أساس اقتصادي  منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط -د        أساس ديني  منظمة المفتمر اإلسالمي.  -ج

 

 

      .                                                                        .                                                                        منظمة دول عدم االنحيازأهداف أهداف اذكر اذكر   -4

 إحدى الدول الكبرى غضوا ليه . عدم االنضمام إلى حلف عسكري تكون --أأ

 عدم االرتباط باتفاق ينايي مع دولة من الدول الكبرى . -ب

 عدم السماح لدولة  برى بإقامة قواعد عسكرية على أراضي الدولة المنحاية . -ج

  تشجيع السياسيات المستقلة القايمة على تعايش النظم السياسية وااليتماعية المختلفة -د

 

 

 وضع معايير للتجارة بين الدول األعضاء . -أ      ؟ منظمة التجارة العالمية  أهدافاذكر  -2

 ح  الن اعات التجارية بين الدول األعضاء -ج            مناقشة قوانين التجارة الحالية والمستقبلية -ب

 

 

                                                                                                                                 أهداف قيام منظمة المؤتمر اإلسالمي.اذ ر -0

 إحياء التراث اإلسالمي والعم  على نشره . -ب           إرساء أسس التعاون والتعاضد بين دول األعضاء. -أ

 تعليم اللرة العربية لي األقطار اإلسالمية قاطبة لتعميق لهم المسلمين للقران . -ج

 الدلاع عن قضايا المسلمين لي العالم . -د

 

إيالة مظاهر التنالس بين  -ب       تحقيق تجارة حرة بين األعضاء . -أ ؟ ؟     التجارية لألتحاد األوروبي . األهدافاذكر  -1

 إيالة الحواي  الحدودية أمام حر ة األعضاء واألشخاص -ج  األعضاء.

 

 .في الوطن العربي  مقومات الصناعةاذكر  -7

                        ويود سوق استهال ية واسعة. -ج                 وال .رؤوس األم -ب                     األيدي العاملة   -أ

 توالر مصادر الطاقة والمواد الخام ال راعية والمعدنية . -د

                                                                                                                أذكر أبرز المنظمات اإلقليمية في العالم؟ أذكر أبرز المنظمات اإلقليمية في العالم؟  -99
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للنفط ) أواب  ( -3        االتحاد األوروبي  -2     يامعة الدول العربية  -7

 حلف شمال األطلسي ) الناتو (  -5                 منظمة المفتمر اإلسالمي -4

 

  وسائل وتقنيات لالستفادة من مياه األمطار اذكر -74

 اه البحر المالحة أو الينابيع شبه المالحة . تحليه مي -ج      الحصاد المايي. -ب     االستمطار. -أ

 

  أذكر المقومات اإلستراتيجية التي يتم من خاللها تحقيق األمن القومي العربي ؟  -77

 الموارد االقتصادية . -4                      السكان -3                     الحدود -2         الموقع  -1

 

 فيا السياسية ؟ بين أهمية دراسة الجغرا -12

 .تقدم للدولة معلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبشرية التي يمكن أن تكون اإلطار المريعي لصانعي القرار  -أ

 .تقدم المعلومات التاريخية المتعلقة بدراسة الدولة ، وتحلي   يفية نموها  - ب

 .تسهم لي رسم مالمح المستقب  للوحدات السياسية  - ج

 م لي تع ي  األمن الوطني واألمن القومي والسالم العالمي .تسه - د

 دراسة الن اعات والصراعات العسكرية لي العالم ، وتقديم اقتراحات وحلوال لهذه المشكالت -و

 

  ؟اذكر المعوقات اإلدارية واالقتصادية النخفاض إنتاجية الوطن العربي من المحاصيل الغذائية األساسية -73

 اتجاهات السياسة ال راعية  السياسة السعرية والتسويقية . -ب              لحكومية .السياسات ا -أ

 

                                                                                                   اذكر مصادر الطاقة . -70

 ة الرياح  والمياه وحرارة يوا األرض .: مث  الطاقة الشمسية ، وطاق مصادر الطاقة المتجددة -أ

 : مث  النفط ،  والراي الطبيعي والفحم الحجري . مصادر الطاقة غير المتجددة -ب

 

 المشاكل التي يعاني منها قطاع الرعي في الوطن العربي .  -72

 إلى مهن أخري .تحول معظم البدو من مهنة الرعي  -               إهمال الحكومات العربية لقطاع الرعي . -

 لي سنوات الجفاا .اتناقص الرطاء العشبي وذل  لتو -    هالك أعداد  بيرة من الحيوانات بسبب األمراض . -

 

 

 .                          صنف دول العالم إلى مجموعات  بناء على التنوع القومي فيها    -72 

