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 ـةة عامـــــويثان -جغرافيـــــا  مراجعة ليلة االمتحــــــــان 

 

 أ/ عبد اللطيف  أمحد –أ / اسالم اللورد  أ/ هانى الشرقاوى  -أ حنان رمضان   –أ / امحد حييى 

 

 

 ؟علما  ستة لياعتقد البعض أن اجلغرافيا السياسي –1
لطفل م ااس يطلق البعض على اجلغرافيا السياسية 

 احلظرية اجلغرافية ؟ خارجاملولود 
  نظرا لتغيراتها السريعة والمستمرة 
 ه ولكن التطور الحديث للجغرافيا السياسية ألغى هذ

 األوصاف عندما تأكدت عالقته بالجغرافيا

  ؟أهداف اجلغرافيا السياسية تتعدد  – 2
  لم العاعن المشاكل السياسية فى كل أنحاء تثقيف الشعب 
 سيةتوفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات السيا 

 والعسكرية ذات األبعاد الجغرافية 
  اقتراح حلول للمشكالت السياسية وتنفيذها ] دور

دور  –الجغرافيا فى الدفاع عن حق مصر فى طابا 
سم ى رالجغرافيا فى الحرب العالمية األولى والثانية ف

  الحدود السياسية الحديثة فى أوربا [
  تحديد عناصر القوة والضعف للوحدات السياسية 
  تحليل الظواهر السياسية تحليال جغرافيا محايدا 
  تفسير سلوك الوحدات السياسية تفسيرا جغرافيا 

ن ا ععبريارجى للدولة هو األكثر تخاهلدف ال – 3
 مفهوم اجليوبوليتك ؟

 ن يراحيث أكد أن حدود الدولة قابلة للتوسع على حساب الج 

 اسية ؟لسييا ايعد أرسطو أشهر من كتب فى اجلغراف – 4
 جدا هام

  عناصر هى  5تكلم عن الدولة المثالية وحددها فى[ 
 –العاصمة  –الموارد االقتصادية  –عدد السكان 

 الحدود السياسية [  –الجيش 
  ارد المو –حدد قوة الدولة أو ضعفها فى ] عدد السكان

 العالقة بينهما [  –االقتصادية 
 اقش موضوع الحدود السياسية المحصنة ن 
 ااهتم بموقع الدولة الجغرافى وتأثير المناخ عليه 

  ليتكيعد ماكيندر أشهر عامل فى اجليوبو – 5
  ألنه فسر حركة التاريخ فى ضوء الصراع بين قوى

 البر والبحر 
  أشهر جيوبوليتكى بريطانى 

ا جغرافيلل نسبةللجغرافيا العامة أهمية كبرية بال – 6
 السياسية ؟

 ية بيعألنها تمدها بالمعلومات الالزمة عن العوامل الط
 والبشرية واالقتصادية للدولة

 ؟  ريخلتاام ة بعلاجلغرافيا السياسية هلا صلة وثيق – 7
  ألن التاريخ يمدها بما تحتاجه من أحداث 

  الجغرافيا السياسية تدرس الخصائص السياسية للبيئة
 فى الحاضر وال نستطيع فهمها إال فى ضوء الماضى 

جيب على دارس اجلغرافيا األملام مبفاهيم  – 8
 ونظريات العلوم السياسية ؟ 

  ألنه يدرس الخصائص المكانية للعملية السياسية 

ة عية دفاتعترب منطقة قلب العامل اعظم قلع – 9
 لوسطىاقة نطعية على األرض ؟اعترب ماكيندر املطبي

 فى اجلزيرة العاملية قلب العامل ؟
  ألنها تتميز بتباعد مساحتها وبعدها عن البحار

 محصنة ضد الغزو البحرى  –والسواحل 
  تمتد من حوض الفولوجا غربا إلى سيبيريا شرقا

ن ومن المحيط المتجمد شماال إلى إيران وافغانستا
 جنوبا 

 ام جداه؟  اسيةاتساع وتعدد جماالت اجلغرافيا السي – 10
 ين عشربسبب التغيرات التى يشهدها العالم فى القرن ال 
  سياسة –التحليل السياسى للقوة  –تشمل ] الدولة 

 النظام العالمى وما ينتج عنه من تغيرات [ 

 اسية ؟لسيا اأهمية الدولة كمجال لدراسة اجلغرافي –11
ولة لدسةاأن درا المتخصصينيني أو يرى بعض اجلغراف

على  افقتو أساس موضوع اجلغرافيا السياسية ؟ هل
  ذلك أم ال ؟ برر اجابتك ؟

  ألن الجغرافيا تدرس الدولة كتنظيم سياسى يشغل
 مساحة من األرض ولها حدودها السياسية ومكوناتها

 – بيعيةالموارد الط –الداخلية التى تتمثل فى ] السكان 
 السيادة [  –نظام الحكم 

  ؟اسية  لسيافيا يعترب راتزل املؤسس احلقيقى للجغرا – 12
  كتب أول مؤلف علمى فى الجغرافيا السياسية 
 د يالاعتبر الدولة كائن حى تنطبق عليه قوانين ] الم– 

 الوفاة [ –النمو 
 ن بي تكونت الخريطة السياسية للعالم نتيجة الصراعات

 الدول ] الكائنات الحية [
 ى فكاره فى التوسع االستعمارى أللمانيا علأثرت ا

حساب الدول المجاورة والتى اعتبرتها المجال 
 الحيوى لها 

 ميا ؟قد اسيةاهتمام اجلغرافيني باجلغرافيا السي – 13
  ألن الجغرافيا السياسية درست قديما ] الوحدات

 –العالقات السياسية بين الدول  –السياسية 
 المشكالت السياسية [ 

 اسةلدر أهمية سياسية النظام العاملى كمجال – 14
 اجلغرافيا السياسية ؟

 ث  ثالحيث سيطرت الدول الرأسمالية على موارد دول العالم ال 
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  رعيةألنه يضم مجاالت ف بالشموليةيتميز هذا المجال 
التكتالت  –أخرى مثل ] األحالف العسكرية 

 – األمن الغذائى والمائى –العولمة  –االقتصادية 
ثار آ –قضايا الطاقة  –المنظمات الدولية واإلقليمية 

 التدخالت العسكرية [ 

 أهمية الدولة كظاهرة سياسية ؟ – 15
  أشهر الظواهر السياسية على خريطة العالم 
  سلطة  –سكان  –عناصر ] أرض  4تتكون من– 

 سيادة [
 لة لدوتدرس الجغرافيا العالقات الداخلية بين أجزاء ا

 ارجية مع الدول األخرى وعالقاتها الخ

اتزل  ريك وفريدر نخلدووجود تشابه بني أفكار ابن  – 16
 ورودلف كيلني عن الدولة ؟

 : اة وضع اإلطار العام المعروف بدورة حي ابن خلدون
 ل االضمحال –النضج  –الثبات  –شأة الن -الدولة وهى :

 : يناعتبر الدولة كائن حى تنطبق عليه قوان راتزل 
   الوفاة [  –النمو  –] الميالد 
 : ركزت آراه حول نمو الدولة عضويا ت -رودلف كيلين

 واعتبر األرض جسم الدولة والعاصمة قلبها 

علم وية سياسوجود صلة وثيقة بني اجلغرافيا ال – 17
 العالقات الدولية ؟

 تى العالقات الدولية هى دراسة الصالت المتنوعة ال
 تربط الدول بعضها ببعض وتنقسم إلى 

 1 – السياسة الخارجية للدول    
 2 – التنظيم الدولى    
 3 -  لدولىاالقانون 

ة نسببال أهمية احلكومة وعلى رأسها احلاكم – 18
 جدا للدولة ؟ هام

   توفر  -ين  تصدر القوان -تنظيم شئون البالد
 حفظ األمن ت -الخدمات للشعب 

لمية  ععايرييتم وضع حدود األقليم على أسس وم – 19
 من قبل اجلغرافيني ؟

 ألن األقليم يتميز بخصائص طبيعية وبشرية تميزه 
 عن غيره من األقاليم

 –ات افظحمتقسيم الدول إىل وحدات إدارية ]  – 20
 قرى [ ؟ –مراكز  –مديريات 

  للسيطرة على الشعب واألرض 
  تحقيق األمن فى البالد 
 يناطنتقديم الخدمات والمرافق العامة والحكومية للمو 

ا يوعول شتعد الدول الكونفيدرالية أقل الد – 21
 وأكثرها هشاشة ؟

  ألنه من حق أى دولة فى االتحاد أن تنفصل عنه فى
 أى وقت 

ل أن تكون عاصمتها حمصنة وبعيدة حتاول الدو – 22
 عن احلدود ؟

 نقل تركيا العاصمة من استانبول إلى انقرة ؟ 
  ألن ذلك يعطيها عمق جغرافى ويوفر لها الحماية 

 موسكو عاصمة لروسيا ؟ اختيار – 23
  ألن الدول متعددة القوميات تحرص على أن تكون

 العاصمة فى منطقة القوميات الكبرى
  تقع فى موسكو الغالبية السالفية 

 وكيو دينة ط مو إىلنقل اليابان العاصمة من مدينة كيوت – 24
  ألنها مدينة تجارية وحضارية كبرى وتقع على

 المحيط الهادى

 ة لسياسيا ارافيأهمية دراسة مقومات الدولة فى اجلغ – 25
 لفهم السلوك السياسى للدولة 
  معرفة عالقاتها الداخلية والخارجية 
 عطىمعرفة اإليجابيات والسليبات أى النواحى التى ت 

 للدولة القوة والنواحى التى تسلب منها قوتها 

ة فى هميأكثر يعد املوقع بالنسبة لدوائر العرض أ – 26
 دراسة الدولة ؟

  لتحديد المالمح العامة لمناخ الدولة 
 ن يؤثر فى النشاط البشرى للسكا 
  تحديد الظروف المناخية التى تساعد على ازدهار

  اإلقليم من الناحية الزراعية وسهولة المواصالت

 داجهام أهمية املواقع البحرية للدول ؟  – 27
 وسيلة اتصال الدولة بالعالم الخارجى دون موانع 

 ودون تحكم دولة أخرى 
  احتكاك الدولة حضاريا بدول أخرى 
 ة المختلفة الموجودة فىتمتعها بالثروات البحري 

 مياهها اإلقليمية 
 زيادة دخل الناتج عن السياحة الشاطئية على طول 

 سواحلها 

  دولة ؟لل الغةباملواقع االسرتاتيجية تكتسب أهمية  – 28
 نظرا إلشرافها وتحكمها فى طرق المالحة البحرية 

 الدولية أو البرية 

 درجة من قرتابللدولة فى اال خيساهم التنوع املنا – 29
 االكتفاء الذاتى ؟

  ألن التنوع فى اإلنتاج الزراعى يعمل على تنوع
يم قالأاألنشطة االقتصادية مما يؤدى إلى التكامل بين 

 الدولة 
 د تتعدة ومثل الواليات المتحدة يكثر فيها األقاليم المناخي

 مما يؤدى إلى قيام اقتصاديات مختلفة فى الدولة 
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 دف  أمحأ/ عبد اللطي –أ / اسالم اللورد  وى اقرأ/ هانى الش -أ حنان رمضان   –أ / امحد حييى 

وة ة فى قؤثرامل تعد املظاهر التضاريسية من العوامل – 30
 الدولة ؟ألن التضاريس 

  تتحكم فى نظام التصريف المائى فى الدولة 
  تعتمد طبيعة األنشطة البشرية على نوع المظهر

 التضاريسى السائد فى الدولة 
 نية معدتؤثر فى مدى استثمار موارد الدولة المائية وال 
 دولة تؤثر فى توزيع سكان ال 

 ة ؟تفضل األمم أن تنشأ فى مناطق مرتفع – 31
  ألنها مناطق محمية وتكشف المناطق التى حولها

 وتسيطر على الدول 

دولة ؟ عية للطبيد المتثل الغابات موردا هاما من املوار – 32
 ] فوائد الغابات [ 
  إنتاج األخشاب لصناعة السفن واألثاث 
  توفير المطاط للطائرات والسيارات 
  توفير األدوية والمستحضرات الطبية 
  ى فتوفير أماكن يمكن اللجوء إليها واالحتماء بها

 حالة حرب العصابات فقط

ا ى لغتهت فقلياتلجأ بعض الدول لالعرتاف حبرية األ – 33
 القومية ؟ 

  حتى ال تطالب باالستقالل عن الدولة 

 لة ؟ لدوامات تعد اجلوانب االقتصادية من أهم مقو – 34
 ة ألن وزن الدولة يتحدد على أساس ما تملكه الدول

 من موارد اقتصادية 
  وقدرة السكان على استغالل هذه الموارد 
  السلوك السياسى للدولة يكون نابعا من خلفيتها

 االقتصادية 

 خطرأن ة  ميعد متركز الثروة فى أيدى فئة معين – 35
 اجلوانب االقتصادية ؟ 

 وعدم استقرار  ألنه يؤدى إلى مشاكل سياسية 
 ويؤدى إلى انفصال أجزاء من الدول أحيانا 

ة حاجة لغذائيد اواريعد األرز والقمح والذرة من أهم امل – 36
ن ت األملباهم متطأتعد احلبوب الغذائية من أو    للسكان ؟

 القومى للدولة ؟ 
  حيث يعفى الدولة والشعب من التعرض للضغوط

الخارجية إذا كانت الدولة تعتمد على سد حاجة 
 سكانها من الداخل 

 ر ؟ احلاض وقتى الأهمية التكنولوجيا فى حياة األمم ف – 37
  حيث أدركت الدول أهمية العلم كعنصر من عناصر

ن اإلنتاج وبدونه التعدو األجهزة العصرية أن تكو
 صماء  

تواجه بعض الدول صعوبة فى السيطرة واحتالل دول  – 38
 تتسم بالكثافة العالية للسكان ؟

  ألن احتالل أرضى مرتفعة السكان يتطلب أعداد كثيرة
 من القوات العسكرية 

وتها قيد حتد مساحة الدولة من العناصر اهلامة فى – 39
 النسبية ؟ 

 ىا فألنه كلما زادت مساحة الدولة زاد احتمال قدرته 
ا منهالحصول على الموارد الالزمة لالكتفاء الذاتى و

 الغذاء
 فاذا اكتفت الدولة غذائيا أصبحت ميزة كبرى لها 

 قياسا بالدول التى تضطر لالستيراد

 لة ؟لدواقوة ليعد التعليم أحد الركائز األساسية  – 40
 فاع الدألنه يؤثر فى استغالل اإلمكانيات البشرية واإلنتاج و 

ل لة ميثلدوامن  تركز السكان الشديد فى مناطق معينة – 41
 على سالمة الدولة واستقرارها ؟  خطرا
  ألنه يساعد الدول المعادية على توجيه ضرباتها

 لة لدولالعسكرية إلى تلك المدن إلضعاف الجبهة الداخلية 

  يصعب على األفراد قياس قوة الدولة  – 42
 يق ألنها عملية معقدة تحتاج إلى بيانات كثيرة وفر

 بحث متمكن للقيام بهذه العملية 

يس فى ة لسكريإن املؤشر احلقيقى لقوة الدولة الع – 43
 عدد أفراد قوات جيشها ؟

 فى نوعية المقاتل ودرجة تعلمه وإخالصه ودوافعه  
 أن تمتلك الدولة جهاز مخابرات ذات كفاءة عالية  
 قت عبئة الجيش وكل موارد الدولة فى وقطاع ناحج لت

 قصير لمواجهة الخطر 

كيزة رون لة دليس للقوة العسكرية تأثري على الدو – 44
 اقتصادية ؟

 با ألن الحصول على األسلحة وأجهزة القتال يكون صع
 إذا لم تكن هناك طاقة إلنتاج اآلالت 

 ؟ املالع ليس هناك نظام حكم مثاىل على مستوى – 45
  لكل والمجتمعات تختلف حضاريا وجغرافيا وثقافيا ألن

 منها تجربته الخاصة

 ؟لة تبادمالرقابة فى النظام الربملانى تكون  – 46
  حق الحكومة حل البرلمان 
 حق البرلمان فى محاسبة الحكومة عن طريق 

