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 عمم دراسة أشكال سطح األرض:  ثالثةالوحدة ال

 دراسة أشكال سطح األرضفصل األول : ال 

 ة أشكال سطح األرضأواًل : عمم دراس

  بالجيومورفولوجيا.ح المقصود س : وض  

 

 

 ؟ الجيومورفولوجية  يتم بدراستياما الموضوعات التي تس : 

، كقياس درجات انحداره وأبعاد الشكل األرضي ومساحتو والتوزيع  ( شكل سطح األرض ومظيره العام  أ 
 الجغرافي لظاىرات سطح األرض.

، كمراحل تكّونيا والظروف الُمناخّية التي شّكمتيا والحركات التكتونّية  كال األرضية( تمييز الظاىرات األش ب 
 التي أّثرت في ُبنية صخورىا.

نت فيو ، والمراحل التي مرت بيا ج  حتى وصمت  ( دراسة العمر النسبي لمظاىرات من حيث الزمن الذي تكو 
 مستقبًًل. لشكميا الحالي ، والتنبؤ بالمتغّيرات التي ستطرأ عمييا

 ـ العوامل المحد دة ألشكال سطح األرض7

، بل ىو  ن خًلل مرحمة زمنّية واحدةإن المظير العام ألشكال سطح األرض التي نشاىدىا اليوم لم تتكوّ  
ة نت في أزمنة مختمفة وتحت ظروف وعمميات طبيعّية متباينة وما زالت مستمرّ تعاقبة عدة تكوّ نتيجة لمراحل مُ 

 .لغاية اآلن

 ؟تضاريس سطح األرض من منطقة ألخرى  ما أسباب اختالف :  س

 زمن تطّور تشكيل التضاريس.ج  (     القوى التي تشّكل التضاريس.ب  (      .خصاص الصخور(    أ 

 

 

  GEOىو العمم الذي يدرس أشكال سطح األرض ، وىي كممة يونانّية مكّونة من ثًلثة أقسام ىي : 
 وتعني : عمم.  Logoyالشكل  و  Morphoرض  و وتعني : األ
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 :  خصاص الصخور (    أ

بة وتعتمد صًل،  ر نوع الصخر من حيث الصًلبة والتركيب الكيميائي في نمط األشكال األرضّيةيؤثّ   
ما كانت نسبة المعادن الصمبة في الصخور عالية زادت فكمّ ،  نة لياالصخور عمى صًلبة المعادن المكوّ 

التي لدييا قدرة  والجرانيت البازلت والصخور الناري ة مثل،  ، كالظروف الجوّية مقاومتيا لمعوامل الخارجية
 ر الجيري والرممي.، كالحج الصخور الرسوبي ةعمى مقاومة العوامل الجوّية من  أكبر

 ح العالقة بين صالبة الصخر ومقاومة العوامل الجوي ة.صغ تعميًما يوض   س :

ة ، معوامل الخارجية ، كالظروف الجّويكمّما كانت نسبة المعادن الصمبة في الصخور عالية زادت مقاومتيا ل 
 .ة العوامل الجوّيةالتي لدييا قدرة أكبر عمى مقاوم والصخور الناري ة مثل البازلت والجرانيت

يقاومة الصخور الرسلماذا تقل م   س :  ؟ ةوبي ة لمعوامل الجو 

 سب الصخور صًلبة ومقاومة لمعوامل الجوية.بسبب عدم احتوائيا عمى المعادن التي تُكْ  

 : ( القوى التي تشك ل التضاريس ب 

درىا من باطن األرض ، مص عوامل باطنة قسمين :تنقسم القوى التي تشّكل تضاريس سطح األرض إلى  
 تحدث فوق سطح األرض. خارجي ةوأخرى 

 ــ القوى الداخمي ة :  7

طمق عمييا تتمّثل في الحركات التي تحدث في باطن األرض ، كالزالزل والبراكين والصدوع وااللتواءات ، ويُ   
، فتحاول الخروج  يدةصيرة شديدة الحرارة تقع عمييا ضغوط شدنْ نتيجة وجود مواد مُ وتحدث  ، عوامل البناء

الجبال  مثل،  دةتعدّ وينشأ عن ىذه الحركات أشكال أرضّية مُ  ، ، عمى سطح األرض من أّي منفذ تجده
 مثل،  في إثيوبيا والجزر البركانّية بحيرة تانا مثل،  والبحيرات البركانّية كسالسل الجبال األندونيسي ة البركانية

 مثل ، والينابيع الحارةفي البادية الشمالّية األردنّية  ة البازلتي ةالحر   مثل،  ات البازلتي ةجزر كناري والحر  
 حمامات ماعين في األردن.
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ح المقصود بكل من اآلتي :   س : وض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ح ذلك. ، مجموعة من الفوائدعمى الرغم من اآلثار التدميري ة لمبراكين إال أن ليا س :   وض 

 .ة األرضّية وتكوين الجبال واليضاب والسيولد القشر تعمل عمى تجدّ  أ ـ

 .خروج الضغط والحرارة من باطن األرض ب ـ

إضافة إلى فوائدىا االقتصادّية كتوفير أجار األلماس ذات القيمة التجارّية العالية وتكوين صخور البازلت  ج ـ
 وتوفير تربة عالية الخصوبة تستغل في النشاط الزراعي.

 القوى الداخمية ) الباطنية ( 

 ىي الحركات التي تحدث في باطن األرض ، كالزالزل والبراكين والصدوع وااللتواءات. 

 الجبال البركانية 

مت حول ىي مخاريط ذات جوانب ُمنحدرة تشّكمت من المقذوفات والمصيورات البركانية المزجة التي تراك 
 فوىة البركان كسًلسل الجبال األندونيسّية.

 أشكال األرض البنائية 

 ىي األشكال الناتجة عن االىتزازات الزلزالية أو الثورانات البركانية أو الصدوع وااللتواءات.  

 أشكال اإلرساب 

السيول  مثلة ىي األشكال األرضية التي تنشأ عن تراكم ما عممت عمى تفريغو العوامل الجيومورفولوجي 
 الفيضية والدلتاوات والمراوح الفيضية وركامات الرواسب الجميدية والبحرية.

 الحر ة البازلتية 

سطوح خشنة سوداء ناتجة عن انبعاث الًلفا بشكل مائع جدًا وتحّوليا إلى كتل صخرية وتعّرضيا  
 مالّية األردنّية.الحّرة البازلتّية في البادية الش االمثمة عمييالعوامل التجوية ، ومن 

 



قيصر صالح الغرايبت: األستاذ  اعداد                        الجغرافيــــــــــــــــــــــا في األكاديمي                              5  
 
 

ــ   من األشكال األرضية الناتجة عن الحركات اإللتوائّية وعن الحركات الصدعّية كما تنشأ مجموعةـ ــ

 أعمى قمة جبمية في العالم قمة إيفرستنشأت  فمثاًل ،  ، كالسًلسل الجبمية الكبرى واليضاب ( االنكسارّية )
 ( م 424 - )، البحر الميت  ، بينما نشأت اخفض نقطة عمى اليابسة نتيجة حركات تكتونّية ( م 8848 )

 نتيجة حركة صدعّية باطنّية.

، كاألنيار والرياح والجميد واألمواج والمياه الجوفّية التي  العوامل الجيومورفولوجي ةىي :  القوى الخارجي ةــ 2
، فينتج عنيا  وتعديميا أشكال سطح األرض األصمي ةل معالم سطح األرض من خًلل حت تعمل عمى تشكّ 
  .سطح األرض غير األصمية أشكالسم أشكال جديدة بإ

ح المقصود بالعوامل الجيومورفولوجي ة.  س : وض 

 

 

ح  .العوامل الداخمية والعوامل الخارجية بتشكيل معالم سطح األرضس : بي ن دور كل من    أو س : وض 
 .سطح األرضل العالقة بين العوامل الداخمية والعوامل الخارجية الم شك مة

، فأي مظير  بشكل تكامميبتشكيل معالم سطح األرض  داخمية والعوامل الخارجيةالعوامل التعمل كل من   
، فالعوامل الداخمّية تعمل أساًسا عمى إنشاء البناء  تضاريسي تراه أمامك ما ىو إال نتيجة عمل مشترك

يأتي  ، ثم   الداخمي وتشكيل تضاريس القشرة األرضية سواء بحركة التوائية أو انكسارّية أو بالنشاط البركاني
 دور العوامل الخارجّية التي تقوم بعمميات التعديل والتشكيل لتمك األشكال.

 أنظر الشكل اآلتي والذي يمث ل العالقة بين العوامل الداخمية والخارجية في تشكيل معالم سطح األرض :ــ 

 

ىي القوى الخارجية مثل األنيار والرياح والجميد واألمواج والمياه الجوفّية التي تعمل عمى تشّكل معالم سطح األرض من 
 أشكال سطح األرض غير األصمية.سم ، فينتج عنيا أشكال جديدة بإ أشكال سطح األرض األصمي ة وتعديمياخًلل حت 
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 .ا ىذه التضاريسمت خًللييعني طول الفترة الزمنية التي تشكّ :  ر تشكيل التضاريسزمن تطو  (   ج

 أو أشكال سطح األرض ؟مكن معرفة العمر النسبي لمظاىرات ي  س : كيف 

ل التضاريس غالًبا ، وتتشكّ  نوعية الرواسب وطبيعة التصريف النيري واختًلف المظير العام ليامن خًلل   
ألرضية أو ، كاالنييارات ا بسبب أحداث طبيعية مفاجئةحياًنا يحدث تشكيل سريع ا ، لكن ببطء شديد

 .الفياضانات أو الزالزل

 أدوات الدراسة الجيومورفولوجي ة ـ2

 : تعتمد الدراسة الجيومورفولوجّية عمى 

 .مياالجيومورفولوجّية التي تشكّ والعمميات  ـ2.        خاصة بأشكال سطح األرضوفرة المعمومات الـ 7

 ولوجي ة ؟التي تعتمد عمييا الدراسة الجيومورف المعموماتس : ما مصادر 

 .لمبيانات الجيومورفولوجّية العمل الميداني المصدر األساسعد يُ   : الدراسة الميداني ة(   أ

 في الدراسات الميدانية ؟يقوم الباحث الجيومورفولوجي  س : ما الميام التي

 ، كدرجات االنحدار واألطوال ومساحة الشكل األرضي. جمع القياسات ـ7

 كة المواد األرضية.متابعة ورصد وتسجيل حر ـ 2

الخاصة منطقة الدراسة باستخدام األجيزة  تحديد االتجاىات والمسافات والمناسيب لمظواىر الجيومورلوفّية فيـ 3
 بذلك.

  : الخرائط (  ب

 .ط عن الزيارات والعمل الميدانيئغني الخراقد ت   س : عمل :

 .العديد من التفاصيل لمعالم سطح األرضألنيا ُتظير  

 أنواع الخرائط التي ت ظير العديد من التفاصيل لمعالم سطح األرض.أىم د س : عد  

 التربة.خرائط  ـ3 .           الجيولوجيةالخرائط  ـ2 .          الخرائط الطبوغرافيةـ 7 
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ح المقصود بكل من اآلتي :   س : وض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تية :اآل الطبوغرافية احسب قيمة الفاصل الرأسي في الخريطةس : 

 

 الخرائط الطبوغرافي ة 

بمقاييس رسم ىي الخرائط التي تظير عمييا ظاىرات سطح األرض الطبيعّية والبشرّية ، ويتم رسميا  
، كما أنيا تمّثل عنصر االرتفاع عن طريق خطوط  إلظيار أكبر قدر من تفاصيل سطح األرض كبيرة

الخطوط  تصل بين المناطق المتساوية في االرتفاع عن مستوى ثابت ىو مستوى سطح البحر وتُعرف ىذه
 بخطوط  الكنتور.

 خطوط الكنتور   

ىي الخطوط التي تصل  أو ىي خطوط وىمية توضع عمى الخرائط لمداللة عمى االرتفاعات المتساوية 
 بين المناطق المتساوية في االرتفاع عن مستوى ثابت ىو مستوى سطح البحر في الخرائط الطبوغرافّية. 

 الفاصل الرأسي

( ،  ٔ) عدد الخطوط بينيما  +  ÷ي كنتور متتاليين في الخريطة الطبوغرافّية ىو فرق االرتفاع بين خط
، وىذا الفاصل يجب أن يكون ثابًتا عمى الخريطة الطبوغرافّية الواحدة ، ولكنو متغّير من خريطة ألخرى 

، وكّمما   ٔ:ٓٓٓٓ:م عمى خرائط بمقياس  ٕٓأو   ٔ:ٓٓٓ:ٕم عمى خرائط مقياس  ٓٔفقد يكون 
 المقياس َكُبرت قيمة الفاصل.َصُغر 
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 الخطوات اآلتية : ب ساب قيمة الفاصل الرأسي نقوملح

) عدد الخطوط بينيما  ÷نضع القانون وىو : الفاصل الرأسي = الفرق بين خطي كنتور رئيسيين متتابعين 
 +7 ) 

 ( 7+  3)  ÷ 700 – 200الفاصل الرأسي = 

                =700 ÷ 4 

                =25 

 مكن استخالصيا نتيجة دراستنا وتحميمنا لخطوط الكنتور ؟ التي ي  س : ما الدالالت 

يدل عمى أنيا منطقة  تباعدىاو شديدة االنحداريدل عمى أنيا منطقة  تقارب خطوط الكنتور في الخريطة ـ7
 قميمة االنحدار.

 : ، ثمَّ اجب عن االسئمة التي تميو انظر الشكل اآلتيـ 

 
 منطقة شديدة االنحدار ) وادي (.  ؟ 2( في الشكل  ــ ما الذي يمي ز المنطقة ) أ 

 تقاربة.مُ ؟   7ــ بماذا تتمي ز خطوط الكنتور عند النقطة ) أ ( في الشكل  

 منطقة سيمية ) منبسطة ( انحدارىا بسيط.  ؟ 2ــ ما الذي يمي ز المنطقة ) ب (  في الشكل 

 تباعدة.مُ   ؟ 7في الشكل   ــ بماذا تتمي ز خطوط الكنتور التي تمث ل المنطقة ) ب (

، بينما تتزايد قيم االرتفاع نحو الداخل و  غمًقاحمقيًّا م  شكًًل  تأخذ أرضيًّا رتفًعام  مّثل خطوط الكنتور التي تُ  ـ 2
 .وتتناقص القيم نحو الداخل غمًقام  حمقي ا تأخذ شكًًل ف نخفًضام  خطوط الكنتور التي تمّثل 
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 ن االسئمة التي تميو :ـ انظر الشكل اآلتي ، ثمَّ اجب ع

 
 غمًقا وتتزايد القيم نحو الداخل.تتخذ شكًًل حمقيًّا مُ   ؟) أ ( ــ ما شكل خطوط الكنتور في الشكل 

 غمًقا وتتناقص القيم نحو الداخل.تتخذ شكًًل حمقّيا مُ   ؟) ب ( ــ ما شكل خطوط الكنتور في الشكل 

 ؟ ؟ ولماذا ل منخفًضا، وأييما يمث   ل مرتفًعاــ أييما يمث  

 ألن خطوط الكنتور تتخذ شكًًل حمقيًّا مغمًقا وتتزايد قيم االرتفاع نحو الداخل. رتفًعام  يمّثل (  أ   الشكل )

 ألن خطوط الكنتور تتخذ شكًًل حمقيًّا مغمًقا وتتناقص القيم نحو الداخل. م نخفًضايمّثل ب (   الشكل )

 متر. ٓٓٔ ؟) أ (  ــ ما منسوب أقل المناطق انخفاًضا في الشكل

 متر. 0ٓٓ) ب ( ؟ ــ ما منسوب أكثر المناطق ارتفاًعا في الشكل 
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 م.700نخفًضا بفاصل رأسي قيمتو ل م  خطوط تمث   5رتفًعا وخطوط كنتور تمث ل م   5ــ ارسم 

 رتفًعاالشكل ) أ ( يمث ل م  

 
 

 

 

 الشكل ) ب ( يمث ل منخفًضا
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و  7الرقمين )شكل  من خًلل أشكال خطوط الكنتور التي تأخذ واألراضي ما بين األودية األوديةتظير ـ 3
 تناقص القيم نحو الخارج، في حين  مؤشرًا لوجود األودية نحو الخارج ( وي ع د تزايد قيم خطوط الكنتور  8

