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احلدود 
 السياسية

هي خطوط ترسم على اخلريطة حتدد الرقعة االرضية اليت متارس فيها الدولة 
سيادتها وتنتهى عندها هذه السيادة وتبدأ سيادة دولة أخرى والبد أن تعرتف 

 .بهذه احلدود الدول اجملاورة واجملتمع الدولي
كانت مناطق تقصل بني  طول وعرضمنطقة جغرافية هلا مساحة ذات بعدى  التخوم

  الدول اجملاورة 
 

 
 
 مراحل؟ بعدة احلدود ختطيط مير

  النهاية اىل بداية من السياسية احلدود رسم مراحل رتب
 حيث مير ختطيط احلدود بأربعة مراحل متتالية وهى كما يلى-

 يف والتخطيط ))مرحلة وضع معاهدة احلد بكل دقة((مرحلة التعر- .1
 ((التفصيليةمرحلة التحديد ))مرحلة حتديد موقع احلد على اخلرائط - .2
 على اخلريطة(( وحتقيقهمرحلة التعني     ))مرحلة تعني خط احلد على الطبيعة - .3
 ((تفتيش واجلمارك. )) مرحلة وضع حرس احلدود وحتديد نقاط الالسياسيمرحلة ادارة احلد - .4

  دولة لكل السياسية احلدود اهمية
   السياسي احلد وظيفة هي ما وضح

 السياسية؟ احلدود وظائف تتعدد
  االخرى الدول وبني بينها احلدود برتسيم الدولة قيام على املرتتبة النتائج ما
 الـــدول  بـني الفصــــل .1
 توفري االمن واحلماية للدولة..  .2
 ــــــــة االقتصـــاديـــــــــة)احلمـاي .3
 بوظيفة سياسية وقانونية  تقوم .4

 السياسية؟ للحدود أهمية األكثر واألمن احلماية ُتعد
 السياسية للحدود أهمية األكثر  الدول بني الفصل وظيفة ُتعد/   السبب ذكر مع خطا او صحة حدد

 االعتداءات املفاجئة. نم واحلماية األمن هو إقامة احلدود من األساسي الغرض .1
 الغزو و التهريب. ألخطار املعرضة القطاعات يف خاصة على طوهلا العسكرية الدفاعات ترتكز .2
 الصناعية. و األقمار اجلوية املراقبة خالل من احلدود يف محاية كبري بدور احلديثة التقنية ساهمت .3
 طرأت اليت احلديثة ألمن  بسبب التطوراتإىل سقوط وفشل نظرية احلد ا  احلديثة التقنية ساهمت .4

 العقبات خاصة وختطيها للعقبات تدمريها وفاعلية وسرعتها مداها يف خاصة وسائل احلرب على
 كاجلبال الطبيعية
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  الدولة حدود محاية على حدين ذو سالح والتقنيات  التكنولوجيا
  ود احلد ووظائف  التكنولوجى التطور بني العالقة ما
  اآلمن احلد نظرية وسقوط(  التكنولوجيا)احلديثة التقنيات بني ةالعالق ما

 ( اخلارجية االعتداءات ضد حمصنة سياسية حدود توجد) نظرك وجهة من
 السياسية احلدود بالنسبة  احلديثة التقنيات  استخدام/  املرتتبة النتائج ما
 السياسية للحدود بالنسبة احلرب لوسائل احلديث تطور نتائج ما
  السياسي احلدود وظائف على هاوأثر ةيواملعلومات التكنولوجيا الثورة بني العالقة ما

  السياسية للحدود نسبةالب احلديثة والتقنيات  التكنولوجيا اجيابيات
 الصناعية األقمار و اجلوية املراقبة خالل من احلدود محاية يف كبري بدور احلديثة التقنية ساهمت

 السياسية للحدود بالنسبة احلديثة التقنياتو  التكنولوجيا  سلبيات
 احلرب وسائل على طرأت اليت احلديثة التطورات بسبب  األمن احلد نظرية وفشل سقوط يف سببا كانت
 لكاجلبا الطبيعية العقبات خاصة للعقبات وختطيها تدمريها وفاعلية وسرعتها مداها يف خاصة

 والوظيفه النشاه حيث من السياسيه باحلدود احلديثه التقنيات ماعالقه
  السياسية احلدود ونشاه احلديثة التقينات

  باالستعانة باخلرائط التفصيلية والصور اجلوية واملرئيات الفضائية لتحديد احلد وتوقعيه  على اخلرائط: 
 السياسي احلد وظيفية احلديثة التقينات

 الصناعية  و األقمار اجلوية املراقبة اللخ من احلدود يف محاية كبري بدور احلديثة التقنية ساهمت : .1
 خاصة وسائل احلرب على طرأت اليت احلديثة كانت سببا يف سقوط وفشل نظرية احلد األمن  بسبب التطورات .2

 كاجلبال الطبيعية العقبات خاصة وختطيها للعقبات تدمريها وفاعلية وسرعتها مداها يف
 حلاليا الوقت يف العامل خريطة يف التخوم اختفاء

 السياسية احلدود نشاه عوامل تعدد
  الدول بني السياسي احلد نشأه فى املؤثرة عوامل اهم وضح

  للمستعمراته االستعمار تقسيم ــ ـ:2                                      السكانية الزيادة ـ:1
          احلروب  ــ 5             الدول بني املعاهدات ـ ـ:4                  اهلامشية املناطق على الرضاء عدم ـ3

  الدول بني فصل عامل احلاىل العصر يف  التخوم تصلح ال
 بسب ليس هلا أساس قانونى أو معاهدة حتدد إطارها املكاني 
  أحيانا يوجد بها موارد طبيعية ألنها بطبيعتها  هلا مساحة كالغابات واجلبال 

  املختلفة مزمنةاأل عرب احلدود نشأة تطور تفسر مب
 وأســوار قالع عندها أقيمت الدولة هوامش على نقاط عــن عبارة كانــت:ـ  يف العصور قدمية

 حول الرومان أقامها وقالع وأسوار العظيم، الصني كســور املتجاورة والدول املمالك حول
 دولتهم أطراف

 اخلطية احلدود ظهرت م 17 قرنال فى احلديثة القومية الدولة ظهــور ومنذ:ـ  يف العصر احلديثة
 ذلك ومنذ م19 القرن بداية فى األوىل الصناعية الثــورة ظهور مع خاصة احلالي الوقت يف املعروفة
 الدول بني احلدود رسم فى امليدانى املسح عمليات استخدمت احلني

 للدولة وقانونية سياسية وظيفه السياسي احلد  يلعب
   حدودها داخل السياسية تهاشخصي على احملافظة الدولة تسعى
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 للدولة وقانونية سياسية وظيفه السياسي احلد  يلعب مل/  اذا حيدث ماذا
 حيث تسعى كل دولة  احملافظة على شخصيتها السياسية داخل حدودها من خالل ـ : سياسية وظيفة 
 ى للبالد .منع دخول األشخاص غري املرغوب فيهم أيدلوجيًّا خشية تهديد التماسك القوم .أ 
 كما مينع على احلدود عبور الصحف واجملالت والكتب اليت تضر بسالمة الوطن. .ب 
 طريق احلد السياسي  حيدد القوانني اليت سيخضع هلا كل فرد من األفراد ما  عنـ  : قانونية وظيفة