 طرح الثقة [ –سحب الثقة  –] االستجوابات  

 بالدولة ؟ االنتخاباتأهمية نظام  – 47
 س ألنه وسيلة لالختيار حيث يتم األختيار على اسا

 المساواة بين كل المواطنين  
  ال تضع فوارق بسبب األصل والمنشأ لمجتمع الناخبين 
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ني لفصل بأ امبد أنظمة احلكم الدميقراطية تعتمد على – 48
 السلطات ؟

  ألنها تركز على مبدأ التداول السلمى للسلطة 
  للسلطة والتى تصنف تسعى من أجل توزيع عادل

 على حسب تنظيم العالقات بين السلطات الثالث

 ة ؟لدولشكل الدولة ميزة مهمة لتحديد قوة ا – 49
 ماعىجتألنه يؤثر على سهولة اإلدارة الداخلية والتماسك اال  
  سببب يؤثر على تقليل أو زيادة النزاعات مع الدول األخرى 

 ات الدولية الحدود وطولها وإمكانات االتصال والصراع

 ت [رتفعاب املعيو ] للجبال آثار سلبية على الدولة ؟  – 50
  صعوبة االتصال بين أجزاء الدولة 
  صعوبة تحقيق التنميةالشاملة 
 ل تعزيز روح االنفصال لبعض االقليات فى بعض الدو

 مثل أقلية إقليم كتالونيا فى أسبانيا 

ة راسل لدأهمية التحليل السياسى للقوة كمجا – 51
 اجلغرافيا ؟

 ألنه يدرس األبعاد الجغرافية للصراع بين القوى 
 المتنافسة على مسرح السياسة العالمية 

 ور ويتم ذلك من خالل االعتماد على نظريات نمو وتط
 ر الدول وتوسعها على حساب غيرها مثل نظرية ماكند

 ؟ وليةتتميز سياسة النظام العاملى بالشم – 52
 حيث تتضمن عدة مجاالت فرعية وهى 
   األحالف  –] التكتالت االقتصادية والسياسية

 –األمن المائى والغذائى  –العولمة  –العسكرية 
ثار آ –قضايا الطاقة  –المنظمات الدولية واالقليمية 

 التدخالت العسكرية [ 

ت شكالسية حلول للمتقرتح اجلغرافيا السيا – 53
فى وة ريطخالسياسية وتضعها موضع التنفيذ على ال

 الطبيعة ؟
 ية ثاندور الجغرافيين بعد الحرب العالمية األولى وال

ر دو –فى رسم الحدود السياسية الحديثة فى أوروبا 
 الجغرافيا فى الدفاع عن حق مصر فى قضية طابا 

  لغوى ؟ ال كيبتتميز األقطار العربية ببساطة الرت – 54
ة فى ربيلعاهل تدريس لغات عاملية اىل جانب اللغة 
 ؟  ر رأيكبر ؟ األقطار العربية عنصر قوة أم عنصر ضعف

 لتى ة ااذ يتكلم جميع سكان الوطن العربى اللغة العربي
 تعد من عوامل توحيد الشعوب العربية 

اطق ملندم اتعد السهول الفيضية لألنهار من أق – 55
 العامل ؟ خريطةاملعمورة على 

  مثل سهول نهر النيل فى مصر وسهول أنهار جنوب شرق
 آسيا والسهل األوروبى العظيم وسهول نهر المسيسبى 

  تثير األنهار التى تشترك فيها أكثر من دولة مشاكل سياسية
بين الدول وبعضها سواء فى اقتسام المياه أو فى المالحة 
الدولية بها خاصة الدول الحبيسة التى تعد األنهار الدولية 
 أحد طرق اتصالها بالعالم الخارجى ] الراين والدانوب [ 

لحدود لمية أهر تعد احلماية واألمن الوظيفة األكث – 56
 السياسية ؟

 ألن الغرض األساسى من إقامة الحدود هو الحماية 
 من االعتداءات المفاجئة 

  حيث تتركز الدفاعات العسكرية على طولها خاصة
 القطاعات المعرضة ألخطار الغزو والتهريب 

 د حدوساهمت التقنيات الحديثة بدور كبير فى حماية ال
 ر الصناعية من خالل المراقبة الجوية واألقما

ادية قتصاال تعمل احلدود السياسية على احلماية – 57
 للدول؟

  تحدد نصيب كل دولة من موارد الثروة 
 ا غلهتحيط باألراضى التى تستغلها الدولة والتى ستست

 فى المستقبل 
  تراقب الدول تدفق البضائع والسلع عبر الحد فى

 االتجاهين وتتبع اآلتى 
  تحدد الرسوم  –ب   منع تهريب السلع  –أ

 الجمركية على السلع المستوردة لحماية منتجاتها
 المحلية 

حماية المواطنين من خالل فحص المنتجات  –ج 
 المستوردة وتحديد مدى صالحيتها لالستخدام 

 سية سياا القيام بعض الدول بتغيري مسار حدوده – 58
 ئل ألنه فى مرحلة التحديد على الخريطة تظهر المسا

زرعة مثال مما يؤدى إلى تغيير مسار الصغيرة كم
 الحد عدة مئات قليلة من األمتار هنا أو هناك

 دفاعية ؟ خطوطتعترب اجلبال مبثابة  – 59
 ن ألن الدول تستغلها فى إقامة التحصينات للدفاع ع

 نفسها ضد أى غزو خارجى

ية  القليمه امليااهمية احلدود السياسية البحرية وا – 60
 ؟ليمية القا متارس الدول سيادتها كاملة على املياه

 ات تخضع السفن واألفراد فى المياه االقليمية لتشريع
 الدولة صاحبة المياه 

 اما هرا يعد تعيين الحدود السياسية للمياه االقليمية عنص
 ديد الثروات فى حاالت الطوارئ وصيد األسماك وتح

ستان باكوند ظهور مشكلة كشمري ؟ الصراع بني اهل – 61
 على إقليم كشمري ؟

  ألن بريطانيا قامت بتقسيم الهند إلى قسمين هما
ن جمهورية الهند وتضم األغلبية الهندوسية وباكستا

 وتضم األغلبية المسلمة 
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 ن وقامت بتقسيم باكستان إلى باكستان الشرقية وباكستا
 الغربية 

  حدثت ثورة داخلية فى كشمير ضد الهندوس 
  استعان حاكم كشمير بالهند التى تدخلت بجيوشها فى

كشمير لمساعدته ثم تدخلت باكستان لمساعدة الشعب 
  1949واستمر القتال بين الدولتين الى أن توقف فى يناير 

 أهمية إقليم كشمري ؟ – 62
 باشتهر أثناء االحتالل البريطانى بأنه مكان مناس 

لقضاء أجازاتهم الصيفية هروبا من شدة الحرارة 
 وغزارة األمطار فى الهند حيث تغطى مساحات كبيرة

 من كشمير بالغابات الطبيعية كما تتمتع بمناظرها
 الجميلة التى تجذب إليها السياحة

ى وسط فا طق هلقيام بعض الدول القوية بتحديد منا – 63
 احمليط ؟

 ة لتجرى فيها تجاربها النووية والصاروخية المختلف 

 002إىل  ميةقليتعديل الواليات املتحدة مياهها اإل – 64
 ميل حبرى ؟

 بسبب تجسس غواصات سوفيتية عليها 

اع ل النزتمث؟ ي أسباب النزاع على األنهار الدولية – 65
 ق ؟دة حقوى عف الدائر على األنهار الدولية بني الدول

  المالحة ألن بعضها دول داخلية حبيسةحق 
  حق توزيع المياه أو اقتسام مياه النهر 
  حق صيد االسماك فى المجرى النهرى 
  حق توليد الكهرباء 

 ويا ؟لغ تحفاتعد الواليات املتحدة األمريكية م – 66
 ات لغ حيث وفد إليها سكان من كل أنحاء العالم يتحدثون

 مختلفة 
 نى بها أقليات لغوية بالمع وبالرغم من ذلك ال يوجد

 حدثالدقيق حيث أن كل من يحمل الجنسية األمريكية يت
ى ة فاللغة االنجليزية على الرغم من انتشار االسباني

 الواليات الجنوبية 

 حدوث اهلجرات اإلجبارية ؟ – 67
 حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات أو الزالزل 
 وبطقتهم جندوافع قومية مثل تهجير أهل النوبة من من 

 أسوان إلى أماكن أخرى بسبب إنشاء السد العالى 
 ة الصراعات والنزاعات المسلحة سواء دولية أو محلي

عندما احتلت  1990مثل ما حدث فى الكويت عام 
رة العراق الكويت األمر الذى اضطر بعض السكان للهج

 القسرية إلى دول مجاورة حتى تحريرها 
 الصراعات الداخلية وما ينتج عنها من حروب أهلية 

 مثل السودان 

تعد قضية التفرقة العنصرية من أبشع صور التمييز  – 68
 لألقلية ؟

  مثل الواليات المتحدة األمريكية حصلت األقلية الزنجية
بعد صراع طويل  1968على حقوقها المدنية عام 

آلخر  وبالرغم من ذلك فإن هذه المشكلة تظهر من وقت
 فى بعض األحداث 

 جنوب افريقيا حصلت األغلبية السوداء على حقوقها 
  1994عام 

لعامل اول دبعض أهمية املياه احملايدة واألرصفة ل – 69
 هام

  بسبب اكتشاف الثروات المدفونة فى قاع المسطحات
  المائية مثل

ألسماك الكبيرة حيث إن معظم مصايد ا -المصايد : –أ 
 فى العالم تقع فى هذا النطاق 

ثل بحر الشمال م -البترول والغاز الطبيعى : –ب 
 سطوخليج المكسيك والخليج العربى وشرق البحر المتو

 هام ؟عدم صالحية األنهار كحدود سياسية  – 70
ر األنها خاذتا وجود كثري من املشكالت التى ترتبت على

 كحدود سياسية دولية ؟
  ألن األنهار غير مستقرة حيث أنها تغير مجاريها 
 ضفافها غير ثابتة بسبب الفيضان والنحت واإلرساب 

يك مثل نهر ريو جراند بين الواليات المتحدة والمكس
 1898الذى غير مجراه فتحولت منطقة بانكو بعد عام 

 تابعة للمكسيك

 احلدود السياسية ظاهرة بشرية ؟ – 71
 ه ألن اإلنسان هو الذى يقوم بتخطيطها تبعا لمصالح

 االقتصادية والعسكرية والسياسية 

 تنتمى عوبني شنادرا ما تفصل احلدود فصال تاما ب – 72
 ؟ مختلفةألصول عرقية 

 رة بسبب االختالط والتداخل بين سكان الدول المتجاو
ل التى تفصل بين الدو فى كثير من األحيان كالحدود

 العربية 

 سقوط وفشل نظرية احلد األمن ؟ – 73
  بسبب التطورات الحديثة التى طرأت على وسائل

الحرب خاصة فى مداها وسرعتها وفاعلية تدميرها 
  بالوتخطيها للعقبات خاصة العقبات الطبيعية مثل الج

هر أش ا منتعد احلدود السياسية فى وسط أوروب – 74
حلرب اعد بة تى مت ترسيمها على أساس اللغاحلدود ال

 العاملية األوىل ؟
 تهامنعا لمشكلة األقليات بحيث تتميز كل دولة بلغ 

 الخاصة
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 ضد أى تانباكستعترب كشمري دولة حاجزة بالنسبة ل – 75
 ؟ خارجىعدوان 

 ديةألنها منطقة جبلية تمنع أى تقدم للجيوش المعا 
لها وفى حالة انضمامها للهند تصبح باكستان 

 ا محاطة بالهند من الشمال والشرق وهذا خطر عليه

 ائل بنيلقباركة النزاعات السياسية املرتتبة على ح – 76
 الوحدات السياسية ؟

 خل أصبحت هناك نزاعات بين الرعاة والمزارعين فى دا
 عديد من دول افريقيا بسبب قلة مساحة المراعى ال
  حدوث مشاكل سياسية فى مناطق إقليم السافانا

 بسبب رسم الحدود السياسية بها 
  تحصيل ضرائب ورسوم من الرعاة الناتجة عن

 ترسيم الحدود السياسية 
 يا التغيرات المناخية التى شهدتها دول غرب افريق

جرة السكان نتج عنها موت ماليين الحيوانات وه
لى إلى المدن أو إلى حرفة الزراعة وكل ذلك أدى إ

 وجود مشاكل سياسية 

لى يمية عقله اإلمتيل الدول الكربى إىل تضيق امليا – 77
 ؟ األخرىالدول 

 حتى تهيئ الفرصة لنفسها الستغالل أكبر قدر من 
 المياه القريبة من شواطئ غيرها سواء للصيد أو

 ألغراض تجارية أو عسكرية 

ليمية إلقاياه متيل بعض الدول إىل زيادة عرض امل – 78
 أميال ؟ 3أكثر من 

  حتى تحتفظ لنفسها بحق استغالل وبسط سيادتها
 على المياه المجاورة ليابسها 

أمرا  لدوليةوا يميةتلعب اتفاقيات حتديد املياه اإلقل – 79
 شديد األهمية للدول ؟

 دها ن حوظيفة الحد المائى ال تقل أهمية بالنسبة للدول ع
 البرى 

  ليسوالحد البحرى يكون النزاع عليه مع كل دول العالم 
 دولة واحدة لذلك يجب تحديده بدقة

 املاستقرار حدود الدول البرية والبحرية من أهم العو 
 المؤثرة فى سلوك الدولة واسقرارها وقوتها 

 ها من يضمن للدول حقوقا مختلفة تحديد المياه االقليمية
 ما هو اقتصادى أو عسكرى 

 د زادت أهمية المياه المحايدة واألرصفة القارية بع
 اكتشاف الثروات المدفونة فى قاع هذه المسطحات 

 درجة ؟ 25 س إىلتعديل احلد البحرى بني لبيبا وتون – 80
  ] بسبب وجود الجزر التونسية ] جربه وكركناح

بح وتغير اتجاه خط الساحل التونسى وبهذا الحكم أص
لتونس حقوق أساسية فى حقول الغاز والبترول فى 

 المنطقة 

ى طق التنام املتعد األنهار كظاهرة طبيعية من أقد – 81
 عمرها اإلنسان ؟

 ةربألن كثير منها يتميز باستواء السطح وخصوبة الت 
  ومعظمها يسود أحواضها ظروف مناخية مالئمة

أساس وثة حلديتعد موارد الطاقة القوة احملركة ا – 82
 احلضارة احلديثة ؟

  ألنها تستخدم فى جميع األنشطة االقتصادية 
 ة ناروقود كل وسائل النقل والمواصالت والتدفئة واإل 
  تسيير اآلالت الحربية 

 ياتلوالة فى اتالف قضية التفرقة العنصريخا – 83
 املتحدة عن جنوب افريقيا ؟

  إن األغلبية هى التى كانت تمارس ضدها التفرقة
ى العنصرية فى اتحاد جنوب افريقيا بينما العكس ف

 الواليات المتحدة 
  أصحاب األرض هو الذين تمارس ضدهم التفرقة

ت العنصرية من قبل المهاجرين إليها بعكس الواليا
والزنوج مهاجرون إليها المتحدة فكل من البيض 

 ولكن الغلبة كانت للرجل األبيض

لية األق هاتثري يتوقف أثر القالقل السياسية التى – 84
 ديةتصاالقعلى حجمها من جمموع السكان وقوتهم ا

لى فقد كان البيض فى اتحاد جنوب افريقيا يسيطرون ع
ن مير حوالى ثالثة أرباع اقتصاد الدولة ومازال جزء كب

 دولة فى ايديهم اقتصاد ال
 ية لثانة اكذلك الحال بالنسبة لأللمان قبل الحرب العالمي

رين للوفى الدول المجاورة أللمانيا كمنطقة األلزاس وا
 التى كانت تابعة لفرنسا فى ذلك الوقت 

 حدوث اهلجرات الدولية ؟ – 85
  : الدوافع االقتصادية مثل 
   عدم وجود فرص عمل أمام السكان  -أ
ة سكان يعمل بالفعل ولكن يشعر بالهجرقطاعا من ال -ب