  ة ) مناطق ما بين األودية (.ىذه األودي بينخطوط تقسيم المياه  يدل عمى

 ـ انظر الشكل اآلتي ، ثمَّ اجب عن االسئمة التي تميو : 

 
   حد د الوادي النيري عمى الشكل.ــ 

  الجانب االيمن.  الوادي أكثر انحداًرا ؟ أي جانبي ــ

   حد د خط تقسيم المياه عمى الشكل.ــ ـ

   احسب قيمة الفاصل الرأسي.ــ ـ

 ( 7) عدد الخطوط بينيما +  ÷الرأسي = الفرق بين خطي كنتور رئيسيين متتابعين الفاصل 

 ( ٔ+  4)  ÷ ٕٓٓ – ٓ:ٕالفاصل الرأسي = 

                =:ٓ ÷ : 

                =ٔٓ 
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 س : ماذا تمث ل خطوط الكنتور في األشكال اآلتية : 

 الشكل الثاني                       األول      الشكل                           

 
 ألن قيم خطوط الكنتور تتناقص نحو الداخل. أرضًيا انخفضً م  يمّثل ــ الشكل األول : 

 ألن قيم خطوط الكنتور تزداد نحو الداخل. رتفًعا أرضًيام  يمّثل ــ الشكل الثاني : 

 ( تقنية االستشعار عن ب عد ج

 ر عن ب عد ؟س : ما مصادر معمومات تقنية االستشعا

 .رىا وتوّفر وسائل تحميمياية والمرئيات الفضائّية في حال توفّ عد الصور الجوّ تُ  ـ7

 .حاسوبّية من أىم مصادر المعمومات لمدراسة الجيومورفولوجّيةالبرمجيات الجيزة و األ ـ2

 عد ؟  أو س : ما م مي زات تقنية االستشعار عن ب   س : بماذا تتمي ز تقنية االستشعار عن ب عد ؟ 

 .ز بالدقة والسرعة في تحميل البياناتتتميّ ـ 7

  ) غزارة المعمومات ( .قّدم معمومات وفيرة عن األرضتُ  ـ2

 سطح األرض. المستمّرة لمتطورات التي تحدث لظواىرالمراقبة  عمى ُتساعد ـ3
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 قدميا تقنية االستشعار عن ب عد ؟س : ما المعمومات التي ت  

 ئّية.تحديد الشبكة الماـ 7

تحديد المناسيب ، واالرتفاعات ، والقمم التضاريسّية ، وخطوط تقسيم  ويشملتحديد تضّرس المنطقة ، ـ 2
 المياه ، ودرجة االنحدار، وطول المنحدر.

 تحميل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.ـ 3

 تحميل نوع الصخر والمفاصل الصخرّية. ـ4

 ورفولوجيا : الجيومـ أىم الجوانب التطبيقية لعمم 3

 الجيومورفولوجيا.س : اذكر أىم الجوانب التطبيقية لعمم 

من أجل بناء الخزانات ، والسدود المائّية ، وتوليد الطاقة ، وكشف ،  ) عمل ( دراسة أحواض األنيار(  أ 
 الموارد المائية السطحّية والجوفّية وصيانتيا.

 .دراسة انجراف وتعرية التربة بالمياه والرياحب  ( 

 ع تغّير مجاري األنيار والقنوات وآثار ىذا التغّير.تتبّ ج  ( 

 دراسة االنييارات واالنزالقات األرضية والصخرّية.د  ( 

 استثمار الصحاري واألراضي الجافة ، وشبو الجافة وتتبع العواصف الرممية وأثرىا عمى نشاط اإلنسان.ه ( 

 يستخدم في النواحي العسكرّية والحروب.و  ( 
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 ( 773اسئمة الفصل صفحة ) 

 :أسباًبا لكل مما يأتي  : أعط  السؤال الثاني 

 رات سريعة احيانًا عمى سطح األرض. أ  ( حدوث تغي  

 األرضية أو الفيضانات أو الزالزل.النييارات احداث طبيعية مفاجئة كابسبب  

 ب ( نشأت قمة ايفرست.

 نتيجة حركات تكتونّية.(  م 8848نشأت قمة إيفرست أعمى قمة جبمية في العالم )  

ن البحيرات البركانية.   د  ( تكو 

في  بحيرة تاناىي البحيرات التي تتشّكل عند فوىة البركان بعد توّقف النشاط البركاني ومن االمثمة عمى ذلك  
 التي ينبع منيا نير النيل األزرق. إثيوبيا

 

 ألرضالفصل الثاني : أثر العوامل الجوي ة في أشكال سطح ا

 : التجوية وأنواعيا أوال 

ح المقصود بالتجوية.   س : وض 

 

 

 س : عد د اقسام التجوية.

 نة لمصخور الموجودة عمى سطح األرضتفاعًلت كيميائية بين الماء والمعادن المكوّ :  التجوية الكيميائي ة ـ7
، وينشط ىذا النوع  ألصمينتج عنيا مواد صخرّية جديدة ذات خصائص كيمائّية مختمفة عن الصخر اا ي، ممّ 

 المناطق الرطبة الدافئة.من التجوية في 

 .ت لمصخور دون حدوث أي تغيرات في خصائصيا الكيميائّيةعممية انفصال وتفتّ :  التجوية الميكانيكي ة ـ2

 .ل بقايا النباتات والحيوانات إلى إضعاف الصخور وتفتيتيا أو تحميمياعمل تحمّ ي:  التجوية الحيوي ة ـ3

صطمح تجوية من أثر العوامل الجوية ، وُيقصد بيا عمميات إضعاف وتفّكك وتحّمل اشتق مُ 
 ية.لممواد المكّونة لمصخور عمى سطح األرض بفعل العوامل الجوّ 
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يعمل تحم ل بقايا النباتات والحيوانات إلى إضعاف الصخور وتفتيتيا أو تحميميا من خالل مجموعة  :  س
ح ذلك.  من الطرق ، وض 

 ذيب عناصر بعض الصخور نتيجة نموىا عمييا.الفطريات التي تُ  مثل،  الكائنات الحية (  أ 

ا يؤدي ، ممّ  لتأمين المأوى والغذاء لياتقوم بعض الحيوانات ببناء األنفاق وعمل الحفر في الصخور  (  ب
 ت الصخور.إلى تفتّ 

، كغاز  ميال الحيوانات المّيتة والنباتات بعض المواد التي تعمل عمى إذابة الصخور وتحمّ ينتج عن تحمّ  ( ج 
 األمونيا والدبال واألحماض العضوّية.

حداث شقوق جديدة.سيم نمو جذور النباتات في توسيع الشقوق الموجودة في الصخو يُ  (  د   ر نتيجة لنموىا وا 

 ساعد عمى حدوث التجوية الميكانيكي ة ؟س : ما أبرز العوامل التي ت  

تجّمد الماء الذي يوجد في الفواصل والشقوق الصخرّية عندما تنخفض درجة الحرارة عن تجم د الماء :  أ  (
ا ثم  الضغط عمى جوانب الصخر ممّ ، ومن  % 9مما يؤدي الى زيادة حجم الماء بمقدار الصفر المئوي ، 

 .احدث تصّدع لمصخور وتفّككييُ 

تفاوت ، فإن المعادن المكّونة لمصخر تتمّدد بشكل مُ  ترتفع درجة الحرارةعندما تعاقب الحرارة والبرودة :  ب (
 ، حيث إّن لكل معدن معامل تمّدد يختمف عن المعدن اآلخر المكّون لمصخر نفسو ، وينتج عن ذلك تكّون

تتقّمص المعادن المكّونة لمصخر بسبب انخفاض  وفي الميلضغوطات مختمفة داخل الصخر في النيار ، 
يؤدي تكرار ىذه الظاىرة إلى تكّون تشققات غير منتظمة تؤدي إلى تقّشر سطح الكتمة درجات الحرارة ، 

 الصخرّية.

 

 

 

 

 



قيصر صالح الغرايبت: األستاذ  اعداد                        الجغرافيــــــــــــــــــــــا في األكاديمي                              16  
 
 

 : العوامل المؤثرة في التجوية ثانًيا

 في التجوية ؟ س : ما العوامل المؤثرة

فالصخور الصمبة ،  تختمف قدرة الصخور في مقدار تأثرىا بالتجوية تبًعا لنوعيا:  نوع الصخر ولونو أ  (
ر الصخور بحسب لونيا في قابميتيا عمى امتصاص أشعة ، كما تتأثّ  نةأكثر مقاومة لمتجوية من الصخور الميّ 

الصخور ذات ر ، بينما تتأثّ  أكبر بشكل أوضح بسرعة الصخور ذات األلوان الداكنة، حيث تسخن  الشمس
 ، ألنيا تعكس معظم أشعة الشمس الساقطة عمييا. بشكل أقل األلوان الفاتحة

تؤدي زيادة المفاصل والشقوق إلى زيادة المساحة السطحّية من الصخور التي :  المفاصل والشقوق ب (
ل باألحماض إلى الصخور عن طريق المحمّ سيم دخول الماء ، إذ يُ  ض لعمميات التجوية المختمفةتتعرّ 

 م الصخور وتفتتيا.، كما يؤدي تعاقب االنجماد والذوبان بين المفاصل إلى تحطّ  المفاصل الموجودة فييا

األشكال ، حيث إّن  تحتاج التجوية إلى زمن طويل في تأثيرىا عمى تشكيل سطح األرض:  الزمن ج (
ضيا وذلك لتعرّ ،  األشكال األرضي ة حديثة التكوينمن  بنشاط التجوية ركون أسرع في التأثّ تاألرضي ة القديمة 

 لتمك العوامل مدة زمنية طويمة.

إذ يزداد نشاط ،  ر درجة االنحدار عمى سرعة ونوعية عممية التجوّيةتؤثّ :  درجة انحدار التضاريس د  (
، وتصبح صخورىا  ربة لإلنجرافض فييا التالتي تتعرّ  التجوية الميكانيكية عمى السفوح شديدة االنحدار

رضة لعمميات فإن المناطق المستوية تكون أكثر عُ ،  ، وفي الوقت ذاتو ضة لعمميات التجوية الميكانيكيةعرّ مُ 
  التجوية الكيميائية.

المناطق الجافة رة في نشاط التجوية في من أىم عناصر المناخ المؤثّ  الحرارة واألمطارعد تُ :  ناخالم   ىـ  (
، إال أن شدتيا  ر في عمميات التجويةعمى الرغم من وجود مجموعة من العوامل التي تؤثّ ،  طق الرطبةوالمنا
 الت سقوط األمطار في المنطقة. ر بشكل أكبر باختًلف درجات الحرارة واختًلف معدّ تتأثّ 
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مة ، ثمَّ أجب عن األسئ رحرارة واألمطال العالقة بين التجوية الكيميائي ة والالذي يمث  اآلتي  تأمل الشكلس : 
 : التي تميو

 
 شديدة ، معتدلة ، ضعيفة.  ؟ ما مستويات التجوية الواردة في الشكل (   أ 

 ل السنوي لألمطار؟ما العالقة بين التجوية الكيميائية والمعد   (  ب

السنوي  لالمعدّ  نقصالتجوية الكيميائية ، وكمّما  زادت ل السنوي لألمطارالمعدّ  زاد كمّما العالقة طردية
 التجوية الكيميائية. نقصت وقم ت لألمطار

 ؟ ل الحرارة السنويما العالقة بين التجوية الكيميائية ومعد  (   ج

معدل الحرارة السنوي  نقصالتجوية الكيميائية ، وكمّما  زادتالحرارة السنوي  لالمعدّ  زاد كمّما العالقة طردية
 التجوية الكيميائية. وقم ت نقصت

 :  ية في الحاالت اآلتيةما درجة التجوية الكيميائد ( 

 شدة التجوية  م معدل الحرارة السنوي معدل السنوي لألمطار / مم  

ــش 30 7500  ديدةــ

ــم 20 7000 ــ   عتدلةــ

ــعيفة 70- 7000 ــ ــ  ضـ
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أجب عن  ثمَّ  ، ارل العالقة بين التجوية الميكانيكية والحرارة واألمطيمث   اآلتي والذيالشكل س : تأمل 
 : األسئمة التي تميو

 

 

 

 

 

 

 

 شديدة ، معتدلة ، ضعيفة.  ؟ مستويات التجوية الواردة في الشكل ما(   أ

ن تعميًما يوض  ب (   .ح بين التجوية الميكانيكية والحرارةكو 

معدل الحرارة  نقص التجوية الميكانيكية ، وكمّما تناقصت وقم تل الحرارة السنوي معدّ  زاد كمّما العالقة عكسية
 .التجوية الميكانيكية زادتالسنوي 

 :  في الحاالت اآلتية الميكانيكيةما درجة التجوية  ج (

 شدة التجوية معدل الحرارة السنوي م  معدل السنوي لألمطار / مم  

ــعيفة 70 7500 ــ ــ   ضـ

ــعتدلة  0 7000  مــ

ــديدة 70- 7000  شــ
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 الناتجة عن التجوية : األشكال األرضية ثالًثا

 التي تنتج عن عمميات التجوية ؟  األشكال األرضي ةس : ما 

طام وذرات حيث تنشأ وتزداد إلى حُ  ل المواد العضويةت الصخور وتحمّ من تجوية وتفتّ ن التربة تتكوّ :  التربة ـ7
 مًكا في المناطق الرطبة الحارة.سُ 

، وىو  ّراء عممية واحدة أو أكثر من عمميات التجويةن الحطام الصخري من جيتكوّ :  طام الصخريالح   ـ2
غطي بدوره الصخور ميا والذي يُ ن من الصخور والمعادن في مختمف مراحل تحمّ ك الذي يتكوّ الحطام المفكّ 

،  ، وينتقل ىذا الغطاء بفعل المياه الجارية والجميد والرياح عرف بالصخور األصميةكة التي تُ فكّ الصمبة غير المُ 
 في مكان آخر. إلرسابو

تنتشر فوق األسطح الصخرية المكشوفة قميمة االنحدار نتيجة لمتفاوت في تآكل الصخر، :  فر التجويةح  ـ 3
، ويزداد حجميا باستمرار نتيجة تجمع الرطوبة  ت أو اإلذابةوتنشأ ىذه الحفر بفعل التجوية عن طريق التفتّ 

 .في داخميا وما تقوم بو عممية التميؤ

ح ا  لمقصود بعممية التميوء.س : وض 

 

 

ضيا إلى عرّ ن عند تَ ر عمى شكل أغشية رقيقة تتكوّ كتل صخرية متجانسة ضخمة تتقشّ ر: قباب التقش   ـ4 
 بة.حدّ ك الكتل الجرانيتية إلى أغشية مُ فكّ ، وتعود ىذه الظاىرة إلى تَ  فة في درجات الحرارةتطرّ رات مُ تغيّ 

 

 727اسئمة الفصل صفحة 

 أسبابًا لكل ممايأتي : أعط  السؤال الرابع : 

 ت ساىم بقايا الكائنات الحية أو موت الكائنات في حدوث التجوية.ــ 

حمّميا ، كغاز األمونيا ينتج عن تحّمل الحيوانات المّيتة والنباتات بعض المواد التي تعمل عمى إذابة الصخور وتَ  
 والدبال واألحماض العضوّية.

