
الأمتحان الثاين

اجلغرافيا
منوذج �أ�سئلة 

)�لنموذج »�أ«(
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- عدد أسئلة كراسة االمتحان )40( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )60( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المس���ودة مع اإلشارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن )أ( أو )ب( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
مثال: اإلجابة الصحيحة )جـ( مثاًل

اإلجابة الصحيحة مثاًل

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.

- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.
ملحوظة :

في حالة األســـئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو 
تم تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

تعليمات مهمة
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2- �أمامك خريطة �سماء لقارة �أوروبا، �كتب مدلول �لحروف �لموقعة عليها:

 

�أ- �أقل دول �لتحاد �لأوروبي �سكاًنا: 

ب- جبال تعتبر حدوًد� �سيا�سية:   

ج- جزيرة تابعة لدولة �إيطاليا:  

د- دولة مندمجة:  

)�أ(

)ب(

)ج(

)د(

1- ظلل �لد�ئرة ذ�ت �لرمز �لد�ل على �لإجابة �ل�سحيحة تظلياًل كاماًل:

ح�سلت م�سر على �أحقيتها فى طابا عن طريق .........

الو�ساطة.

الم�ساعي الحميدة.

التحكيم.

التوفيق.
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3- ما �لمق�سود بقلب �لدولة؟

ا كحدود �سيا�سية بين �لدول«. 4- »تلعب �لأنهار دوًر� محوريًّ

فى �سوء هذه �لعبارة و�سح:

�أجب عن �أحد �ل�سوؤ�لين من بين )�أ( �أو )ب(:

�أ- مميز�ت �لأنهار كحدود �سيا�سية.

ب- �سكل �لحد �ل�سيا�سي للنهر بين بولند� ودولتي بيالرو�سيا و�أوكر�نيا.
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5- بم تف�سر ....؟

تعدد �أهد�ف �لجغر�فيا �ل�سيا�سية.

6- دلل على �سحة �أو خطاأ �لعبارة �لآتية:

»للغابات دور كبير فى قوة �لدولة«.
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7- و�سح �لعالقة بين:

�لحدود �ل�سيا�سية و�لحماية �لقت�سادية.

8-  من وجهة نظرك:

حدد �أثر �لهجرة غير �لر�سمية على �لجانب �لجتماعي للدولة.
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10- ما �لمق�سود بالأحالف �لع�سكرية؟

9- ظلل �لد�ئرة ذ�ت �لرمز �لد�ل على �لإجابة �ل�سحيحة تظلياًل كاماًل:

�عتبر �لدولة بمثابة كائن حي تنطبق عليه قو�نين �لميالد و�لنمو و�لوفاة.

راتزل.

اأر�سطو.

ابن خلدون.

رودلف كيلين.
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11- بم تف�سر.....؟

�أهمية �لتعاون �لدولي لمو�جهة �لم�سكالت �لقت�سادية.

12- دلل على �سحة �أو خطاأ �لعبارة �لآتية:

»حقق مجل�س �لتعاون لدول �لخليج �لعربي مجموعة من �لإنجاز�ت«.
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13- ماذ� يحدث �إذ�....؟

�سار �لحد �لبحري بين ليبيا وتون�س �إلى �ل�سمال مبا�سرة من �لر�سيف �لبحري.

14- ما �لنتائج �لمترتبة على ......؟

�لموقع �لجغر�في لدولة لي�سوتو.
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15- و�سح �لعالقة بين:

موقع �لدولة و�لعالقات �لدولية.

16- حدد �أثر �لتنوع �لمناخي فى قوة �لدولة.
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18- ما �لمق�سود بالجغر�فيا �ل�سيا�سية؟

17- ظلل �لد�ئرة ذ�ت �لرمز �لد�ل على �لإجابة �ل�سحيحة تظلياًل كاماًل:

تكتل �قت�سادي ي�سم دول �سرق وجنوب قارة �أفريقيا.

النافتا.

اتحاد المغرب العربي.

الكومي�سا.

منتدى التعاون االقت�سادي.

19- ظلل �لد�ئرة ذ�ت �لرمز �لد�ل على �لإجابة �ل�سحيحة تظلياًل كاماًل:

من �لدول �لبرية �لبحرية �لمجز�أة .........

اليابان.

اأندوني�سيا.

الواليات المتحدة االأمريكية.

اإيطاليا.
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21- �سنف �لعو��سم �لآتية ح�سب معايير �ختيارها:

1- طوكيــــــــو.

2- مـو�سـكـــــــو.

20- بم تف�سر ....؟

�أهمية �لمفو�سية �لأوروبية.
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22- ما �لنتائج �لمترتبة على .....؟

ظهور �لعولمة و�ل�سركات متعددة �لجن�سيات.