إلى الخارج ربما تتيح له فرصة عمل أفضل من حيث 
 الدخل أو نوعية العمل الذى يؤديه 

 ينةاإلغراءات التى تقدمها بعض الدول أمام فئات مع 
 كالعلماء 

  االضطهاد الدينى والسياسى والعرقى الذى يمارس
ى ترك أوطانهم ضد فئة من السكان وتدفعهم إل

 والهجرة إلى الخارج 

 ة ؟مليلومتسك اسبانيا بالسيطرة على سبته  – 86
  60نسب السكان األسبان تصل إلى  –بحجة ] التقادم  %

المدينتين غير مسجلتين ضمن األراضى  –من السكان 
  1947غير المستقلة لدى األمم المتحدة عام 



 

7 

 

 ـةة عامـــــويانث -جغرافيـــــا  مراجعة ليلة االمتحــــــــان 

 

 دف  أمحأ/ عبد اللطي –أ / اسالم اللورد  وى اقرأ/ هانى الش -أ حنان رمضان   –أ / امحد حييى 

حرى ف البرصيد الالنزاع بني تونس وليبيا عند حتدي – 87
 بينهما ؟

  بسبب ظهور البترول وحقول الغاز فى مياه هذا
ى الرصيف حيث طالبت ليبيا أن يتجه الحد البحرى ال

الشمال مباشرة فى مياه هذا الرصيف وطالبت تونس 
 درجة  45بحد بحرى ينحرف شرقا بزاوية مقدارها 

 التللتكت –قتصادية ؟أو قيام التكتالت اال – 88
 االقتصادية اهداف متعددة ؟

  الحصول على مزايا االنتاج الكبير 
 ملة لعاتيسير االستفادة  من مهارات الفنيين واأليدى ا

 بافضل صورة 
 تسهيل عملية التنمية االقتصادية 
 تنويع االنتاج بطريقة اقتصادية 
 رفع مستوى رفاهية المواطنين 
 رجية تخفيف أثر الصدمات الخا 

 أهمية التكتالت االقتصادية ؟ – 89
 ة فتح األسواق وتدفق االستثمارات واأليدى العامل 
  تسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال 
 ل تنسيق السياسات المالية  واالقتصادية بين الدو

 األعضاء
 توفير الحماية من منافسة االقتصاديات األخرى 
 بية جنالمنافسة األ الحد من آثار العولمة والحماية من

 اذ تعمل على تحقيق أكبر مكسب من تجمعها
  لها سلطة سياسية تحمى مصالحها ومصالح أعضائها 

ة نشأ تعد شعوب أوروبا أول من ساهمت فى – 90
 التكتالت االقتصادية ؟

  بسبب ما تعرضت اليه من ازمات اقتصادية نتيجة
 الحرب العالمية الثانية .

 ة اقتصاديا وعاجزة عن اصبحت هذه الشعوب منهار
 النمو 

 ة عادفأدركت بأنه البد من تكتلها من جميع النواحى ال
 بناء اقتصادها ومواجهة السيطرة المفروضة من قبل

 االتحاد السوفيتى والواليات المتحدة 
 جيا ولومواكبة مختلف التطورات الكبيرة فى العلم والتكن 

ح جنا تعد املقومات العسكرية من مقومات – 91
 استمرار التكتل االقتصادى ؟ هامو
 و ى أألن التكتل يواجه بالطبع منافسة من الدول األخر

ات من التكتالت االقتصادية األخرى بعض هذه المنافس
ى ة الاديينتج عنها نزاعات قد تلجأ فيها التكتالت االقتص

 استخدام القوة أو التلويح باستخدامها 
 وة عسكرية البد أن تستند القوة االقتصادية الى ق

 تحميها 

 م  1951نشأة اجلماعة األوروبية للفحم والصلب عام  – 92
  الرغبة فى اعادة بناء اوروبا والقضاء على احتمال

وقوع حرب شاملة أخرى فى القارة بعد الخراب 
والدمار الذى لحق بها  نتيجة حربين عالميتين  كانت 

 أوروبا هى المسرح الرئيسى لمعاركها 
 لم لعافضال على أنها تحملت أكبر الخسائر البشرية فى ا 

 ى ؟ألوروبااد الحتيعترب اجمللس األوروبى قمة أجهزة ا – 93
 ا يتكون من رؤساء الدول والحكومات التى يتشكل منه

 االتحاد 
 يحدد اتجاه وأولويات السياسة العامة لالتحاد 

 ؟ وبىألوراأهمية املفوضية األوروبية لالحتاد  – 94
  تعد الجهاز التنفيذى لالتحاد 
 تشرف على ميزانية االتحاد  والبرامج التى يوافق 

 عليها 
  تشرف على االتفاقيات والمعاهدات باالشتراك مع

 محكمة العدل األوروبية 
 يا تمثل االتحاد على المسرح الدولى سياسيا واقتصاد

 عضو  20وتتكون من 

             ؟ ربىليج العخإنشاء جملس التعاون لدول ال – 95
ف هداى أالعرب الخليجوضعت جمللس التعاون لدول  –أو

 اساسية لكى يؤدى دوره ؟
  تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس فى جميع

 المجاالت وصوال الى وحدتها 
  توطيد الروابط بين الشعوب 
  وضع أنظمة متماثلة فى مختلف الميادين االقتصادية

 لفة مختوالمالية والتجارية والجمارك وغيرها من األنشطة ال
 صاددفع عملية التقدم  العلمى والتقنى فى مجاالت االقت 

 المختلفة عن طريق انشاء مراكز بحوث علمية 
  اقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص 

 حالف العسكرية ؟اهداف األ – 96
  ة ية الدفاعييكون هدفا اساسيا لألحالف العسكر -:ردع األعداء

والتى تنشأ بدافع الخوف من خطر مشترك يهدد الدول 
 مى لقوالمتحالفة دفاعا عن كيانها االقليمى وحماية ألمنها ا

  من خالل  تسعى الدول الى زيادة قوتها -: زيادة القوة
 سياسة التحالف كبديل لسياسة التسلح المنفردة والتى
تستنزف موارد اقتصادية هائلة مثلما حدث مع الدول 
 ة ضديكياألوروبية عندما تحالفت مع الواليات المتحدة األمر
أى هجوم روسى والذى أطلق عليه المظلة النووية 

 األمريكية 

 ؟مشال األطلسى " الناتو " نشأة حلف  – 97
 ى بسبب قيام االتحاد السوفيتى بتشديد الحصار عل

 م  1948برلين عام 
  أنشئ الحلف بموجب ميثاق تم توقيعه فى واشنطن

  1949ابريل 
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 كانت مهمته فى فترة التأسيس الدفاع عن أوروبا 
 حلفلالغربية ضد االتحاد السوفيتى والدول المكونة 

 وارسو 

 م  1955نشأة حلف وارسو فى مايو  – 98
  تأسس الحلف لمواجهة تهديدات أعضاء حلف شمال

 األطلسى 
  انضمام المانيا الغربية لحلف شمال األطلسى 

 جدا نشأة حلف جنوب شرق آسيا ؟ هام – 99
  بسبب ظهور الصين كقوة متعاظمة فى قارة آسيا

 م  1949وفى السياسة الدولية بعد عام 
 اية لبدكانت الدول التى تبنت الدعوة الى انشائه فى ا

د يالنتا –بايحاء من الواليات المتحدة هى ] الفلبين 
قع كوريا الجنوبية [ وذلك بدافع الخوف من أن ت –

 تحت السيطرة الشيوعية 
  بعد انتصار الشيوعية التى نتجت عن الحرب

 ساءالفيتنامية عقدت فى بالى باندونيسيا قمة الرؤ
الدول القامة تنظيم دفاعى عن منطقة جنوب شرق 

 م 1954آسيا وتم ذلك بتوقيع حلف مانيال عام 

 دادبغ حلف "ان من احللف املركزى انسحاب باكست – 100
 بسبب فشل اعضاء الحلف فى انقاذها أثناء حربها 

 م  1971مع الهند عام 

حالف وأ ظماتارتباط دول العامل مع بعضها فى من – 101
 واقليمية ؟دولية 

  للتعاون وتحقيق مصالح مشتركة 
 : وة وزيادة الق ردع األعداء -تتحدد أهداف األحالف فى 

 فشل وانهيار عصبة األمم ؟ – 102
 ة يكيعدم انضمام دول كبرى كالواليات المتحدة األمر

 واالتحاد السوفيتى 
  انسحاب دول أخرى كاليابان والمانيا 
 هت بعة لها وانتافتقار العصبة الى قوة عسكرية تا

 م  1939بقيام الحرب العالمية الثانية عام 

 م ها ني ؟فشل االحتاد السوفيتى فى حصار برل – 103
  بسبب مساعدة الواليات المتحدة لسكان برلين 

ا ابقسيتى تدهور العالقات بني االحتاد السوف – 104
 والواليات املتحدة ؟

  م  1979بسبب التدخل العسكرى السوفيتى فى أفغانستان عام 
  م لساللوقد اعتبرت الواليات المتحدة هذا التدخل أعظم تهديد

 العالمى منذ الحرب العالمية الثانية 

بدأ ملى عديد اعتماد النظام الدوىل العاملى اجل – 105
 املشروعية الدولية ؟

 ا كوسيلة لحل كثير من المشكالت خاصة ما يتعلق منه
 باألمن والسلم الدوليين 

 نشأة منظمة األمم املتحدة ؟ –106
  تعددت  1945بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

الجهود القامة منظمة دولية لتكون أكثر ثباتا وأعمق 
  أثرا وأكثر قدرة على حل المشكالت الدولية

حل ملصااواالنفتاح على أساس  ظهور التقارب – 107
 فيتى ؟لسوااد املشرتكة بني الواليات املتحدة واالحت

  خوفا من وقوع مواجهة عسكرية تؤدى الى قيام حرب
 نووية مدمرة 

لك ع ممهدة قيام امللك رمسيس الثانى بعقد معا – 108
 ق.م ؟ 1278احليثيني عام 

  لتنظيم مبادئ الحرب والسلم بين الدولتين 

ول حى لعامللصراع الراهن فى النظام الدوىل اا – 109
 التكنولوجيا ؟

 ج لتوظيفها من اجل الوصول الى أعلى معدالت االنتا 
 ى لذلك يدور الصراع الخفى على المواد الخام الت

تدخل فى الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل 
 ميةاليورانيوم والذى تتوفر خاماته فى الدول النا

 مة وخاصة افريقيا مما يجعلها مطمعا للدول المتقد

فى  يازالحناتضاؤل الدور الذى تلعبه حركة عدم  – 110
 العالقات الدولية ؟

  ى ضمت فى عضويتها غالبية الدول النامية فألنها
 افريقيا وأمريكا الالتينية و اسيا

  ها لبسبب انتهاء ما يعرف بالحرب البارده حيث كان
 دور عظيم فى فترة الحرب البارده

 ريطةخ ى عل انياتشغل التكتالت االقتصادية حيزا مك – 111
 العامل ؟

  اذ تضم دوال متعددة أى تتكون بين دول محددة
 تشغل مساحة من األرض محددة بالحدود السياسيةو

 ألعضائها
  تضم ايضا سكانا هم مجموع سكان دول التكتل 
  ين بكما توجد سلطة وان كانت ادارية تنظم العالقة

ه أعضاء التكتل مع العالم الخارجى ولها بعض أوج
ى فالسيادة فى المجاالت التى يتم االتفاق عليها 

 المعاهدة أو االتفاق المنشئ للتكتل 

   لدولقاءا ابب هونابقاء التكتالت االقتصادية يكون مر – 112
 الت ؟تكتال أساسها أنشئتأو بقاء االرادة التى على 

 ه فعندما تفكك االتحاد السوفيتى السابق تفكك مع
التكتالت االقتصادية التى كانت تشمل االتحاد 

ن السوفيتى وبعض الدول األوروبية التى كانت تكو
منظمة  –معه هذه التكتالت ] حلف وارسو 

 الكوميكون [
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 لالحتاد األوروبى أهداف عديدة ؟ – 113
 االقتصادى بين الدول األعضاء  تحقيق التكامل 
 ب تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية للشعو

 األوروبية 
 تقوية دور أوربا فى العالم فى مجاالت السياسة 

 الخارجية فى مياهها اإلقليمية 
 ا السعى نحو الوحدة األوروبية والتى تبدأ طريقه

 بالوحدة االقتصادية 
 [ ل تنقل األموا حرية التنقل بين الدول األعضاء

 واالستثمارات واأليدى العاملة [

                                 ؟إنشاء قوات درع اجلزيرة املشرتكة  – 114
 2016امتحان االزهر 

 ربىتأسست بعد قيام مجلس التعاون لدول الخليج الع 
نظرا لألخطار المحيطة بدول الخليج  1982عام 

 العربى وأهمها الحرب اإليرانية العراقية 
  حماية أمن الدول األعضاء فى المجلس بصفة

 أساسية 

 نشأة عصبة األمم املتحدة ؟  – 115
  ح لصلابعد انتهاء الحرب العالمية األولى عقد مؤتمر

م فى باريس كان من أهم ما تضمنه  1919عام 
 اقامة منظمة عالمية ليحول دون تكرار الحروب 

 ة وليلضمان السلم ومنع الحروب وتنظيم العالقات الد 

 انهيار حلف وارسو ؟ هام – 116
 فشل سياسة جورباتشوف رئيس االتحاد السوفيتى وهما 

ثر الجالسنوست [ فى ايجاد نظام أك –] البيرسترويكا 
 تطورا 

 أت انتقال عدوى االصالح الى دول أوروبا الشرقية وبد
ن ة مالنزعة االنفصالية تظهر بين الجمهوريات السوفيتي

 ناحية ودول حلف وارسو من ناحية أخرى 
  كان بداية تسارع التغيرات اذ هدم سور  1990عام

الجمهوريات  برلين وأعلنت الوحدة االلمانية وبدأت
ى السوفيتية باعالن نفسها دول مستقلة مستغلة الفوض
ول السياسية فى االتحاد السوفيتى وهذا ما سهل على د
 حلف وارسو التحلل من التزاماتها فى الحلف الى أن

 حل الحلف رسميا  1991اعلنت روسيا فى عام 

 انهيار احللف املركزى ؟ – 117
 بية األخرى مثلفشل الحلف فى استقطاب الدول العر             

 سوريا [ اليه لتشكل منطقة عميقة فى وجه –] مصر 
دى االتحاد السوفيتى الذى قدم الدعم العسكرى والما

 [العراق  –سوريا  –والمعنوى للدول العربية ] مصر 
 المواجهة السرائيل 

 ول اتخذت دول المعسكر الغربى موقف العداء لهذه الد
 فى والتأييد لعدوها الصهيونى لذا جاء انسحاب ايران

 بمثابة انهيار الحلف  1979مارس 

  انسحاب باكستان بعدما فشل الحلف فى نجدتها أثناء
 وكذلك انسحبت العراق  1971حربها مع الهند عام 

 انهيار حلف جنوب شرق آسيا ؟ – 118
  باالتفاق بين 1977حل حلف جنوب شرق آسيا عام تم 

ون تعاكالواليات المتحدة األمريكية وحلفائها فى الحلف 
عسكرى وحول الى منطقة للتعاون فى الشئون غير 

 السياسية بين أعضائه

يام ى قجية فأهمية املقومات البشرية والتكنولو – 119
 التكتالت االقتصادية ؟ هام

  وجود حجم سكانى مناسب فى الدول التى يضمها التكتل
االقتصادى فالحجم السكانى يعنى ضمان سوق بين دول 
ود التكتل تشجع على قيام األنشطة االقتصادية ويعنى وج
تل لتكحجم من العمالة قادر على استغالل موارد الدول فى ا

هذه العمالة عنصر أساسى فى كل دول التكتل خاصة لو 
درجة عالية من المهارة والتخصص االنتاجى  كانت على

 بين دول التكتل 
  وجود مستوى تكنولوجى متقارب بين دول التكتل يساعد

 ولةعلى أن تعم الفائدة الدول األعضاء دون أن تستئثر د
 من دول التكتل بمزايا التكتل .