ن حيث تتكوّ  معادن الصخورمع بعض العناصر التي تتألف منيا  اءاتحاد الماء أو بخار الم
 ركبات جديدة يزداد حجميا ليصل إلى ضعفي الحجم األصمي.مُ 
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ن تعميمًا يب  ي ن العالقة بين كل من : السؤال الخامس : كو 

 ( االمطار  / التجوية الكيميائية.  أ 

تفاعًلت كيميائية بين الماء والمعادن المكّونة لمصخور الموجودة األمطار تحدث  توافرتفكمّما العالقة طردية 
ختمفة عن الصخر األصمي ا ينتج عنيا مواد صخرّية جديدة ذات خصائص كيمائّية مُ عمى سطح األرض ، ممّ 

 .المناطق الرطبة الدافئة، وينشط ىذا النوع من التجوية في 

 .الميكانيكية( لون الصخر / التجوية  ب 

أكثر  فالصخور الصمبةتختمف قدرة الصخور في مقدار تأثرىا بالتجوية تبًعا لنوعيا ، حيث العالقة طردية 
قابميتيا عمى امتصاص أشعة  ر الصخور بحسب لونيا في، كما تتأثّ  نةالصخور المي  مقاومة لمتجوية من 

بينما تتأّثر الصخور ذات ،  تسخن الصخور ذات األلوان الداكنة بسرعة أكبر بشكل أوضحالشمس ، حيث 
 ألنيا تعكس معظم أشعة الشمس الساقطة عمييا. األلوان الفاتحة بشكل أقل ،

 ( المفاصل والشقوق / التجوية.   ج

قوق إلى زيادة المساحة السطحّية من الصخور التي تتعّرض لعمميات تؤدي زيادة المفاصل والشالعالقة طردية 
عن طريق المفاصل الموجودة فييا  ماء المحّمل باألحماض إلى الصخورختمفة ، إذ ُيسيم دخول الالتجوية المُ 

 .، كما يؤدي تعاقب االنجماد والذوبان بين المفاصل إلى تحّطم الصخور وتفتتيا

 

 الريحي ة: التعرية  الفصل الثالث

ح المقصود بالتعرية.  س : وض 

 

 

 

 

 

 ، عممية طبيعية ينتج عنيا إزالة المواد الصخرّية ونقميا من منطقة إلى أخرى بفعل الرياح والمياه
 . صخور وتكوين أشكال أرضّية جديدة، كتفتيت ال وتعمل التعرية عمى تشكيل معالم سطح األرض
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 س : في أي المناطق تنشط عممية التعرية ؟   

 ( ، ريحّية مائّية عنو في المناطق الرطبة تبًعا لنوع التعرية السائد ) المناطق الجافةيتباين نشاط التعرية في   
 (. لنقل واإلرسابالحت وا ع األشكال الناتجة عنيا في عممياتيا الثًلث )، وكذلك تتنوّ 

العوامل الجيومورفولوجية تأثيًرا في المناطق الصحراوي ة الجافة وشبو الجافة والمناطق التي س : ما أىم 
 ؟  تخمو من الغطاء النباتي

تأثيًرا في المناطق الصحراوّية الجافة وشبو الجافة والمناطق  من أىم العوامل الجيومورفولوجية الرياحعد تُ   
مارس دورىا في تشكيل سطح األرض في مساحات كبيرة مقارنة ، حيث تُ  الغطاء النباتي التي تخمو من

رسابيا ومن ثم   ت ، عوامل األخرى عن طريق عممية الحبال ا يؤدي ، ممّ  تقوم الرياح بعممية نقل تمك المواد وا 
 . إلى تغيير معالم سطح األرض

رساب  يا في المناطق الجافة ؟ س : عمى ماذا تعتمد عممية نقل الرياح لممواد وا 

 .وحجم الحبيبات واتجاه الرياح سرعةتعتمد العممية عمى  

ــفس    س : ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  سبب ازدياد تأثير الرياح في المناطق الصحراوي ة الجافة. : رـ

  وخمو تمك المناطق من الغطاء النباتي.،  ندرة وقمة االمطار ( سيادة الُمناخ الجاف وشبو الجاف ) بسبب  

 : الرياح كعامل حت أوال 

 ؟  سطح األرضمعالم مارس الرياح دورىا في تشكيل ت  س : كيف 

تسقط عمى األرض  ، ثم   طريق القفزمارس الرياح دورىا في تشكيل سطح األرض بتحريك حبيبات الرمل عن تُ  
         طمق عميوما يُ وىذا  ، وتضرب السطح وتقفز مرة أخرى وىكذا تستمر العممية ما بقيت العاصفة الرممية

عن طريق حت الرياح لألسطح الصخرّية وحمل الحبيبات الرممّية الدقيقة  بعممية الكشطأو  ( التذرية الريحي ة )
 .وضربيا باألسطح المكشوفة

 أو عممية الكشط ؟  س : عمى ماذا تعتمد عممية التذرية الريحية

 تعتمد ىذه العممية عمى سرعة الرياح وخشونة السطح. 

 



قيصر صالح الغرايبت: األستاذ  اعداد                        الجغرافيــــــــــــــــــــــا في األكاديمي                              00  
 
 

 : العوامل التي تعتمد عمييا عممية الحت الريحي

 س : ما العوامل التي تعتمد عمييا عممية الحت الريحي ؟

، حيث تمتمك طاقة  ا زادت سرعتياكمم  تزداد قدرة الرياح عمى حت الصخور :  اتجاه وسرعة الرياح (  أ 
، إذ يعمل عمى حت الصخور  ة الحتر تغيير اتجاه الرياح بزيادة عممي، ويؤثّ  تكون قادرة عمى حت الصخر

 من جيات مختمفة بداًل من الحت في اتجاه واحد.

 ، إذا ما ، ويزداد تأثيرىا في تشكيل سطح األرض تقوم الرياح بعممية الحت:  تفاوت حمولة الرياح (  ب
،  فتتات عمى ضرب أجزاء الصخر وتفتيتيا، حيث تعمل المُ  استخدمت حمولتيا من المفتتات الصخرّية

 ر بو الصخور.فتصبح بمثابة عامل ىدم تتأثّ 

الصخور فيي نشطة في ،  تتفاوت عممية الحت في الصخور بحسب صًلبتيا:  صالبة الصخر وتجانسو(   ج
 لة والبازلتية.، كالصخور المتحوّ  الصخور الصمبةوضعيفة في ،  ، كالصخور الجيرّية نةالمي  

 : الرياح كعامل نقل ثانًيا

ن العواصف ا يساعد عمى تكوّ ، ممّ  ، وذلك باتجاىين ىبوًطا وصعوًدا ينقل حمولتيا من المفتتات تقوم الرياح  
 .ف الرياح عمى النقل عمى سرعتيا، وتتوقّ  بارّيةالغُ 

 س : ما وسائل عممية نقل الرياح لحمولتيا ؟  

، ويعتمد  والحبيبات الدقيقة بارتقوم الرياح بنقل جزأي حمولتيا عمى شكل مواد عالقة من الغُ :  قالتعم   (   أ
، إذ ال تستطيع الرياح الحفاظ عمى جزيئيات رممية كبيرة الحجم  وزنيا وصغر حجميا وقوة الرياحبقائيا عمى 

 ا يؤدي إلى سقوطيا عمى سطح األرض.، ممّ  ممم 0,2التي يزيد قطرىا عن 

الدور األكبر في الحت ذه العممية تتم عممية نقل المواد األكبر حجًما من خًلل القفز، وليالقفز:  (  ب
 من كمية المواد المنقولة. % 75، حيث تنقل الرياح نحو  الريحي

، والتي يفوق قطرىا  مال الخشنة نسبيًّا عن طريق التدحرج أو االنزالقر تقوم الرياح بنقل ال:  الزحف (   ج
لخشنة بسبب الضربات التي ، وقد تحدث حركة الزحف لمرمال ا ولمسافات محدودة يءممم بشكل بط 0,50

عد ىذه وسيمة النقل الوحيدة من نوعيا الذي تسمكو الرمال األكثر وت  ،  تتمقاىا من سقوط الرمال القافزة
 خشونة.



قيصر صالح الغرايبت: األستاذ  اعداد                        الجغرافيــــــــــــــــــــــا في األكاديمي                              03  
 
 

 
 : الرياح كعامل إرساب ثالًثا

 ؟تقوم الرياح بعممية إرساب حمولتيا من المواد س : متى  

 .يابعد أن تضعف قدرتيا وتصبح غير قادرة عمى حمم  

  من قبل الرياح ؟  ترسيبيا يتمالمواد التي  س : ما أشكال

ب ىذه ، تحمميا الرياح لمسافات بعيدة وتظل عالقة بيا وتترسّ  ربة ناعمة دقيقة الحبيباتتُ :  ربة المويست  ـ 7
 وأكثر المناطق انتشاًرا ليا في وسط آسيا وأمريكا الجنوبّية.،  األتربة عندما تضعف سرعة الرياح

ك من مكان إلى آخر ، وتنقميا بحيث تتحرّ  عات رممية تذروىا الرياح بأشكال عدةتجمّ :  لكثبان الرمميةا ـ2
 ان والمباني والطرقات والمزروعات.يددة بذلك السكّ بحسب شدتيا واتجاىيا مُ 

 ئة عن التعرية الريحي ة: األشكال األرضية الناش رابًعا

 التعرية الريحي ة ؟ ئة عناألشكال األرضية الناشس : ما أنواع 

 .األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذرية ـ7

 .األشكال الناتجة عن اإلرساب الريحي ـ2
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ح   .األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذريةس : وض 

والتي تظير فييا عمى  حت الرياح لمصخور في المناطق الجافة نتيجة تحدث:  الشواىد الصخرية (    أ
نة بحيث تبدو عمى شكل حافات صمبة منفصمة عن ت صخرّية صمبة ترتكز فوقيا صخور ليّ شكل طبقا

ل الرياح في الفواصل والشقوق وتقوم ، حيث تتوغّ  ح قممياز بتسطّ بعضيا بعًضا بواسطة قنوات غائرة تتميّ 
 .متًرا 30يصل ارتفاع بعض ىذه الشواىد إلى ، و نة منيا بحت الصخور الميّ 

مة بالرمال لمطبقات الصخرّية نحت الرياح المحمّ  نتيجة حدثتَ :  ( ظاىرة الفطر خري ة )الموائد الص (  ب
نة عند القاعدة أكثر من الطبقات ا يؤدي إلى تآكل الطبقات الميّ ، ممّ نة الموجودة عند قواعد ىذه الصخورالميّ 

 في المناطق الصحراوّية. ن ىذه الظاىرة، وغالًبا ما تتكوّ  الموائد الصخري ةنة ظاىرة األعمى منيا مكوّ 

الرواسب المائّية في منخفض  بسببتنشأ ىذه الحفر :  نخفضات الصحراوي ةفر التذرية أو الم  ح  (    ج
، فتعمل الرياح عمى تذرية الطين الناعم من  ققاعو الطيني بالتشقّ  صحراوي ال تمبث المياه أن تجف منو فيبدأ 

 نخفض أو الحفرة فيزداد عمقيا.وسط المُ 

ف ، حيث تتكشّ  ىي أسطح مستوية مرصوفة بحجارة ذات زوايا حادة:  ( الصحاري الحجري ة الحماد ) (   د
غطي ساحات واسعة من سطح األرض كما ىو ، فتبقى الحجارة تُ  الحجارة بعد إزالة المواد الناعمة من بينيا

 الحال في األردن وليبيا.

إزالة الجزء األكبر من السطح الصخري بفعل نتيجة ه التًلل ن ىذتتكوّ :  التالل الصحراوي ة المعزولة (  ىـ
 ( من السطح الصخري عمى شكل تًلل معزولة ومنفردة. مقاومة ، فتبقى أجزاء صمبة ) حت الرياح

ح   .األشكال الناتجة عن اإلرساب الريحيس : وض 

، وتغطي مساحات  ةمعمى سطح األرض في شكل كومة ذات قع من الرمل ىي تجمّ :  الكثبان الرممي ةـ 7
 . 2مميون كم 47,7بـ ر مساحة ىذه المناطق ، وتقدّ  شاسعة من اليابسة

 ، والنباك. ، وتربة المويس ، وصحاري العرق جات الرممّيةالتموّ :  من أشكال اإلرساب الريحي األخرىـ 2
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 .مي ةمالكثبان الر  س : عد د أشكال

 باتجاه واحد.في المناطق التي تيب فييا الرياح ، تنشأ  كثبان رممية:  الكثبان الياللية (  أ

 نتظمة االتجاهفالرياح م  ،  اتجاىين تنشأ نتيجة وجود رياح من:  ( كثبان السيف الكثبان الطولي ة ) ( ب
تعمل عمى زيادة االرتفاع والعرض وتظير عمى شكل خطوط  والرياح الجانبي ة،  تعمل عمى زيادة طوليا

 مّية في شبو الجزيرة العربّية والصحراء الكبرى.، كالكثبان الرم مستقيمة

تظير في المناطق التي تتناوب الرياح ،  ، تشبو النجمة ةكثبان رممية ليا قمة واحد:  الكثبان النجمي ة (  ج
،  ، وينتشر ىذا النوع من الكثبان الرممّية في تركمانستان وشمال غرب اليند في ىبوبيا من اتجاىات عدة

 صحاري األسترالّية.وبعض أجزاء ال

 

 728اجابة اسئمة الفصل صفحة 

 ؤث ر درجة انحدار التضاريس في نشاط التجوية.بي ن كيف ت  السؤال الثاني : 

، إذ يزداد نشاط التجوية الميكانيكية عمى السفوح  عمى سرعة ونوعية عممية التجوّية درجة االنحدارؤّثر تُ   
عّرضة لعمميات التجوية الميكانيكية ، صبح صخورىا مُ التربة لإلنجراف ، وتُ  شديدة االنحدار التي تتعّرض فييا

 رضة لعمميات التجوية الكيميائية.وفي الوقت ذاتو ، فإن المناطق المستوية تكون أكثر عُ 
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 ل اآلتي :والسؤال الرابع : قارن بين الكثبان الياللية والنجمية ، وفق ما ىو مبي ن في الجد

ــو المقارنةوجـ           ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الكثبان النجمية             الكثبان الياللية               ـ

 تشبو النجمة                تشبو اليًلل                  سبب التسمية

 تنشأ في المناطق التي تيب فييا          اتجاىات الرياح ) عددىا (         

 .باتجاه واحدالرياح               

                                 تظير في المناطق التي تتناوب       

 الرياح في ىبوبيا من            

 .اتجاىات عدة                

 

 

 ينتشر ىذا النوع في صحراء           مثال                   

 البادية األردنية.               

 الكثبان ينتشر ىذا النوع من  

 تركمانستان وشمالفي  الرممّية 

 ، وبعض أجزاء  اليند غرب 

 الصحاري األسترالّية.

 

ن تعميمًا يبي ن العالقة بين كل من :  السؤال الخامس : كو 

 ـ الغطاء النباتي / نشاط الرياح.7

 نشاط الريح. قلَّ الغطاء النباتي في المنطقة  زادفكمّما العالقة عكسية 

 ة المنقولة / سرعة الرياح.ـ حجم الحمول2

 سرعة الرياح. قم تكمّما  كبيرةفكمّما كانت الحمولة المنقولة العالقة طردية 
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 : التعرية المائية الفصل الرابع

 : التعرية النيري ة وأشكال األرض المرتبطة بيا أوال 

 س : ما أكثر العوامل تأثيرًا في تشكيل سطح األرض ؟

 .لعوامل تأثيًرا في تشكيل سطح األرضمن أكثر ا األنيارعد تُ   

 ، اذكرىا. من خالل ثالث عمميات رئيسةسطح األرض  بعض مظاىر تشكيلس : تقوم األنيار في 

 .الحت والنقل والترسيب   

 س : متى تحدث العمميات الثالث ) الحت والنقل والترسيب ( التي تقوم بيا األنيار ؟ 

ن ، حيث تتمكّ  نحدر وتنساب مياىيا عمى السطحطار فوق سفح مُ عندما تسقط األمتحدث ىذه العمميات   
 .بالجريان السطحيعرف ىذا ، ويُ  تسمح بحركتيا داخل حوض النير باتجاه المصبقناة المياه من حفر 

ح المقصود   .بالجريان السطحيس : وض 

 

 

ح المقصود       النيري.  بالنظامس : وض 

 

 

 

    

تسمح قناة ن المياه من حفر ، حيث تتمكّ انسياب مياه األمطار عقب سقوطيا عمى سطح األرض 
 .بحركتيا داخل حوض النير باتجاه المصب

بخطوط تقسيم  ةدحدّ ، وتكون مُ  عرف بحوض التصريف النيريمجموعة من الروافد داخل منطقة تُ 
ل نظاًما طبيعيًّا مثّ ين القمم المرتفعة الفاصمة بين حوضيين نيريين أو أكثر، وتُ المياه والتي تصل ب

 لو حدوده الواضحة التي تمتد عمى طول خط القمم المحيطة بو.
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 مكونات النظام النيري ـ7

ن منيا  س  ؟ النظام النيري: ما العناصر الرئيسة التي يتكو 

، وتفصل  ىو المساحة األرضّية التي تضم أجزاء النير جميعيا:  النير أو حوض التصريفحوض  (   أ
 .خطوط تقسيم المياهطمق عمييا اسم األحواض النيرّية عن بعضيا بعًضا مجموعة خطوط يُ 

ى الجزء سمّ ، ويُ  بالقاع ى السطح السفمي لمجرى النير، ويسمّ  بالمياه غطاةالقناة المُ :  مجرى النير (  ب
والى االستواء  ويميل مجرى النير إلى االنحدار الشديد قرب المنبع،  بسرير النيرالمغمور من القناة بالمياه 

تنخفض  ، ثم   ( الحوض األعمى ق الماء بأقصى سرعة لو في أعالي المجرى )، لذا يتدفّ  تقريًبا قرب المصب
جات في مجرى ، في حين يكون بطيًئا في منطقة الحوض األدنى وتظير التعرّ  في منطقة الحوض األوسط

 النير.