 داخل حدود الدولة دام 
 
 .  
   السياسية احلدود ونشاه اهلامشية املناطق تنمية اىل احلاجة بني  العالقة ما  

 ةياسيالس احلدود نشأة يف ريكب دور ةيامشاهل املناطق ةيلتنم / دلل
 إىل دفعهما مما الصحراوية كاملناطق اهلامشية ملناطقها الغامض الوضع عن  الدولتني رضا عدم دفع
 اخلطية احلدود ترسيم وبالتالي اقتصادية، موارد من بها ما واكتشاف واستغالهلا اطقاملن هذه تنمية
 الدوليت هاتني بني املشرتكة املائية املسطحات على أو اليابس على

 السياسية احلدود ونشاه احلروب العالقة ما 
 واملغلوب الغالب حدود ---على ذلك: اخلطية. مثال احلدود نشأة على أثرت احلروب ، 
  حدود سياسية. مبثابة أصبحت اليت اهلدنة وحدود 

 ؟ السياسية احلدود و ملستعمراته االستعمار تصفية بني العالقة ما

 اجلنوبية وآسيا وأمريكا إفريقيا يف األوربية املستعمرات يف خاصة اخلطية احلدود من الكثري ، 
 الفرنسية املستعمرات لذلك واضح وكمثال

  
 ( السياسية احلدود ورسم السكانية الزيادة) بني العالقة ما
 السياسية احلدود ونشاه اوربا  بني العالقة ما

 اوربا قارة يف التخوم من بدال اخلطية احلدود رمست ـ: تفسر مب
 ةياسيالس احلدود نشأة على السكان عدد ادةيمز  اثر ما
  السياسية وداحلد نشأه يف السكان عدد مزيادة تاثري/  على املرتتبة النتائج ما
 اجملاورة هلا. التخوم مناطق يف التوسع إىل دولة كل السكان زيادة دفعت 
 التوسع. من عملية سهلت اليت واملواصالت النقل وسائل تقدم التوسع هذا صاحب 
 دولة بدقة. كل سيادة عندها حيدد نقطة عند البعض بعضها مع الدول التقت 

القارة  دول بني الفاصلة مبثابة التخوم اجلبال والغابات كانت أوروبا حيث بقارة حدث ما أمثلتها
 التخوم من بداًل الدول بني للفصل اخلطية احلدود وبالتالي رمست األرض انكشفت الغابات بإزالة

 .الدولة وسيادة السياسى احلد -: بني العالقة ما
                 ومسات خصائص بعدة السياسية احلدود متتامز//  تفسر مب   

      2017 اول دور       الدولة وقوة السياسي احلد / بني العالقة ما
                                                      السياسية احلدود وجود اهمية وضح              ةياسيالس احلدود حتدده ما -: وضح او اذكر   
  التالي يتم السياسية احلدود رسم خالل من 

 .سيادتها عليها الدولة تفرض اليت األرضية حتدد املساحة .1

 



5 
 

 

 

 .حدودها ضمن الدولة عليها تسيطر اليت  األرضية حتدد املوارد .2
 الدول لسيادة التابع والبحري اجلوي حتدد اجملال .3

 
 
 
  الدول بني الفصل وظيفة السياسي احلد لعبت كيف ـ:1

 الدول بني الفصل فى رئيسيا دورا احلدود تلعب  تفسر مب
 ،الدول بني الفصل يف رئيًسا دوًرا احلدود تلعب

 وذلك من خالل توقيع اتفاقيات موثقة يف وثائق رمسية بني الدول وموقعة على اخلرائط  .  .1
حلواجز ونقط التفتيش ومراكز احلراسة واملراقبة احلدودية بناء على ذلك توضع على طول احلدود ا .2

 اخلاصة بالدول، جبانب املنافذ اجلمركية، وكذلك عالمات احلدود بأشكاهلا وأنواعها املختلفة
   للدول االقتصادية احلماية على السياسية احلدود تعمل كيف/  وضح
 للدول قتصاديةاال احلماية بوظيفة السياسية احلدود تقم مل/اذا حيدث ماذا

 ةيابجيا أثار اهل املستوردة السلع على ةياجلمرك للرسوم:  ةيالتال العبارة يف كيرأ ما
 االجتاهني )للداخل ــ للخارج (  ملنع  تهريب السلع  يفمراقبة تدفق السلع والبضائع عرب احلد   .1
 لية .حتديد الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة؛ حلماية منتجاتها احمل .2
 .محاية املواطنني من خالل  فحص املنتجات املستوردة  حتديد مدى صالحيتها أو جودتها  .3
 دول مع االقتصادية مصاحلها تتضارب ال لكى  الدول تتخذها اليت االجراءات  ما وضح

  مواردها استثمار عند اخرى
 ا لكى ال تتضارب مصاحلها االقتصادية مع دول اخرى عند استثمار موارده 

 .تعيني حدودها بدقة حتى ال حتدث منازعات بني الدول نتيجة استغالل هذه املوارد 
  عقد اتفاقيات خاصة بنصيب كل دولة من الثروات التى توجد على احلدود مثل املخزون

البرتولي والغاز الطبيعي والثروات املعدنية مثل: البرتول، والغاز الطبيعي بني دول اخلليج وبني 
 تونس.ليبيا و

 

              االعتبار يف بها االخذ ينبغي امور عدة السياسي احلد تعيني تتضمن 1
 .                   السياسية حدودها مسار بتغيري الدول بعض قيام

 العبارة

 صح

يتم مراعاة بعض املسائل الصغرية عند التحديد  )كمزرعة مثال أو قريــة يقع 
جزء منها يف دولة واجلزء اآلخر يف دولة ثانية ( ، مما قد يؤدى إىل تغيري مسار 
احلد عدة مئات قليلة من األمتار هنا أو هناك إذا اعرتضته مزرعة أو شيء 

 آخر
2 

                دولتني بني مربمة معاهدات نتيجة جاء اليوم السياسية احلدود من رياكث
 الدول بني املعاهدات إبرام نتيجة اخلطية السياسية احلدود ظهرت

 العبارة

 صح
 خشية طغيان معاهدة على بناًء حتديدها جاء اليوم العامل حدود من كثري
 الضعيفة جارتها على قوية دولة

  بها دخل لالنسان ليس طبيعية ظاهرة هي السياسية احلدود. 3
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 الدول لسيادة التابع والبحري اجلوي حتدد اجملال - أ

  لدولا بني وختطيطها السياسية احلدود ترسيم يتم مل/  اذا حيدث ذا ما
 سياسية حدود بال العامل استمر/  اذا حيدث ذا ما

  السياسية حدودها مناطق على السيطرة الدولة تستطع مل/  اذا حيدث ماذا
 صعوبة فرض الدولة سيادتها على جماهلا األراضي واجلوي والبحري .1
 الدول بني الفصل فى رئيًسا دوًرا احلدود مل تلعب .2
 الثروة موارد استغالل عند الدول مصاحل وتتضاربالثروة،  موارد ل على تعدد النزاعات بني الدو .3
 ان جتمى اقتصادها مل تسطع الدول من  .4
 فرض سيادتها  وشخصيتها القانونية داخل حدودها مل تسطع الدول  .5

  الثروات من دولة كل بنصيب خاصة اتفاقيات عقد يتم مل
 عند  احلدود توجد اليت الثروة موارد استغالل عند الدول مصاحل تتضارب .1
 املوارد هذه استغالل نتيجة الدول بني منازعات حتدث .2