  لسذى جمليعد اجمللس الوزارى اجلهاز التنفي – 120
 العربى ؟ هامليج خالتعاون لدول ال

 ب يتكون من وزراء خارجية الدول األعضاء أو من ينو
 عنهم من الوزراء 

  يقترح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير
 التعاون بين الدول األعضاء 

 ء عضاالعمل على تشجيع األنشطة القائمة بين الدول األ
لتجديد  سنوات قابلة ل 3وتعيين األمناء المساعدين لمدة 

 شهور  3ويعقد اجتماعاته مرة كل 

 ول ؟ بني الد الخطيةنشاة احلدود السياسية  – 121
  زيادة عدد السكان 
 ها عن الحاجة الى تنمية المناطق الهامشية وعدم الرضا 
 دات الموقعة بين الدول المعاه 
  تصفية االستعمار لمستعمراته 
  الحروب بين الدول 

 
 

 
 سية ؟سياال تأثري الثورة الصناعية على اجلغرافيا –1
 افيررا تغييرر النظررة إلرى الكررة األرضرية كمجرال لدراسرة الجغر

 السياسية 
 م العال قيام الجغرافيين بوصف األنماط المكانية السياسية فى 
  ظهور النظريات االستراتيجية فى الجغرافيا السياسية 

وتنوعهررررا اعتمررررادا علررررى بعررررض األسررررس واألفكررررار لرررربعض 
 الجغرافيين مثل راتزل

  -مالنتائج المترتبة على :-ثانيا:
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ن القر ل أواخرالخ التغريات السريعة التى يشهدها العامل – 2
 ؟   سياسيةال افى اجلغرافي العشرين على جماالت الدراسة

  [ اتسررراع وتعررردد مجررراالت الجغرافيرررا السياسرررية لتشرررمل
سياسرررة النظرررام  –التحليرررل السياسرررى للقررروة  –الدولرررة 

 العالمى وما ينتج عنها من تغيرات [

 داهام ج ؟ية صناعتطور وسائل النقل اجلوى واألقمار ال – 3
 ترروفير معلومررات دقيقررة عررن المجرراالت اآلتيررة ] الحرردود 

الممررررات المالحيرررة والميررراه  –السياسرررية برررين الررردول 
 مناطق النزاعات بين الدول [ –االقليمية للدول 

 جدا ؟ هام ماتعلوتطور وسائل االتصاالت وتكنولوجيا امل – 4
 أصرربح العررالم وحرردة واحرردة ] القريررة الكونيررة [ نتيجررة 

 علومات عبر حدود الدول لسرعة نقل الم
 لترى استفادت الجغرافيا السياسية مرن هرذه التكنولوجيرا ا

 جعلت منها جغرافيا حية على الهواء 

 ات ؟رى من مجيع اجلهخإحاطة دولة بدولة أ – 5
 يررة البررد أن تتبررع الدولررة المجرراورة لهررا فررى سياسررتها الداخل

 والخارجية 
  مما يضعف قوتها السياسية واالقتصادية والعسكرية 
 ع لذلك تسعى الدولرة المحترواة للحفراظ علرى عالقرات وديرة مر

 الدول المحيطة بها 

الدولة ؟  خاى منمى والتكنولوجى وتأثريه علالتقدم العل - 6
 هام جدا
 : من خالل- 

 ف تقدم وسائل النقل والمواصالت ووسائل التكيي – 1
 الزراعة الحديثة فى البيوت البالستيكية  – 2

متحان )ا ؟ولة وجود نظام نقل متطور ومتكامل فى الد – 7
 ( 2016االزهر

  نجاح خطط التنمية واستغالل مواردها بشكل فعال 
  ى فسهولة سيطرة الحكومة على األمور اإلدارية والسياسية

 جميع أجزاء الدولة
 مرردادات عنررد سررهولة حركررة الجرريش وقررت الحرررب ونقررل اإل

 تعرضها للكوارث 

 تطوراتلجة نتي التغري فى مكونات وعناصر قوة الدولة – 8
 تكنولوجية ؟

  ازديررراد المكرررون المعرفرررى للعمليرررات االنتاجيرررة علرررى حسررراب
 المكون المادى 

  أصررربحت التكنولوجيرررا هرررى رأس المرررال الحقيقرررى والمكرررون
 األكبر فى عملية االنتاج 

 م جداها ؟كان وجود نسبة كبرية من البطالة بني الس – 9
  ظهور مشكالت اجتماعية وسياسية خطيرة داخل الدولة 

 داام جتركز سكان الدول فى جهات حمددة ؟ ه – 10
  ضعف استثمار جميع مواردها مثل الدول العربية 

يشكل تركز السكان الشديد  فى مناطق معينة من الدولة 
امل خطر على سالمة الدولة وخاصة المدن الكبرى ع

واستقرارها ألنه يساعد الدول المعادية على توجيه 
ضرباتها العسكرية إلى تلك المدن إلضعاف الجبهة 

 الداخلية للدولة 

 ة ؟لدولاتلف احناء ختوزيع سكان الدولة على م – 11
 عية يؤثر فى قوة الدولة من حيث استثمار مواردها الطبي

 ية راضيها مثل الدول األوروبوأمنها الداخلى وسالمة أ

يع ت مجمنح جهة واحدة فى الدولة حق ممارسا – 12
 [ ؟  قضائيةال –عية التشري –السلطات فى الدولة ] التنفيذية 

  يؤدى إلى حدوث تجاوزات تضر بمصالح األفراد 
 تمنح هرذه الصرالحيات وفرق الدسرتور وهرذا مرا يعررف بمبردأ 

 الفصل بين السلطات الذى ظهر على يد مونتسكيو 

 ية ؟ياسالس اسهامات فردريك راتزل فى اجلغرافيا – 13
 ب أثرررت أفكرراره فررى التوسررع االسررتعمارى أللمانيررا علررى حسررا

 الدول المجاورة والتى اعتبرتها المجال الحيوى لها 

لشكل ت ايزاملستطيل للدولة ؟ ماعيوب وممالشكل ا – 14
 املستطيل للدولة ؟

 : ؤدى الرى ير -إذا كان االمترداد مرن الشرمال الرى الجنروب
حررردوث بعرررض المشررراكل السياسرررية سرررواء مرررا يتعلرررق 

 يسرراعد –باالتصررال بررين أجررزاء الدولررة أو الرردفاع عنهررا 
 على تنوع المناخ واالنتاج فى الدولة 

  فهرررذا ال  الشررررق الرررى الغرررربأمررا اذا كررران االمترررداد مرررن
 يساعد على تنوع مناخها 

 ة ؟ غار السن فى الدول الناميصارتفاع فئة  - 15
  يؤدى الى ارتفاع معدل األعالة 

 د دوة احلزيادة عدد السكان وتأثريها على نشأ – 16
 السياسية ؟

  توسع الدول فى مناطق التخوم المجاورة لها 
  سرررهلت عمليرررة تقررردم وسرررائل النقرررل والمواصرررالت الترررى

 التوسع 
  التقت الدول مع بعضها الربعض عنرد نقطرة يحردد عنردها

 سيادة كل دولة 
  فرى آسريا  6 –فى أوروبرا  14دولة منها ]  21نشاة– 

 روسيا  فى اسيا واوروبا[
  يوجررد داخررل كررل دولررة قوميررات أصررغر مررن دول مجرراورة

نة البوسر –مثرل األقليرات األلبانيرة فرى مقردونيا وصرربيا 
ن تركيرا وايررا –والهرسك بها أقليات صربية وكرواتية 

 روسرريا أساسررها القوميررة –والعررراق بهررا اقليررات كرديررة 
تى الروسية وداخلها اقليات كانرت تشركل االتحراد السروفي

 السابق كما أن كل دولة بها اقليات روسية 
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ود حلدأة اتصفية االستعمار ملستعمراته على نش – 17
 ام جداالسياسية ؟ ه

  نشررأة الكثيررر مررن الحرردود الخطيررة خاصررة فررى المسررتعمرات
األوروبيررررة فررررى افريقيررررا وآسرررريا وأمريكررررا الجنوبيررررة مثررررل 

 قيا المستعمرات الفرنسية واالنجليزية وااليطالية فى افري

ب حلراسائل التطورات احلديثة التى طرأت على و – 18
 على وظيفة احلد األمنى ؟

 . انتهاء  نظرية الحد اآلمن 

 ةريطخلى عانية تأثري احلرب العاملية األوىل والث – 19
 العامل السياسية ؟ هام جدا

 . اختفت دول وظهرت دول وعدلت حدود دول 
  اختفت امبراطوريات وحل محلها قوى عظمى جديدة 
 ربيةاتقسمت المانيا إلى المانيا الشرقية والمانيا الغ 

 أهمية موقع كشمري ؟ – 20
  مكران –حدوث نزاع بين الهند وباكستان علرى اقلريم كشرمير 

 يلة تتمتع بمناظرها الجم –مناسب لقضاء األجازات الصيفية 

؟  نسياتالعوملة وظهور الشركات متعددة اجل – 21
 اجلانب السلبى للعوملة ؟

 ة أثرت على تطور خريطة العالم وهددت السريادة القومير
 للدول المختلفة 

 احلرب األهلية بني شطرى السودان ؟ – 22
 ة هجرة السودانيين نحرو الشرمال أو إلرى الردول المجراور

 وظهور حركة الهجرة االجباريرة او مرا يعررف براالجئين
 فى الدول المجاورة

د ارس ضمي الذى االضطهاد السياسى والدينى والعرقى – 23
 فئة من السكان ؟

  يحررردث فرررى تررررك أوطرررانهم والهجررررة إلرررى الخرررارج مثرررل مرررا
 فلسطين

 ؟ تفكك االحتاد السوفيتى ويوغسالفيا – 24
  فرررى آسررريا  6 –فرررى أوروبرررا  14دولرررة منهرررا ]  21نشررراة– 

 روسيا  فى اسيا واوروبا[
  يوجرد داخرل كرل دولرة قوميرات أصرغر مرن دول مجراورة مثرل

هرسرك البوسرنة وال –األقليات األلبانية فى مقردونيا وصرربيا 
هررا تركيرا وايررران والعررراق ب –بهرا أقليررات صررربية وكرواتيررة 

ا روسريا أساسررها القوميرة الروسرية وداخلهرر –اقليرات كرديرة 
 دولرة اقليات كانت تشكل االتحاد السوفيتى السابق كما أن كل

 بها اقليات روسية 

 ات ؟قارم والحركة السكان عرب األوطان واألقالي – 25
  اختالط السكان ولم يعد هناك شعب نقى 
  ول اقليات وال يقتصرر األمرر علرى الردتضم غالبية الدول

ة الكبيرة مثل الهند ولكن يوجد فى بعض الردول الصرغير
 مثل جرز القمر وفيجى

ية ؟ فريقاإل افانارسم احلدود السياسية فى إقليم الس – 26
 ( 2016)امتحان االزهر

  حرردوث العديررد مررن المشرراكل السياسررية مثلمررا يحرردث فررى
 وب السودانغرب السودان اآلن أو بين شمال وجن

 يا ؟ريقرب أفالتى شهدتها دول غ المناخيةالتغريات  – 27
 ة موت الحيوانات وهجرة السكان إلى المدن أو إلى حرف

 الزراعة 

مام أمة ملتقدااألغراءات التى تقدمها بعض الدول  – 28
 العلماء ؟ هام جدا

  تررؤدى الررى هجرررة العلمرراء اليهررا وتعرررف هررذه الهجرررة
 بهجرة " العقول " 

  هررذا أقسررى مررا تخسررره الرردول الناميررة لحاجتهررا الملحررة
 لعقول أبنائها من أجل النهوض بشعوبها 

 ؟ م فى باريس 1919عقد مؤمتر الصلح عام  – 29
  أدى ذلررك الررى قيررام منظمررة عالميررة ليحررول دون تكرررار

 الحروب عرف باسم عصبة األمم 

 سقوط جدار برلني ؟ – 30
 ة عودة  المانيرا الموحردة وظهورهرا كرأكبر قروة اقتصرادي

 فى أوروبا 

سكر ملعساب اتوسع االحتاد األوروبى شرقا على ح – 31
 الشرقى ؟

  انقالب فى العالقات بين الشرق والغرب 

ة لناميل االدو النظام الدوىل العاملى اجلديد على – 32
 ( 2016واملتقدمة ؟)امتحان االزهر

 ول ح والمال والتكنولوجيا مرن قبرل داحتكار مطلق للسال
 الغرب الرأسمالية 

 يررة لررم تعررد الرردول الناميررة فررى سررلم أولويررات الرردول الغرب
 ة المتقدمة حيث اتجه االهتمام الى دول أوربا الشرقي

 جرل يدور الصراع حاليا حول التكنولوجيا لتوظيفها من أ
 الوصول الى معدالت االنتاج 

  عررردم االنحيررراز فرررى تضررراؤل الررردور الرررذى تلعبررره حركرررة
 العالقات الدولية 

  كان من أهم اسباب سقوط االتحاد السوفيتى عجرزه عرن
 تطرروير نظررم انتاجرره االقتصررادى وهررذا يعتبررر انررذار لكررل
الررردول الناميرررة لتقررروم باصرررالح أوضررراعها االقتصرررادية 

 واالعتماد على الذات أوال 
  اخترررراق األمرررن الثقرررافى العربرررى مرررن خرررالل احرررالل قررريم

 لسلبية العولمة ا
 مرا انتشار العنف وقيام الحرب األهلية وحروب الحدود ك

 حدث فى الصومال والكونغو وافغانستان 
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ل ملاح وااحتكار دول الغرب الرأمسالية للسال –33
 والتكنولوجيا ؟

  تحويررررررل كثيررررررر مررررررن المسرررررراعدات االقتصررررررادية والماليررررررة
ن دة بريوالتكنولوجية والتبادل التجارى لصالح العالقات الجدي

 شرق أوروبا والغرب عموما على حساب الدول النامية 

 م ؟ 9481 حصار االحتاد السوفيتى لربلني عام – 34
 ا فشررل الحصررار وتقسرريم المانيررا الررى دولتررين همررا المانيرر

سرى إنشاء حلف شرمال األطل –مانيا الغربية الشرقية وال
 حلف وارسو  –

 ؟ية الثاننشوب احلربني العامليتني األوىل و – 35
  أدى ذلك الى إنشاء منظمات عالمية دولية مهمتها

ة المحافظة على األمن والسلم الدوليين وهما ] عصب
دة لمتحاألمم ا –األمم نشأت بعد الحرب العالمية األولى 

 بعد الحرب العالمية الثانية [

د حتاة االاعالن جورباتشوف استقالته من رئاس – 36
 السوفيتى ؟

  سقوط االتحاد السوفيتى 
 لرى حدوث تغيرات فى العالقات الدولية مثل ] ظهور نظرام دو

عررالم جديررد السرريادة والزعامررة فيرره للواليررات المتحرردة وفقررد ال
مرا  ساهم فرى تغيرر شركل العالقرات الدوليرة –التوازن الدولى 

تنررامى دور الصررين علررى  – 2001حرردث فررى سرربتمبر عررام 
نرد الساحة العالمية خاصة فى المجال االقتصادى وصرعود اله

سررقوط جرردار برررلين وعررودة  –التقررارب الروسررى الصررينى  –
و توسررع االتحرراد األوروبررى وحلررف النررات –المانيررا الموحرردة 

 ر الشرقى [شرقا على حساب المعسك

تالت لتكضاء ااتساع حجم السكان بالنسبة لدول أع – 37
 االقتصادية ؟

  ضررمان سرروق بررين دول التكتررل تشررجع علررى قيررام األنشررطة
 االقتصادية 

  وجررود حجررم مررن العمالررة يكررون قررادرا علررى اسررتغالل مرروارد
الرردول فررى التكتررل هررذه العمالررة عنصررر اساسررى فررى كررل دول 

هرارة لة على درجة عالية مرن المالتكتل خاصة اذا كانت العما
 والتخصص االنتاجى بين دول التكتل 

 ؟ ق آسياشر نوباحلرب الفيتنامية وتأثريها على دول ج –38
  عقردت فررى بررالى بأندونيسرريا قمرة لرؤسرراء دول جنرروب شرررق

 آسيا القامة تنظيم دفاعى عن المنطقة 
 تم توقيع حلف مانيال " معاهدة حلف جنوب شرق آسريا عرام 

