ً
أول :الجغرافيا
المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري
الوحدة

الدرس

التمهيدي:
مداخل لدارسة
الجغرافيا
السياسية

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•مييز بني خريطة العامل قبل وبعد تفكك االتحاد السوفيتي.
•يحلل مفهوم الجغرافيا السياسية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/44ad7b26-67d846e4-b6f3-ecb7cca9d4fe/ar

•يحدد مراحل تطور الجغرافيا السياسية.
•يتعرف إسهامات بعض العلامء يف مجال الجغرافيا
السياسية.
•يحلل بعض آراء املفكرين يف الجغرافيا السياسية.
•مييز بني الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/caf30217-07dd42a7-bd85-6f7d16f68382/ar

•يحدد أهداف الجغرافيا السياسية.
•يستنتج مجاالت الجغرافيا السياسية.
•يفرس أهمية التقنيات الحديثة يف تطور الجغرافيا
السياسية

https://lms.ekb.eg/repository/resource/cbff7001-7340468a-9a48-f2b1b3fcfe96/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/75e444cd-fd9a4408-9b88-2ea605fb891e/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/6acd1dbc-b2a049a1-80d7-06ecde24c2e6/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/0fae6a48-a12e4800-ab0d-e354a4be0bcf/ar

1

مصادر تعلم (يورك
بريس)

الوحدة

الدرس

األولي  :الدولة فى
الجغرافيا السياسية

األول :الدولة
تعريفها
وأنواعها

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•مييز بني كل من (الدولة  -األمة -اإلقليم).

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/1ed4658e-9106-4708-8c8fe892dd56ed04/ar

•يصنف أنواع الدول وفقًا للنظام السيايس واإلداري فيها.

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/8f169da5-e35b-4233-a82945c46fad6f2f/ar

•يقارن بني الدول االتحادية الفيدرالية والكونفدرالية.

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/03191d26-91d1-451e-9520f853cddae537/ar

•يقارن بني الدول الوحدوية واالتحادية.
•يقارن بني أنواع وأشكال الدول وتأثريها عىل قوة الدولة.
•يحدد املقصود بكل من عاصمة الدولة  -نواة الدولة .
•يحدد عوامل اختيار عاصمة الدولة.

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/0fae6a48-a12e-4800-ab0de354a4be0bcf/ar

•يحدد أهم مواصفات عاصمة الدولة .
•يطبق عوامل اختيار عاصمة الدولة عىل بعض عواصم دول العامل
(القاهرة  -باريس  -دلهي – إستنابول  -موسكو.)...
•يصنف عواصم الدول ىف العامل وفقًا للمعيار املورفولوجى.
•يعطي أمثلة للعواصم ونواة الدولة( سويرسا  -بولندا – مرص .).....
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/204bff20-7829-4486-b735b48480c6b8af/ar

•يرشح أهمية قلب الدولة مع إعطاء أمثلة.

2

مصادر تعلم
(يورك بريس)

الوحدة

الدرس

األولي  :الدولة
فى الجغرافيا
السياسية

الثاني:
المقومات
الطبيعية
لقوة الدولة

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•يستنتج املقومات الطبيعية التي تؤثر قوة مرص.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/7c81cd17a087-4890-868b-b535ca738b3d/ar

•يرشح تأثري املوقع الفليك بالنسبة لدوائر العرض عىل قوة
الدولة.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/56b59f993281-4f9c-aa0e-c43e884622c0/ar

•يستنتج العالقة بني املوقع الجغرايف للدولة ومدى قوتها
أو ضعفها.
•يفرس أهمية املوقع البحري للدولة.
•يقارن بني الدول الحبيسة ودول الجيوب.
•يفرس العالقة بني مساحة الدولة وقوتها.
•يستنتج دور مساحة الدولة يف التأثري عليها يف السلم
والحرب.
•يقارن بني أنواع وأشكال الدول وتأثريها عىل قوة الدولة.
•يعطي أمثلة عىل أشكال الدولة املختلفة.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/41d461e5fd91-43d3-a19a-eaffc49fac05/ar

•يحلل املقومات الطبيعية لقوة الدولة.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/80f40b334caa-454e-bfb7-8b4ae166d927/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7b6a2be67f46-41fe-92ff-28a06d918af2/ar