 عليها  الدول العربية مثال ية عرقية  الدول التي تسيطر عليها أغلب :  المجموعة األولى -أ 

 : الدول التي تسيطر عليها األقلية العرقية  ما لي دولة ينوب إلريقيا حيث سيطرت األقلية البيضاء  المجموعة الثانية -ب

 : وتضم الدول التي تحتوي على تواين عرقي بين مجموعتين عرقيتين مث  بلجيكا  المجموعة الثالثة -ج

 : وتضم الدول التي تحتوي على عدد  بير من األقليات ، مث  الواليات المتحدة األمريكية . رابعةالمجموعة ال -د

   

 ؟فرق بين االقاليم الجغرافي واالقاليم السياسي   -11

 اإلقليم السياسي ) الدولة ( اإلقليم الجغرافي

وحدة طبيعية تشم  مساحة  بيرة من سطح  -1

 األرض 

 ذو مساحة محدودة رقعة من  نع اإلنسان و

 واضح المعالم وله حدود محددة  غير محدد بصورة دقيقة  -2

عرضة للترير سواء من حيث : حدوده ومساحته وشكله وعالقاته  بات العوام  الجررالية ثيابت ب -3

 الداخلية والخاريية 

يفتقر للمعلومات واإلحصاءات الدقيقة  -4

 ن دولةوالشاملة حيث يمكن أن ينتشر لي أ ثر م

 تتوالر عنه معلومات والية ومتكاملة

 حديث حيث  نشأ بعد نشوء الجماعات السياسية قديم قدم الطبيعة . -2
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 أذكر المجاالت التي تتناولها ) تدرسها (الجغرافيا السياسية ؟  -18

 .الدولية  التنظيمات السياسية  ج       التر يب الداخلي للدولة  -ب الدولة  كيان سياسي متكام    -ا

 األسس الجررالية التي ترتك  عليها العالقات الخاريية بين    دولة وأخرى أو بين إحدى الدول والمجتمع الدولي   -د

 .الحدود السياسية بين الدول من حيث أنواعها وأشكالها ومراح  تطورها  -و

 .األسس الجررالية للن اعات الدولية السياسية والعسكرية  -ي

 

الشعور باإلقليمية لدى  أو فسر تناميلدى الجماعات واألفراد؟ ل التي تزيد أو تنامي من الشعور باإلقليمية العوام -19

   ؟ الجماعات واألفراد

 السياسات الحكومية غير متواينة تجاه األقاليم. -ج ضعف وساي  الموا الت وسب  االتصاالت. -ب  الع لة الجررالية. -أ

 روات بين األقاليم ومناطق الدولة الواحدة .التوييع غير العادل للث -د

 

 اهداف جامعة الدول العربية . -04

 عدم اللجوء إلى القوة لفض الن اعات بين الدول األعضاء  -ب  منها بسيادتها  المساواة بين الدول األعضاء واحتفاظ  -أ

 اعتداء  إلى ايتقديم المساعدات الاليمة إذا تعرضت إحدى دول الجامعة   -ج

 تعاون الدول العربية لي الشفون االقتصادية والمالية وااليتماعية والصحية وشفون الجنسية والثقالة .  -د

 

 ؟العوامل التي تؤثر على طبيعية العالقات بين القوميات المختلفة في الدولة التي يعيشون فيها  -07

     تنامي الوعي القومي أو العرقي بين الشعوب . -2              تطبيق القواعد الديمقراطية ىطبيعة نظام الحكم ومد -1

 مدى استيعاب المجتمع لألقلية . -5      الموقع الجررالي لألقلية  -4   التجمع والتشتيت الجررالي لألقليات   -3

 

 سم األحواض النفطية الرئيسة في الوطن العربي؟  -22

 وله امتداد مع حق  ) نفط شاه ( لي إيران .  العالمي% من اإلنتاج النفطي  2حوض شمال العراق يسهم في  -7

أغني األحواض ويعد  % من اإلنتاج النفط العالمي22حوض الدول العربية المطلة على الخليج العربي  ويسهم في  -0

  بري تشترك به إيران مع دول الخلي  العربي . –وتمتد حقوله على أراضي سبع دول وهو حوض بحري  النفطية العالمية

 ومساهمته لي اإلنتاج النفطي العربي محدود  وهو أ رر األحواض النفطية حوض سيناء وحوض السويس -3

 وترلب عليه  فة التشتت . وهو األحداث إنتايا واألق  احتياطا حوض الشمال األوسط األفريقي -0

 

   ؟أذكر اآلثار السلبية للحدود السياسية في حياة الدول -03

 ياسية عايقا لي ويه استمرارية طرق الموا الت وسب  االتصال لي  ثير من األحيانتقف الحدود الس -أ

