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 الوحدة اآلولى

 الدرس الثالث   :   الدولة والحكومــــة

ضع المفهوم المناسب  : -  أوالً   

 –الدول المركبة المندمجة  –الدول البسيطة  –المياه اإلقليمية  –الحدود الهندسية  –الحدود السياسية  –اآلمة  –الحكومة  –) الدولة 

  الدول الحبيسة ) المغلقة ( –الدول المفتوحة  -المجال الجوي   –الدول المركبة المتحدة 

الجهات  جميع دول تحيطهــا اليابسة من  الدول المغلقة ) الحبيسة ( -1   
الحدود الهندسية -2 عبارة خطوط وهمية تفصل بين الدول موجودة فقط على الخرائط   

ة مياه تجاور شواطئ الدولة حيث تمارس عليها سيادتها االمنية واالقتصادي المياه االقليمية -3   
دول مركبة -4 اندماج بعض الدول أو االمارات أو الواليات  في دولة واحدة   

الدول المفتوحة -5 هي الدول التي تشرف على جبهة بحرية أو اكثر من جبهة   
الحدود الهندسية -6 حدود  سياسية تماشى مع خطوط الطول ودوائر العرض   

بناًء على رغبتهم  ومحدد ضمن اتفاقيات  تخدم مصالح تلك البالد  عبارة عن اتحاد بين الدول دول متحدة مركبة -7   
دول بسيطة -8 الدولة التي تتكون من حكومة واحدة   

تعيش على مساحة محددة من االرض تجمعها سلطة حاكمة  األفرادمجموعة منظمة من   الدولة -9   
العرب مثالً  –من الشعوب الواحدة التي تتفق من حيث العادات والتقاليد واللغة والدين  مجموعة اآلمة -10   

الزمة من يشرع القوانين ويحمي البالد ويؤمن مصالح الشعوب ويوفر لهم اآلمن والدفاع عنهم والخدمات ال الحكومة -11   
المجال الجوي -12 مساحة من الفضاء الجوي خاصة بدولة ما   

7اذكر أمثلة على نفس النمط من خالل الجدول اآلتي ) باإلمكان االعتماد على الخريطة المرفقة ( ص  -ثانياً   

2مثال   1مثال         
البحرين -قطر  –االردن  –العراق  الدول البسيطة -1 لبنان   

-بارغواي  –سويسرة  دول مغلقة ) حبيسة ( -2 تشاد   
المتحدةكندا والواليات –مصر وليبيا  حدود تساير خطوط الطول والعرض -3 حدود بين مصر والسودان   

حدود تساير ظواهر طبيعية -4 حدود جبلية بين العراق وايران السنغال وموريتانيا  
دول مركبة ) مندمجة ( -5 استراليا االمارات العربية المتحدة  

دول مركبة ) متحدة ( -6 مصر واليمن  –مصر وسوريا   

 

بين النتائج المترتبة على :  -ثالثاً   

بين الشعوب ورسم الحدود  عدم مراعاة اللغة والدين والعرق اثناء الفصل -أ  

 قيام نزاعات بين الشعوب وصراعات مستمرة تطالب باالنفصال

عدم التزام بعض  الدول بحدود المياه االقليمية المحددة عالمياً   -ب  

 يعود ذلك الى قوتها  وحاجتها الى مياه اقليمية اكبر من التي حددتها األمم المتحدة 

وجود دولة بدون حكومة  -ج  

 فوضى ودمار ونهب وسلب
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:   األقواساختر االجابة الصحيحة من بين  –رابعاً   

تختلف الدول فيما بينها بجوانب عدة    : -1  

 أ- الموقع والمساحة        ب- االمكانات الطبيعية والبشرية        ج- النظام السياسي       د    كل ماسبق    (

 

 2- من اسس قيام الدولة   )  أ-  الموقع والمساحة         ب – الشعب       ج-  الموارد االقتصادية         د- التضاريس     (

 3- من الدول الكبيرة المساحة في العالم  )   أ-  البحرين         ب-   جيبوتي           ج-  لبنان            د- الصين    (

 4- من الدول صغيرة  المساحة  )      أ - الواليات المتحدة           ب- كندا          ج-   قطر          د – الهــنــــد   (