•يوضح دور املناخ يف ثراء الدولة وازدهارها.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/94534c98a58f-4ab7-9266-d41cdb1da5f2/ar

•يرشح تأثري أشكال سطح األرض املختلفة بالدولة عىل
قوتها أو ضعفها.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/c5f4e41d5c75-4b36-9444-be0ae11c395f/ar

•يربط بني النبات الطبيعي وقوة الدولة.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/9d7cdbd5fcf4-4bf0-8ac8-d0152e75cac1/ar

3

مصادر تعلم (يورك
بريس)

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/95ba8fc713e6-4b83-bb3625a52a436bab/ar

الوحدة

الدرس

األولي :الدولة فى
الجغرافيا السياسية

الثالث:
المقومات
البشرية لقوة
الدولة

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/
c0248f0d-82ab-4c61-9e13-627cef415dbf/ar

•يحدد املقومات البرشية لقيام الدولة.
•يحدد مميزات وسلبيات الحجم السكاىن الكبري للدولة.
•يوضح تأثري حجم السكان ىف قوة الدولة ىف املجال
االقتصادى والعسكرى.
•يرشح خصائص السكان املؤثرة يف قوة الدولة
•يحلل تأثري الرتكيب العمرى ىف قوة الدولة أو ضعفها.
•يقارن بني إيجابيات وسلبيات الهجرة عىل الدولة.
•يحدد دور اللغة والدين كمقوم برشى من مقومات قيام
الدولة.
•يفرس دور التعليم التكنولوجيا ىف قوة الدولة وتقدمها.
•يتعرف عنارص الرتكيب االقتصادى ودوره ىف قوة الدولة
•يحدد عنارص قوة الدولة اقتصاديًّا.
•يربط بني التقدم االقتصادي وقوة الدولة.
•يرشح عنارص القوة العسكرية للدولة.
•يربط بني نظام اإلدارة والحكم بالدولة وقوتها أو ضعفها.
•يستنتج العنارص الدالة عىل قوة الدولة .
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https://lms.ekb.eg/repository/
resource/77ef9433-02be-4d8e-84e80b5c33207c17/ar
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/01e72c5b-2b43-4457-b3750de5a1ff09b8/ar
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/01e72c5b-2b43-4457-b3750de5a1ff09b8/ar

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/726a1051-3af9-4ba9-b2aca84506666e0e/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/
d07eed10-d8d9-4edb-96a1-96c8a9499b53/
ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/
fcf3758f-5ade-4a92-9c68-3abedbceb17a/ar

مصادر تعلم (يورك
برس)

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/
c472335c-fb0344d6-a89df36a9f8dcc0a/ar

الوحدة

الدرس

األولي  :الدولة فى
الجغرافيا السياسية

الرابع :النظام
السياسى
واالنتخابى
بالدولة

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•يستنتج املقصود بكل من (النظام السيايس -النظام
االنتخايب -جغرافية االنتخابات).

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/d5acf9b9-ba2d-4620-a8e72cc8a5888b42/ar

•يصنف أنظمة الحكم ىف البلدان الدميقراطية.
•يقارن بني النظام الرئاىس والنظام الربملاىن والنظام شبه
الرئايس.
•يستنتج سامت نظامى الحكم الدميقراطى والديكتاتورى.
•يفرس أهمية النظم الدميقراطية ىف حياة األمم.

https://lms.ekb.eg/repository/
resource/dd1424e7-0360-4516-8bbe98ec9f3dde7e/ar

•يوضح أهمية االنتخابات كأداة للدميقراطية.
•يحدد إجراءات النظام االنتخايب.
•يستنتج العالقة بني الجغرافيا السياسية واالنتخابات.
•يحلل الجوانب الجغرافية للعملية االنتخابية.
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https://lms.ekb.eg/repository/resource/
c4b452e1-f680-4958-a13f-26667e1d3577/ar

مصادر تعلم (يورك برس)

https://lms.ekb.
eg/repository/
resource/88d6545f5c3e-42c3-a0935737ce7853fb/ar

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري
الوحدة

الدرس

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)
https://lms.ekb.eg/repository/resource/6fb9faa2636a-4e77-914e-b50e88771ed3/ar