 ع فييا المياه.، التي تتجمّ  أخفض نقطة في أجزاء الحوض النيري:  المصب(   ج

 : أجب عن األسئمة التي تميو ثمَّ  اآلتي ، تأمل الشكلس : 
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ت األمطار ، الثموج ، الجميد ، المياه الجوفية ، البحيرا   ؟ نيار بالمياهما مصادر تزويد األ  س : 
 تنقعات.سْ والمُ 

أخيرًا جرى النير وشبكة أوديتو وروافده وفروعو المختمفة و ، وم منبع النير  ؟ ما عناصر الحوض النيري س :
  .ومصبّ 

 الطاقة النيري ة ـ2

ح أثر  .تشكيل معالم سطح األرض فيحركة الماء في المجرى النيري  س : وض 

 حركة والتي بدورىا تقوم بعمل ل الطاقة الكامنة إلى طاقةعند حركة الماء في المجرى النيري تتحوّ  
الحت والنقل  ا يؤدي إلى تشكيل معالم سطح األرض من خًلل ثًلث عمميات رئيسة )، ممّ  جيومورفولوجي

 .( والترسيب

ح المقصود ب  .الطاقة النيري ةس : وض 

 

 

 ؟الطاقة النيري ة  س : ما العوامل التي تعتمد عمييا

، ويظير  الطاقة النيرّية زادتكمية المياه الجارية في القناة النيرية زادت ما كمّ :  كمية المياه الجارية (    أ
 أثرىا بشكل واضح في تشكيل معالم سطح األرض.

حيث تزداد ،  يعة المنطقة التي تجري فييا المياهترتبط سرعة المياه الجارية بطب:  سرعة المياه الجارية (  ب
الحوض  وتقل سرعتيا في المناطق قميمة االنحدار)، (  الحوض األعمى السرعة في المناطق المنحدرة )

 (. األدنى

الشكل نصف عد ، ويُ  يستنفذ النير جزًءا من طاقتو في عمميات حت القناة النيرية:  شكل القناة النيرية (  ج
 بسبب قمة االحتكاك.،  قل األشكال استنفاًذا لمطاقةأ الدائري

 

 

 قدرة النير عمى تعميق وتوسيع مجراه وحمل الحطام الصخري الذي ينقمو.
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 كل من : ن تعميًما يوضح العالقة بينكو   س :

كمية المياه الجارية في القناة النيرية زادت ما كمّ  العالقة طردية:  كمية المياه الجاريةـ الطاقة النيرية و 7
 سطح األرض. ، ويظير أثرىا بشكل واضح في تشكيل معالم الطاقة النيرّية زادت

قدرة النير عمى تشكيل معالم  زادتدرجة االنحدار  زادتما كمّ ف العالقة طردية: واالنحدار  الطاقة النيري ةـ 2 
 ، بسبب زيادة سرعة الماء. سطح األرض

 رة في العمميات النيري ةالعوامل المؤث   ـ 3

 ؟ العوامل المؤثرة في العمميات النيري ةس : ما 

 أثر العمميات النيرية في تشكيل معالم سطح األرض. قل   صًلبة الصخور زادتما كمّ  :  نوع الصخور (   أ

، بسبب  قدرة النير عمى تشكيل معالم سطح األرض زادت درجة االنحدار زادتما كمّ  درجة االنحدار:  (  ب
 زيادة سرعة الماء.

 قاسدة في وحدة الزمن وتُ نقطة محدّ ىي كمية المياه التي تجري في النير عند :  كمية التصريف النيري (  ج

زيادة الطاقة النيرّية في  ومن ثم  ، الكتمة المائّية  زادتكمية التصريف لمنير  زادتما فكمّ ،  ( / ثانية 3م ) 
 عمميات الحت والنقل.

 زيادةالمسافة أدى ذلك إلى  ضاقتما ىي المسافة األفقّية بين جوانب النير، فكمّ عرض قناة النير:  (   د
كما في ،  ة عمى سرعة الجريان السطحير شكل القناة النيريّ ، وتؤثّ  زيادة قدرتو عمى الحت سرعة النير من ثم  

 :  ةاآلتيفي الصفحة الشكل 
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، كذلك يقوم النبات بامتصاص الماء  يعيق الغطاء النباتي الجريان السطحي لممياه:  الغطاء النباتي(    ىـ
 ية المياه الجارية وتتناقص طاقتيا الحتّية.، وبذلك تقل كم بواسطة جذوره

 : العمميات النيري ة ـ4

  ، اذكرىا.  تقوم األنيار بثالث عمميات رئيسة س :

في  نة ت الصخور الميّ ، إذ يفتّ  تقوم األنيار بعممية الحت باستخدام تأثير االندفاع الطبيعي لمماء:  الحت (   أ
 .حمولتو في حت الصخور عمى جانبية وقاعو ، وكذلك يستخدم النير حال االصطدام بيا

 ، اذكرىا.  في المجرى المائي ثالثة أنواع من الحت س : تنشط

ــ7  ىو تعميق لمجرى الوادي النيري.:  الحت الرأسي ـ

ــ2  ىو توسيع لعرض القناة النيرّية.:  الحت الجانبي ـ

 

 

 

 

ــ3 عندما تعترض  مناطق المنابع فقطمن الحت في يحدث ىذا النوع :  ( التراجعي الحت باتجاه المنابع ) ـ
، وفي ما بعد  نة التي تمييا بشكل أسرعطبقة من الصخور الصمبة المياه الجارية يؤدي إلى حت الطبقة الميّ 

،  ، ما تمبث أن تنيار الصخور الصمبة إلى األسفل نت كيًفا أسفمياتنيار طبقة الصخور بعد أن تكون قد كوّ 
 لحت إلى زيادة طول المجرى النيري.يؤدي ىذا النوع من ا

 



قيصر صالح الغرايبت: األستاذ  اعداد                        الجغرافيــــــــــــــــــــــا في األكاديمي                              30  
 
 

 .تة من مكان إلى آخريقوم النير بنقل المواد الصخرية المفتّ :  النقل ( ب 

ح المقصود بالنقل النيري.  س : وض 

 

 

نتيجة اختالف ،  تة من مكان إلى آخرفت  يقوم النير بنقل المواد الصخرية الم  التي طرائق الس : اذكر 
 .فتتاتأحجام ىذه الم  

ــ7 ى ىذه سمّ وتُ ،  يا التي قام النير بإذابتيا أثناء جريانو كإذابة الصخور الجيرّيةتشمل العناصر كمّ :  اإلذابة ـ
 ) حمولة مذابة ( .بالمواد المذابةالحمولة 

ــ 2 ىي العممية التي يتم بواسطتيا تحريك حبيبات الرواسب المختمفة األحجام عن طريق :  الجر أو السحبـ
 .بالحمولة المجرورةى ىذه الحمولة وتسمّ ،  فع أو السحب أو الدحرجة عمى طول قاع المجرىالقفز أو الد

ــ3 العممية يتم فييا نقل الحبيبات الدقيقة التي تبقى عالقة في المياه أثناء جريانيا باتجاه المصب :  قالتعم   ـ
 ) حمولة عالقة ( و.من حمولت % 90ر بما يزيد عن ل القسم األكبر من حمولة النير، وتقدّ وتشكّ 

 

 

 

 

 

 

، فيبدأ بترسيب حمولتو عمى  عند وصول النير منطقة قميمة االنحدار تقل قدرتو عمى النقل : الترسيب (   ج
، ويبدأ بترسيب الحمولة األكبر حجم إلى األقل حجًما التي تصل إلى مناطق الحوض األدنى  الجوانب

 والمصب.

 

، وذلك بعّدة طرق منيا الجر  رتة من مكان إلى آخفتّ النير بنقل المواد الصخرية المُ قيام 
 والسحب واالذابة والتعّمق.
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 : ن األسئمة التي تميوأجب ع ، ثم  آلتي تأمل الشكل اس : 

 
 ؟ ( ممم 700( والحصى ) ممم 7كم تبمغ سرعة النير عندما يبدأ بترسيب الرمل ) س : 

 ممم / ث  500 : ( ممم ٓٓٔوالحصى )، سم / ث  20 : ( ممم ٔالرمل ) 

 د كل من سرعة التيار وحجم الرواسب عندما تبدأ عممية ترسيب الرمل.حد   س : 

 مم. 7 ، بينما حجم الرواسب سم / ث 20التيار سرعة 

ن تعميًما يبي   س :  ن العالقة بين عممية ترسيب النير وسرعة النير وقطر حمولتو.كو 

بينما العالقة بين  ، ترسيبو قلَّ سرعة النير  زادت كمّما،  العالقة عكسية بين عممية ترسيب النير وسرعتو
كمية الترسيب ،  زادتحجم قطر الحمولة  زاد مافكمّ  طردية عممية ترسيب النير وسرعة النير وقطر حمولتو

قطر الحمولة كبير قام النير بترسيبيا في الحوض االعمى لمنير ، وكمّما كان القطر قميًًل يتم  فإذا كان حجم
 .لمنير الترسيب في الحوض االوسط واالدنى
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 األشكال األرضي ة الناتجة عن عممية الحت النيري ــ 5

 ؟ نشأ عن عممية الحت النيريرضية التي تاألشكال األ س : ما 

ن بفعل وجود طبقة صمبة من الصخور يقع فاجئ في مجرى النير، وتتكوّ ىي انحدار مُ :  الشالالت (   أ
سقوط الطبقات الصمبة  من ثم   ، نة السفمى، تعمل المياه عمى إذابة الطبقات الميّ  نةأسفميا طبقة صخرية ليّ 

، أو وجود انكسار مفاجئ يعترض  ( سان لورانس عمى نير نياجرا ) شالالت نياجرا األمثمة عميياالعميا ومن 
 شالالت فكتوريا عمى نير الزمبيزي. مثلمجرى النير، حيث تسقط المياه في ىذا الوادي االنكساري 

ب  ( الجنادل : تنشأ بسبب اختًلف طبيعة الصخور التي يتركّ ب منيا قاع المجرى النيري ، وتُ قاوم الصخور 
تبقى الصخور الصمبة بارزة وأحياًنا قريبة من  ، ومن ثم   نةالصمبة عممية النحت بينما تتآكل الصخور الميّ 

 السطح.

ــفس   س :  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ل الجنادل خطورة واضحة عمى المالحة النيري ة.شك  ت   : رـ

ة التي قاومت عممية النحت في مجرى النير ، وىي الصخور الصمب بارزة الالصخور الصمبة وجود  بسبب  
 .ا يضطر النير إلى المرور فوقيا أو من حوليا فتبقى بارزة أو قريبة من السطحممّ 

ن الخانق ويتكوّ ،  ، وعمقو بالنسبة التساعو ز بشدة انحدار جوانبوجزء من مجرى النير يتميّ :  الخوانق (  ج
، حيث تبقى جوانبيا  عادة في الصخور الصمبة، وينشأ  ب الحت الرأسي عمى الحت الجانبيالنيري حين يتغمّ 

 قائمة شديدة االنحدار دون أن تنيار.

ج ، حيث تضعف سرعة النير ويبدأ النير بالتعرّ الحوض األدنى من النيرن في تتكوّ :  البحيرات الكوعية (  د
 ومع الزمن ينفصل جزء من المجرى الرئيسي مع قيام النير بتغّير مجراه.

ــس : فس   ــ ــ ــ ـــ  ل البحيرات الكوعي ة في منطقة منابع األنيار.ال يمكن أن تتشك   ر :ـ

 سرعة جريان النير.وكذلك بسبب ،  االنحدار الشديد في منطقة المنبع ) الحوض االعمى لمنير (بسبب  

 

 

 



قيصر صالح الغرايبت: األستاذ  اعداد                        الجغرافيــــــــــــــــــــــا في األكاديمي                              35  
 
 

 : األشكال األرضي ة الناتجة عن عممية الترسيب النيري ــ 6

 ؟  ية الترسيب النيرياألشكال األرضي ة الناتجة عن عممس : ما 

و ن من إرسابات حمولة النير وتراكم موادىا عند مصبّ وتتكوّ  منطقة مصب النيرتنشأ الدلتا في :  الدلتا (   أ
 .في بحر أو محيط

 س : اذكر أشكال الدلتاوات ؟

 .في إيطالياكدلتا نير التيبر  بنمط مدب  ومنيا  ـ2 .ث كدلتا النيل والسندالمثم  القوس أو شبو منيا ما يُ ـ 7 

 .ومثميا دلتا المسيسبيشبو قدم الطائر الذي يُ  الشكل اإلصبعيخذ ومنيا ما يتّ ـ 3

أثناء فيضان  مرحمة النضجل السيل الفيضي عمى جوانب المجرى في يبدأ تشكّ :  السيل الفيضي (  ب
 نير دجمة والفرات ونير األمازون. مثلدة ، وىي أراٍض خصبة ومتجدّ النير

 ؟ لألشكال األرضية الناتجة عن عممية الترسيب النيريية االقتصادية س : ما األىم 

، ويساعد غمرىا بمياه  ا يعطييا ميزة اإلنتاج الزراعي، ممّ  تمتاز ىذه المناطق بخصوبة التربة ووفرة المياه 
، وليذا فإن معظم الحضارات القديمة نشأت في مناطق  الفيضانات بين حين وآخر عمى تجديد خصوبتيا

، وحضارات جنوب شرق  ، وحضارات بًلد الرافدين الحضارة المصرية القديمة مثللسيول الفيضّية لألنيار ا
 آسيا في أحواض السند والكنج والنير األصفر.

 .معظم الحضارات القديمة في مناطق السيول الفيضي ة لألنيارس : عمل : نشأت 

 . خصوبة التربة ووفرة المياهسبب ب  
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ىم المالمح العامة لدورة التعرية النيري ة باالعتماد عمى النموذج الذي وضعو ديفز باالعتماد أ س : وض ح
. أو س : ما المراحل التي يم ر بيا النير ؟ وما ن تطور األشكال األرضي ةعمى العامل الزمني الذي يبي  

  مي زات كل مرحمة ؟ 

 النيربيا  الممي زات التي يمتاز المرحمــــــــــــة

 االنحدار. ةشد   (    أ : مرحمة الشباب المرحمة األولى

 عمى الحت الجانبي. عمميات الحت الرأسيسيادة  (   ب

 .Vشكل حرف  تتخذ القناة أو المقطع العرضي لمقناة النيري (   ج

 كالجنادل والشالالت.،  ن األشكال األرضّيةتتكوّ  (   د

 مما عميو في مرحمة الشباب. أقلالنحدار يكون ا أ   ( : مرحمة النضج المرحمة الثانية

 عمى الحت الرأسي.الحت الجانبي  يزداد فاعمية ب  (

 .Uشكل حرف  ةتتخذ القناة أو المقطع العرضي لمقناة النيري ج   (

 (. السيول الفيضية )تظير األشكال األرضّية  د   (

بعممية  ويبدأ، فتقل سرعة المياه الجارية  ءاالستوايميل السطح إلى  ( أ  : مرحمة الشيخوخة المرحمة الثالثة
 الترسيب.

 واضًحا بين عمميات الحت والترسيب. التوازنيكون  (  ب

 كالبحيراتوما يرتبط بيا من أشكاليا  الثنيات في المجرىتظير  (  ج

 الكوعي ة. 

 مقارنة بمرحمة النضج. يقل عدد الروافد الرئيسة ( د 

 .تساع لوأقصى ايبمغ الوادي النيري  ه  (

 كالسيول الفيضية والدلتاوات.،  تظير أشكال اإلرساب النيري (و  

ــ مالحظة :  ــ  738) ص  : المياه الجوفي ةثانًيا ـ  ( مطالعة ذاتية 747ـ
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 742اسئمة الفصل صفحة 

 السؤال الثالث : تأمل الشكمين المجاورين ، ثمَّ أجب عن االسئمة التي تمييما : 

مين تكون سرعة النير أكبر؟ ن الشكفي أي م أ  ( 
 ولماذا ؟

 ، ألن الشكل نصف دائري اقل) أ (  في الشكل األول 
 بسبب قّمة االحتكاك. استنفاًذا لمطاقة ،

 النيرية ؟ أو الطاقة ب  ( ما العوامل المؤث رة في السرعة ؟

 سرعة المياه الجارية.ـ 2     كمية المياه الجارية.ـ 7

 شكل القناة النيرية.ـ 3

 من القناتين ؟حل دورة التعرية النيرية توجد كل ( في أي مرا ج 

 مرحمة النضج ومرحمة الشباب.