23- ما �لعالقة بين كل من.....؟

�لمقومات �لع�سكرية و �لتكتالت �لقت�سادية.
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24- ماذ� يحدث �إذ� .....؟

لم تتو�فر نظم �لمعلومات �لجغر�فية بالن�سبة للجغر�فيا �ل�سيا�سية.

25- ظلل �لد�ئرة ذ�ت �لرمز �لد�ل على �لإجابة �ل�سحيحة تظلياًل كاماًل:

�أ�سه��ر �لحدود �لتى جرى تر�سيمها عل��ى �أ�سا�س �للغة بعد �لحرب �لعالمية 

�لأولى فى ......

غرب اأوروبا.

�سرق اأوروبا.

و�سط اأوروبا.

جنوب اأوروبا.
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26- �كتب �لمفهوم �أو �لم�سطلح �لجغر�في �لد�ل على هذه �لعبارة:

�أجب عن �أحد �ل�سوؤ�لين من بين )�أ( �أو )ب(:

�أ-  »تحديد تعريفة موحدة على �ل�سلع �لم�ستوردة من �لدول خارج �لتكتل 

�لقت�سادي«.

ب-  »مجموعات ب�سرية قليلة �لعدد ذ�ت خ�سائ�س تختلف عن مثيالتها فى 

مجتمع �لأكثرية«.

27- ما �لمق�سود ب� »�لعو��سم �لم�ستحدثة«؟
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28- بم تف�سر ....؟

�أجب عن �أحد �ل�سوؤ�لين من بين )�أ( �أو )ب(:

�أ- ن�ساأة �لحدود �لخطية فى قارة �أوروبا.

ب-  �سرورة تر�سيم �لحدود �لخطية على �لياب�س و�لم�سطحات �لمائية فى 

�لمناطق �لهام�سية.

29- �أيد بالأدلة:

تتعدد دو�فع �لهجرة �لق�سرية.
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30- ما �لنتائج �لمترتبة على......؟

�رتباط �لجغر�فيا �ل�سيا�سية بالعملية �لنتخابية.

31- حدد �لفرق بين:

�أجب عن �أحد �ل�سوؤ�لين من بين )�أ( �أو )ب(:

�أ- �لدولة و�لأمة من حيث �أوجه �لختالف.

ب- �لدولة �لفيدر�لية و�لدولة �لكونفدر�لية من حيث �لمفهوم.
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33- ظلل �لد�ئرة ذ�ت �لرمز �لد�ل على �لإجابة �ل�سحيحة تظلياًل كاماًل:

�أن�سئ حلف �لناتو بموجب ميثاق تم توقيعه عام 1949م في مدينة .......

بروك�سل.

 وا�سنطن.

باري�س.

�سان فران�سي�سكو.

32-  م���ن وجه��ة نظ����رك �أيهم��ا �أكث�ر ت�اأث�ي����ًر� في ق�وة �لدول���ة وتم��ا�سكه��ا: 

�لدين �أم �للغة؟ ولماذ�؟
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34- ما �لمق�سود ب�»�لحدود �لأثنوغر�فية«؟

35- �كتب �لمفهوم �لجغر�في �لد�ل على �لآتي:

»مجموعة �لموؤ�س�سات �لت�سريعية و�لتنفيذية و�لق�سائية �لتى تتوزع بينها 

عملية �سنع و�تخاذ �لقر�ر �ل�سيا�سى«.

36- بم تف�سر .....؟

�أجب عن �أحد �ل�سوؤ�لين من بين )�أ( �أو )ب(:

�أ- تعد و�سائل �لنقل و�لت�سال من �لأمور �ل�سرورية للدولة �لع�سرية.

ب- �أهمية �لمو�قع �لبحرية.
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37- دلل على �سحة �أو خطاأ �لعبارة �لآتية:

�أجب عن �أحد �ل�سوؤ�لين من بين )�أ( �أو )ب(:

�أ- »تعد �لمياه �لد�خلية جزًء� من �لمياه �لإقليمية«.

ب- »ز�دت �أهمية �لمياه �لمحايدة و�لأر�سفة �لقارية فى �لفترة �لأخيرة«.

38-  ح��دد �أثر �نهيار �لتح��اد �ل�سوفيتي و�إلغاء حلف و�ر�س��و على ��ستر�تيجية 

حلف �لناتو.
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39-  ح��دد كيفية تعيين وتو�سيح خ��ط �لحد في �لمرحلة �لثالثة من تخطيط 

�لحدود �ل�سيا�سية.

40- ما تقييمك:

تاأثير �لنظام �لعالمي �لجديد على �لدول �لنامية.