1954  

عسكرى ال يكلانهيار االحتاد السوفيتى والغاء اهل – 39
 م ؟ 1991حللف وارسو 

  الغاء حلف وارسو وبدأ زعماء حلف شمال األطلسى
يعيدون النظر فى استراتيجية الحلف ودوره المستقبلى عن 

 طريق 
ربط مستقبل األمن  –] السعى نحو توسيع الحلف شرقا 

األوروبى بالدور الذى يقوم به الحلف فى األزمات الكبرى 
ايجاد دور له فى األزمات  –داخل أوروبا وعلى أطرافها 

األوروبية وفى الشرق األوسط مثل التدخل العسكرى فى 
 األزمة الليبية

ا ى سابقفيتالسو انهماك الواليات املتحدة واالحتاد – 40 
 فى سياسة سباق التسلح ؟

 د اق اقتصاد الواليات المتحدة واالتحاأدى الى اره
 السوفيتى بصفة خاصة 

ف نتصمفى  التحوالت الكربى التى شهدها العامل – 41
 الثمانينيات من القرن العشرين ؟

  انهيار حلف وارسو 
  هدم سور برلين وأعلنت الوحدة االلمانية 
 ة بدأت الجمهوريات السوفيتية باعالن نفسها دول مستقل 
  حل الحلف رسميا  1991أعلنت روسيا عام 

 الحتادى اوف فسياسة االصالح التى اتبعها جورباتش – 42
 السوفيتى ؟

 : ح صالوتعنى اعادة البناء وتضمنت محاولة ا البيرسترويكا
 ص لخااالبنية االقتصادية من خالل اعطاء فرصة اكبر للقطاع 

 : خاذ اتمح بوتعنى الشفافية واالنفتاح والتى تس الجالسنوست
اجراءات التحرر السياسى وفتح المجال الديموقراطى 

 للمجتمع الديموقراطى 
  فشلت هذه السياسة فى ايجاد نظام اكثر تطورا وبدأت

ة احيالنزاعات االنفصالية بين الجمهوريات السوفيتية من ن
 ودول حلف وارسو من ناحية أخرى 

  وتفكك االتحاد السوفيتى  1991حل حلف وارسو عام 

 اانهيار حلف جنوب شرق آسيا ؟ هام جد – 43
  دة باالتفاق بين الواليات المتح 1977تم حل الحلف عام

ى األمريكية وحلفائها فى الحلف كتعاون عسكرى وحول ال
 منطقة للتعاون فى الشئون غير السياسية بين اعضائه 

 ية ؟صادالقتالتكامل الذى تسعى اليه التكتالت ا – 44
 لى يؤدى الى االندماج االقليمى والذى يؤدى بدوره ا

 مزيد من التنمية فى االقتصاد العالمى 
 العولمة االقتصادية وعولمة التجارة واطالق حرية 

 السوق والمنافسة 

ة لسياسيا اظمتهعدم التماثل بني الدول فى طبيعة أن – 45
 بالنسبة للتكتالت االقتصادية ؟

 يؤدى الى فشلها حال قيامها  

 اخلدج نتااال تكاليف وتخفيضازالة احلواجز اجلمركية  – 46
 التكتالت االقتصادية ؟

 فتح األسواق وتدفق االستثمارات واأليدى العاملة 
 وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال 

  ير توفوتنسيق السياسات المالية واالقتصادية بين الدول
 الحماية من منافسات االقتصاديات االخرى 
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 ؟ول دة دعسقوط االحتاد السوفيتى وتفتته اىل  – 47
  سقوط المعسكر الشرقى وحلف وارسو ومنظمة الكوميكون 
  سقوط عنصر التوازن حيث أصبح فى العالم قوة عظمى

ث حدااأل واحدة انفردت وحدها بالقمة ولها اليد العليا فى كل
 العالمية 

  ظهر الرئيس األمريكى جورج بوش األب يدعو الى عالم
ولى عن امكانيات قيام نظام د 1991جديد عندما تحدث عام 

 جديد 

ية الدول ساحةلتغريات التى حدثت على الالتطورات وا - 48
 ؟ األخيرةفى السنوات 

  سعى دول أوروبا الغربية الستكمال وحدتها بمحورها
 بيةاالقتصادى والسياسى واالجتماعى وباتت السوق األورو
 المشتركة تعرف بدول المجموعة األوروبية والتى تسعى

قيق االقتصادية لتحالى التطور نحو المزيد من التكتالت 
 التكامل االقتصادى 

 ة كانسعى الدول الصناعية اآلسيوية الناشئة للحصول على م
 ل ]هامة فى الساحة االقتصادية والسياسية ومن هذه الدو

 ماليزيا [ –الهند  –سنغافورة  –كوريا  –الصين 
  ال لفعاظهور اليابان والمانيا كقوتين عظميين لهما دورهما

 ية الموالمؤثر فى النظام االقتصادى العالمى واألسواق الع
  الثورة الصناعية الثالثة والتى يطلق عليها الثورة

 المعلوماتية وظهور الثورة العلمية والتكنولوجية 
 ب لحرايجاد حلول لعدد من القضايا العالمية مثل انتهاء ا

 ستانغانالعراقية االيرانية وانتهاء االحتالل السوفيتى الف
 ونهاية الحرب األهلية اللبنانية 

 من تدعيم دور األمم المتحدة فى الحفاظ على السلم واأل
 الدوليين وتكوين قوات حفظ السالم القادرة على أداء

 مهماتها 

 وجود املمرات اجلبلية فى سيناء ؟  – 49
 رى كب امى وتمثل أهمية استراتيجيةتمثل خط الدفاع األم 

 وجود األقليات على أطراف الدولة ؟ – 50
 تكون مطالبتها خطرا على استقرار الدولة خاصة لو 

كانت هناك قوى مجاورة تشجع هذه االقليات فى 
ة رقيمطالبها مثل الباسك فى اسبانيا وسكان تيمور الش

 فى اندونيسيا 

 الدولة ؟ داخلالتقسيم االجتماعى  – 51
 دى يؤدى الى قالقل سياسية وعدم استقرار واحيانا يؤ

 الى انفصال اجزاء من الدول 

ن مية امات معدنخاعتماد الصناعة فى الدولة على  – 52
 ؟ داخلها

  يعد على جانب كبير من األهمية خاصة الصناعات
 شتدتالحربية وبصفة خاصة المعادن االستراتيجية التى 

حرب مثل الحديد والنحاس اليها الحاجة وقت ال
ة واأللومنيوم والزنك والرصاص والمنجنيز لها أهمي

 بالغة فى الصناعات الحربية 

بيا نس وليتو بني حكم حمكمة العدل الدولية فى النزاع – 53
 عند حتديد الرصيف القارى بينهما ؟

 أصبح لتونس حقوق أساسية فى حقول الغاز والبترول 
 فى هذه المنطقة 

 ية ؟نامل النقص انتاج املواد الغذائية فى الدو – 54
  تتعرض  –تضطر الدول الى االستيراد من الخارج

 للضغوط الخارج

 داروز ظاهرة االعتماد املتبادل ؟ هام جب -55
  أدى ذلك الى قيام عالقات دولية 
  ظهور نظام عالمى جديد 

 داجللدولة سياسيا ؟ هام  المناخىالتنوع  – 56
  يساهم فى االقتراب من درجة االكتفاء الذاتى 
 ة نشطالتنوع فى االنتاج الزراعى الذى يعمل على تنوع األ

 االقتصادية 
 ة وطنيال يؤدى الى التكامل بين اقاليم الدولة وتعزيز وحدتها 

 
 
 

 لتنظيم احلكومى وقوة الدولة ؟ا - 1
 ل تعنى نوعية الحكومة ومستويات اإلدارة والحكم داخ

ها لالدولة فهناك أوجه مختلفة من التنظيم الحكومى التى 
 عالقة بقوة الدولة منها 

    لتقسيم اإلدارى للدولة ا – 1
 رجة مركزية الحكومة واالستقالل الذاتى د – 2
ى فالمؤسسات التنظيمية التى أنشأتها الدولة لتساعدها  – 3

 اتخاذ القرارات 
 قدرة الحكومة على السيطرة على كل أجزاء الدولة  – 4
أن تكون اإلدارة  الحكومية على درجة عالية من  – 5

 الكفاءة 
أن قوة الحكومة تأتى من قدرتها على توجيه الجهود  – 6

 االقتصادية والعسكرية للدولة وجهة معينة بال خوف 

 مها ؟ان والناتج القومى للدولة زيادة السك  - 2
 ج ناتزيادة السكان يجب أن يصاحبه زيادة مماثلة فى ال

 القومى للدولة وفى نصيب الفرد من الدخل القومى 

 الدولة السياسية ؟ هاموة اللغة وق - 3
 تؤدى وحدة اللغة إلى قوة الدولة وتماسكها 
 ذا بينما يؤدى تعدد اللغات إلى ضرعفها وتفككهرا خاصرة إ

 .كانت الدولة تضم أقليات لغوية ذات نزعة انفصالية 

 ساحة الدولة وقوة الدولة ؟م - 4
 فى ألنه كلما زادت مساحة الدولة زاد احتمال قدرتها 

 نهاارد الالزمة لالكتفاء الذاتى ومالحصول على المو
 الغذاء

  ا ياسقفاذا اكتفت الدولة غذائيا أصبحت ميزة كبرى لها
 بالدول التى تضطر لالستيراد 

 مالعالقة بين :-ثالثا:
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 لعامة ؟اجلغرافيا ا -لسياسية اجلغرافيا ا - 5
 ية بيعألنها تمدها بالمعلومات الالزمة عن العوامل الط

 والبشرية واالقتصادية للدولة 

 ؟ هام لتاريخا -جلغرافيا السياسية ا  - 6
  ألن التاريخ يمدها بما تحتاجه من أحداث 
 يئةالجغرافيا السياسية تدرس الخصائص السياسية للب 

  فى الحاضر وال نستطيع فهمها إال فى ضوء الماضى

 اماسية ؟ هالعلوم السي -لسياسية ااجلغرافيا   - 7
  تدرس الجغرافيا السياسية التفاعل بين الظواهر

 السياسية والعلوم الجغرافية فى مكان ما 
  إال [ال يمكن فهم شكل الحكومة ] مركزية أو فيدرالية 

 إذا درسنا مساحة الدولة وخصائصهاالجغرافية 
  يجب على دارس الجغرافيا التعرف على مفاهيم

ئص ونظريات العلوم السياسية ألنه يدرس الخصا
 المكانية للعملية السياسية 

 قوة الدولة ؟ –لرتكيب العمرى ا - 8
 15ـال الدول النامية التى ترتفع بها نسبة األطفال دون سن 

 يسبب لها مشكلة فى ارتفاع معدل اإلعالة 
 اس أس الدول النامية ترتفع بها نسبة الشباب الذين يشكلون

 القوى العاملة ألنشطتها االقتصادية وبأجور منخفضة 

 لسياسية ؟اجلغرافيا ا -اعية الثورة الصن - 9
  تغييرررر النظررررة إلررررى الكررررة األرضررررية كمجرررال لدراسررررة

 الجغرافيا السياسية 
 ى فر قيام الجغرافيين بوصرف األنمراط المكانيرة السياسرية

 العالم 
 ة ظهررور النظريررات االسررتراتيجية فررى الجغرافيررا السياسرري

 وتنوعها اعتمادا على بعض األسس واألفكار السياسية

فيا غراتطور علم اجل -التصاالت اتطور وسائل  - 10
 السياسية ؟

 أصرربح العررالم وحرردة واحرردة ] القريررة الكونيررة [ نتيجررة 
 لسرعة نقل المعلومات عبر حدود الدول 

 لترى دت الجغرافيا السياسية مرن هرذه التكنولوجيرا ااستفا
 جعلت منها جغرافيا حية على الهواء 

 األمن القومى ؟ –القمح  – 11
  عفىيالقمح من أهم متطلبات األمن القومى للدولة حيث 

الدولة والشعب من التعرض للضغوط الخارجية اذا 
 ل كانت الدولة تعتمد على سد حاجة سكانها من الداخ

 فرض اإلرادة ؟ –نظرية ماكندر  – 12
 ركزت نظرية ماكندر على أهمية القوات البرية فى 

حسم المعارك والسيطرة على مناطق مختلفة من 
 العالم 

 ق] فرض اإلرداة اليتأتى إال باحتالل األرض عن طري
 القوات البرية [ 

 حرفة الرعى ؟ –زيادة عدد السكان  – 13
 ض الدول جزءا مرن مع زيادة عدد السكان فقد حولت بع

أراضيها الرعويرة إلرى الزراعرة وبالترالى قلرت المراعرى 
وأصرربحت هنرراك نزاعررات بررين الرعرراة والمررزارعين فررى 

 داخل العديد من دول افريقيا 

 قوتها االقتصادية ؟ –حجم األقلية  – 14
 يتوقرررف أثرررر المشررراكل السياسرررية الترررى تثيرهرررا األقليرررة علرررى 

القتصررادية فقررد كرران حجمهررا مررن مجمرروع السرركان وقوتهررا ا
اقتصراد  3/4البيض فى جنوب افريقيا يسيطرون على حروالى 

  الدولة ومازال جزء كبير  من اقتصاد الدولة فى ايديهم
 ى نيرة فركذلك الحال بالنسبة لأللمران قبرل الحررب العالميرة الثا

تررى الرردول المجرراورة أللمانيررا كمنطقررة األلررزاس واللررورين ال
 لفرنسا .كانت فى ذلك الوقت تابعة 

 عاصرة الصراعات السياسية امل –دور اهلجرة  – 15
 ثير وك خريطة العالم الحالية مليئة بالصراعات السياسية

منها يرجع إلى الهجرة مثل الصراع بين اليهود 
ة مشكلة التفرقة العنصري –والفلسطنيين فى فلسطين 

 –خاصة فى الواليات المتحدة وجنوب افريقيا 
 ميةاالضطهاد الدينى الذى تتعرض له االقليات االسال

االضطرابات  –فى بعض دول جنوب شرق آسيا 
وة السياسية التى تشهدها بعض الدول األوربية والدع
  إلى اضطهاد العناصر القادمة فى كل دول أوروبا

 الصراعات الدولية ؟ –صادر الطاقة م - 16
  قواتوفى اتجاه الحيث لعب البترول دورا  فى مسار الحرب 

 المتصارعة نحو السيطرة على منابعه 
 ول اندفعت الجيوش األلمانية نحو القوقاز أمال فى الحص

 على البترول 

 17-  ولية ؟العالقات الد –البرتول 

  قاتلعالاالعالقات الدولية بين الدول الغربية وبعضها ثم 
أن شبين الدول الغربية والدول النامية حيث رفعت من 

 دول العالم الثالث 
  غاز ال –الصراع العالمى على مصادر الطاقة ] البترول

ف واقالطبيعى [ وراء الكثير من األزمات الدولية والم
مثل منطقة السياسية للدول على المسرح العالمى 

 الشرق األوسط 

 18 – تكتالتقيام ال –صائص الثقافية للدول خال 
 االقتصادية ؟

  تشابه العادات والتقاليد يشجع على قيام التكتل
اعد يس واستمراره حيث ان التنافر الثقافى بين الدول ال

 عادة على قيام التكتالت االقتصادية 

 19 –  دية تصااالق التكتالت –توافر البنية األساسية 
 يقصد بها الطرق ووسائل النقل والمواصالت يعد من 

 العناصر الهامة فى قيام ونجاح اى تكتل اقتصادى 
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 20 –  ية راقب العاحلر –قوات درع اجلزيرة املشرتكة
 اإليرانية ؟

  نظرا لألخطار  1982تأسست قوات درع الجزيرة عام
 يةرب العراقالمحيطة بدول الخليج العربى وأهمها الح

من أااليرانية والهدف األساسى من انشائها هو حماية 
 الدول األعضاء فى المجلس بصفة أساسية 

 21 –  يدة ااه احملاملي –الثروات املعدنية واملصايد
 واألرصفة القارية ؟

 عد زادت أهمية المياه المحايدة واألرصفة القارية ب
ذه اكتشاف العديد من الثروات المدفونة فى قاع ه