 

 
 أسباًبا لكل مما يمي :  السؤال الرابع : أعط  

 أ   ( تمتاز ت رب السيول الفيضية بخصوبتيا.

 .عمى تجديد خصوبتياوىذا يعمل ، غمرىا بمياه الفيضانات بين حين وآخر بسبب 

 

 

 

 ب

 أ
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ن تعميًما بي ن كل مما يأتي :السؤا  ل الخامس : كو 

 حجم الرواسب / سرعة النير.أ  (  

كانت سرعة النير كبيرة ، فالرواسب ذات الحجم الكبير تترسب  كبير كان حجم الرواسب فكمّماالعالقة طردية 
 لمنير عندما يكون النير سريًعا.اواًل في الحوض االعمى 

 لصخر.صالبة د ( الحت / 

المي ن  وكمّما كان الصخر من النوعقميمة  كمّما كانت عممية الحتصمًبا  فكمّما كان نوع الصخرعكسية  العالقة
 شديدة. كانت عممية الحت

 ادرس الشكل المجاور ، ثمَّ اكتب ما تشير إليو الرموز : :  السؤال السادس

 

ـــدأ :    ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  الروافـ

 خط تقسيــــم المياهب :  

ــرىالج :   ــ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  مجـ

ــــب د :  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  المصـ
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 743اسئمة الوحدة صفحة 

ح المقصود بما يأتي :  السؤال األول  : وض 

عممية تحريك الرياح لحبيبات الرمل عن طريق القفز ، ثم  تسقط عمى األرض وتضرب ـ التذرية الريحية : 7
 ستمرت العاصفة الرممية.طالما االسطح وتقفز مرة أخرى وىكذا تستمر العممية 

تحّمل الحيوانات المّيتة والنباتات بعض المواد التي تعمل عمى إذابة الصخور عبارة عن  ـ التجوية الحيوية :2
 مّما يؤدي إلى اضعافو وتفتيتو أو تحميمو. وتحمّميا ، كغاز األمونيا والدبال واألحماض العضوّية

قة الحبيبات ، تحمميا الرياح لمسافات بعيدة وتظل عالقة بيا ربة ناعمة دقيتعبارة عن ـ تربة المويس : 3
 وتترّسب ىذه األرتربة عندما تضعف سرعة الرياح ، وأكثر المناظق انتشاًرا ليا وسط آسيا وأمريكا الجنوبية.

 مجموعة خطوط تفصل األحواض النيرية عن بعضيا البعض.ـ خطوط تقسيم المياه : 4

باالعتماد عمى العامل الزمني الذي يبّين تطّور األشكال  ديفزلنموذج الذي وضعو االتعرية النيرية :  ةـ دور 5
 األرضية في ثًلث مراحل النضوج والشباب والشيخوخة.

 السؤال الثاني : 

 ؟و ( ما مخاطر الكثبان الرممية 

مدن والقرى وشبكات ا النتشارىا حول الا كبيرً ل خطرً تشكّ و ، الكثبان الرممية مساحات شاسعة من العالم  يغطتُ   
 ي.المراع و يالطرق والمزارع ومصادر المياه والر 

 السؤال الثالث : أعط  أسباًبا لكل ما يأتي :

 س أىمية زراعية.أ ( تكتسب تربة الموي

تربة غنية  وز ىذه التربة بنسيجيا الخشن و بأنيا تربة سميكة تتميّ و ،  الحبيبات ألنيا تربة ناعمة دقيقة 
  .رت المياه لمريية و فقيرة في المواد العضوية ، لذلك فيي قابمة لمزراعة إذا توفّ بالمواد المعدن
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 ب ( يندر وجود غطاء نباتي فوق الكثبان الرممية الساحمية.

التي تعمل عمى تبّخر الرطوبة من بين حبيبات التربة مّما يؤدي الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة بسبب 
 سكيا. إلى جفافيا وعدم تما

ن الشواىد الصحراوية.  ج  ( تكو 

تحدث نتيجة حت الرياح لمصخور في المناطق الجافة والتي تظير فييا عمى شكل طبقات صخرّية صمبة  
نفصمة عن بعضيا بعًضا بواسطة قنوات غائرة نة بحيث تبدو عمى شكل حافات صمبة مُ ترتكز فوقيا صخور ليّ 

يصل ، و نة منيا ياح في الفواصل والشقوق وتقوم بحت الصخور الميّ ل الر ، حيث تتوغّ  ح قممياز بتسطّ تتميّ 
 .متًرا 30ارتفاع بعض ىذه الشواىد إلى 

 د ( تباين أشكال التصريف النيري.

رض ، إلى ا لمظروف الجيولوجية ، وحجم وموسمية األمطار الساقطة ، ودرجة االنحدار األصمي لسطح األتبعً 
 .طقةفي المن يجانب نوع الغطاء النبات

  ه ( صالبة الصخور النارية وليونة الصخور الرسوبية.

مقاومة الصخور عمى صًلبة المعادن المكّونة ليا ، فكمّما زادت نسبة المعادن زادت تعتمد صًلبة الصخور  
، فالصخور النارية مثل البازلت والجرانيت لدييا قدرة أكبر عمى مقاومة العوامل الجّوية من لمعوامل الخارجية 

 لصخور الرسوبية المّينة كالحجر الجيري والرممي.ا

ن تعميًما يبي ن العالقة بين كل من :  الخامسالسؤال   : كو 

 أ ( درجة االنحدار / طاقة النير. 

  الطاقة النيرية وزادت كمية التصريف النيري. تازدادما انحدار األرض كمّ  زاد ماكمّ  العالقة طردية :

 ان السطحي.ب ( الغطاء النباتي / الجري

 .من نسبة الجريان السطحي لقم  كثافة الغطاء النباتي  زادت كمّماالعالقة عكسية : 
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 :  ادسسالالسؤال 

 مستوى التجوية معدل السنوي لألمطار / مم معدل الحرارة م

ــض 0 70- ــ ــ  عيفةـ

ــم 7500 70 ــ  عتدلةــ

ــش 2000 30  ديدةــ

 

 السؤال السابع :

 الزحف  القفز  التعميق وجيو المقارنة 

 الرمال  المواد األكبر حجماً  الغبار والحبيبات الدقيقة المواد المنقولة 

تبقى عالقة في اليواء  طريقة النقل 
 الرياح وتنقميا

 التدحرج أو االنزالق القفز

حصوات يقل حجميا  دقيقة الى دقيقة جداً  حجم المادة المنقولة 
 ممم 2عن 

 حبيبات حصوية يتراوح
 ممم  3ـــ  2 حجميا ما بين

 السؤال الثامن : اذكر مثااًل عمى كل مم ا يأتي : 

 .بحيرة تاناـ البحيرات البركانية : 7

الجبال البركانية االندونسية / الحّرات البازلتية / ـ أشكال السطح الناشئة بفعل عوامل باطنية حديثة : 2
 حمامات ماعين.

 ست.قمة إيفر ـ الجبال االلتوائية : 3

 

 

 



قيصر صالح الغرايبت: األستاذ  اعداد                        الجغرافيــــــــــــــــــــــا في األكاديمي                              40  
 
 

 الوحدة الرابعة : الجغرافيا السياسية

 الفصل األول : مقدمة في دراسة الجغرافيا السياسية 

 رىاأواًل : مفيوم الجغرافيا السياسية وتطو  

ح المقصود بالجغرافيا السياسية.  س : وض 

 

 

 . س : عد د أبرز العمماء والفالسفة الذين اىتموا في دراسة موضوع الجغرافيا السياسية

 أبرز انجازاتو في الجغرافيا الساسية  العالم / الفيمسوف 

ق.م ( 322ـــ   383أرسطو )  ُيعد أول من كتب عن قوّ ة الدولة المُ ستمدّ ة من توازن ثرواتيا وعدد  
سكّ انيا ، كما تناول وظائف الدولة ومشكًلت الحدود السياسّية بين 

 الدول.

م (7405ـــ  7342ابن خمدون )  كتب في الجغرافيا السياسّية في مقدمتو ، حيث شّبو الدولة بالكائن  
الحي الذي يمر بمراحل حياتو التي تتمّثل في النشأة والنضج 

 والشيخوخة.

م (7904ـــ   7844فردريك راتزل )  يرجع إليو الفضل في كتابو أول م ؤلف يحمل عنوان ) الجغرافيا  
 السياسية ( عام 7897م ، وعّد الدولة بمثابة كائن حي تمر بمراحل

 ) الميًلد والنمو والوفاة (.

ح المقصود ب  .الجيوبوليتكس : وض 

 

 

 

  

أحد فروع الجغرافيا البشرّية الذي ييتم بدراسة المقومات الطبيعّية والبشرّية لمدولة وتنظيميا الداخمي 
 وتأثير ذلك في قوتيا السياسّية وعًلقاتيا الخارجّية.

 

، ويعني العمم الذي يدرس الُمقّومات  م9978العالم رودلف كيمين عام عمى يد ظير مصطمح 
الطبيعية والبشرية لمدولة ، باإلضافة لمطالبيا في مجال السياسة الخارجية ، وتضع تصّورًا لمستقبل 

 الدولة وتنظر لمدولة ككائن حي.
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 : الجيوبوليتكو  الجغرافيا السياسية  س : حد د الفروقات بين

 ؟ الجغرافيا السياسي ةبترتبط س : ما العموم التي 

 التاريخ والعموم السياسّية واالقتصاد وغيرىا. 

 افيا السياسي ة ومجاالتيا: أىداف الجغر  ثانًيا

 ؟أىداف الجغرافيا السياسي ة س : ما 

  مات الطبيعية والبشرية لمدولة.دراسة المقوّ أ   ( 

 تحديد عناصر القوة والضعف لمدولة.ب  ( 

 التعريف بالمشكًلت السياسية واقتراح الحمول ليا.ج  ( 

  مومات الجغرافية لصانع القرار.تقديم البيانات والمعد  ( 

 ؟الجغرافيا السياسي ة س  : ما مجاالت  

مثل : الخصائص الطبيعية  ، ولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادةتدرس الجغرافيا السياسّية الد:  الدولةـ  7
 وضعف الدولة. وعًلقاتيا الخارجية ، وتحميل قوة والبشرية ، والسياسات العامة لمدولة

مة عمى موارد ومقدرات الدول األقل تقدّ لعالمي عمى ىيمنة الدول المُ يرتكز النظام ا:  النظام العالمي الجديد ـ2
 .نموًّا

 

 

 الجيوبوليتك  الجغرافيا السياسية 

مطالبيا في مجال  تقوم بالدراسة نفسيا ، إضافة إلى  .تيتم بتحميل المقومات الطبيعية والبشرية لمدولة
 السياسة الخارجّية.

 تضع تصورًا لمستقبل الدولة. تدرس إمكانات الدولة الفعمية. 

 تنظر لمدولة ككائن حي. تنظر لمدولة ككيان ثابت. 
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 ؟ النظام العالمي الجديدس : ما أىم المجاالت الفرعية التي ترتبط ب

 (. الجات ، ومنظمة التجارة التجارة العالمّية ) السوق األوروبّية المشتركة : مثل التكتالت االقتصادي ة (   أ

 الناتو(. حمف شمال األطمسي ) : مثل العسكري ةاألحالف  ب  (

وتعني إزالة الحواجز والحدود السياسّية ،  ظيرت منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين:  العولمة ج  (
 بين الدول عن طريق ىيمنة الدول القوية اقتصاديًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا واجتماعيًّا عمى الدول األخرى.

ح المقصود   بالعولمة.س : وض 

 

 

 

 : الدولة والنظام السياسي ثالًثا

ح المقصود بالدولة.  س : وض 

 

 

 

 وفًقا لنظاميا السياسي واإلداري.س : اذكر أنواع الدول 

عمى السمطات المحمّية  سيطرس نيابي واحد وحكومة واحدة تُ يوجد فييا مجم: ) المركزية (  دةالدولة الموح   ـ7
 األردن واليابان وفرنسا.:  مثال ذلك،  في أقاليم الدولة جميعيا

 

 

 

 

عني إزالة الحواجز والحدود السياسّية بين ي، و  منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين ظيرمصطمح 
 دول عن طريق ىيمنة الدول القوية اقتصاديًّا وثقافيًّا ومعرفيًّا واجتماعيًّا عمى الدول األخرى.ال

 

، وتحكميا  ان، يقيم عمييا عدد من السكّ  دة من سطح األرضوحدة سياسية تقوم عمى مساحة محدّ   
 .سمطة عميا تدير شؤونيا وتتمتع بالسيادة الداخمّية والخارجّية
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 بة (.) المرك   الدولة االتحادي ةـ 2

 (. المرك بة ) الدولة االتحادي ةس : اذكر أنواع 

) المرك بة ( الدولة االتحادي ةنوع  ــوم  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المفيـ

الدولة الفدرالي ةأ (  وتتمتع  ، ، كالواليات أو المحافظات دارّيةتكون الدولة مقّسمة إلى وحدات إ 
ستراليا واإلمارات ا مثل،  باالستقًلل الذاتي باستثناء الشؤون المالّية والدفاع

 العربي ة المتحدة.

الدولة الكونفدراليةب (  ى السمطة المركزّية بعض انضمام دولتين أو أكثر في اتحاد حيث تتولّ  
 تيا القانونّية وسيادتيا الخارجّيةمع احتفاظ كل دولة بشخصي الصًلحيات

والداخمّية ، مثل  االتحاد األوروبي ، ويمكن لمدولة الكونفدرالّية أن تتحوّ ل 
 إلى دولة فدرالّية كما حدث في سويسرا.

 

ــ   757) مطالعة ذاتية ص  : النظام السياسي وجغرافية االنتخابات رابعاً مالحظة :   ( 756ـ

 758اسئمة الفصل صفحة 

 مثااًل عمى كل مم ا يأتي :  ؤال الرابع : أعط  الس

دة :     األردن ، فرنسا.أ  ( دولة موح 

 استراليا ، الواليات المتحدة ، االمارات العربية.ب ( دولة اتحادي ة : 

 حمف شمال األطمسي.ج ( حمف عسكري : 

 السوق االوروبية المشتركة.د ( تكتل اقتصادي : 

 مصر ، تونس ، العراق. : ( دولة ذات نظام جميوريه 
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 : الحدود السياسية الفصل الثاني

 س : ىل الحدود ظاىرة طبيعية أم بشرية ؟

دىا عمى الطبيعة وفقاً لمصالحو نسان بتخطيطيا عمى الخريطة وتحديتُعد الحدود ظاىرة جغرافية يقوم اإل 
 السياسية واالقتصادية والعسكرية.

 : مفيوم الحدود السياسي ة أوال 

ح المقصود بكل من اآلتي : س :  وض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س : ما مجاالت الحدود السياسية لمدولة ؟ 

 المجال البّري ) مساحة الدولة (.     ـ7

 المجال الجّوي والبّحري. ـ2

 مجال الموارد ) سطحية وباطنية وبّحرية (. ـ3

 

  ي ةالحدود السياس

، وتضم  مارس عمييا سيادتيا ومعترف بيا دوليًّاد مساحة الدولة التي تُ حدّ رسم عمى الخريطة تُ خطوط تُ 
 المجال البّري ) مساحة الدولة ( ، والمجال الجّوي والبّحري ، ومجال المواردمثل مجاالت عّدة 

 ) سطحية وباطنية وبّحرية (. 
 

  التخوم

ل مناطق نفوذ تفصل بين الدول يصعب اجتيازىا مثّ ، وتُ  ماىي مناطق لم تكن تابعة لدولة  
ًزا لمفصل بين حدود الدول أو ميّ ل طابًعا مُ مثّ ، كانت تُ  رتفعات الجبمّية، كالصحارى والمُ  واالستيطان بيا

 اإلسًلمّية. ، وظيرت في الدولة البيزنطّية والدول العربّية اإلمبراطوريات في العصور القديمة والوسطى
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 : الجدول اآلتي وفق،  بين التخوم والحدود السياسي ةس : حد د الفرق 

ــومال ــ ــ تخــ  الحدود السياسية 
 خطوط وىمية تصل بين الدول. مناطق جغرافية ذات مساحة ممتدة.