  ؟وملاذا للدول التخوم م السياسية احلدود/  نظرك وجهة من افضل ايهما
 /   التالية لالسباب افضل السياسية احلدود
  احلدود ظاهرة قانونية شرعية  متت  من خالل اتفاقية)حتدد حقوق وواجبات جانيب .1
 هلا وظائف مثل :ـ الفصل بني الدول عن طريق وضع اجلواجز ونقط التفتيش  .2
 احلماية واالمن من حيث ترتكز الدفاعات العسكرية على طوهلا  .3
 تسطيع الدول ان حتمى اقتصادها من تدفق السلع والرسوم اجلمركية  .4

  النها ذلك التخوم تصلح ال
 الستيطان البشرى كصحارى والغابات غري صاحلة ل صعبة  مناطق .1
 ليس قانونى او معاهدة حتدد اطارها املكانى بدقة  .2
 

 

  العبارة

 خطأ
ألن اإلنساا ن  ااذ اياام  تخااذه  تبعاع اا  ة ااا ص دياا و  اعستياا  ت     اياساا  ت           -

 ايسا سا  
     طبيعية موارد بها تظهر السياسية احلدود اما بالتخوم الطبيعية املوارد تظهر ال  ـ:5

  العبارة

 خطأ
 سا سا  ع ةظ       مذار  ط ااا  :ا  ألن   جم   خعذطاود   اي

 مس ح  طذل  ع ض   ع اات    هل  ةظ   ادذار  ايع ااا    يتبذه :::ا  ألن  
 )    نقطتني بني تصل خطوط شكل على احلديثة اخلرائط على التخوم تظهر  ـ:6

  العبارة

 خطأ

ةيل  ني نخعتني  ذ عن ايمى تظ   على اخل ائط اودتث  على ش ل خعذط 
اود   ايسا سا   انم  ايتبذه ك نت ةظ   سدمي   خالل ايايذر ايذسعى 

  على ش ل مس ح  جغ افا  من اعرض هل  طذل  ع ض
  دولة الى تابعة وليست للبشرة صاحلة غري مناطق التخوم كانت  ـ:7

 العبارة

 صح
ك ييح رى حاث ان ايتبذه من طق صا    غري ص و  يالستاع ن اي ش   

  ي ن مت ة ك   من س ل ايد ل ادتج ر ة يتخذه  ذظاف  ايفيل  ان   
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3.  
 احلدود السياسية والتخوم

 دلل احلدود السياسية عن التخوم اختالفا كبريًا  
 
 
 
 

 والثالثة األوىل املرحلة إجراءات  بني قارن     
  حلدود ا للتخطيط الثالثة املرحلة فى جلغرافني ورد وضوح -:تفسر مب

  والتخطيط التعريف) األوىل املرحلة
) 

 ( التعني) الثالثة املرحلة

تشتمل املعاهدة على وصف احلدود  .1
 واملناطق اليت ستخرتقها، 

كلما كان الوصف تفصيليًّا ودقيًقا كلما  .2
قلت احتماالت االحتكاك والنزاع 

 والعكس صحيح، 
هذه املرحلة ترتبط بالقرارات السياسية  .3

 اليت ختصص منطقة احلدود

فى هذه املرحلة يتم تعيني خط احلد على الطبيعة وحتقيقه على 
 اخلريطة ، ويستعان يف هذه املرحلة بعدة أشياء منها:

        املعاهدة نصوص ـأ:
   الثانية املرحلة فى اجلغرافيون مجعها اليت املعلومات ـ،:ب 
 التفصيلية اخلرائط ـ:ج   
 األسالك مثل احلد توضيح فى خمتلفة طرق تســتخدم ـ:د 

 بناء أو املسلح اإلمسنت أو احلجارة من وأعمدة الشائكة
 األسوار

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخوم السياسية احلدود

 )وعرض طول هلا( مساحة هلا جغرافية مناطق الدول بني تفصل خطوط عن عبارة

 جغرافية ظاهرة بشرية ظاهرة
 خالل من  متت  شرعية قانونية ظاهرة
 اتفاقية

 إطارها حتدد معاهدة أو قانونى أساس هلا ليس
 املكانى

 والتغري واحلركة للنقل قابلة ظاهرة
 بشرية ظاهرة ألنها واالختفاء

 ميكن ال الظروف بتغري تتغري ال ثابتة ظاهرة
 كما تبقى لكنها وظيفتها تتغري فقد )حتريكها

 جمرد ألنها طبيعية موارد بها تظهر ال
 .خطوط

 

 هلا  بطبيعتها ألنها طبيعية موارد ابه يوجد أحيانا
 مساحة
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  ما الفرق بني مرحلة حتديد احلد ومرحلة ادارة احلد 
 لتني وضح اهم ما يتم االتقاق علية يف مرحلة ادارة احلد بني الدو

 للتخطيط ا حلدود  الثانية املرحلةفى  جلغرافينياوضوح دور  -مب تفسر:
 إدارة احلد السياسي -ما املقصود باملفاهيم اجلغرافية اآلتية:

  بنظام االستشعار عن بعد يف إدارة احلد الساسية االستعانةحدد صحة او خطا / تلجأ الدول اىل 
  احلدود على واحلراسة واجلمارك تيشالتف نقاط هناك تكن مل/  اذا حيدث ماذا

 (احلد إدارة)  الرابعة املرحلة (  احلد حتديد)  الثانية املرحلة
 املعاهدة صياغة  اجلغرافية للجنة تعطى .1

  اخلرائط على احلد للتحديد
 التفصيلية باخلرائط باالستعانة اللجنة  تقوم .2

 احلد لتحديد الفضائية واملرئيات اجلوية والصور
  اخلرائط على  وقعيهوت
 عند الصغرية املسائل بعض مراعاة يتم .3

 يف منها جزء يقع قريــة أو مثال كمزرعة)  التحديد
  ثانية دولة يف اآلخر واجلزء دولة

 احلد على احملافظة املرحلة هذه فى يتم
 فاعليته واستبقاء السياسي اخلطى

 املرحلة هذه فى االتفاق يتم ، وحراسته
 :يلى ما على
    احلد عبور منافذ.  ـ:أ  
 واحلراسة واجلمارك التفتيش نقاط-: ب

 .  والتحصينات
 ووسائلها املنازعات فض جلان -:ج 

 
 
 

 جغرافية( – بشرية –طبيعية  –ُتعد احلدود السياسية ظاهرة ...............  ) حضارية  (1
 جتمعات( – نقاط –اسالك  –كانت احلدود قدميًا عبارة عن ...... على هوامش الدولة  ) خطوط  (2
 بشرية( –سياسية  –قابلة للحركة والنقل  – ثابتةُتعد التخوم ظاهرة ...................              )  (3
 سم احلدود السياسية فى مرحلة ............... يتم االستعانة باخلرائط التفصيلية فى ر (4

 مجيع ما سبق( –إدارة احلد  –التعيني  –) التعريف                                                              
 ُتعترب مرحلة التعيني هى املرحلة .............. من مراحل ختطيط احلدودو السياسية   (5

 الثانية( –الرابعة  – الثالثة –)االوىل 
 اقتصادى( –سياسى  –جغرافى  – قانونى هلا اساس .............                         ) ليساحلدود السياسية  (6
 منطقة جغرافية( –ظاهرة ثابتة  –ظاهرة طبيعية  – خطوطاحلدود السياسية ما هى اال جمرد.   )  (7
 ة بني دول قارة أوروبا  كانت ......... مبثابة التخوم الفاصل (8

 اجلبال والبحار( –احمليطات والصحارى  – اجلبال والغابات –) البحار واحملطيات 
 أدى تقسيم االستعمار ملستعمراته إىل نشأة الكثري من احلدود السياسية خاصة فى قارة ..... (9