المسطحات المائية ومنها المصايد حيث إن معظم 
رول البت –مصايد األسماك الكبيرة تقع فى هذا النطاق 

والغاز الطبيعى مثل بحر الشمال وخليج المكسيك 
 والخليج العربى وشرق البحر المتوسط 

 22 –  ى روباألو الربملان –جملس االحتاد األوروبى 
 بى ورويشارك البرلمان فى مسئولية اصدار قوانين االتحاد األ

 ويتشكل من وزراء عن كل دولة من الدول األعضاء 

 23 –  امهعية ؟ الثورة الصنا –العالقات الدولية 
 ا عضهزادت العالقات الدولية بين الدول وزاد اعتماد ب

ى على البعض اآلخر خاصة منذ الثورة الصناعية والت
 فاقآت بين الدول من عالقات الجوار الى نقلت العالقا

 أوسع شملت العالم كله فى عهد القوى االستعمارية
 األوروبية 

 ى ال نقلت معها نوعية العالقات من مجرد الحرب والسلم
 مجاالت أخرى متعددة 

 24 –  ولية ؟لداعالقات حجم السكان وتأثريه على ال –الصني 
  دائما فى دولة بوزن الصين السكانى احتلت مقعدا

 مجلس األمن بعد الحرب العالمية الثانية 
  الصين بحجمها السكانى أصبحت العبا سياسيا على

 خرىمسرح العالقات الدولية تخافها القوى الكبرى األ
وتتسابق على اقامة عالقات دولية معها فى مختلف 

 المجاالت 

 25 –  مساحة الدولة ؟ –العالقات الدولية 
 ها دولة ذات مساحة عمالقة مثل روسيا تختلف  عالقات

 الدولية عن دولة قزمية المساحة 

 26 –  لعمق ؟نظرية الدفاع با –نظرية قلب األرض 
  ا منظرية قلب االرض تتبناها الدول كبيرة المساحة وهذا

وبعدها  تتمتع به منطقة قلب االرض من ترامى مساحتها
 عن الغزو البحرى 

 27 –  امل ؟القوى الكربى فى الع –التكنولوجيا 
  كانت التكنولوجيا عامال مؤثرا فى قوة الدول منذ أن

ظهرت فالدول الكبيرة تعبير شاع منذ القدم فى صورة 

امبراطوريات وكانت القوة العسكرية لهذه 
اإلمبراطوريات تعتمد فى األساس على العنصر البشرى 

ح به ولم يعرف وحجم القوات ونوع السالح الذى تتسل
التاريخ قوة كبرى استوردت سالحها من الخارج وإنما 

 قامت على تكنولوجيا ذاتية محلية 

 28 –  ؟ منحلد اآلسقوط نظرية ا –التقنيات احلديثة 
 رب أثرت التطورات الحديثة التى طرأت على وسائل الح

 خاصة فى مداها وسرعتها وفاعلية تدميرها وتخطيها
فة الطبيعية كالجبال على وظي للعقبات خاصة العقبات

 الحد األمنية وبذلك تسقط نظرية الحد اآلمن 

 29 –  ة لسياسيرسم احلدود ا –زيادة عدد السكان 
  أدت زيادة السكان كل دولة الى التوسع فى مناطق

ل التخوم المجاورة لها وصاحب ذلك تقدم وسائل النق
 والمواصالت التى سهلت عملية التوسع 

 30- يةسياسالصناعية و قوة الدولة الاملوارد. 

 الصناعة ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أى برعتت 
 كل القوى الكبرى العالمية هى قوى صناعيةال دولة،

يمكن ألى سياسة سواء دفاعية أو هجومية أن تكون 
ذات أثر إذا لم تساندها قدرة على تصنيع اآلالت 

ى عطلتى تالحربية، تعتبر الصناعات اإلستراتيجية هى ا
الدولة أهمية خاصة، ومن أمثلتها صناعات صهر 
ت المعادن وتنقيتها، والصناعات الهندسية كالسيارا

والطائرات ومحركاتها، واإللكترونات، والصناعات 
 الكيماوية بما فيها صناعة المتفجرات  والصواريخ

ة مصطلح الدول الصناعية أصبح مرادف للدول المتقدم
 ،الدول غير الصناعية تتميزومراداف للدول الغنية

 بضعف اقتصادها، وانخفاض مستوى دخل سكانها.

 

 

 1 – تؤثر  تىات الاذكر العوامل اجلغرافية واملتغري
 العامل السياسية ؟  خريطةعلى مستقبل 

 ية انتهرراء الصررراع بررين الكتلررة الشرريوعية والكتلررة الرأسررمال
 بانهيار االتحاد السوفيتى وتفكك حلف وارسو 

  سياسررة االحتررواء التررى تتمثررل فررى توسررع حلررف النرراتو شرررقا
على حساب حلف وارسو بل وعلى حساب االتحاد السروفيتى 

 السابق
  العولمررة وظهررور الشررركات المتعررددة الجنسرريات التررى أثرررت

طررور خريطررة العررالم وهررددت السرريادة القوميررة للرردول علررى ت
 المختلفة 

  البنررررك الرررردولى وصررررندوق النقررررد الرررردولى وترررردخالتهما فررررى
السياسررررات الداخليررررة للرررردول وأثررررر ذلررررك علررررى اسررررتقرارها 

 وسيادتها 
  سباق التسلح خاصة فى منطقة الشرق األوسط 

 أسئلة متنوعةومقالية  -رابعا:
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  ثرررورة االتصررراالت الحديثرررة وأثرهرررا فرررى نشرررر الررروعى برررين
 ستقرار السياسى للدول الشعوب واال

  قضية الالجئين والهجرة غير الشرعية 
  الصررراع علررى الميرراه خاصررة المنرراطق المهررددة فررى مواردهررا

 المائية 

 2 –  جدا ؟ هام تخابيةاالنوضح كيف يتم تقسيم الدوائر 
 يتم تقسيم الدوائر االنتخابية وفقا لمبدأين هما :- 

أن يكون متوسط عدد السكان بكل الدوائر  – 1
 متساوى تقريبا 

 تساوى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة  – 2
وبناءا على ذلك يكون لكل صوت فى الدائرة نفس 
ى ة فالقيمة العددية ويجب أن يراعى التغيرات السكاني

 الدوائر االنتخابية 
ى ف] زيادة أو نقص السكان [ وفى ضوئها يعاد النظر 

 تقسيم الدوائر االنتخابية مستقبال 

  ة ؟كيف تستمد الدولة قوتها االقتصادي – 3
 :عن طريق

  تنوع مواردها االقتصادية 
  الكفاءة التى تستغل بها الموارد 
  مدى امتالكها للتقنية الحديثة 
 دى تصاعالقاتها التجارية وإمكانية تعرضها للحصار االق

 صادرا وواردا 
 ا قدرة الدولة على الصمود االقتصادى ومدى اكتفائه

 الذاتى 

 ؟ االنتخاباتاذكر شروط  – 4
  وجود إجراءات منظمة لعملية االنتخابات من خالل

 القانون 
  ما والثقة فى اجراءات وممارسات العملية االنتخابية

 نها من اختيارات ينتج ع
  االنتخابات تعبير عن مبدأ رأى األغلبية 

 شمري ؟ك شكلةما هى مقرتحات األمم املتحدة حلل م –5
  وقف اطالق النار وتجريد كشمير من السالح 
 ال سحب القوات المتحاربة إلى مواقعها قبل بدء القت 
 ة تم اجراء استفتاء محايد تحت اشراف األمم المتحد

 تينلتقرير المصير على اساس إما االستقالل عن الدول
 أو االنضمام إلحداهما 

اذكر  -و :أ ؟روبى ما هى شروط االنضمام لالحتاد األو – 6
 شروط كوبنهاجن 

  شروطا   ( األمر بادئ )في  األوربيلم يضع االتحاد 
ة وط العامرواكتفى بالش إليهالنضمام الدول  إضافية
كن لاالتفاقيات المؤسسة لالتحاد  فيتم تبينها  التي

ن بي واالقتصاديالمستوى السياسي  فيالفارق الشاسع 
م 1992عام  في األوربي دفع مجلس االتحاد أوربادول 

 .كوبنهاجن ( يعرف بشروط ) ليضع ما

قررادر اقتصررادي وجررود نظررام ---: شررروط اقتدررادية -1
  .التعامل مع المنافسة الموجودة بين دول االتحادعلى 
تعرررديل تشرررريعات وقررروانين  ---شرررروط تشرررري ية : -2

 األوربي.الدولة بما يتناسب مع تشريعات االتحاد 
لديمقراطيرررة وتطبيرررق اتضرررمن ---: شرررروط سياسرررية -3

  األقليات.وحقوق  اإلنسانالقانون واحترام 

 7 – لبة طاى املاذكر حجج كل من باكستان واهلند ف
 بكشمري ؟

حجج باكستان فى المطالبة 

 بكشمير

حجج الهند فى المطالبة 

 بكشمير

معظــس ســكان  شــ   مــ    -

ــى     ــا  ف ــاف ا ف ــل و وهن املس

ــد   ــاداق والت اليـ ــة والعـ  اللغـ

   واألصول العرقية والث افة

ــ     - ــتان ككش ــاب كا س ار ب

كشبكة مـ  الطـر  ووطـوب    

احلديديــة وكالتــا  الســك  

فــ ن  وجااــا الت ــارى  ــو     

 كا ستان  

ــدود   - ــتان  ـ ــبف كا سـ  شـ

سياسية مع  ش   أطول مـ   

 حدودها مع اهلند 

انض ام  ش   للانـد ععـ     -

اهلند  ـتحكس فـى ميـاه ناـر     

ــة    ــ  هامـ ــى  عتـ ــند التـ السـ

 لبا ستان 

 عتــ   شــ   دولــة حــاج     -

ــد أى   ــتان ى ــبة لبا س كالنس

 عدوان وارجى

ــة  - ــى  حكوم ــى الت ــ   ه  ش

 امطلبت مناا التدو  رمسيا عـ 

1947 
قامـــت اهلنـــد كـــالكث  مـــ   -

مشــروعاق التن يــة ككشــ   

 منذ احتالهلا 

 ــرى أن مــ  م ــلحة  شــ    -

ــ ام الياــا ومــ  ح اــا     االنض

 محاية اهلندوس 

ف موىوع نار السند الـذى اـا   -

 منه كا ستان ميك  اال فا 

ــة   ــاف ا فاقي ــا وهن ــه دولي  علي

 ندفعلية لت سيس ميـاه نارالسـ  

ــى    ــتان عل ــد وكا س ــو اهلن ك

    %  20أســاس أن ن ــين اهلنــد 

ــتان  ــا أن  80و كا سـ %   ـ

 30هناف شـبكة للـرى لنحـو    

ــون فــدان قبــ  الت ســيس     ملي

ــى    ــد عل قســ اا الوىــع ا دي

ــثو  ــاس الثلـ ــتان أسـ  لبا سـ

 والثلث للاند  

 8 –  ؟يا ختاريوصنف العواصم اآلتية موروفولوجيا 
 تدنيفها العاصمة تدنيفها العاصمة

 –طبيعيررررررة  روما
 دائمة

 مستحدثة طوكيو

طبيعيرررررررررررررررة  لندن مقسمة  الهاى
 _دائمة

 –طبيعيررررررررة  باريس مقسمة امسرتدام
 دائمة

 –طبيعيررررررة  القاهرة
 دائمة

 صناعية برازيليا

   صناعية كانربا
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 9 – ألشكالى اأى ؟ حدد نوع شكل الدولة فى كل مما يأت 
 أكثر أهمية ؟ ملاذا ؟

 شكلاا الدولة شكلاا الدولة

 مندمج ذو كروز الكونغو مندمج فرنسا 

مستطي  كشك   السويد مندمج م ر 

 طو 

 مندمج كل يكا  رية جم أ  الياكان

كشك  مستطي   النرويج مندمج ذو كروز أفغانستان

 طو 

مستطي  كشك   شيلى  رية جم أ  اندونيسيا

 طو 

مستطي    ر يا 

 كشك  عرىى

الوالياق 

 املتحد 

 كرية جم أ 

مستطي   منغوليا 

 كشك  عرىى

مستطي  كشك   ايطاليا 

 طو 

 حمتوى سان مارينو حمتوى ليسو و

 -: تيةلألسباب اآلأفضل األشكال هو الشكل املندمج " املنتظم " 
 1 - أج اء  ر  علىسيطة على حت يق أفض  ا  ال وقدر  احلكوم

مر    عاد م ألكا الدولة وذل  ألن أطرافاا  كون متساوية

 الدولة 

 2 -  ولة يكون ود الدحد الداولية للدولة ألن طول حس  اإلدار

 ق  ا كالنسبة ملساحتاا 

 3 - ود الحتكاف والن اع على احلد  لي  فرص ا                                                                                                   

 . حلرية املكانية للحر ةا وفر لل يش  - 4

 10 – ا ؟صنف أنواع قلب الدولة حسب أهميته 
نطقة قلب ذات م -إقليم البحيرات ال ظمى الخمس : – 1

 أهمية اقتصادية 
 مية دينية وثقافية منطقة قلب ذات أه -مكة المكرمة : – 2
 ات أهمية سكانية ذمنطقة قلب  -جنوب أف انستان : – 3

 11 – ؟ صنف الدول اآلتية حسب نوع الدولة 
 نوعاا الدولة نوعاا الدولة

حتولت م   كا ستان 

فيدرالية ا  

وحدوية 

 مر  ية 

 وحدوية مر  ية  فرنسا 

 موحد  جم أ   الفلبو  موحد  جم أ  الياكان

وحدوية  ال و 

ىخ ة 

 املساحة

 موحد  جم أ  اندونيسيا

الوالياق 

املتحد  

 األمريكية

دول االحتاد  فيدرالية

 األوروكى

  ونفيدرالية

 
 

 صنف الدول اآلتية وفقا لنظام احلكم  – 12
    شبه رئاسى  -فرنسا : – 1
  ئاسى ر -الواليات المتحدة : – 2
  برلمانى -المملكة المتحدة : – 3
 شبه رئاسى  -مصر : – 4

 13–  وحدة سياسية تحكمهاا حكوماة تسايطر  لاى "

مان  شئونها الداخلية والخارجية وتشغل منطقة معينة

سطح األرض تضم سكانا دائماين ولهاا سايادة  لاى 

 شئونها الداخلية " أقرا العبارة سياسيا ؟  

 سؤال مستشار اجلغرافيا ( هام جدا( 
 : دولة ؟ يام اللق ات واألركان األساسيةاذكر املقوم -أو 

 -أركان الدولة هى :
 لشعن س التى يست ر علياا امساحة الياك -األرض : – 1

  ي  يعيشون فى الدولةاألفراد الذ -الشعن : – 2

 ى رأساا احلا س احلكومة وعل -السلطة : – 3

 سكان رض والاأل احلكومة على  ام  و عنى سيطر  -السياد  : – 4

وعة مجمتوفر لترتفع قيمة املوقع الساحلى نتيجة  – 14
 من العوامل ؟ وضحها ؟

    أهمية المسطحات المائية – 2   طول السواحل  – 1
 الظهير الساحلى لها  – 3

هم من أ يةلخارجاملاذا تعد املعونات االقتصادية  – 15
 األسلحة االقتصادية ؟

  حيررث تلجررأ إليهررا الرردول مررن أجررل تحقيررق أهررداف سياسررية
كاسررتخدام سررالح المقاطعررة االقتصررادى للضررغط علررى بعررض 

 الدول من اجل أغراض سياسية 

 ولة ؟اد الدقتصى التالف االقليمخما دور احلكومة فى اال – 16
  علررى الحكومررة ان تحرراول أن تقلررل مررن الفررروق بررين أجررزاء

ليم النمرو االقتصررادى لألقررا الدولرة الواحرردة ومالحظرة درجررات
 المختلفة داخل الدولة وتذويب الفوارق بينها 

على  لتأثرين للسكالما الفرق بني العدد القليل والكبري  – 17
 اجملال االقتصادى ؟ أيهما تفضل ؟