 تستند الى معاىدات او اتفاقيات بين الدول. ال تستند الى معاىدات او اتفاقيات بين الدول.
 ظاىرة تتعرض لمتغير واالختفاء والظيور. ظاىرة طبيعية ثابتة.

 

 رة في نشأة الحدود السياسي ة: العوامل المؤث   ثانًيا

 ؟ نشأة الحدود السياسي ة  س : ما العوامل التي ساىمت في

لمنع حدوث اعتداء دولة قوية ظيرت الحدود السياسّية بين الدول نتيجة إبرام معاىدات بينيا :  المعاىدات ـ7
 عمى جارتيا الضعيفة.

ة في المستعمرات األوروبّية في قارات آسيا وأفريقيا نشأت الحدود السياسيّ :  تعمراتس  تقسيم االستعمار لمم   ـ2
 بسبب تقسيم االستعمار األوروبي ليا.

كما ىو الحال في حدود دول شرق أوروبا بعد الحرب العالمّية ر في نشأة الحدود السياسّية تؤثّ :  الحروب ـ3
 الثانية.

 : وظائف الحدود السياسي ة ثالًثا

 .الحدود السياسي ة التي تقوم بيا وظائفس : اذكر ال

 : الفصل بين الدول ـ7

 س : كيف تفصل الحدود السياسية بين الدول ؟

مة تنتشر عمييا قة وخرائط مفصّ تقوم الحدود بدور رئيسي بالفصل بين الدول عن طريق اتفاقيات ومعاىدات موثّ  
 مركّية.نقاط العبور ومراكز الحراسة والمنافذ الجُ 
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 : الوظيفة األمني ة ـ2

ح الوظيفة األمنية لمحدود السياسية لمدولة.  س :  وض 

انيا بإقامة تحصينات ر الحدود لمدولة إجراءات الحماية والحفاظ عمى أراضييا ومواردىا وأمن سكّ توفّ   
 ل إلى أراضييا.، لمنع االعتداءات الخارجّية والتسمّ  عسكرّية ودفاعّية

 .ية لمدولةاألمنية لمحدود السياس مثمة عمى الوظيفةس : ىات أ

 .صد ىجمات المغول ىدففي العصور القديمة ب سور الصين العظيمُأقيم (    أ

 .مانياالعمى حدودىا الشرقّية مع خط ماجينو  أقامت فرنسا (  ب

 . م7967حرب حزيران عام عمى الضفة الشرقية لقناة السويس أثر خط بارليف يمي أقام العدو اإلسرائ ج  (

ح الوظيفة األمن ر التقني والتكنولوجي. أو س :  ية لمحدود السياسية لمدولة فيس : وض  ما أثر ظل التطو 
 الدول.ي الحدود السياسي ة بين الثورة التكنولوجي ة والمعموماتي ة واالتصاالت في تخط  

، أضعفت  ر التقني في فنون الحرب وصناعة السًلح من حيث المدى والسرعة والفاعمّيةمع حدوث التطوّ   
 لحدود اآلمنة لمدولة.نظرية ا

 : الوظيفة االقتصادي ة ـ3

ح   التي تقوم بيا الحدود السياسية لمدولة. الوظيفة االقتصادي ةس : وض 

، وتقوم الدول بتعيين  نصيب كل دولة من الموارد والثروات االقتصادّيةالحدود السياسّية بين الدول  دحدّ تُ  أ   (
لمانيا اكما حدث بين فرنسا و ،  ت بين الدول حول استثمار المواردة حتى تحول دون حدوث منازعاحدودىا بدقّ 

 حول استثمار معدن الحديد في منطقتي االلزاس والمورين.

، وفرض الرسوم  ق السمع عبر حدودىا لمنع التيريبتمكين الدولة من مراقبة تدفّ سيم الحدود في تُ ب  ( 
 المحمّية. ردة لحماية منتجاتياتوّ سْ مركّية عمى السمع المُ الجُ 

، وذلك لمنع دخول األمراض القادمة  المحاجر الصحّية ونقاط التفتيش الصحيقيم الدولة عمى حدودىا تُ  ج   (
 ب في انتشار األمراض داخل حدود الدولة.من الخارج عن طريق األفراد والحيوانات التي تتسبّ 
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 :  الوظيفة القانوني ةـ 4

ح   لسياسية لمدولة.القانونية لمحدود ا الوظيفةس : وض 

رز أىمية الحدود في تمكين الدولة في فرض القوانين الخاصة بيا عمى أراضييا واألفراد والمؤسسات بْ تَ    
ب ئقة بالضرااإلدارّية واالقتصادّية والثقافّية جمبعيا فييا ضمن حدودىا السياسّية من حيث القوانين المتعمّ 

 والجنسّية والعقوبات.

 د السياسي ة: أنواع الحدو  رابًعا

 .أنواع الحدود السياسي ةس : اذكر 

 الحدود الحضارية.ـ 3            الحدود اليندسية.ـ 2           الحدود الطبيعية ) جبمية ومائية (.ـ 7

 :  الحدود الطبيعي ة ـ 7

ح المقصود بالحدود الطبيعية.  س : وض 

 

 

 الحدود الطبيعية. أنواعس : عد د 

ألنيا عد من أفضل أنواع الحدود التي تفصل بين الدول ، وتُ  ىي حدود دائمة وثابتة:  ةالحدود الجبمي (   أ
 .ل خطوًطا دفاعّية لمدولةشكّ ، وتُ  تتناسب مع امتداد السًلسل الجبمية

 .الحدود الجبميةى أمثمة عمس : ىات 

 .كيمومتر 3500التي تمتد مسافة تزيد عن  اليند والصينبين  جبال ىمالياـ 7

 ن.تشيمي واألرجنتيل حًدا فاصًًل بين شكّ تُ  جبال األنديزسل سًلـ 2

سبانياحدًّا سياسيًّا طبيعيًّا فاصًًل بين ل شكّ تُ  جبال البرانس ـ3  .فرنسا وا 

يطاليابين حدود  جبال األلبكذلك تفصل سًلسل  ـ4  .فرنسا وا 

، كالسًلسل الجبمّية والمسطحات  ظير عمى الخريطة السياسّية تستند إلى معالم طبيعّية واضحةد تَ حدو 
 .( أنيار ، بحار ، بحيرات المائّية )
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ويمكن توضيحيا كما (،  بحيراتأنيار، بحار،  تشمل أنواع الحدود المائّية كافة ):  الحدود المائي ة (  ب
 يأتي:

 .ىي حدود دائمة تظير عمى الخرائط السياسّية تستند إلى معالم طبيعّية نيرّية:  الحدود النيري ة ـ7

 أو س : ما ممي زات األنيار كحدود دولية ؟ س : بماذا تتمي ز الحدود النيرية عن غيرىا من الحدود المائية ؟  

   .ة عمى سطح األرضوضوح مًلمحيا الطبيعيّ  ـ7 

 ل خطًّا دفاعيًّا من أي اعتداء خارجي. شكّ تُ  ـ2 

 .نيريةالحدود الى أمثمة عمس : ىات 

 .جنوب أفريقيا وناميبياالذي يفصل بين أراضي  نير األورانج ـ7

 ياًل م 7947كذلك تسير الحدود بين الواليات المتحدة األمريكّية والمكسيك مع الحدود النيرّية مسافة تبمغ  ـ2
 في أقصى الغرب. كولورادومع نير  مياًل  20وامتداده الذي يصل إلى ريوجراند عمى طول نير 

 وترسيميا ؟ الحدود النيري ةس : ما المشكالت التي تواجو 

ر األنيار ، إذ تغيّ  تواجو الحدود النيرّية وترسيميا مشكًلت عدة خاصة في المناطق المأىولة بالسكان  
، وذلك من  ، وتظير الحاجة إلى تعديل الحدود بينيا ا يثير الخًلفات بين الدول، ممّ مجارييا بشكل مستمر

 كمة تقاسم المياه بين الدول الواقعة عمى ضفتي النير.شْ خًلل مُ 

 ؟يتم تحديد الحدود النيري ة  س : ما الطرق التي من خالليا

 ولندا ودولتي أوكرانيا وبيًلروسيا.ببين  نير بوجحدود  مثلتتماشى الحدود مع إحدى ضفتي النير  (   أ

عمى  لمانياافرنسا و الحدود بين  مثل(  محور الوادي رسم خط مع أكثر النقاط عمًقا من قاع النير ) (  ب
 .نير الراينطول 

ر مجرى النير رت بتغيّ التي تغيّ  األرجنتين وتشيميالتحكيم الدولي كما حدث في الحدود النيرّية بين  (  ج
 لصالح تشيمي. م7966مة بالتحكيم الدولي في عام وانتيت المشك
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عد من أكثر الذي يُ ،  نير الريوجراندعبر  الحدود األمريكّية المكسيكّية مثلرسم خط وسط مجرى النير  (  د
 ، إذ يعبر النير في الشرق ويمر في سيول فيضية واسعة األمثمة تعبيًرا عن تمك المشكًلت الحدودّية النيرّية

ا أدى إلى تغير مجرى النير بسبب الطمي ونتج عن ، ممّ  رج بموقع متغيّ النير وذات مسار متعرّ  ميا، يشكّ 
 ذلك إعادة تقسيم األراضي بين الدولتين.

 ل األنيار جزًءا من حدودىا الخارجي ة؟ما الدول العربي ة التي تشك  س : 

  .) نير السنغال (، موريتانيا والسنغال  ) نير األردن (، األردن وفمسطين  ) نير اليرموك (األردن وسوريا  

 ؟ كيف تغي ر األنيار مجارييا س :

بسبب العمميات الباطنية ) الرفع و اليبوط  ( في منطقة الحوض النيري ، باالضافة لكمية التصريف   
 يارليحدث تراجٌع في تدّفق مياه األن المائي لمنير وشدة االنحدار والتي تعمل عمى نشاط الحت والترسيب 

 . وتغيير المجرى النيري 

 كتابات العالم البريطاني ظيرت فكرة ترسيم الحدود البحرّية في القرن السابع عشر في :  الحدود البحري ة ـ2

سناد المسؤولّية األمنّية والسياسّية لمدول المطمّ التي تناولت  ( جون سمدين ) ة ضرورة رسم حدود البحار وا 
وتقسيم المياه  م7958عة في ولي لمحدود البحرّية باتفاقيات األمم المتحدة الموقّ ، حيث بدأ الترسيم الد عمييا
 لثالثة مستويات.تبًعا 
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 ؟ ة عميياية مناطق ذات أىمية إستراتيجية لمدول المطم  ق المائئعد المضالماذا ت  س : 

عتبارىا والدول ، إل اراتممرات مائية ميمة بين الق ، وىي  ق إلى تقصير المسافات بين الدولئتؤدي المضا  
 مجااًل لطرق تجارية ومسارات اقتصادية. 

 ؟ ما األىمية االقتصادية لمياه البحارس : 

 .ُيستخرج من المحيطات المؤلؤ والمرجان واإلسفنج، و  مصدر لمغذاء والصناعةـ 7 

 .نقل ، فيي من أفضل وسائل النقللمطرق كتستخدم البحار والمحيطات ـ 2 

 .فط والغاز الطبيعي في الطبقات الصخرية تحت قيعان البحاريوجد الن ـ 3 

 : المياه اإلقميمية ( أ  

ح المقصود بالمياه  .اإلقميمية س : وض 

 

 

 

 

 

   

 

 : المنطقة االقتصادية الخالصة (   ب 

ح المقصود  .المنطقة االقتصادية الخالصةب س : وض 

 

 

، تبدأ من خط  شرف عمييا الدولة وليا حق في السيادة عمييامناطق من مياه البحار والمحيطات تُ 
لى عمق السواحل وفًقا لمقانون الدولي عند أدنى مست ،  ( 2كم22,2) مياًل بحريًّا  72وى لمجْزر وا 
، وتسري  بحري لبعض الدول ميل 300أميال إلى   3عمًما بأن ىذا النطاق قد يصل ما بين 

، بما فييا المياه الداخمّية التي تشمل المناطق  قة عمى األراضي الوطنّية لمدولةعمييا القوانين المطبّ 
، حيث إن حدود المياه اإلقميمّية تبدأ من نياية حدود المياه  واألنيار الساحمّية والخمجان والبحيرات

مارس الدولة حقوقيا في المياه اإلقميمية في مجاالت الصيد وتُ  ، الداخمّية لمدولة باتجاه عمق البحر
 والمًلحة واستغًلل الثروات الموجودة فييا.

 

 ميل بحري 200مق البحر مسافة تصل إلى منطقة بحرية تبدأ من نياية المياه اإلقميمية باتجاه ع

، وتقديم  ة المجاورة ليا استغًلل الثروات الموجودة فييا والصيدطمّ ، ويحق لمدول المُ  ( كمم   370,4) 
 ضيا لمخطر.المساعدة واإلنقاذ لمسفن في حالة تعرّ 
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 : ( أعالي البحار المياه الدولي ة ) (   ج

ح المقصود س :  .( أعالي البحار المياه الدولي ة )ب وض 

 

 

 

 

، إال أنو تظير أحياًنا  عمى الرغم من وجود المعاىدات واالتفاقيات بين الدول حول المياه الدولي ةس : 
 .أمثمة عمى ذلك ىات،  خالفات بينيا بمجرد اكتشاف الثروات الطبيعي ة فييا

طالب السمطة ، بينما تُ  متوسط التي ىيمن عمييا العدو اإلسرائيمياكتشاف حقول الغاز في شرق البحر الـ 7
 الفمسطينّية ولبنان فييا.

ر في بحر الصين الجنوبي بين الصين وكوريا وفيتنام واليابان حول السيادة عمى الجزر كما يسود التوتّ  ـ2
 .المنتشرة فيو

صة بين بريطانيا وفرنسا في منطقة القنال كذلك تتداخل المياه اإلقميمية والمنطقة االقتصادّية الخال ـ3 
 اإلنجميزي.

مًكا عالميًّا مشترًكا م بجعل أعالي البحار م  2073أوصت الدول التي اجتمعت في باريس عام س : ماذا 
 . يخضع تسييره لمتوافق

،  در البحرّيةفي ضوء المشكًلت حول المياه الدولّية والخطر البيئي الناتج عن االستنزاف الواسع لممصا   
مًكا عالميًّا مشترًكا يخضع تسييره بجعل أعالي البحار مُ م 2073أوصت الدول التي اجتمعت في باريس عام 

 ، وُتقنن بضوابط تضمن أال تكون مصدًرا لمنزاعات الدولية أو اإلضرار بالبيئة العالمّية. لمتوافق

 : البحيراتـ 3

 .، وتكون ضمن اتفاقيات في تقاسم مياه ىذه البحيرات ديد من الدولل البحيرات حدوًدا سياسّية بين العشكّ تُ   

 

، نظًرا إلى  ول جميعيامًكا مشترًكا بين الدعد مُ وتُ ،  مناطق بحرية مفتوحة ال تتبع سيادة أي دولة  
مارسة أنشطة التجارة الدولية والمًلحة والصيد واالستكشاف في نطاق يبدأ من نياية حدود أىميتيا في مُ 

شّكل وتُ ،  ( كمم 370,4) بحري  ميل 200المياه اإلقميمّية باتجاه البحر والذي تصل إلى عمق 
 لبحار والمحيطات.من مساحة ا %64مساحة المياه الدولّية ما نسبتو أكثر من 
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 بيعية بين الدول. ى البحيرات كحدود سياسية طأمثمة عمس : ىات 

 %55، أي بنسبة  كم 3537والتي يصل طوليا نحو  الواليات المتحدة وكنداالبحيرات العظمى بين (  أ  
 ألمريكّية والحدود الجنوبّية لكندا.من طول الحدود الشمالّية لمواليات المتحدة ا

 وغندا وكينيا وتنزانيا وروندا.اك،  حدوًدا سياسّية بين دول عدة في قارة أفريقيا بحيرة فكتوريال شكّ بينما تُ ب  ( 

 
 :  الحدود اليندسي ة ـ2

ح المقصود بالحدود اليندسية.  س : وض 

 

 

 

 ؟ الحدود اليندسي ةس : ما مي زات 

 .  ضوحيا وسيولة تخطيطيااسقامتيا وو  ـ 7

 ال تتناسب مع الظواىر الطبيعّية في المناطق التي تمر فييا. ـ2

 

 

، كالخط المستقيم وأنصاف الدوائر  حدود أوجدىا اإلنسان تظير عمى الخرائط بأشكال ىندسّية مختمفة
، وال تتناسب مع الظواىر الطبيعّية  ز باسقامتيا ووضوحيا وسيولة تخطيطيا، وتتميّ  لمفصل بين الدول

 في المناطق التي تمر فييا.
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 .الحدود اليندسي ة س : اذكر أشكال

 .، وتنتشر بين العديد من حدود الدول تسير مع خطوط الطول ودوائر العرض:  حدود فمكي ة (  أ

 س : ىات أمثمة عمى شكل الحدود الفمكي ة بين الدول.