•يعطي تعريفًا صحي ًحا للحدود السياسية.
•يقارن بني الحدود السياسية والتخوم.
األول :الحدود
السياسية
(مفهومها
– أهميتها -
ووظائفها)

الثانية:
المشكالت
السياسية

الثاني:
أنواع الحدود
السياسية

https://lms.ekb.eg/repository/resource/73ed4cc78e83-43a0-b7a1-acc6a03fa50a/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/9fc44701d2e3-497c-be57-083a4cfb0210/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/
b7586336-0437-40ed-8c8c-07a1f9cd8638/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/843bcb6a6173-469f-8e3c-952aedd44b88/ar

•يرشح أهم العوامل املؤثرة عىل نشأة الحدود السياسية.
•يحدد مراحل تخطيط الحدود السياسية.
•يعدد وظائف الحدود السياسية.
•يربط بني الرصاعات والحروب وتغيري الحدود السياسية.
•يستنتج أهمية الحدود السياسية للدولة.
•مييز بني أنواع الحدود السياسية.
•مييز بني الحدود الطبيعية والحدود الهندسية
•يعطي أمثلة للحدود السياسية الطبيعية
•يرشح مميزات وعيوب األنهار كحدود سياسية
•يقارن بني شكل الحدود السياسية الطبيعية عىل كل من الجبال واألنهار
•مييز بني املفاهيم الجغرافية التالية (املياه الداخلية –املياه اإلقليمية -املياه
التكميلية  -املياه املحايدة  -أعيل البحار -الرصيف القاري).
•يوضح أهمية الحدود البحرية.
•مييز بني املياه اإلقليمية والدولية.
•يتعرف مبادئ تحديد املياه اإلقليمية يف بعض دول العامل.
•يعطي أمثلة للحدود السياسية البرشية بني الدول.
•مييز بني الحدود الطبيعية والحدود الهندسية.
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https://lms.ekb.eg/repository/resource/4ee6b0267c9c-4bd0-885c-3373e03991d4/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/0c97ed8b0294-481f-98a8-adfcc11480ac/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/3a1b21cbc948-4b1a-b16b-e567ac7293f7/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/03cde0897fd3-4905-bf42-a4c33d3f8d2c/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/
e8d533d8-1b63-484b-8287-737bd7cfc889/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/39fe6e203269-48e7-8d8e-f62688cef519/ar

مصادر تعلم
(يورك بريس)

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري
الوحدة

الدرس

الثانية:
المشكالت
السياسية

الثالث :تطور
خريطة العالم
السياسية
والمشكالت
المرتبطة بها

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•يقارن بني خريطة العامل السياسية قدميًا – وحديثًا.
•يرشح تطور خريطة العامل يف القرن العرشين (2000 -1900م).

https://lms.ekb.eg/repository/resource/f55ec9668821-408c-8e89-61a377de8803/ar

•يحدد العوامل الجغرافية التي تؤثر عىل مستقبل خريطة العامل السياسية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/27e787efa347-457b-9fff-155f9bf70f06/ar

•يعطي تعريفًا دقيقًا للمشكلة السياسية.
•يوضح العالقة بني االستعامر ووجود بعض املشكالت السياسية (سبتة
ومليلية -كشمري).
•يحلل بعض مشكالت الحدود السياسية ىف العامل ويقرتح حلول لها.
•يحدد دور الجغرافيا السياسية ىف حل بعض املشكالت السياسية قد ًميا.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/aa015d7ed3fe-4231-bc7e-248d0c07b541/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/aa290ec8b3e3-4a03-ab75-11eefb6356d5/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/392f0b92ee72-4ae0-a3dc-f78dbafbbd50/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/
d4d7a4b6-a064-4a6f-8bd9-dff4db4125d3/ar
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مصادر تعلم
(يورك بريس)

الوحدة

الدرس

الرابع:
مشكالت
اقتصادية ذات
بعد سياسي

الثانية:
المشكالت
السياسية

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•يحدد بعض املشكالت املرتبطة بخطوط تقسيم املياه.
•يقارن بني األنهار املحلية والدولية.
•يفرس الحاجة إىل اتفاقيات املياه عىل طول األنهار الدولية .
•يحدد بعض االتفاقيات الخاصة باألنهار الدولية.
•يرشح تأثري الرصاع حول املوارد الطبيعية ومصادر الطاقة عىل
العالقات الدولية.
•يحدد دور بعض املنظامت الدولية يف حل بعض النزاعات الدولية
االقتصادية.
•يفرس أهمية التعاون الدويل ملواجهة املشكالت االقتصادية(املياه-
الطاقة).
•يقارن بني املشكالت االقتصادية و االجتامعية ذات البعد السيايس.
•يوضح مفهوم األقليات وأنواعها.
•يعطي أمثلة مختلفة لألقليات القومية واللغوية والدينية والعرقية.
•يستنتج حقوق األقليات ودور املنظامت يف تحديدها وحاميتها.