 نة تواجه الدول قليلة السكان صعوبة فى انشاء صناعات معي
طررارات ذات أهميررة اسررتراتيجية مثررل صررناعة الطررائرات والق

 والسيارات 
  فالعرردد الضررخم مررن السرركان يمكررن الدولررة مررن انشرراء مصررانع

كبيرررة الحجررم علررى اسرراس اقتصررادى فتقرردم الصررناعة لررم يعررد 
يتحقررق حيررث تترروفر مصررادر المررواد الخررام بررل حيررث توجررد 

 العقول والمهارات والتكنولوجيا 

 ح ؟واض للمركب االقتصادى للدول مغزى سياسيى – 18
  دولة االختالف االقليمى القتصاد ال -   حجم الثروة 
  التقسيم االجتماعى داخل الدولة 
  الخارجيالعالقات االقتصادية للدولة مع العالم 
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 ذا ؟؟ ملا فضلنى أأى تصنيفات الدول وفقا للتصنيف الدي – 19
 ل الدول التى يعتنق سكانها دينا واحدا ألنه اليشك

ل بمصدرا لالنقسامات والحركات االنفصالية الدينية 
 يسهم فى قوة الدولة وتماسكها 

ام زم تلكميفى ضوء نظرية ماكندر قلب األرض من  – 20
 القوة من وجهة نظرك ؟

  من يسيطر على المنطقة الوسطى " قلب األرض " يمتلك
ار لبحازمام القوة ألنها تتميز بترامى مساحتها وبعدها عن 

 والسواحل وتتميز بحصانة طبيعية ضد الغزو البحرى 

ية كيفووجيا ول مصر عصر التكنولخما مقرتحاتك لد – 21
 االستفادة بالتكنولوجيا ؟

 حل االهتمام بالتعليم فى جميع المرا 
  استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجاالت

 االقتصادية
  نهامالتوسع فى تدريس مادة الحاسب اآللى واالستفادة  

شلت ل افولوجيا فى الدومستوى التكن -ما رأيك : – 22
 نظرية احلدود ؟

 رب أثرت التطورات الحديثة التى طرأت على وسائل الح
 يرها وتخطيهاخاصة فى مداها وسرعتها وفاعلية تدم

فة للعقبات خاصة العقبات الطبيعية كالجبال على وظي
 الحد األمنية وبذلك تسقط نظرية الحد اآلمن 

رض مع تعاتمن احلدود السياسية كمصدر للحماية واأل – 23
 ؟ لكذالتكنولوجيا والتطورات احلديثة ؟ ناقش 

 دودساهمت التقنيات الحديثة بدور فعال فى حماية الح 
 لمراقبة الجوية واألقمار الصناعية من خالل ا

لنيل اهر اه نمقرتحاتك حلل مشكالت النزاع على مي – 24
 بعد بناء اثيوبيا سد النهضة ؟ خاصة

 ر وضع اتفاقيات بين جميع دول حوض النيل حتى ال تض
 دولة من هذا السد 

 اقامة مشروعات فى البالد النامية ومساعدتها على 
 التقدم 

 لبحرااه ايجاد حلول بديلة لمياه نهر النيل مثل تحلية مي  

 ؟ طةلخريا ما الذى حتدده احلدود السياسية على – 25
 ا المساحة األرضية التى تفرض الدولة عليها سيادته 
 تى الموارد األرضية السطحية والباطنية والبحرية ال

 تسيطر عليها وتدخل ضمن حدودها 
  المجال الجوى والبحرى التابع لسيادة الدولة 

 ة ؟لطبيعااحلد على  تخطيط خطفى  المستخدمةما الطرق  – 26
  أعمدة من الحجارة أو االسمنت –األسالك الشائكة 

 بناء األسوار  –المسلح 

كيف تسعى كل دولة فى  -من وجهة نظرك : – 27
 السياسية ؟ شخصيتهااحملافظة على 

  من خالل منع دخول األشخاص غير المرغوب فيهم
كما  –أيدلوجيا خوفا من تهديد التماسك القومى للبالد 

يمنع على الحدود عبور الصحف والمجالت والكتب التى 
 تضر بسالمة الوطن 

ر ية أكثياسالس أى العوامل املؤثرة فى نشاة احلدود – 28
 تاثريا فى القارة السمراء ؟ ملاذا ؟

 مار ادت تصفية االستع –ستعمار لمستعمراته تصفية األ
لمستعمراته الى نشأة الحدود الخطية خاصة فى 
 المستعمرات األوروبية فى افريقيا وآسيا وامريكا
الجنوبية مثل المستعمرات الفرنسية واالنجليزية 

 وااليطالية فى افريقيا 

ى افية فغرة اجلوضح األشياء التى تستعني بها اللجن – 29
 احلد ؟معاهدة 

  ضائية المرئيات الف –الصور الجوية  –الخرائط التفصيلية 

 د علىاحل ديدوضح األشياء التى يستعان بها عند حت – 30
 الطبيعية ؟

  المعلومات التى جمعها  –نصوص المعاهدات
 يلية الخرائط التفص –الجغرافيون فى المرحلة الثانية 

ى على لوجتكنوأهم املالحظات على تأثري التقدم ال – 31
 دول العامل ؟

 لدول التغيرات التكنولوجية تحسن أو تقلل من اهمية مواقع ا 
  االخررتالف واضررح علررى خريطررة العررالم السياسررية بررين الرردول

لر  مة يبالمتقدمة والدول النامية فدخل الفرد فى الدول المتقد
 اضعاف دخل الفرد فى الدول النامية  10حوالى 

  التغيررر فررى مكونررات وعناصررر قرروة الدولررة نتيجررة للتطررورات
 التكنولوجيرررة أدت الرررى ازديررراد المكرررون المعرفرررى للعمليرررات

 تاجية على حساب المكون المادى االن
  ح السرالواالستيالء على الموارد االقتصادية لم يعد باالحتالل

 فائدةولكن بالتأثير على األسواق المالية وأسعار الصرف وال
 وتحركات رؤوس األموال 

 األنسرران كرران وسرريظل أبرردا العامررل األول فررى صررراع البقرراء 
 وسباق التقدم .

هو  النسانن األظاهرة بشرية ,  لسياسية" تعد احلدود ا-32
ية لعسكروا اديةتبعًا ملصاحلة االقتص يتخطيطهاالذى يقوم 

  :والسياسية " " فى ضوء هذة العبارة وضح 
 هام جداالفر  كو احلدود والتخوم : 

 احلدود السياسية التخوم

 ة مناطق جغرافية هلا مساح

)  ال حارى ) طول وعرض (

 والغاكاق (

 ف   كو عبار  ع  وطوب 

 الدول كعضاا وكعض
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ظاهر  سياسية ال يتعدى  ظاهر  جغرافية 

 عرىاا كضع كوصاق احيانا 

 ليس هلا اساس قانونى او

ى نكامعاهد  حتدد اطارها امل

 ك و  

 دظاهر  قانونية شرعية ) حت

د ح و   وواجباق جانبى احل

و ا يةالسياسي ( م  والل ا فاق

 معاهد  

 الظاهر  ثايته فى املكان 

 تغ  كتغ  الظروف ) 

الميك  حتريكاا ( ف د 

 ىب  تغ  وظيفتاا ولكناا  

   ا هى 

  تغقاكلة للن   واحلر ة وال

  ث ك  واالوتفاء فى حاالق  

 الناا ظاهر  كشرية  

ة  ضس احيانا موارد طبيعي

 حةالناا كطبيعتاا هلا مسا

  الغاكاق وا بال 

 نااالة ال  ظار كاا موارد طبيعي

 جمرد وطوب 

هى مناطق وص  ذاق  وجه 

 وارجي حيث ال سلطة للغ 

علياا مبعنى ان سكاناا 

 يديرون امورهس كعيدا ع 

 السلطة املر  ية 

ى وطوب  ف   ذاق  وجه داول

 حدد اا احلكومة املر  ية

وحتافظ علياا و فرض 

  ناسيطر اا علياا ارىا وسكا

 طيطختراحل ممن اهم  والتخطيطتعد مرحلة التعريف  -33
 ؟احلدود السياسية 

  وتشتمل  في هذه المرحلة توضع معاهدة الحدود
 ا.المعاهدة على وصف الحدود والمناطق التى ستخترقه

 الت تماوكلما كان الوصف تفصيليًّا ودقيق ا كلما قلت اح
لة االحتكاك والنزاع والعكس صحيح وترتبط هذه المرح

 .بالقرارات السياسية التى تخصص منطقة الحدود

من  خيرةالاوات العشر العامل فى السن خريطةتأثرت  -33
حتاد الاوط القرن العشرين  حبدث عاملى متثل فى سق
 -ضح :بارة ولعة االسوفيتى وتفتيتة اىل دول " فى ضوء هذ

 هام جدا
 ا المقصود بالنظام العالمى الجديد؟م - 1

  وقوانين تضبط العالقات الدولية مجموعة إجراءات، 
 الخريطة السياسية لعالم ما بعد الحرب الباردة

 ؟ذاو لما؟ هل يمكن لمصر االنضمام للنظام العالمي الجديد - 2

 دة علوجود  النظام العالمى الى مصر االنضمام  تستطيع
 الموقع االستراتيجي مثل مقومات تتمتع بها

دول د  لى الالدولى العالمى الجديوضح مظاهر تأثير النظام  - 3
 المتقدمة والنامية.

 ل دو إحتكار مطلق للسالح والمال والتكنولوجيا من قبل
 الغرب الرأسمالية  

  تحويل كثير من المساعدات االقتصادية والمالية
يدة لجداوالتكنولوجية والتبادل التجارى لصالح العالقات 
 لنامية بين شرق اوروبا و الغرب علي حساب الدول ا

  لم تعد الدول النامية فى سلم اولويات الدول الغربية
 إتجه االهتمام إلى دول أوربا الشرقية والمتقدمة 

 لتوظيفها من    يدور الصراع الراهن حول التكنولوجيا
أجل الوصول إلى أعلى معدالت االنتاج ولذلك يدور 

الصراع الخفى على المواد الخام التى تدخل فى 
الصناعات التكنولوجية المتطورة مثل اليورانيوم والذى 
تتوفر خاماته فى بهض الدول النامية وخاصة إفريقيا 

 مما يجعلها مطمعا للدول المتقدمة .

 بعض العربى السياسية الوطن  خريطة  شهدت لقد -34

 : األوربى  االستعمار أوجدها  التى احلدودية  املشكالت

 هام جدا وضح العباراة هذه فى ضوء «
 ضيق جبلمأسباب تمسك اإلنجليز وإسبانيا بالسيطرة  لى  - 1 

 طارق.

 طل تقع مدينتى سبتة ومليلة على الساحل المغربى الم
 على البحر المتوسط .

 مواجهة جبل طارق مباشرة على الجانبفى  تقع سبتة 
تراتيجى حيث ال ذات موقع إس -  اآلخر من المضيق

 كم 26تبعد عن جبل طارق إال بحوالى 
 كم 250تقع مليلة إلى الشرق من سبتة بـ و 
 ما المقصود بالمشكلة السياسية؟ -2

   قرارتهديد للدولة يمس سيادتها على آراضيها أو است 
 الخارجشعبها و تماسكه من 

 منض عينةم دول يهاإل تلجأ وسيلة االقتصادية التكتالت -35
 -:حةوضالعبارفى ضوءهذه«حمددة أهداف لتحقيق  حيزمكانى

 إجراءات تحقيق التكامل االقتصادى - 1

 –   تحرير التبادل التجارى بين الدول األعضاء.          
   اء ألعضتنسيق السياسات المالية والنقدية بين الدول ا 
 لم لعاتحقيق نوع من الحماية لمنتجاتها الوطنية تجاه ا

 .             الخارجى 
 ة وليالتفاوض كعضو واحد على االتفاقيات التجارية الد 
  تنسيق السياسات االقتصادية المختلفة          .       
 يةالمساعدة فى مواجهة المشكالت واألزمات االقتصاد 
 ى؟ألورباالعالقة بين مجلس االتحاد األوربى و البرلمان  -2
لة  هماكل من -  كل منهما من أجهزة االتحاد االوروبي -

 ةر قوانين االتحاد التي تقترحها المفوضياددا الحق في 

 .(الناتو)بم تفسر: نشأة حلف شمال األطلسى  3

  لي عقيام االتحاد السوفيتي ) السابق ( بتشديد حصار
 م .1948عام برلين 

  تولي مهمة الدفاع عن اوربا الغربية ضد االتحاد
السوفيتي والدول المشكلة لحلف وارسو انذاك في 

 سياق الحرب الباردة
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ن امتحا ؟ائم ظام الرتشح الفردى ونظام الرتشح بالقون-36
 2016االزهر 

 نظام الرتشح بالقوائم نظام الرتشح الفردى
  تكون الدوائر

االنتخابية عادة 
صغيرة المساحة 
 والحجم السكانى 

  يقوم الناخب
بالتصويت لمرشح 

واحد من بين 
المرشحين فى 

 الدائرة االنتخابية 

  االنتماء الحزبى هو
األهم فالناخب يختار 
حزب من األحزاب أو 
 قائمة سياسية معينة 

  أنواع  3القوائم 
ال  لقائمة المغلقة :ا – 1

الناخب إال أن يقوم يستطيع 
 بالتصويت للقائمة بأكملها 

 لقائمة المفتوحة :ا – 2
تعطى الفرصة للناخب بأن 
يعيد ترتيب المرشحين من 

 قائمة واحدة اختارها 
يختار  لقائمة الحرة :ا – 3

الناخب من أكثر من قائمة 
وبالترتيب الذى يختاره أى 

 قائمة خاصة بالناخب 

 

 

 

 التلتكتاتواجد حجم سكانى بالنسبة لدول أعضاء  –1
 االقتصادية ؟ هام جدا

  ضمان سوق بين دول التكتل تشجع على قيام األنشطة
 االقتصادية 

  وجود حجم من العمالة يكون قادر على استغالل موارد
 الدول فى التكتل هذه العمالة عنصر اساسى فى كل دول
ارة لمهالتكتل خاصة اذا كانت العمالة على درجة عالية من ا

 والتخصص االنتاجى بين دول التكتل 

 ؟تصادى القكتل اعدم وجود قوة عسكرية لدول أعضاء الت – 2
 مرار التكتل االقتصادى وتعرضه سيؤدى الى عدم است

 لألنهيار 

 ة ؟ل الدولخاما د كانت األقلية مركزة جغرافيا فى مكان – 3
 نت تكون مطالبتها خطرا على استقرار الدولة خاصة لو كا

هناك قوى مجاورة تشجع هذه األقلية فى مطالبها مثل 
 يا الباسك فى اسبانيا وسكان تيمور الشرقية فى اندونيس

ت شكالدول العامل من أجل مواجهة امل تعاونت – 4
 االقتصادية ؟

 اقةلم تحدث مشكالت الفقر والجوع والجفاف والمياه والط 
كا والتخلف فى بعض األقطار األسيوية واالفريقية وامري

 الالتينية 

 طيطها بني الدول ؟خمل يتم ترسيم احلدود السياسية وت - 5
  الفصل بين  لم يتم –حدوث مشاكل بين الدول على الحدود

لم تحافظ الدول  –تهريب البضائع عبر الحدود  –الدول 
 على شخصيتها المستقلة 

 ؟ نتخابيةالاية كانت هناك عدم ثقة فى اجراءات العمل – 6
  عزوف الشعب عن المشاركة  –أصبحت االنتخابات باطلة

 ة لعملية االنتخابياالتشكيك في  - فى العملية االنتخابية 

 لغذاء؟ن ايًّا مالدولة أن حتقق اكتفاء ذاتاستطاعت - 7
 ة والشعب من يعفى الدول  -األمن القومى للدولة فيف تخ

 دم االعتمادع –التعرض للضغوط الخارجية 

 ادي.قتصالامل توجد قوة عسكرية لدى أعضاء التكتل -8
 داميؤدى الى فشل التكتل االقتصادي حيث ال يستطيع استخ 

تجة باستخدامها في حالة وجود نزعات ناالقوة او لتلويح 
 عن المنافسات بين الدول او التكتالت

 
 
 
 