عد ويُ ،  الواليات المتحدة األمريكية وكنداشمااًل بين  درجة 49الحد السياسي الذي يسير مع دائرة عرض  ـ7
 .مك 2000أطول حد فمكي في العالم يصل إلى 

 .شمااًل  درجة 22الذي يسير مع دائرة عرض  مصر والسودانالحد السياسي بين  ـ2

 .درجة شرًقا 25الممتد عمى خط طول  مصر وليبياخط الحدود بين  ـ3

 سات دوائر، أو أقواس في الدائرة.، أو مما تصل بين نقطتين معمومتين:  خطوط مستقيمة ب  (

 .كنير أو ساحل أو سمسمة جبمّية:  سم عمى أبعاد متساوية من ظاىرة طبيعي ةر  خطوط ت   ج  (

وية من ظاىرة عمى أبعاد متساسم ر  ت    خطوطس : ىات أمثمة عمى شكل الحدود التي تكون عمى شكل 
 ) نير ، ساحل ، سمسمة جبمية (. طبيعي ة

 ، وُيتفق عمييا بين الدول من خًلل اتفاقيات ومعاىدات. حدود جامبيا في غرب أفريقيا 

 الحدود  اليندسية ؟س : ما سمبيات شكل 

 .رّية واضحة، ألنيا ال تستند إلى معالم طبيعّية وحضا ب الحدود اليندسّية بمشكًلت عديدة بين الدولتتسبّ  

 .ب الحدود اليندسي ة بمشكالت عديدة بين الدولتتسب  س : عمل : ال 

 .ألنيا ال تستند إلى معالم طبيعّية وحضارّية واضحة

 س : كيف يمكن حل المشكالت التي تنشأ بسبب الحدود اليندسية ؟ 

بتبادل مساحة من  راقكما حدث بين األردن والعيمكن االتفاق بين الدول عمى تعديل الحدود السياسّية   
توقيع اتفاق عمى تعديل الحدود بينيما في عام  ، إذ تم   وكذلك بين األردن والسعودي ة،  األراضي بين دولتين

من األراضي  2مك 7000بـر ى مساحة تقدّ ، حيث حصمت السعودّية عم بتبادل أراٍض بين الجانبين م7965
، إضافة إلى  يع حدوده البحرّية عمى ساحل خميج العقبةلتوس 2مك 79ردنّية مقابل حصول األردن عمى األ

 من األراضي الداخمّية. 2مك 6000
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أجب عن األسئمة  ، ثمَّ  ن خريطة تعديل حدود المممكة األردنية الياشمي ةوالذي يبي   اآلتيل الشكل تأم  س : 
 التي تميو : 

 
 ؟ حدود األردن ومساحتوما التغي رات التي حدثت عمى أ  ( 

 .دولتينالمساحة من األراضي بين  األردن والعراقتبادل  ـ7

،  بتبادل أراٍض بين الجانبين م7965عمى تعديل الحدود بينيما في عام  األردن والسعودي ةبين  تم  االتفاق ـ2
ل األردن عمى من األراضي األردنّية مقابل حصو  2مك 7000بـر حيث حصمت السعودّية عمى مساحة تقدّ 

 من األراضي الداخمّية. 2مك 6000، إضافة إلى  لتوسيع حدوده البحرّية عمى ساحل خميج العقبة 2مك 79

ما الفوائد التي اكتسبيا أو س :   ؟ ما اآلثار اإليجابية التي انعكست عمى األردن من تعديل الحدود ب  (
 األردن من جراء تعديل الحدود مع الدول الجوار؟

 .ت الواجية البحرية لألردن عمى خميج العقبةدت مساحة األردن وزادزا ـ7  

 وايضًا تم  اكتشاف الثروات الطبيعية. ـ2  

ستخدم في ترسيم الحدود السياسّية بين عد الثقافة من أىم المظاىر الحضارّية التي تُ تُ :  الحدود الحضاري ة ـ 3
بعد الحرب العالمّية األولى لمحد من  أساس المغة عمىفي منطقة وسط أوروبا  سمت الحدود، حيث رُ  الدول

، نتج عنيا إحدى  عمى أساس دينياليند وباكستان سمت الحدود بين ، بينما رُ  مشكمة األقميات في تمك الدول
 أكبر اليجرات في التاريخ الحديث.
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 : اآلثار السمبي ة لمحدود السياسي ة في حياة الدول خامًسا

 ؟  ة لمحدود السياسي ة في حياة الدولاآلثار السمبي  س : ما 

،  حياناالاصًلت وسبل االتصال في كثير من تقف الحدود السياسّية عائًقا في وجو استمرارّية طرق المو  ـ7
ا يعوق حركة انتقال األشخاص ، ممّ  فغالًبا ما تنتيي الطرق المعبدة أو السكك الحديدّية عند خط الحدود

 د الخام والبضائع.واألفكار والمعمومات والموا

 ، باستثناء نقاط العبور بين الدول ر االقتصادي واالجتماعي والثقافي لممناطق الحدودّيةتقف في وجو التطوّ  ـ2
نصف قرن إلنجازه  مدة تزيد عن عمى الحدود السورية األردنية سد الوحدة عمى نير اليرموكإنشاء فمثًًل  ،

 .م7953اؤه عام نمنذ أن اقترح ب
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 ، كالنفط والمياه الجوفية والمعادن. ق االستغًلل الفعال لمموارد الواقعة في المناطق الحدودية بين الدولتعو  ـ3

تستخدم الحدود السياسية لمسيطرة عمى بعض الشعوب عن طريق توزيعيا وتشتيتيا في وحدات سياسّية  ـ4
، ليسيل السيطرة عميو واستغًلل  ، كتجزئة االستعمار األوروبي لموطن العربي مختمفة تفصل بينيا الحدود

 موارده.

 : النزاعات والمشكالت الحدودي ة سادًسا

 .النزاعات والمشكالت الحدودي ةس : اذكر أبرز أشكال 

عي كل مكية مناطق حدودّية بين الدول المتجاورة عندما يدّ ينشأ النزاع عمى مُ :  النزاع عمى مناطق حدودي ة ـ7
، استناًدا إلى  و في السيطرة عمى منطقة جغرافّية حدودّية والسيادة عميياطرف من األطراف المتنازعة حق

 .أسس وأسباب عدة

 .النزاع عمى مناطق حدودي ةس : ىات مثااًل عمى 

، وطنب  ، وطنب الكبرى تستند إيران في احتالليا لثالث جزر عربية في الخميج العربي ىي أبو موسى   
بمون ، وجعمت لون ىذه الجزر عمى الخرائط  ات االستعمارّية اإلنجميزّيةعتيا السمط، إلى خرائط وزّ  الصغرى

، وقد احتمت إيران ىذه الجزر قبل يوم واحد من إعًلن قيام دولة اإلمارات العربّية المتحدة عام  إيران نفسيا
ًلل ، سمحت بموجبو إليران باحت عمن مع الحكومة البريطانّية، حيث كان ذلك في اتفاق غير مُ  م7977

 ، مقابل تنازليا عن المطالبة بالبحرين. الجزر الثًلث
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في ىذا النوع من الصراعات ال تختمف الدول عمى المناطق الجغرافية كبيرة :  النزاع عمى وضع الحدود ـ2
، وتظير مثل ىذه المشكًلت عند البدء  ، بل تختمف عمى مكان وضع خط الحدود بصورة دقيقة المساحة

 .وتحديد اتجاىاتوبرسم خط الحدود 

 .النزاع عمى وضع الحدودس : ىات مثااًل عمى 

سرائيل في أعقاب انسحاب إسرائيل من صحراء سيناء عام   ،  م7982النزاع الذي نشب بين مصر وا 
، إضافة إلى مناطق حدودّية اخرى عمى ساحل خميج العقبة جنوب  ورفضيا االنسحاب من منطقة طابا

إظيار وجود خطأ في مسار خط الحدود بين فمسطين ومصر عمى الخرائط التي  ، فقد حاولت إسرائيل إيًلت
مناطق  70حكمت محكمة العدل الدولية لصالح مصر في  م7988وفي عام ،  رسميا اإلنجميز واألتراك

 حدودّية من ضمنيا طابا.

غير المشروع عبر الحدود شب النزاعات بين الدول بسبب االنتقال نْ كثيًرا ما تَ :  النزاع عمى وظيفة الحدود ـ3
 سواء أكان ذلك لألشخاص أو البضائع أو األفكار.

تنشأ النزاعات بين الدول المتجاورة بسبب الخًلف عمى مورد :  النزاع حول المصادر الطبيعي ة الحدودي ة ـ4
األنيار التي وىي ،  األنيار الدوليةتنشأ النزاعات بسبب عدم االتفاق عمى تقسيم مياه  فمثاًل ،  طبيعي حدودي

، واختًلف الدول عمى أحقية بناء السدود واالستفادة  ، وتمر في أكثر من دولة تنبع من خارج حدود الدولة
 . منيا

ح المقصود ب  .األنيار الدوليةس : وض 

 

 

 .النزاع حول المصادر الطبيعي ة الحدودي ةس : ىات مثااٌل عمى 

ــالنزاع التركي   ــ  ه نير الفرات.عمى اقتسام ميا العربي ـ

 

 

 .، وتمر في أكثر من دولة ارج حدود الدولةىي األنيار التي تنبع من خ
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أجب عن  ، ثمَّ  ن خريطة حوض نير الفرات وموقع سد أتاتوركتأمل الشكل الذي أمامك والذي يبي  س : 
 : األسئمة التي تميو

 
 تركيا ، سوريا ، العراق.   ؟ ما الدول التي تشترك في مياه نير الفرات أ   (

 جمة عن وجود منابع نير الفرات خارج دول الوطن العربي؟ما اآلثار السمبي ة النا ب  (

قامة دولة المنبع مشاريع ـ 7 تحّكم دولة المنبع بكميات التصريف المائي لمياه النير تحديًدا في حالة بناء وا 
مائية وزراعية ضخمة كالسدود في منطقة المنبع فإن ذلك يؤّثر سمبًا عمى الحصص المائية لمدول التي يمر 

 .لنيرمنيا ا

 وكذلك يؤّثر سمبَا عمى المشروعات الزراعية والمائية في كل من سوريا والعراق. ـ 2

 س : كيف تمجأ الدول لحل المشكالت الحدودية مع جاراتيا ؟

عن طريق التحكيم ،  ق السممّية لحل المشكًلت الحدودّية مع جاراتياتمجأ العديد من الدول الى الطر    
لحل الخًلف الذي نشب بينيما عمى  محكمة العدل العميامن قطر والبحرين إلى  لجأت كل فمثاًل ،  الدولي

،  ، صدر قرار المحكمة بسيادة البحرين عمى عدد من الجزر م2007آذار عام  76، وفي  عدد من الجزر
ا أنيى الخًلف بين ، ممّ  ، وسيادة قطر عمى جزر أخرى من الجزر المتنازع عمييا منيا جزر الحوار

 .دولتين
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 : النزاعات الحدودي ة في الوطن العربي سابًعا

 س : ما األىمية االستراتيجية لموقع الوطن العربي ؟ 

 .، وأفريقيا ، وأوروبا ، آسيا يربط بين قارات العالم الثًلث ـ7

 .يقع في النصف الشمالي من الكرة األرضّيةـ 2

( والبحر المتوسط شمااًل إلى  تركيا من جبال طوروس )، و  يمتد من شمال العراق شرًقا إلى موريتانيا غرًبا ـ3
 .ىضبة البحيرات االستوائّية والمحيط اليندي جنوًبا

األبيض المتوّسط مع البحر  تربط البحرالتي  مثل قناة السويسيسيطر عمى الكثير من الممرات المائّية  ـ4
يربط الذي  ومضيق ىرمز،  طمسييربط البحر المتوسط مع المحيط األالذي  ومضيق جبل طارق، األحمر

 .، وغيرىا من المواقع التي تمر بيا معظم التجارة العالمّية المحيط اليندي بالخميج العربي

 ، واختصار الكثير من المسافات بين القارات. مرور معظم الخطوط الجوّية العالمّية عبر أجوائوـ  : 

 ى أكبر كمية من االحتياط واإلنتاج والتصدير.، كالنفط الذي يحتوي عم يحتوي عمى موارد الطاقة ـ6 

 س : ما النتائج التي ترتبت عمى امتالك الوطن العربي موقعًا استراتيجيًا. 

ضة لمكثير من الغزوات والحروب واستعماره من قبل دول أوروبا وأمريكا في محاولة منيا لمسيطرة رّ عُ بقي   
 . عمى العالم
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ح المقصود ب  .تراتيجيالموقع اإلسس : وض 

 

 

   

 
 

 

، أو  ستخدم لمتعبير عن الموقع أو المكان الذي يحتل أىمية ومكانة سياسيةمصطمح جغرافي يُ 
 ، أو العالمي. ، أو اإلقميمي ، أو جميعيا مًعا عمى المستوى المحمي ، أو اقتصادّية عسكرّية
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 س : كم تبمغ طول الحدود البرية لموطن العربي ؟

، وقد كان ظيورىا في منطقة أفريقيا العربية  مك 34,492ة لمدول العربي ة بنحو قُدِّرت الحدود السياسي ة البري    
ام تقريًبا متزامًنا ع 700، ويبمغ متوسط عمر الحدود العربية المرسومة نحو  أقدم من ظيورىا في آسيا العربية

 والتي كانت بداية التقسيم لموطن العربي في شطره  م7976بيكو المشؤومة عام  ــ سايكس اتفاقيةمع 

ىذا إلى جانب  ، ىم العوامل التي حالت دون ِوحدتووتُعّد مشكًلت الحدود في الوطن العربي من أ،  األسيوي
، ولواء  ، ومرتفعات ىضبة الجوالن السورّية طين، وال سيما فمس األجزاء المغتصبة من الوطن العربي

 جر بمبنان.غومزارع شبعا وتًلل كفر شوبا وال ، األسكندرون

 ؟ الخالفات الحدودي ة في الوطن العربيس : ما نتائج 

،  ، في سبيل الحصول عمى مكاسب إقميمّية أو سياسّية حةإلى نزاعات وصدامات مسمّ  أدت (  أ  
يرانكالصدامات العسكرّية  ، وتقسيم  ، والمعارك في الصحراء الغربّية ، وغزو العراق لمكويت بين العراق وا 

 .السودان إلى دولتين

 .نتج عنيا خسائر كبيرة في الموارد االقتصادّية والبشرّية(   ب 

 إعاقة أّي مشروع لوحدة الوطن العربي مستقبًًل.(    ج

 

 775اسئمة الفصل صفحة 

  مم ا يأتي : السؤال السادس : فس ر كالً 

 واجو ترسيم الحدود النيرية مشكالت عدة.ـ ي  7

، وتظير الحاجة إلى تعديل  ا يثير الخًلفات بين الدولستمر، ممّ مجارييا بشكل مُ لر األنيار يتغي بسبب  
 شكمة تقاسم المياه بين الدول الواقعة عمى ضفتي النير.، وذلك من خًلل مُ  الحدود بينيا

 بين الدول.مشكالت عديدة بليندسية ب الحدود اـ تتسب  2

يمكن االتفاق بين الدول عمى تعديل الحدود السياسّية ، و  ألنيا ال تستند إلى معالم طبيعّية وحضارّية واضحة 
 .كما حدث بين األردن والعراق ، وكذلك بين األردن والسعودّية
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الوطن العربي أدت إلى نزاعات السؤال السابع : اذكر ثالثة من االمثمة عمى الخالفات الحدودية في 
 وصدامات م سم حة.