 امريكا الشمالية( –اسرتاليا  –أوروبا  –أفريقيا  )
 اهدة التى توصف احلدود واملناطق التى ستخرتقها ........... مرحلة تشتمل املع (11

 االدارة( –التعيني  –التحديد  – لتخطيط) ا
 التحديد( – لتعينيا –االدارة  –مرحلة يتم فيها وضع االسالك الشائكة .....     ) التعريف  (11
 وحراسته ............ مرحلة يتم فيها احملافظة على احلد اخلطى السياسى واستبقاء فاعليته (12

 التعيني( –التخطيط  –التحديد  – االدارة )
 الوظيفة االكثر اهمية للحدود السياسية هى ................ (13

 القانونية والسياسية( – احلماية واالمن –احلماية االقتصادية  –) الفصل بني الدول 
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  ( 25حدهندسي ) .1
   حد طبيعى  .2
  دولة جماورة ملصر جنوبًا  .3
  دائرة عرض رئيسية   .4
   22حدهندسي  .5
  ممر اسرتاتيجى .6
  حدد شكل الدولة التى امامك .7

   رييةحب حدود ـ:1
   طبيعى حد ـ:2
   فيدرالية دولة ـ:3
   دولة ـ:4
   نهري حد ـ:5
   والية ـ:6

  ( 4) رقم يف الدولة نوع حدد
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   املياة ـ:1

   املباة ـ:ب

   املياة ـ:ج

   املياة ـ:د

   املياة ـ:و

   نطاق ـ: هــ

 ( و)و( ج) قةاملنط بني الفرق ما ـ: س

.................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

 ( د) املنطقة على سيادتها الدول بعض تتدعى ملاذا وضح ـ: س

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

 

  االخرية السنوات يف( هـ) املنطقة اهمية ازادت ملاذا وضح ـ:س

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................... 

  مجيع مشاع( أ) املنطقة تعد ملاذا وضج ـ:س

....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ............................................................. 

 

 ( و) املنطقة يف مشروطة السيادة ملاذا وضج  ـ: س

....................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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 تتميز احلدود اجلبلية بالعديد من املميزات// مب  تفسر 
 احلدود  تعترب احلدود اجلبلية افضل أنواعمب  تفسر// 

 تعترب اجلبال مبثانة خطوط دفاعية مب  تفسر ///
 مب  تفسر// تعد احلدود اجلبلية اكثر مناعة طبيعية من املستنقعات 

 2017استخدام اجلبال كحدود بني الدول دور اول  ← ا حيدث اذااذ/ مما النتائج 
 النها احلدود انواع افضل اجلبلية احلدود

 واالنهار اجلبال: مثل واضحة طبيعية ظاهرات أساس على رمسها تتم اليت هي احلدود الطبيعية
 جانواخلل املالحية واملمرات والبحريات والبحار

 لإلقليمية للمياه البحرية احلافة عند البحري احلد حتد يتم احلد البحري 
 وتشمل الدولة يابس فوق وتقع بالبحر املتصلة املائية االشكال كل تضم املياة الداخليـــــة 

 املساحة حمدودة واخللجان االنهار ومصبات  الساحلية البحريات
 حافته وحتدد الســاحل خط من املمتد البحرى النطاق يةاإلقليم املياه تضم املياة االقليمية

 سيادتها الدولة متارس للدولة البحري السياسي احلد البحر جهة من اخلارجية
 الثروات واستخراج والتجارة الصيد فى عليه املطلقة

 املياه التكميلية 
 او املالصقة 

 مياًل 12 عن تزيد ال مسافة إىل الساحلية للدولة اإقليمية املياه نهاية من متتد
 بالرقابة خاصة واجراءات مجركية سلطات املياه هذه فى الدولة متارس حبرًيا

 مصاحلها على للمحافظة هلا والسالمة االمن لتحقيق الضروريني واالشراف
 احليوية

 الدول بعض وتدعى البحر، جتاه التكميلية املياه منطقة تلى منطقة هي املياه احملايدة
 فيها األجنبية العسكرية العمليات ممارسة الدولة ومتنع عليها، ســيادتها

 املياه الدولية 
 اعاىل البحار            
 تدعى ال والتى قيود بدون للجميع املفتوحة البحرية املناطق عن عبارة هى
 املالحة حرية فى تتدخل ان دولة ألى حيق ال للبشرية مشاع اى ملكيتها دولة
 لبشريةل مشاع آلنها فيها

 قامة100 عمق حتى الساحل خط من وميتد،  البحر مياه حتت لليابس امتداد الرصيف القارى
 .بها املوجودة واملعدنية املائية االقتصادية املوارد استكشاف حق وللدولة، 

 على او مستقمة خطوط او فلكية إما خمتلفة واشكال صور فى تظهر حدود احلدود اهلندسية
 واجلبال البحار من متساوية ابعاد

احلدود االثنوغرافية 
 )احلضارية(

 والدين اللغة مثل البشرية بالظاهرات ترتبط اليت احلدود
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  ة وعرة و قليلة السكان. يقتصر عبورها علي ممرات معينةظاهرة دائمة ومرئية وعريض 
 خطوط دفاعية تستغلها الدول يف إقامة التحصينات للدفاع عن نفسها ضد أي غزو 

 )املياه احملايدة ( لتحقيق اهداف خاصة تدعى بعض الدول القوية سيادتها على مناطق وسط احمليط 
        وسط احمليط قيام بعض الدول بتحديد مناطق هلا يفمب تفسر /

  ما النتائج املرتتبة / رغبة بعض الدول يف مد حدود مياهها  االقليمية 
 هي منطقة تلى منطقة املياه التكميلية جتاه البحر، وتدعى بعض الدول ســيادتها  املياة احملايدة ت

 عليها، ومتنع الدولة ممارسة العمليات العسكرية األجنبية فيها
 دول القوية لنفسها مناطق وسط احمليط لتجرى فيها جتاربها النووية والصاروخية قد حدد بعض ال 
 االعرتاف بالدولة التى تدعى  هذا احلق يعتمد على قوه 

  مب  تفسر//  تتميز احلدود النهرية بالعديد من املميزات و العيوب )سالح ذو حدين
 الواليات املتحدة ثابتة ماذا حيدث اذا / كانت ضفاف نهر ريوجراند بني املكسيك و

 عيوبها مميزاتها
 وضوحها فى الطبيعة    .1
. متثل خط دفاعي ومانعا مائيا 2

يصعب علي اجليوش الغازية 
 عبورها 

 

ضفافها الن االنهار غري مستقرة حيث تغري جماريها لذلك  .1
 غري ثابتة بسبب الفيضان والنحت واالرساب

احلدود بني الواليات مثل نهر ريوجراند الذي تسري معه  .2
املتحدة واملكسيك الذي غري جمراه فتحولت منطقة بانكو 

 م من تبعية الواليات املتحدة اىل املكسيك 1898بعد عام 
 وجود جزر فــي جمرى النهر قد يعوق حتديد احلد السياسي .3

 

 احلدود السياسية يف اوربا تعد  رمزًا للمظاهر االثنوغرافيةمب تفسر / 
 قة بني اخلصائص االثنواغرافية واحلدود السياسية يف اوربا ما العال

 ما النتائج املرتتبة على استخدام اللغة فى رسم احلدود ملنطقة وسط اوربا
  الن احلدود السياسية يف  وسط أوربا مت استخدام اللغة يف ترسيمها بعد احلرب العاملية األولي منعا