 .تقف لي ويه التطور االقتصادي وااليتماعي والثقالي للمناطق الحدودية  -ب

 .تعيق االسترالل الفعال لموارد الواقعة لي المناطق الحدودية بين الدول  النفط والمياه الجولية والمعادن  -ج

 .ن عملية تعديلها تكون  عبة وإمها،ية الدايمة التي تكتسبها بعد ترسالصف -د

 .تستخدم الحدود السياسية للسيطرة على بعض الشعوب عن طريق توييعها وتشتيتها لي وحدات سياسية مختلفة   -ز

 

 اذكر أربعة من المقترحات لتحقيق األمن الغذائي العربي. ؟ -00

 ذايية بهدا تضيق الفجوة الرذايية واالقتراب من اال تفاء الذاتي .وضع أهداا مشتر ة للتنمية الر -◙

 إسهام الدول العربية النفطية إسهاما عينيا للدول العربية ال راعية .   -◙

 ضمان حرية تبادل الحا الت الرذايية بين الدول العربية . -◙

 استرالل الثروة السمكية الكامنة لي المياه العربية . -◙

 

 ؟ انخفاض اإلنتاجية الزراعية في الوطن العربيلمعوقات الطبيعية التي تؤدي إلى اذكر ا -02

 تردي إنتايية التربة بسبب برام  اإلدارة الضعيفة . -◙     .استرالل األراضي بشك  غير  اا   -◙

 محدودية مصادر المياه المستخدمة لي الري . -◙                انحسار األراضي الرعوية. -◙

 

 

 



 

 14                                     4777047770                                                                                                                         البطران   أحمد محمد

 ) الوحدة الثانية / وحدة الجغرافيا السياسية (: الرابع ـــؤال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــال

 أعط مثاليين لكل مما ياتيفرع ) ب(  

 (لرنسا  ، ايطاليا  ، ألمانيا ، هولندا ، بلجيكا  )   دول اعضاء في االتحاد االوروبي -7

اندونيسيا ، إيران ، العراق ، الكويت ، السعودية ، األمارات العربية ، لبيبا ، الج اير ،  )  وبكاعضاء في منظمة ا -0

 (نيجيريا ، لن ويال 

  

سوريا ، العراق ، الكويت ، قطر  األمارات ، السعودية ، مصر ،  )اوابك : األقطار العربية المنتجة والمصدرة للنفط -3

 لبيبا تونس ، الج اير ( .

 

  وريا ، اليمن ، االردن ل عدلت حدوها ؟ دو -4

  

 ي يرة أبو موسى ، وطنب الكبرى  وطنب الصررى ؟أعط مثالين لجزيرتين تحتلهما إيران في الخليج العربي -2

 

 غيانا الفرنسية ، تايوان ،الفاتيكان  ؟   دول غير أعضاء في هيئة األمم المتحدة -2

 

  قبرص واالتحاد اليوغساللي .  يات وأدت إلى ضعفها سياسيا واقتصاديا.  ؟ أعط أمثلة على دول تختلف فيها القوم -7

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   
 ( 0،  3،  0،  7اكتب ماتمثله األرقام )  -1

 نهررييسي  -4الحوض االعلى           -3الحوض االوسط        - 2مرحلة االسف       -1

  46مقداره  مامقدار القاصل الرأسي بين كل خط والذي يليه في الشكل ؟ -0
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    ( في الشكل ) أ ( ونوع العالقة التي تمثلها درجة الحرارة واالمطار ؟( في الشكل ) أ ( ونوع العالقة التي تمثلها درجة الحرارة واالمطار ؟  33،،  00ما درجة التجوية التي تمثلها ) ا ، ما درجة التجوية التي تمثلها ) ا ،   --77

  هنا طردية هنا طردية ، والعالقة ، والعالقة ضعيفة ضعيفة   --33معتدلة معتدلة   --22شديدة   شديدة     --11

 

    ( في الشكل ) ب ( ونوع العالقة التي تمثلها درجة الحرارة واالمطار ؟( في الشكل ) ب ( ونوع العالقة التي تمثلها درجة الحرارة واالمطار ؟  33،،  00ما درجة التجوية التي تمثلها ) ا ، ما درجة التجوية التي تمثلها ) ا ،   --77

  شديدة   ، والعالقة هنا عكسية شديدة   ، والعالقة هنا عكسية   --33معتدلة معتدلة   --22ضعيفة ضعيفة   --11

 

                                                                      

 

 

 ادرس الشكل المجاور ، ثم أجب عن األسئلة اآلتية : 

 ( 4،  3،  2،  1لحطام التي تشير أليها أرقام ) ما اشكال ا -أ

  ما نوع التجوية التي نشأت عنها تل  األشكال؟  التجوية الميكانيكية -ب

 

 

 
 

 شظايا
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