يرانـ 7  .غزو العراق لمكويتـ 2                     .الصدامات العسكرّية بين العراق وا 

 .تقسيم السودان إلى دولتينـ 4                             . المعارك في الصحراء الغربّيةـ 3

 

 لحرب والسمم: العالقات الدولي ة في ا الفصل الثالث

، وتسعى دائًما في الحفاظ عمى أمنيا الداخمي والخارجي  ل الدولة أىم ظاىرة سياسّية عمى خريطة العالمشكّ تُ   
 عد بمثابة مشكمة سياسّية.وأي عائق أمام ىذا اليدف يُ 

ح المقصود ب  .المشكمة السياسيةس : وض 

 

 

 ؟ المشكالت السياسي ة التي تيدد أمن الدولة س : ما أبرز

 ، ومشكمة األقميات. ، االقتصادّية الحدود السياسّية 

 : مشكالت الحدود السياسي ة أوال 

 .مشكالت الحدود السياسي ة س : ىات أمثمة عمى

 : الصحراء الغربي ة ـ7

 س : حد د الموقع الجغرافي لمصحراء الغربية. 

، والمغرب  ، وموريتانيا من الجنوب شرقىا الجزائر من ال، تحدّ  تقع الصحراء الغربّية شمال غرب إفريقيا  
 266، وتبمغ مساحتيا نحو  كم 7400بساحل يصل طولو نحو ، ومن الغرب المحيط األطمسي  من الشمال
انيا يدينون ، ومعظم سكّ  من أصول عربية وأمازيغية لف نسمةا 400انيا نحو ، ويصل عدد سكّ 2ألف كم
التي  وجبية البوليساريو،  من ناحية المغربتنازًعا عمييا بين الصحراء الغربّية أرًضا مُ  عد، وتُ  باإلسًلم

 من مساحتيا وتحت إدارتيا. %80سيطر المغرب عمى نحو ، حيث تُ  من ناحية أخرى م7973تأسست عام 

ض سيادتيا عمى أرضيا أو استقرارىا عرّ ، ما يُ  لمدولةس األمن الداخمي والخارجي مُ أّي تيديد يَ   
 وتماسك شعبيا لمخطر. 
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ح جذور مشكمة الصحراء الغربية.  س : وض 

وأعمنت  م7976منيا عام التي انسحبت  م7883لممنطقة عام  إسبانيااحتًلل ترجع جذور المشكمة إلى    
فييا من  الجميورية العربي ة الصحراوي ة الديمقراطي ةبعد جًلء آخر جندي إسباني قيام  جبية البوليساريو

، وتدعم الجامعة  دولة 36، ثم  انخفضت إلى  دولة 75، وقد اعترف بالجميورّية الصحراوية  جانب واحد
 عمى الصحراء الغربّية. ( سيادة المغرب رئباستثناء الجزا ) العربية 

حول  م7997بتنظيم استفتاء لسكان الصحراء الغربي ة عام حل المشكمة  األمم المتحدة منظمةحاولت  
ان الصحراء في ، لكن أطراف النزاع لم تتفق في ما بينيا عمى من يحق ليم االشتراك من سكّ  المصير تقرير

، ولكن ُرفض ىذا  رب منحيا الحكم الذاتي كحل لمنزاع، واقترحت المغ ( تحديد اليوية عممية االستفتاء )
 .، وما زال الوضع عمى ما ىو عميو االقتراح من قبل جبية البوليساريو

 س : ما اسباب مشكمة الصحراء الغربية ؟

   .موقعيا عمى سواحل المحيط األطمسي ـ 7 

 الحديد والفوسفات.من أىميا فييا ر الخامات المعدنّية توفّ ـ 2 
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يران ـ2  :  شط العرب بين العراق وا 

يران .س : بي ن بدايات مشك  مة شط العرب بين العراق وا 

،  ( الجزء األوسط من العراق إيران ، عندما احتمت الدولة الصفوية )القرن السابع عشربدأت المشكمة في   
دت فييا أن البصرة تقع فوّية وأكّ قدت معاىدة مع الدولة الص، والتي عَ  ( تركيا استعادتو الدولة العثمانّية ) ثم  

في القرن التاسع عشر، حرص االستعمار البريطاني عمى منح إيران حق  ، داخل حدود الدولة العثمانّية
يران عام  ، ثم   المًلحة في شط العرب ، تنص عمى  م7973وقعت اتفاقية شط العرب بين الدولة العثمانّية وا 

، ويحق إليران السيادة عمى منطقة خورا  أمام سفن الدول جميعيا أن شط العرب يبقى مفتوًحا لممالحة "
 ، ثم   ، وطالبت بالمجرى المًلحي بشط العرب م7937، وقد اعترضت إيران عمى االتفاقية عام  " مشير

عقدت  ، ثم   من شط العرب مقابل منطقة عبدان أميال 4وافقت عمى االتفاقية السابقة بشرط تنازل العراق عن 
،  ، حيث اعترفت العراق بحق إيران في المًلحة في شط العرب م7975بين الدولتين عام  ية الجزائراتفاق

 .ثماني سنوات، والتي استمرت  قامت الحرب بين الدولتين بسبب الخًلف حول الحدود م7980وفي عام 
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 : الحدود بين اليند والصين ـ3

 يند ؟ س : ما أسباب المشاكل الحدودية بين الصين وال

ا دفع اليند إلى ، ممّ  ، وأصبحت تشارك اليند في الحدود م7957منطقة التبت عام استولت الصين عمى    
 زعيم التبت الروحي  ، وفر   م7959، ولكن الصين أخمدت ثورتيم في عام  مساندة ثورة الشعب في التبت

خط ناطق الحدودّية الواقعة شمال ، فاصطدمت الصين مع اليند في بعض الم إلى اليند ( الداالي الما )
 ، وما زالت المشكمة معّمقة حتى اآلن. ( م7974تفق عميو كحدود بين الصين والتبت في خط م   مكماىون )

 
ح المقصود بخط مكماىون.  س : وض 

 

 

 : المشكالت االقتصادي ة ثانًيا

 ؟تظير النزاعات االقتصادي ة بين الدول س : متى 

 .لمياه الحدودّية واستغًلل الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة الواقعة بين حدودىاعندما تبدأ بتقسيم ا 

 

 . م7974 عام عميو كحدود في حدودي بين الصين والتبت تّم االتفاق خط  
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 .النزاعات االقتصادي ة بين الدولس : اذكر أبرز أشكال 

 : تقسيم المياه ـ7

 ؟ بين الدول تقسيم المياهمشكمة  تظير س : متى 

، وذلك لًلستفادة  تقسيم مياه األنيار الدولّيةعند تعيين حدود المياه اإلقميمّية والدولّية بينيا أو عند تظير  ـ7
 .مارسة حق المًلحة وتوليد الطاقة الكيربائّية فييا، ومُ  من ثرواتيا السمكّية والمعدنّية

تظير النزاعات أيًضا بين الدول حول تعيين حدودىا في المضائق كما ىو الحال في مضيق ىرمز بين  ـ2
يرانسمطنة عُ   .دب بين اليمن والصومال وجيبوتي، ومضيق باب المن مان وا 

برمت العديد من االتفاقيات بين الدول حول تقسيم تمك المياه ونظًرا إلى أىمية األنيار والمياه الدولّية أُ ـ 3 
 معاىدة باريس وبرشمونة. مثلواستغًلل ثرواتيا 

 مى مشكمة تقسيم المياه بين الدول.س : ىات أمثمة ع

 .حول اقتسام مياه نير الفرات ا وسوريا والعراقتركيظيرت الخًلفات بين  (   أ

 .مياه نير النيلمن ناحية أخرى حول اقتسام  وأثيوبيامن ناحية  السودان ومصربين ظيرت الخًلفات  (  ب

 .يمي وبيروشبوليفيا وتالحدود البحرّية بين  كما نشبت النزاعات عمى(   ج 

بتعديل حدود الرصيف القاري بخصوص النزاع الذي ظير بين بينما أصدرت محكمة العدل الدولّية قراًرا (    د
 .، حيث أصبحت لتونس حقوق باستغًلل البترول والغاز الطبيعي في ىذه المنطقة ليبيا وتونس

 : النزاع عمى الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة ـ2

 بين الدول ؟  عمى الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة اتالنزاع تظير س : متى 

، وذلك في  ، وقد تصل إلى مرحمة الصراعات وقيام الحروب بينيا تظير النزاعات بين الدول في العالم ( أ  
،  محاولة منيا لمسيطرة أو الوصول إلى مناطق تواجد الموارد الطبيعية خاصة الموارد المعدنية وموارد الطاقة

، بينما يندر  لموارد في بعض المناطقر ىذه ا، حيث تتوفّ  ع بشكل منتظم في مناطق العالمالتي ال تتوزّ 
ل دافًعا قويًّا لمقوى الكبرى في محاولة السيطرة عمى ىذه الموارد ا يشكّ ، ممّ  وجودىا في مناطق أخرى من العالم

 من العالم لتأمين احتياجاتيا منيا واستخداميا في صناعاتيا وأنشطتيا المختمفة.
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، المذان  حول مصادر الطاقة أىميا البترول والغاز الطبيعيالدول في العالم  كما تظير النزاعات ب  (  
 .سيمان في نصف التجارة العالميةمثي اإلنتاج العالمي ويُ ًلن ثُ يشكّ 

 بين الدول ؟ عمى الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة اتالنزاعس : ما نتائج 

ي منطقة الشرق األوسط والخميج مة الوصول إلى منابع النفط والغاز الطبيعي فتحاول الدول المتقدّ  (   أ 
 .العربي لتأمين احتياجاتيا من الطاقة

قامة قواعد عسكرية لحماية حقول النفط وخطوط التجارة البحرية  ة الصراعات الدوليةحدّ  تزداد ب  (  ، وا 
مثل  ، كالمضائق البحرية التي يمكن أن يؤدي إغًلقيا إلى منع النفط عبرىا العالمية التي ينقل عبرىا النفط

لبحر مضيق ىرمز عمى الخميج العربي وباب المندب عند مدخل البحر األحمر وقناة السويس التي تربط ا
 البوسفور في تركيا وقناة بنما في أمريكا الوسطى. قالمتوسط بالبحر األحمر ومضي

 : المشكالت االجتماعي ة ثالًثا

 زاعات الحدودية ؟ التي تظير في الدول بسبب الن المشكالت االجتماعي ةس : ما 

 .األقمياتمشكًلت ومنيا إلى العديد من المشكًلت االجتماعية ،  ض الدولتتعرّ   

ح المقصود باألقمية.  س : وض 

 

 

  

 

 

 

 

 

(  ، لُغوّية ، عرقّية ، دينّية قومّية ىي مجموعة من األفراد ينتمون إلى خصائص ثقافية واحدة )
 .لسكان الدولةتختمف عن الغالبية العظمى 
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 أو عد د أنواع األقميات.س : عد د أنواع القوميات. 

 ميزات الخصائــــــص والم                                   األقميات/  أنواع القوميات

 مجموعة من األفراد تنتمي إلى ىوية واحدة من حيث العرق والمغة والعادات والتقاليد األقميات القومي ة
كما ىو الحال في شعب الكازاخ غرب ،  ىذه األقمية ضمن أكثرية قومية ، وتعيش
مت تمك كو شكّ ، وبعد تفكّ  في االتحاد السوفييتي السابق القوميات دوتعد   الصين
ستونيا والتفيا وزباكستاناكدواًل مستقمة  تالقوميا  ، كما حدث أيًضا في وغيرىا وا 

مت كل منيا دولة مختمفة عن وشكّ  ، كت إلى قوميات عدةعندما تفكّ  اييوغسالف
 كصربيا ومقدونيا والجبل األسود.،  األخرى

   
 أفراد المجتمع المتواجدة فيو مجموعة من األفراد تتبع ديانة مختمفة عن ديانة أكثرية األقميات الديني ة

، أو  في الصين واليابان والواليات المتحدة األمريكية سممةاألقميات الم   مثل، 
 الدول اإلسًلمية. في األقميات المسيحية

، وتختمف عن لغة أكثرية أفراد المجتمع  ، ليا لغتيا الخاصة مجموعة من األفراد األقميات المغوي ة
ن ز األفراد وتكوّ عد المغة أحد العناصر الثقافية التي تميّ تُ ، حيث  تواجدة فيوالمُ 

، وتحرص كل دولة عمى أن يسود فييا لغة رسمّية  القوميات المختمفة في العالم
 ، في الوقت التي تسمح بعض الدول في استخدام األقميات لمغتيا الخاصةواحدة

بينما تمنع الدول ،  عراقكاألكراد في ال،  خوًفا من مطالبتيا باالستقًلل عن الدولة 
من  األقمية النمساوي ة، حيث تمنع  إيطاليااستخدام األقميات لمغتيا كما ىو الحال في 

، بل تفرض عمييا استخدام المغة اإليطالّية في مجاالت الحياة  استخدام لغتيا
 جميعيا.
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ًللة أكثرية أفراد المجتمع مجموعة من األفراد تنتمي إلى عرق أو سًللة تختمف عن س األقميات العرقي ة
عطــى ىــذه األقميــة عــد ىــذه مشــكمة فــي المجتمــع إال عنــدما ال تُ ، وال تُ  الـذي تعــيش فيــو

 مارس ضدىم تفرقة عنصرّية.حقوقيا كاممة كباقي أفراد المجتمع ويُ 

 ،  الواليات المتحدة األمريكية لمث،  دةتعدّ يوجد في الكثير من دول العالم أقميات مُ 

ة ولغوّية التي تتعايش فييا أقميات عرقيّ  عديد من الدول العربي ة واإلسالمي ةوال ، وكندا
 ، وتطبيق مبدأ التسامح الديني. تاريخيا المشترك  وقومّية كثيرة بحكم

 

ــ   783) مطالعة ذاتية ص دور المنظمات الدولية :  رابعاً مالحظة :   ( 785ـ

 

 786اسئمة الفصل صفحة 

 ثالثة من االمثمة عمى مشكالت الحدود السياسية ، مبي نًا أطراف النزاع.السؤال الثاني : اذكر 

يران.ـ شط العرب : 2             جبية البوليساريو والمغرب.ـ الصحراء الغربية : 7  العراق وا 

 الصين واليند.ـ منطقة التبت : 3

 السؤال الرابع : عد د ثالثًا من الدول التي ظيرت بعد تفك ك كل من : 

ستونيا والتفياا ( االتحاد السوفياتي :  أ  واذربيجان وغيرىا. وزباكستان وا 

 .والبوسنة واليرسك ومقدونيا والجبل األسود صربيا ب ( االتحاد اليوغسالفي :

 

ــ   786) مطالعة ذاتية ص  : األمن الوطني واألمن القومي مالحظة : الفصل الرابع  ( 796ـ
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 798اسئمة الوحدة صفخة 

 الثاني : فس ر ما يأتي :السؤال 

 ( ت عد الحدود الدولية الطبيعية أقل توترًا من الحدود السياسية اليندسية.   أ
 .بحيرات (انيار ، بحار ، نيا حدود تستند الى معالم طبيعية واضحة كالسًلسل الجبمية و المسطحات المائية )أل 

 (  ت عد الحدود السياسية ظاىرة بشرية.   ب

،  اعترف بيا دوليً مارس عمييا سيادتيا و مُ حدد مساحة الدولة التي تُ رسم عمى الخريطة تُ عن خطوط تُ نيا عبارة أل 
  .االقتصادية والعسكريةا لمصالحو السياسية و نسان بتخطيطيا عمى الخريطة و تحديدىا عمى الطبيعة وفقً يقوم اإل

 السؤال الثالث : اجب عم ا يمي : 

 لسياسية.( اذكر أىمية الجغرافيا ا  أ 

 تنظر لمدولة ككيان ثابت.ـ 3  دراسة إمكانات الدولة الفعمية.ـ 2  مات الطبيعية والبشرية لمدولة.قوّ تحميل المُ ـ 7

 .الجغرافيا السياسي ة التي تيتم بيا مجاالتال عد د(    ب

ئص الطبيعية الخصا مثل،  تدرس الجغرافيا السياسّية الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة:  الدولةـ  7
 والبشرية ، والسياسات العامة لمدولة وعًلقاتيا الخارجية ، وتحميل قوة وضعف الدولة.

رات الدول األقل قدّ مة عمى موارد ومُ تقدّ يرتكز النظام العالمي عمى ىيمنة الدول المُ :  النظام العالمي الجديد ـ2
 .نموًّا

 ت واألحالف في الوقت الحاضر ؟( ما األسباب التي دفعت دول العالم إلى التكت ال و 

 العسكري. الرغبة في تحقيق األىداف والمصالح المشتركة سواء في المجال االقتصادي أو 
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 ممحق الخرائط
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