 ملشكلة األقليات 
 

1.  
 دلل :ـ عدم صالحية االنهار كحدود سياسية أحيانا

 1898مب تفسر / تغري تبعية نهر بانكو من الواليات املتحدة اىل املكسيك 
 ما النتائج املرتتبة / تغري ضفاف نهر الريو جراند بني الواليات املتحدة و املكسيك

 تب على اختاذ االنهار كحدود سياسية دولية كثري من املشكالت يرت
 برهن/  تلعب االنهار كحدود سياسية طبيعية دورا يف مزيادة ونقص مساحة الدول 

 االنهار غري مستقرة حيث تغري جماريها لذلك الن ضفافها غري ثابتة بسبب الفيضان والنحت واالرساب .1
   فتحولت جمراه غري الذي واملكسيك املتحدة الواليات بني حلدودا معه تسري الذي ريوجراند نهر مثل

  املكسيك اىل املتحدة الواليات تبعية من م1898 عام بعد بانكو منطقة
 وجود جزر فــي جمرى النهر قد يعوق حتديد احلد السياسي .2

 ال يقل أهمية عن وخطورة بالنسبة للدول عن حدها الربى  املائيوظيفة احلد دلل / 
 احلد البحري يقوم مبجموعة من الوظائف للدولة دلل / 
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 احلدود السياسية البحرية واملياه اإلقليمية   حتديد مب تفسر/ أهمية
 مزاد أهمية  املياه احملايدة واالرصفة القارية لبعض دول العامل يف السنوات األخرية 

 قرب سواحل الدول ما نتائج / اكتشاف ثروات طبيعية مهمة حتت قاع املسطحات املائية 
  وهى للدولة الوظائف من مبجموعة يقوم البحري احلد ـ:أ

 محاية حدودها البحرية من السفن املشبوهة 
 حيمى اقتصاد الدولة من خالل منع تهريب البضائع املختلفة إليها 
  عسكريثروات ومصايد طبيعية أو  اقتصاديًيضمن للــدول حقوقا خمتلفــة منها ما هو. 
 مبجرد دخوهلا املياه اإلقليمية للدولة الصحيايــة الدولة من أى أوبئة أو أمراض حيث ختضع للتفتيش وق 

 يكون مــع كل دول العامل وليس دولة واحدة لذلك جيب حتديده بدقة :ـالبحري احلــد على النزاع ـ:ب
 األخرية نواتالس يف العامل دول لبعض القارية واألرصفة احملايدة املياه أهمية مزادت ـ:ج

مثل املدفونة فى قاع  املائية مثل مصايد األمساك او الثروات  بسبب اكتشاف العديد من الثروات
 البرتول والغاز الطبيعي  

 تظهر احلدود اهلندسية يف أشكال خمتلفة ؟
 صح ام خطا مع ذك السبب )احلدود اهلندسية هلا شكل واحد مميز (   خطـأ

 مع خطوط الطول ودوائر العرض تنتشر هذه احلدود يف افريقيا وامريكا الشمالية تتفق حبتة فلكية  حدود ـ:1
تصل بني نقطتني معلومتني أو مماسات دوائر او أقواس يف دائرة معلوم مركزها  مستقيمة خطوط ـ:2

 ونصف قطرها
 من ساحل او سلسلة جبلية  متساوية أبعاد علي حدود ـ:3

 احلضارية )االثنو غرافية (املستخدمة يف ترسيم احلدود بني الدول؟ الدين  من أهم املظاهر و تعد اللغة
 حدد صحة او خطأ العبارة / رمست احلدود بني اهلند وباكستان على اساس لغوى 

 ما نتائج / استخدام اللغة يف رسم احلدود ملنطقة وسط اوربا 
 مثال علي ذلك : من أهم املظاهر احلضارية املستخدمة يف ترسيم احلدود بني الدول للغةا

حدود وسط أوربا اليت مت استخدام اللغة يف ترسيمها بعد احلرب العاملية األولي منعا ملشكلة األقليات 
 حبيث تتميز كل دولة بلغة خاصة بها .

 اهلند بني احلدود ذلك ومثال الدول بني احلدود عنصر حضاري مهم قد يستخدم يف حتديد -: الدين
  ديين ساسأ علي رمسها مت وباكستان

 ما وجة الشبة واالختالف بني حبرية فكتوريا والبحريات العظمى كحدود سياسية  .1
 تعدد اشكال احلدود السياسية البحريية ؟  -س دلل : .2
 تتبع البحريات  بني الدول فى اشكال خمتلفة  اليتاذكر اشكال احلدود السياسية  .3
 البحريات العظمى االمريكية عن حبرية فيكتوريا    يف طريقة حتديد احلدود السياسية يف  تتاين .4
    قد تسري احلدود السياسية البحرية وفقًا التفاقيات حمددة -دلل : .5

 حبرية فكتوريا  البحريات العظمى 
 كالهما تستخدم كحدود فاصلة بني الدولة ــ  كالهما حدود حبريية الشبة 

:  ةحدود تتفق مع اخلط األوسط للبحري االختالف 
مثل احلدود بني كندا والواليات املتحدة اليت 
 –تتماشي يف البحريات العظمي  ) سوبرييور 

 انتاريو (  –ايري  –هورن 

 تتماشي احلدود البحريية حسب االتفاقيات
مثل حبرية فيكتوريا حيث تقسم علي عدة اقسام  

غري متساوية بناء علي اقواس الطول ودوائر 
  دود علي شواط  البحريةالعرض اليت تنتهي بها احل
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 .                              الدولية املياه فى املالحة حرية فى تتدخل ان دولة ألى حيق 1

 خطأ  العبارة

وهى عبارة عن املناطق البحرية املفتوحة للجميع بدون قيود ة   املياه الدولي
واليت ال تدعى دولة ملكيتها اى مشاع للبشري املياه الدولية التى ال حيق ألى 

 دولة ان تتدخل فى حرية املالحة فيها آلنها مشاع للبشرية
                                     اإلقليمية املياه من جزء الداخلية املياه تعد 2

 خطأ  العبارة
تعترب املياه الداخلية جزء من ارض الدولة النها حماطة باليابس من كل اجلهات 

 التعد جزء من املياه االقليمية
3 

 ( صح)             مشروطة املالصقة او التكميلية املياة يف املالحة -.
  خطأ    التكميلية املياة ىعل الكاملة سيادتها الدولة متارس

 سا  ة ايد ي  على  ادا ه ايت مالا  مش  ط   أمن  سالم  ايد ي  اجمل  رة هل  يف ةلك ادا ه    خطأ  العبارة
    اليابس على سيادتها متارس كما اإلقليمية املياه على سيادتها الدولة متارس  ـ:5

  العبارة

 ( صح)

 

طلقة على املياه اإلقليمية يف الصيد والتجارة واستخراج حيث متارس الدولة سيادتها امل
 الثروات

 كما ختضع السفن واالفراد املوجودة داخل املياه االقليمية لتشريعات وقوانني الدولة
        الراين نهر ضفيت احدى مع وفرنسا املانيا بني السياسية احلدود تتماشى  ـ:6

 خطأ  العبارة
  ني اد نا   ف نس  مع  عمق ادالح  ين   اي اتن ةتم شى اود   ايسا سا 

ةتم شى اود   ايسا سا   ني  ذيندا  كالص من   ييت  اال ر سا   أ ك انا  علي 
 مع احدى ضفتى خط اود    Bugطذل  ذج 