الخامس:
االجتماعية
ذات بعد
سياسي

•يحلل املشكالت التي تواجهها األقليات يف بعض دول العامل.
•يحلل املشكالت التي تتعرض لها األقليات.
•يستنتج العالقة بني األقليات واستقرار الدولة.
•يستنتج أثر األقليات التي عىل استقرار الدولة.
•يحلل العوامل التي يتوقف عليها تأثري األقليات عىل استقرار الدولة.
•يربط بني مشكالت األقليات وعدم االستقرار السياىس.
•يرشح رضورة الحد من الرصاعات العنرصية داخل بعض الدول.
•يحدد أمناط وأنواع الهجرات السكانية وعالقتها باستقرار الدولة.
•يفرق بني الهجرة اإلجبارية والهجرة غري الرشعية.
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https://lms.ekb.eg/repository/resource/bad1a27b69ce-4dbc-9aec-d0a3d72517c4/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/e6e44f52dbda-4695-a52e-78df6c60da10/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/2faf968ffe33-4379-8d92-591636a3a8ea/ar
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b30e13fdbf22-4abb-bcc0-da552ec7d070/ar

https://lms.ekb.eg/repository/resource/8817ce966ef2-4f7b-b17f-9e1148fa000e
https://lms.ekb.eg/repository/resource/f8512bacc5c3-43cb-8614-49df3d603f9c
https://lms.ekb.eg/repository/resource/64bdbe70326a-4483-a066-e465ea63ede8
https://lms.ekb.eg/repository/resource/147465a221a5-425a-91ba-fe74eb09f67d
https://lms.ekb.eg/repository/resource/52f34b108d15-449f-96ec-84da9c9b470b

https://lms.ekb.eg/repository/resource/6fb6db6f1dbf-4dde-adac-dd8438258786

مصادر تعلم
(يورك بريس)

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري
مصادر تعلم
)(يورك بريس

مخرجات التعلم

)مصادر تعلم (نهضة مصر
https://lms.ekb.eg/repository/resource/0b7f11ca5694-4c3d-b1de-38df6d7176cf
https://lms.ekb.eg/repository/resource/3610d181f72b-419b-80fc-03da55088df5
https://lms.ekb.eg/repository/resource/65befcc37bbb-4cf1-ba41-7d1168d562ca
https://lms.ekb.eg/repository/resource/aaae9a85185d-40c5-b063-9f2b3acf1222
https://lms.ekb.eg/repository/resource/be011db6bc46-487d-b265-b31c84edb6c0
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7cc35c9dc4e1-4333-a807-a0e36b6fc0e6
https://lms.ekb.eg/repository/resource/09da211a223d-43da-8a10-37991ab532e9
https://lms.ekb.eg/repository/resource/4e7c71a3170f-491f-93f1-4d1dec2f3d68
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7c4e5624c20a-474d-8fe7-65850e455544
https://lms.ekb.eg/repository/resource/18aec2160e71-4daf-86f4-86af5ff1a1be
https://lms.ekb.eg/repository/resource/54db1022fa61-414e-8e5c-4327ff4d5506
https://lms.ekb.eg/repository/resource/30f6a7f67e18-45b4-ab00-15dab189f619
https://lms.ekb.eg/repository/resource/b8df8e8a3faa-42c7-9f40-e49be49e44f4
https://lms.ekb.eg/repository/resource/26cd2a6c494a-4d60-8d94-5568a1625909