 م ناه الجغرافى المدطلح

ذلررك الفرررع مررن الجغرافيررا البشرررية  اجلغرافيا السياسية
الرررررذى يهرررررتم  بدراسرررررة المقومرررررات 
الجغرافيررة والطبيعيررة والبشرررية فررى 

قوتهررا السياسررية الدولررة وأثرهررا فررى 
وكيفيرررره تررررأثير تلررررك العوامررررل فررررى 

 العالقات الدولية

التجمعاااااق االيليميااااة  
 والدولية

هى ظراهرات تاخرذ شركل حيرز مكانيرا 
 وحجما سكانيا وسلطة تنظيمية

 دراسة الدولة كعضو جغرافى اجليبولولتيك

هررى دراسررة الصررالت المتنوعرره التررى  العالياق الدولية
برربعض تررربط مختلررف الرردول بعضررها 
 وهو فرع من علم السياسة

هرررو القواعرررد القانونيررره الترررى ترررنظم  القانون الدوىل
عالقرررررات الررررردول بعضرررررها برررررربعض 

 وعالقتها بالتنظيمات الدوليه

مفهاااااااااوم املدرساااااااااة 
 األملانية للجيوبولتيك:

 هو دراسة مطالب الدولة التوسعية

امتررررداد طبيعررررى النسررررياب المعررررارف  العوملة
 تعنى الكونيةوسهولة تداولها وهى 

وحررردة سياسرررية تشرررغل منطقرررة مرررن  الدولة
سررطح األرض وتضررم سرركان دائمررين 
وتحكمهرررررا حكومرررررة تسررررريطر علرررررى 

 شئونها الداخلية والخارجية

جماعة من البشرر تعريش علرى رقعرة  األمة
من األرض لفترة زمنية طويلة تربط 

 ماالمقصود ب  -خامسا:
 
 
 

 إذاأهم أسئلة ماذا يحدث 
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برين أفرادهرا روابرط مشرتركة كالرردين 
ث واللغررة والعررادات والتقاليررد والترررا

 والتاريخ المشترك

وحرردة جغرافيررة مسرراحية يررتم وضررع  األيليم
حردود لهرا مررن قبرل الجغررافيين علررى 
أسرررس ومعرررايير علميرررة ألنررره يتميرررز 
بخصرررائص طبيعيرررة وبشررررية تميرررزه 

 عن غيره من األقاليم

هررى الدولررة التررى توجررد فيهررا حكومررة  الدولة الوحدوية
واحدة ومجلس نيابى واحد وتسريطر 

ة علرررررى جميرررررع الحكومرررررة المركزيررررر
السرررررلطات المحليرررررة فرررررى الواليرررررات 
واألقرررراليم والمحافظررررات والمجررررالس 
البلديرة وتسررتمد المسررتويات اإلداريررة 
السرررررابقة قراراتهرررررا مرررررن الحكومرررررة 

 المركزية

انضرررمام دولترررين أوأكثرررر فرررى اتحررراد  الدولة الكونفدرالية
ينظمه معاهدة بينهما لتحقيق أهداف 
مشتركة وتعهد بممارسرة بعرض مرن 
صرررررالحيتها إلرررررى سرررررلطة مركزيرررررة 
مشررررتركة مررررع احتفرررراظ كررررل دولررررة 
بشخصررررريتها القانونيرررررة وسررررريادتها 

 الداخلية والخارجية

المدينرررة الترررى تسرررتقر فيهرررا حكومرررة  العاصمة
الدولررة ورئاسررتها وسررلطاتها الررثالث 
وسررررررررررفارات الرررررررررردول األجنبيررررررررررة 
والمؤسسررررررات القوميررررررة والدوليررررررة 

 بمختلف أنواعها

هميرة وثقرل اقتصرادى أو منطقة لها أ يلب الدولة
 سكانى أو سياسى أو ثقافى

نطرراق سرراحلى محيطررى ضررخم يغلررف  اهلالل اخلارجى
الجزيرررة العالميررة علررى شرركل هررالل 

 متصل بدرجة أو بأخرى

موقع المكان بالنسبة لخطوط الطرول  املويع الفلكى
 ودوائر العرض 

الدول التى يشرف موقعها الجغرافرى  الدول البحرية
 على مسطحات مائية مفتوحة 

الدول التى تقع داخرل اليرابس ولريس  الداخلية " احلبيسة " 
لهررا اتصرررال مباشرررر برررالبحر وتتصرررل 
بالعررالم الخرررارجى بحرررا عرررن طريرررق 
 المرور فى أراضى الدول المجاورة 

 هى المتوسطة جغرافيا مثل مصر املوايع املركزية 

هررررى الواقعررررة علررررى األطررررراف مثررررل  املوايع اهلامشية
 نيوزيالندا

هى تلك المواقع الترى تكتسرب أهميرة  املوايع االسرتاتيجية
بالغرررررة نظررررررا إلشررررررافها وإمكانيرررررة 

تحكمهررا فررى طرررق المالحررة البحريررة 
 الدولية أو البرية

قطعرررة األرض الترررى تشرررغلها الدولرررة  مساحة الدولة
 المحرررددة بحررردود سياسرررية واضرررحة

 المعالم ومعترف بها دوليا 

تكون المسافة مرن وسرط الدولرة إلرى  الشكل املنتظم للدولة
أطرافها متساوية تقريبرا وهرو أقررب 

 األشكال للدائرة 

الشاااااااكل املنااااااادمج  و   
 الربوز

تبررردو الدولرررة مندمجرررة ماعررردا جرررزء 
 صغير منها يظهر داخل دولة أخرى 

الشاااااااااكل املسااااااااات يل 
 للدولة

 6يطلررق علررى الدولررة إذا بلرر  طولهررا 
أمثررال عرضررها ويكررون شرركل الدولررة 
قريبا من المستطيل الذى يمتد بشركل 

 طولى من الشمال إلى الجنوب 

تكررررون فيرررره أراضررررى الدولررررة غيررررر  الشكل اجملزأ للدولة
 مترابطة جغرافيا 

هررررى الرررردول الجزريررررة التررررى تفصررررل  دول حبرية جمزأة  
 المياه بين جزرها 

هى الدول الترى تفصرل برين أراضريها  ة جمزأةدول بري
 دول أخرى 

هرررى الررردول الترررى يكرررون جرررزء مرررن  دول برية حبرية جمزأة
أراضرريها مررع اليررابس والجررزء اآلخررر 

 موجود كجزيرة فى البحر 

هررررى الدولررررة المحاطررررة مررررن جميررررع  الشكل احملتوى للدولة
 الجهات بدولة واحدة 

هررو النبررات الررذى ينمررو طبيعيررا دون  النباق ال بيعى 
 تدخل اإلنسان 

مجموعررررة الخصررررائص التررررى تميررررز  خصائص السكان
مجموعرررة بشررررية عرررن أخررررى مثرررل 
السرررررن والنررررروع واللغرررررة والديانرررررة 

 والحالة التعليمية 

هررررررى فررررررن االنترررررراج أى األسرررررراليب  التكنولوجيا  
والوسررائل المسررتخدمة فررى عمليرررات 

 االنتاج 

دولة على تحريرك عوامرل هى قدرة ال يوة الدولة
القررروة المتاحرررة لهرررا وتحويلهرررا إلرررى 
طاقرررة فعالرررة ترفرررع مسرررتوى معيشرررة 
مواطنيهرررا وترررؤثر فرررى غيرهرررا مرررن 
الرردول وفررى توجيرره سررلوكها إلررى مررا 

 يحقق المصلحة القومية للدولة

 القاااااوة الدفوةرافياااااة 
 " السكانية "  

هى القروة الترى تسرتمدها الدولرة مرن 
التقنيررررة عرررردد سرررركانها ومهرررراراتهم 

وأحوالهم الصحية وتركيبهم العمرى 
والنرررررروعى ونشرررررراطهم االجتمرررررراعى 

 ومدى تماسكهم القومى
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تعنرررى نوعيرررة الحكومرررة ومسرررتويات  القوة التنظيمية
 اإلدارة والحكم داخل الدولة

النظاااام السياساااى فاااى  
 صورته االجتماعية

هرررو نظرررام اجتمررراعى يقررروم برررادوار 
ووظائف متعرددة اسرتنادا إلرى سرلطة 

قوة يسرتند إليهرا فرى إدارة مروارد أو 
المجتمررررع وتحقيررررق األمررررن الررررداخلى 
والخرررارجى وتحقيرررق أكبرررر قررردر مرررن 
المصررالح العامررة والعمررل علررى الحررد 

 من التناقضات االجتماعية 

النظاااام السياساااى فاااى  
صاااورته امليسساااية أو  

 التنظيمية

هرررررو مجموعرررررة المؤسسرررررات الترررررى 
تتررروزع بينهرررا عمليرررة صرررنع القررررار 

المؤسسرة التشرريعية السياسى وهى 
والتنفيذيرررة والقضرررائية وفرررى أغلرررب 

سررررلطات اساسررررية  3الرررردول توجررررد 
ترررؤدى وظرررائف تشرررريعية وتنفيذيرررة 

 وقضائية 

قردرة الفررد أو الجماعررة علرى ضرربط   القوة
 وتوجيه سلوك اآلخرين 

هرررررى أنمررررراط القررررروة الرررررذى يعتمرررررد  النفو   
الممارسررة غيررر المباشرررة حيررث يررتم 

راد دون التررررأثير علررررى سررررلوك األفرررر
 إصدار أوامر صريحة 

مجموعررررررة القواعررررررد والتشررررررريعات  النظام االنتخابى
والقوانين الترى ترنظم عمليرة انتخراب 
ممثلررى الشررعب أى القواعررد المنظمررة 

 لعملية انتخاب ممثلى الشعب 

 لكل ناخب صوتا واحدا  االيرتاع

خطررروط ترسرررم علرررى الخريطرررة تبرررين  احلدود السياسية
الرق رة األرضرية الترى تمرارس عليهرا 
الدولررة سرريادتها وتتمتررع الدولررة بحررق 
استغالل تلك الرق ة الترى تمترد عليهرا 
وتنتهرررى عنررردها سررريادة الدولرررة وتبررردأ 
سرريادة دولررة أخررر  والبررد أن ت تررر  
بهررذه الحرردود الرردول درراحبة ال القررة 

 والمجتمع الدولى 

افيرررة لهرررا مسررراحة   لهرررا منررراطق جغر التخوم
طررررررررررول وعرررررررررررض   كالغابررررررررررات 

 والدحار  

هرررى الترررى يرررتم رسرررمها علرررى أسررراس  احلدود ال بيعية
ظواهر طبي ية مثرل الجبرال واألنهرار 
والبحيرررررررات والممرررررررات المالحيررررررة 

 والخلجان 

نطاق من الميراه البحريرة تحردد حافتره  املياه االيليمية
الخارجيررررررة مررررررن جهررررررةالبحر الحررررررد 

 السياسى البحر  للدولة 

أ  تهديررد للدولررة يمررس سرريادتها علررى  املشكلة السياسية

أراضيها أو استقرار ش بها وتماسركه 
 من الخارج 

تضررم كررل األشرركال الماميررة المتدررلة  املياه الداخلية
 بالبحر وتقع فوق يابس الدولة 

ملياه التكميلية أو ا
 املالصقة

 تمتد من نهايرة الميراه االقليميرة للدولرة
الساحلية إلى مسافة محرددة فرى اتجراه 

 البحر 

منطقرررة تلرررى منطقرررة الميررراه التكميليرررة  املياه احملايدة
 تجاه البحر 

المنررراطق البحريرررة المفتوحرررة للجميرررع  أعاىل البحار
برررردون قيررررود والتررررى ال ترررردعى دول 

 ملكيتها 

امتداد لليابس تحت ميراه البررو ويمترد  الرصيف القارى
 100مرررن خرررط السررراحل حترررى عمرررق 

 قامة

مجموعررررررررة بشرررررررررية ذات سررررررررمات  األيلياق
وخدرام  تختلرر  عرن مثيالتهررا فررى 
مجتمع األكثرية وكل أقلية لها سرمات 

 مشتركة بين افرادها 

ت رض اإلنسان رغرم إرادتره للحركرة  اهلجرة اإلجبارية
 داخله خارج الوطن أو 

انتقررال شررخ  مررن دولررة إلررى أخررر   اهلجرة ةري الشرعية
بطرق غير قانونيرة الترى ترنظم انتقرال 
االشرررخا  برررين الررردول ومرررن غيرررر 

 المنافذ الرسمية للدول

انتقررال السرركان مررن دولررة إلررى أخررر   اهلجرة الدولية
بم نرررى عبرررور سررركان دولرررة الحررردود 
السياسية لدولة أخر  بغرض اإلقامة 

 الداممة أو المؤقتة 

درجة من درجات التكامل  - التكتالق االيتصادية -
االقتصادى الذى يقوم بين 

مجموعة من الدول المتجانسة 
جغرافيا وثقافيا واجتماعيا 
والتى تجمعها مجموعة من 

مصالح االقتصادية المشتركة ال
بهدف توسيع تلك المصالح 

وزيادة التجارة الدولية البينية 
لتحقيق أكبر عائد ممكن ثم 

الوصول الى أقصى درجة من 
الرفاهية االقتصادية لشعوب 

 تلك الدول .
مجموعة من الترتيبات  -

واالجراءات التى تهدف الى 
تعزيز حالة أو درجة من 
التكامل االقتصادى بين 

 مجموعة من الدول 
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 األستااااذأ/أحمد يحيى              

 االمبااااراطاور      أ/ بداللطيف أحمد

  الجاااااوكر      أ/هانى الشرقاوى
 اللااااااورد        أ/ إسالم  هليل

 االسطااااااورة       أ/حنان رمضان

اتفاق رسمى تتعهد بموجبه  - األحالف العسكرية -
مجموعة من الدول بأن تتعاون 
فيما بينها فى مجال االستخدام 

المشترك لقدرتها العسكرية ضد 
دولة أو مجموعة من الدول كما 
تلتزم الدول الموقعة باستخدام 
القوة أو التشاور باستخدامها 

 فى ظروف معينة

مجموعة من العالقات  - الدوليةالعالياق  -
االقتصادية والسياسية 
والعسكرية والقانونية 

والدبلوماسية بين الدول أو 
منظمات ودول موجودة على 

 الساحة العالمية 

مجموعة اجراءات وقوانين  - النظام العاملى اجلديد -
تضبط العالقات الدولية وتحدد 
الخريطة السياسية لعالم ما بعد 

 الحرب الباردة 

صراع مسلح بين دولتين أو  - حلربا -
أكثر تنشب لتحقيق مصالح 

وطنية من وجهة نظر الدولتين 
وهى حالة قانونية معترف 

 بإمكان حدوثها 

تعنى بالروسية اعادة البناء  - البريوسرتويكا -
وتضمنت محاولة اصالح البنية 

االقتصادية من خالل اعطاء 
 فرصة أكبر للقطاع الخاص 

كلمة روسية تعنى الشفافية  - اجلالسنوست -
واالنفتاح والتى تسمح باتخاذ 

اجراءات التحرر السياسى وفتح 
المجال الديمقراطى للمجتمع 

 الديمقراطى 

النهر الذى يجرى من منبعه الى  - األنهار احمللية  -
مصبه فى دولة أو داخل الحدود 
السياسية لدول واحدة مثل نهر 

 المسيسبى

التى تفصل بين الدول  األنهار - األنهار الدولية  -
 ويتم اتخاذها كحد سياسى بينها

الممرات التى تخترق الجبال  - خط املضايق -
مثل ممرات سيناء ] الجدى [ 
التى توجد الى الشرق من قناة 

السويس وتمثل خط دفاعى 
 عنها ولها أهمية استراتيجية 

ال يستطيع الناخب إال أن يقوم  - القائمة املغلقة  -
 بأكملها بالتصويت للقائمة 

تعطى الفرصة للناخب بأن يعيد  - القائمة املفتوحة  -

ترتيب المرشحين من قائمة 
 واحدة اختارها 

يختار الناخب من أكثر من  - القائمة احلرة  -
قائمة وبالترتيب الذى يختاره 

 أى قائمة خاصة بالناخب

 

 عزيزى الطالب
 لقد امتلكنا اخلربه فاهديناك التميز

 

 