   مثالية حدود السياسية مصر حدود  ـ:7

  صح  العبارة
ايشم ل   اي ح  اعمح  فى  ألن   ةتم شي مع ظذا   ط ااا  )اي ح  ادتذسط فى

 ايش ق  اييح رى فى اجل نب ايش سي  ايغ  ي
  حمدد التفاقيات وفقاً البحرييه احلدود تسري قد  ـ:8

 حيث تقســم إىل عدة أقسام غري متساوية -كما هو احلال يف حبرية فيكتوريــا  صح  العبارة
   وكندا االمريكية املتحدة ياتالوال بني صالً فا حبرييه حدوداً متشجن حبرية متثل  ـ:9

  الن حبرية متشجن تقع بالكامل داخل يابس الواليات املتحدة خطأ  العبارة
  ـ:10

 حبته فلكية حدودا والغربية اجلنوبية مصر حدود
  السياسية مصر حدود يف واضحة اهلندسية احلدود تبدو

  العبارة

 ( صح)

 ، مشاال 22الذي يسري مع دائرة عرض  احلد السياسي  اجلنوبية بني مصر والسودان
شرقا باستثناء  25بني مصر وليبيا الذي يسري مع خط طول  الغربيةاحلد السياسي 

 اجلزء الشمالي منها
 واالشراف والرقابة مجركية سلطات التكميلية املياه يف الدول متارس 10

 حليويةلتحقيق االمن والسالمة هلا للمحافظة على مصاحلها ا  صح  العبارة
  آسيا هلا استخدامها القارات واكثر العرض ودوائر الطول اخلطوط مع تتفق الفلكية احلدود 11

  خطأ  العبارة
احلدود الفلكية تتفق مع اخلطوط الطول ودوائر العرض واكثر القارات 

 افريفيا وامريكا الشمالية استخدامها هلا
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0 
رؤ ثيء يءئ01254 مسثسيءيبءثسيءث صس 3443ل  

 ماذا حيدث اذا / عدم قدرة دولة ما على محاية املياة االقليمية اخلاصة يها 
 حدوث نزاع بني الدول على املوارد  .1
 مل يتم محاية حدودها البحرية من السفن املشبوهة .2
 تهريب البضائع املختلفة إليها مل يتم محاية اقتصاد الدولة من خالل منع .3
 .ً مل يضمن للــدول حقوقا خمتلفــة منها ما هو اقتصادي ثروات ومصايد طبيعية أو عسكري .4
 مل يتم محاية  ووقايــة الدولة من أى أوبئة أو أمراض  .5

  2017ماذا حيدث إذا / قام النهر بتغيري جمراه                     دور اول 
 بني احلدود معه تسري الذي ريوجراند نهر مثل اخرى دولة اىل دولة من املناطق عضب تبيعيه تغري

 تبعية من م1898 عام بعد بانكو منطقة   فتحولت جمراه غري الذي واملكسيك املتحدة الواليات
  املكسيك اىل املتحدة الواليات

 مزادت عمليات النحت واالرساب لالنهار ماذا حيدث إذا 
 جمراه  /  عدم صالحية االنهار كحدود سياسيتغري االنهار  .1
 ـ تغري تبيعيه بعض املناطق من دولة اىل دولة اخرى .2

 ايهما افضل من وجهة نظرك احلدود اجلبلية ام احلدود النهرية ؟ملاذا 
 ؟ملاذا احلضارية ايهما افضل من وجهة نظرك احلدود اجلبلية ام احلدود 

  خصائصها اهم من الن افضل اجلبلية احلدود .1
 :معينة ممرات علي عبورها يقتصر. السكان قليلة و وعرة وعريضة ومرئية دائمة ظاهرة ـ 
 ـ خطوط دفاعية تستغلها الدول يف إقامة التحصينات للدفاع عن نفسها ضد أي غزو 
  السياسية كحدود تصلح ال االنهار ان كما .2
 فافها غري ثابتة بسبب الفيضان والنحت االنهار غري مستقرة حيث تغري جماريها لذلك الن ض

 واالرساب مثل نهر ريوجراند
 وجود جزر فــي جمرى النهر قد يعوق حتديد احلد السياسي 

  
  
 نوع احلـــدود   ـــــدود احلــ      نوع احلـــــــــدود   احلـــــــدود      

  بني احلدود
 األرجنتني و شيلي

 و بولندا بني احلدود االنذيز جبال(  جبلية) طبيعية
  روسيا بيال

 ( نهرية) طبيعية
 بوج نهر

 الراين نهر(  نهرية) طبيعية أملانيا و فرنسا بني احلدود
 

 كندا
 املتحدة الواليات و 

 ( حبرييه) طبيعية
 اخلمس البحريات

 الواليات بني حلدودا
 :املكسيك و املتحدة

 ريوجراند نهر(  نهرية) طبيعية
 

  كينيا بني احلدود
 تنزانيا و أوغندا و

 ( حبرييه) طبيعية
 فكتوريا حبرية

 جبال(  جبلية) طبيعية اسبانيا و فرنسا بني احلدود
 الربانس

  مصر بني احلدود
 والسودان ليبيا و

 ( فلكية) هندسية

 قةمنط يف احلدود
 أوروبا وسط

 حضارية حدود
 عامل ( غرافية االثنو)

 اللغة
  اهلند بني احلدود
 باكستان و

 حضارية حدود
(  غرافية االثنو)

 الدين عامل
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 ف من الشبة واالختالما الفرق بني احلدود اجلبلية واحلدود النهرية 
 على اجلبالبرهن / اختالف شكل احلدود احلدود الساسية 

 .دلل اختاذ احلدود السياسية التى تتبع االنهار عدة اشكال 
 حدد صحة او خطأ العبارة / يسري نهر الريوجراند باكملة داخل الواليات املتحدة االمريكية 

 هلا عدة اشكال ؟احلدود السياسية على اجلبال عبارة عن خطوط متر يف هذه املناطق و

 
 البحار)املياه الدولية ما الفرق بني املياه اإلقليميــة و أعالي

 (مب تفسر اهمية املياة االقليمية
 أعالي البحار)املياه الدولية( املياة اإلقليميــة

املمتد من  البحريتضم املياه اإلقليمية النطاق  .1
خط الســاحل وحتدد حافته اخلارجية من جهة 

 البحر احلد السياسي البحري للدولة
عليه فى الصيد  متارس الدولة سيادتها املطلقة .2

 والتجارة واستخراج الثروات
 االقليمية املياة اهمية تفسر مب

 قيود بدون للجميع املفتوحة البحرية املناطق هى
 . للبشرية مشاع أى ملكيتها دولة تدعى ال واليت

 
 
 
 

 احلدود النهرية احلدود اجلبلية أوجه املقارنة
حدود سياسية طيسعية تفصل بني  .1 وجة الشبة

 الدول
 ظاهرة دائمة ومرئية .2

 ـ خطوط دفاعية تستغلها الدول3
يف إقامة التحصينات للدفاع عن نفسها 

 ضد أي غزو

 حدود سياسية طيسعية تفصل بني الدول .1
 الطبيعة. وضوحها فى  .2
متثل خط دفاعي ومانعا مائيا يصعب علي  .3

 اجليوش الغازية عبورها

 خيتلف شكلها بني الدول فقد تكون   االختالف 
 مع خط تقسيم املياه .1

 . عند اقدام اجلبـــــال .2

 تتخذ عدة اشكال منها 
 ) مثل نهر : خط املنتصف ) الوسط

 ريوجراند بني الواليات املتحدة واملكسيك
 : مثل احلدود بني  خط العمق املالحى

 فرنسا واملانيا علي طول نهر الراين
  : جيري النهر  حيثاحدى ضفتى النهر

بكاملة داخل دولة اجلوار دون االخري  
مثل خط احلدود بني بولندا وكال من بيال 

 ، Bugروسيا واوكرانيا علي طول بوج 
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 (املياه احملايدةو املياه التكميلية ما الفرق بني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البحرية واحلدود اهلندسية احلدود بني الفرق ما