الدرس

الوحدة

: األول
التكتالت
االقتصادية

:الثالثة
التكتالت
االقتصادية
واألحالف
العسكرية

.•يوضح مفهوم التكتل االقتصادي
.•يلخص مراحل تكوين التكتالت االقتصادية
.•يحدد مقومات تكون التكتالت االقتصادية
.•يرشح أهداف قيام التكالت االقتصادية
•يحدد عىل خريطة العامل السياسية الدول املشرتكة يف التكتالت
.االقتصادية املختلفة
.•يعدد رشوط االنضامم لالتحاد األوريب
•يقارن بني مؤسسات االتحاد األوريب ومجلس التعاون لدول الخليج
.العريب واألمانة العامة للكوميسا
.•يلخص مراحل تعزيز التكامل االقتصادي بني دول الكوميسا
.•يربر أهمية انضامم مرص للكوميسا مع التربير
.•يستنتج العالقة بني الوحدة االقتصادية وتقدم واستقرار الدول
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المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري
الوحدة

الدرس

الثالثة:
التكتالت
االقتصادية
واألحالف
العسكرية

الثاني :
األحالف
العسكرية

الرابعة:
العالقات
الدولية
والنظام
العالمى
الجديد

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•يوضح مفهوم األحالف العسكرية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/dba23de0db33-4710-aadb-2a0b1c4a9a5f

•يحدد أهداف نشأة األحالف العسكرية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/9486f2fe3c11-436f-9d69-6365e4aaeaa7

•يحدد عىل خريطة العامل السياسية الدول املشرتكة يف األحالف العسكرية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/ce07794cd698-4f8e-ba15-e78352aab270

•يحلل األثر الدويل واإلقليمي لحلف شامل األطليس.
•يلخص مجهودات حلف شامل األطليس يف حفظ السالم العاملي.
•يلخص مراحل نشأة األحالف العسكرية.
•يستنتج أسباب انهيار حلف وارسو.
•يوضح مفهوم العالقات الدولية /الحرب.
•يرشح تطور العالقات الدولية عرب التاريخ.

األول  :ماهية
العالقات
الدولية

https://lms.ekb.eg/repository/resource/393f904b84b9-4011-b4cd-151195cc72a1
https://lms.ekb.eg/repository/
resource/664656b4-8d2c-471d-895b11e7a588fcab
https://lms.ekb.eg/repository/resource/7651bfa4e2b2-4b81-93b5-ac7be391cb9a
https://lms.ekb.eg/repository/resource/3633ba26d5cd-4bfe-8092-1792c92f8bb5
https://lms.ekb.eg/repository/resource/915574f484ea-484f-9e58-ab117550c7c6

•يحدد العوامل الجغرافية املؤثرة يف العالقات الدولية.
•يحلل طبيعة العالقات الدولية يف الحرب والسلم.
•يفرس نشأة املنظامت الدولية (عصبة األمم  /األمم املتحدة).
•يلخص دور منظمة األمم املتحدة يف حل بعض املشكالت والنزاعات الدولية.
•يرشح الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية.
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https://lms.ekb.eg/repository/resource/2ae7ecbf7e0f-48ca-9e5c-fa862cdb36c9
https://lms.ekb.eg/repository/resource/
a26044d3-2c6d-4f03-85e0-c99b315effde

مصادر تعلم
(يورك بريس)

المصادر المتاحة على بنك المعرفة المصري
الوحدة

الدرس

الرابعة:
العالقات
الدولية
والنظام
العالمى
الجديد

الثانى :النظام
العالمى الجديد

مخرجات التعلم

مصادر تعلم (نهضة مصر)

•يوضح مفهوم النظام العاملي الجديد.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/4e9d3253465b-44c4-88c6-93cdfbd29d3b

•يلخص مراحل تطور النظام العاملي الجديد ،موض ًحا أبرز متغرياته.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/e136d7d75521-4c43-ac05-e038cb232184
https://lms.ekb.eg/repository/resource/fc31e879992d-4bc9-9047-5fb72b075856

•يرشح خصائص النظام العاملي الجديد.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/38ab6242922e-48bc-b035-ec70f2cf9229

•يعدد أهداف النظام العاملي الجديد.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/d891a4fd0e45-4598-a840-6f27eda891ba

•يحدد تأثري النظام العاملي الجديد عىل الدول املتقدمة والنامية.

https://lms.ekb.eg/repository/resource/137949c366bf-4415-83bc-92438877b311
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مصادر تعلم
(يورك بريس)