في هذه الملزمة  (:   ) ممكن االستناد على خريطة العالم المرفقة    دولة عربية تشرف على واجهتين بحريتين  هي  -5  

    )       أ-   الجزائر          ب-    االمارات العربية المتحدة     ج-    فلسطين       د-   العراق    (

عدد  الدول العربية الحبيسة ) المغلقة  ( :  -6  

  )  أ-    دولتان              ب-   3 دول         ج-   4  دول          د- التوجد دول حبيسة مغلقة  - جميعها مفتوحة  (

من الدول الحبيسة في العالم    ) الدول المغلقة (  : -7  

 )    أ-  سويســــرة        ب-       تشاد      ج-    بارجواي     د-   كل ماسبق   (

من الدول العربية المفتوحة  ) المطلة على البحار  أو المحيطات (  : -8  

 )  أ-    فلسطين            ب-لبنان          ج-   الجزائر             د- كل ماسبق     (

يطلق على المياه التي تشرف عليها دولة االمارات العربية المتحدة بالمياه  : -9  

 )    أ   - المجاورة           ب- الشاطئية      ج-  االقليمية      د-   الساحلية      (

من أبرز الظواهر التي يستند  اليها في تعين الحدود ورسمهــا   : – 10  

 )  أ-  التركيب اللغوي          ب- التركيب العرقي      ج- المذهب والدين       د- كل ماسبق     (

أهم الدول التي اتخذت الجبال أساساً في تخطيط حدودها السياسية   :من  -11  

 أ-  مصر والسودان           ب- مصر وليبيا         ج-  العراق وإيران            د-  السعودية واإلمارات     

الحدود الهندسية  هي   : -12  

حدود تتماشى مع دوائر العرض -تتماشى مع خطوط الطول                                   ب حدود  -أ  

 ج- حدود تتماشى مع خطوط الطول ودوائر العرض                د- حدود ليس لها عالقة بخطوط الطول والعرض

من الدول البسيطــة ذات الحكومة الواحدة  : -13  

 أ-  مصر وسوريا         ب- االمارات العربية المتحدة         ج-    الواليات المتحدة االمريكية           د-    تونس 
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 14- من الدول المركبة المندمجة      )  أ-   الصين          ب- االمارات           ج-   تركيا           د-   سوريا     (  

 15- من الدول المركبة المتحدة  )   أ- مصر وسوريا         ب-  مصر والسودان      ج-   مصر والعراق      د-   مصر فقط  (

زيادة حجم عدد السكان في أي دولة ينجم عنه  : -16  

 أ-  زيادة بعدد القوى العاملة            ب-   زيادة بعدد أفراد الجيش     ج-   زيادة الخبرات والمهارات    د- كل ماسبق

الجهة المعنية في تأمين الخدمات للسكان والدفاع عنهم وحمايتهم هي   : – 17  

 أ-  الحكومــــة                         ب-  الرئيس           ج-   وزارة البيئة           د- وزارة الداخلية

 18- يطلق على الدول العربية  مفهوم     : ) أ-  الشعب العربي       ب-  اآلمة العربية       ج-    العرب      د   - العربان     (

 19- تأسست  مدينة مصدر عام  )  أ-  2005          ب -  2006         ج-   2007           د-   2008     (

 20- تقع مدينة مصدر بالقرب من مطار   :   ) أ-  دبي             ب- الفجيرة         ج-  أبو ظبي          د-  الشارقة     (

المتحدة   : –من ميزات الدول المركبة  -21  

 أ- العلم واحــد           ب- القانون واحد        ج-    الدستور واحــــد          د- العملة مختلفة

من عوامل قيام الدول   :  -خامساً   

  

من العوامل الطبيعية لقيام الدول  :   -سادساً    

 الموقع الجغرافي المساحة التضاريس المناخ النبات الطبيعي

لقيام الدول  :  البشرية من العوامل  -سابعاً   

 

 ً اسس قيام الدولة من  – ثامنا  

 

 

من وظائف الحدود السياسية -تاسعاً   

 

 

 

 السكان الموارد االقتصادية

 السلطة الشعب اآلرض

ضبط عمليات التسلل والتهريب -1  

تنظيم انتقال السلع والبضائع -2  

حماية الدولة من االمراض واآلوبئة -3  

تحديد سيدة الدولة  -4  

 العوامل البشرية العوامل الطبيعية