 واحلدود البحرية احلدود اهلندسية
 تاخذ احلدود اهلندسية اشكال خمتلفة

ـ حدود  فلكية  ـ  ـ خطوط مستقيمة ـ 
   حدود علي أبعاد متساوية

د احلد السياسي البحري للدولة عند احلافة يتم حتدي
 اخلارجية للمياه االقليمية اشكاهلا و انواعها 

املياه الداخلية ــ املياه اإلقليمية ــ املياه التكميلية ــ 
   املياه احملايدة ـ أعالي البحار ــ الرصيف القاري

 دةادا ه احمل ت ادا ه ايت مالا 
متتد من نهاية املياه اإلقليمية للدولة  .1

 الســاحلية إىل مسافة حمددة فى اجتاه البحر 
متارس الدولة فى هذه املياه سلطات مجركية  .2

وإجراءات خاصة بالرقابة واالشراف , 
 لتحقيق االمن والسالمة هلا

 , البحر جتاه التكميلية املياه منطقة تلى منطقة
 ومتنع عليها دتهاسيا الدول بعض وتدعى
 االجنبية العسكرية العمليات ممارسة الدولة

 فيها

  واالختالف الشبة اوجة حيث من اإلقليميــة املياه و الداخلية املياه بني الفرق ما

 ادا ه اعسلاما   ادا ه ايداخلا  
 تاد كل من م  جزء  من أراضي ايد ي   مت رس ايد ي  علا  شا  ة   ادعلخ  يف ايش   

 ايياد  ايتج رة  استب اج ايث  ة 
 املتصلة املائية االشكال كل تضم  االختالف

 الدولة يابس فوق وتقع بالبحر
  الساحلية البحريات وتشمل

 حمدودة واخللجان االنهار ومصبات
 املساحة

 من املمتد البحرى النطاق اإلقليمية املياه تضم
 جهة من اخلارجية حافته وحتدد الســاحل خط

 متارس للدولة البحري السياسي احلد حرالب
 الصيد فى عليه املطلقة سيادتها الدولة

 الثروات واستخراج والتجارة

 ة متعدد اشكال تاخذ تأخذ اهلندسية احلدود/   برهن(  احلضارية) االثنوغرافية واحلدود اهلندسية احلدود بني قارن

 ( االنثوغرافية) احلضارية احلدود اهلندسية احلدود

  وهى خمتلفة اشكال اهلندسية احلدود اخذت

حبتة تتفق مع خطوط الطول ودوائر  فلكية  حدود ـ:1
 العرض تنتشر هذه احلدود يف افريقيا وامريكا الشمالية 
مثل احلد السياسي بني مصر والسودان الذي يسري مع 

مشاال , واحلد السياسي بني مصر وليبيا الذي  22دائرةعرض 
 شرقا باستثناء اجلزء الشمالي منها 25يسري مع خط طول 

تصل بني نقطتني معلومتني أو مماسات  مستقيمة خطوط ـ:2
 دوائر او أقواس يف دائرة معلوم مركزها ونصف قطرها

 من ساحل او سلسلة جبلية  متساوية أبعاد علي حدود:ـ 3

 واللغة السكان خلصائص وفقًا ترسم حدود هى

  والدين

ارية املستخدمة يف من أهم املظاهر احلض للغةا
 ترسيم احلدود بني الدول مثال علي ذلك 

حدود وسط أوربا اليت مت استخدام اللغة يف 
ترسيمها بعد احلرب العاملية األولي منعا ملشكلة 
 األقليات حبيث تتميز كل دولة بلغة خاصة بها .

عنصر حضاري مهم قد يستخدم يف  -: الدين
حلدود حتديد احلدود بني الدول ومثال ذلك ا

  بني اهلند وباكستان مت رمسها علي أساس ديين
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 لسياسي بني فرنسا واملانيا قارن بني احلدود السياسي بني الواليات املتحدة واملكسيك واحلد ا
 من حيث وجة الشبة واالختاللف 

 احلد السياسي بني فرنسا واملانيا احلدود السياسي بني الواليات املتحدة واملكسيك 
 حدود طبيعية نهرية الشبة  

ند الذى يتخذ شكل ايتمثل يف نهرالريوجر االختالف 
 خط املنتصف )الوسط ( 

خذ يتمثل يف نهر لراين الذى يت
 شكل خط عمق املالحى 

 
 

 (كل ما سبق –البحريات  –االنهار  –من أهم أنواع احلدود الطبيعية .............  ) اجلبال  .1
 مستوى التقدم االقتصادى( – اللغات –التقاليد  –احلدود احلضارية تتم وفقًا ......  )العادات  .2
 الروكى( –جيانا  – النديزا –احلدود بني االرجنتني وشيلى مع جبال .................    ) االبالش  .3
 سانت لورانس( –البالتا  – املسيسييب – ريوجراند احلدود بني امريكا واملكسيك مع نهر .......  ) .4
 (بوج –السني  –اجلارون  –وكرانيا وبيالروسيا على طول نهر  ) الراين احلدود بني بولندا وكال من أ .5
 مدار اجلدى( –مشااًل 25 –مدار السرطان  – مشااًل22 احلدود اجلنوبية ملصر تتفق مع دائرة ...  ) .6
 (كل ما سبق –مع خطوط الطول  –فلكية  –احلدود بني مصر وليبيا ..........     ) هندسية  .7
 نهرية( –جبلية  –آهلة بالسكان  – غري آهلة بالسكانما متتد هذه احلدود اهلندسية فى مناطق ) غالبًا  .8
من أشهر احلدود التى جرى رمسها على اساس اللغة بعد احلرب العاملية االوىل  منعًا ملشكلة االقليات منطقة  .9

 اسيا ( –اسرتاليا  – افريقيا – اوروبا وسط .................                          )
 احلدود.....................التى تكون على اساس طبيعى واضح وهى اقوى احلدود  .11

 ( الطبيعية -التالية -احلضارية  -اهلندسية) 
تعترب احلدود ....................خطوط دفاعيه تستغلها الدول القامه حتصينات عليها والدفاع عن  .11

 ( اجلبلية -البحريية –البحرية  –جى              )النهرية نفسها ضد اى غزو خار
 يعترب امتداد احلدود مع خط تقسيم  املياه شكل احلدود السياسية على ....................  .12

 ( البحريات -اجلبال -البحار – االنهار) 
 حدود طبيعية جبليةاحلدود السياسية بني دولتى ....................على جبال الربانس هى  .13

 ( واسبانيا فرنسا – واملانيا اسبانيا – والربتغال املانيا – وفرنسا املانيا) 
 احلدود السياسية بني الواليات املتحده وكندا على نهر الريوجراند تاخد شكل .................... .14

 (النهر ضفتى احدى -املنتصف خط – الفيضى السهل منطقة -املالحى العمق خط)
 احلدود حبرييه فى البحريات العظمى بني دولتى ....................و....................  .15
 ( واملكسيك كوبا -وكندا املكسيك -وكندا املتحده الواليات -واملكسيك املتحده الواليات)
ل البحريات تضم ............. كل االشكال املائية املتصلة بالبحر وتقع فوق يابس الدولة وتشم .16

 املياه احملايدة( –املياه التكميلية  – املياه الداخلية –الساحلية ومصبات االنهار واخللجان  ) املياه االقليمية 
تعترب ............ نطاق ممتد من املياه البحرية حتد حافته اخلارجية من جهة البحر احلد السياسى  .17

 املياه الداخلية ( – املياه االقليمية  -ه احملايدةامليا –البحرى للدولة  )املياه التكميلية 
 املياه .......... متتد من نهاية املياه االقليمية للدولة الساحلية اىل مسافة حمددة فى اجتاه البحر .18

 (الداخلية – املالصقة – احملايدة – الدولية) 

 منطقة املياه احملايدة تلى منطقة ...................... .19
 (البحر جتاه التكميلية املياه – االقليمية املياه – الدولية املياه – الداخلية ملياها) 
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 مب تفسر/ أهمية إقليم كشمري أيام االحتالل الربيطاني .

  كانت مكانا مناسبا لقضاء اجازتهم الصيفية هروبا من شدة احلرارة وغزارة االمطار فى اهلند (1)
 ميلة التى جتذب اليها السياحةتغطى مساحة كبرية من كشمري بالغابات الطبيعية تتمتع مبناظرها اجل (2)

 م ؟1985مب تفسر /  تصاعد مشكلتى سبته ومليلة عام 
  1985مب تفسر / تفاقم مشكلتى سبتة ميليلة اعتبارًا 

 وهما ومليلة سبته داخل مشكلتان ظهور بسبب
 حماولة السكان االسبان احلصول على احلكم الذاتى: االوىل املشكلة-
سبانيا قانون يلزم االجانب فى اسبانيا باحلصول على اذن اقامة جيدد كل اصدار ا: الثانية املشكلة-

مخس سنوات فى الوقت الذى يعترب االسبان السكان املغاربة فى سبته ومليلة اجانب بينما يعترب 
 املغاربة انفسهم السكان االصليون

 دودمب تفسر /  النزاعات السياسية املرتتبة على حركة القبائل الرعوية عرب احل
تقلصت املراعي ومع زيادة عدد السكان حولت معظم املدن األراضي الرعوية الي مناطق  .1

 زراعية فحدثت املشاكل بني الرعاة واملزارعني يف إفريقيا.
رسم احلدود السياسية  يف إقليم السافانا اإلفريقية بني دول اإلقليم دون مراعاة للقبائل  .2

 وتوزيعهم مكانيًا 
 من املشاكل مثل ما حيدث غرب السودان وبني مشال السودان وجنوبه.             العديد كذل عن نتج .3
 حتصيل الضرائب والرسوم من الرعاة الناتج عن ترسيم احلدود السياسية. .4
 مناطق يف مشكالت ذلك عن نتج خصوصًا إفريقيا غرب دول شهدتها اليت املناخية التغريات .5

  الرعي
حدوث مشاكل سياسية وهجرة  ،هجرة السكان ملناطق الزراعة ،حليوانات نفوق ماليني ا .6

 الرعاة بني الدول
 هام اسرتاتيجيتعد مدينة سبته ذات موقع 

 جبل عن تبعد ال حيث. املضيق من اآلخر اجلانب على مباشرة طارق جبل مواجهة يف  تقع حيث
 كم 26 إال طارق
 
 
  شهدت خريطة العامل السياسية فى مطلع العقد الثانى من االلفية الثالثة العديد من التغريات 

 .دولة 200 من أكثر الثالثة األلفية من الثاني العقد مطلع يف السياسية العامل خريطة ضمت
 .املتحدة باألمم كاملة يةعضو ذات التحديد وجه على دولة193 منها
 (الفاتيكان دولة - فلسطني)  الدولية باملنظمة العضوية كاملة غري أخرى دول

 20يف النصف الثانى من القرن  العاملى شهدت خريطة العامل السياسية  ظاهره االستقطاب
 وضح اهم التغريات التى حدثت يف اخلريطة السياسية خالل اخلمسينتات من القرن العشرون 

 20يف النصف الثانى من القرن  العاملى ما النتائج املرتبية على السياسية ظهور ظاهره االستقطاب
 ما العالقة بني ظاهرة االستقطاب العاملي واخلريطة السياسية   

  وجود مشلت اخلريطة يف التغريات من العديد حدوث اىل العاملي االستقطاب ظاهر وجود أدت حيث
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  السوفييت ) السابق ( االحتاد بزعامة الشيوعية الكتلة (1)
 األمريكية. املتحدة الواليات بزعامة الرأمسالية الكتلة (2)
 دولة 114م  ويبلغ عددهم 1955االحنياز واليت تأسست عام  عدم دول جمموعة (3)

 شهدت خريطة العامل السياسية تغريات سريعة اواخر القرن العشرين  
 من القرن العشرون اخلمسينات اخلريطة السياسية خالل حدثت يف اليتوضح اهم التغريات 

 .)وارسو حلف( العسكرى حلفها عقد وانفراط الشيوعية الكتلة انهيار (1)
 .دول إىل ذاته السوفيتى االحتاد تفتت (2)
 .واحدة دولة الغربية فى وأملانيا الشرقية أملانيا واحتاد يوغوسالفيا دولة عقد انفراط (3)
 . املتحدة الواليات بزعامة رأمساليةال انتصار (4)

 هناك العديد من العوامل  واملتغريات التى تؤثر على مستقبل خريطة العامل السياسية ؟
 وضح اثر العوملة  ظهور الشركات متعددة اجلنسيات على مستقبل اخلريطة السياسية. 

 وتفكك السوفييت يار االحتادبانه الرأمسالية الشيوعية و الكتلة بني األيد لوجي الصراع انتهاء .1
 .وارسو حلف

 خريطة العامل وهددت السيادة تطور على أثرت اليت اجلنسيات متعددة الشركات وظهور العوملة .2
 املختلفة. للدول القومية

 على الداخلية للدول أثر السياسات يف وتدخالتهما الدولي النقد وصندوق الدولي البنك .3
 سيادتها. و استقرارها

 األوسط. الشرق منطقة يف خاصة التسلح باقس .4
 .للدول الشعوب واالستقرار السياسي بني الوعي نشر يف وأثرها احلديثة االتصاالت ثورة .5
 .الشرعية غري واهلجرة الالجئني قضية مشكلة .6
 املائية. مواردها يف املهددة املناطق يف املياه خاصة على الصراع .7

 اسباب التوتر وعدم االستقرار بني الدولتعد املشكالت السياسية من 
 وضح النتائج املرتتبة على /  املشكالت احلدودية اليت خلقها االستعمار 

  الدول بني احلروب ونشوب ، االستقرار وعدم التوتر أسباب  من احلدود تلك اصبحت (1
  اجلوار دول بني التعاون حتقيق عدم (2
 والتطوير التنمية من عليها متنازًعا مناطق متثل اليت احلدودية املناطق حرمان (3

 ـ توجد العديد من االتفاقيات اخلاصة بتنظيم حركة الرعاه  على احلدود السياسي دلل 
 وضح / وجة الشبة واالختالف بني االيكواس واللجنة العربية العليا للتعاون االقتصادى 

 ما املقصود بــ االيكواس 
 1981سنغال فى أبريل اتفاقية بني موريتانيا وال (1)
 1998دولة عام 16االتفاقية بني جمموعة دول غرب إفريقيا )االيكواس( بني  (2)
 2003اتفاقية بني بوركينا فاسو والنيجر   (3)
 اللجنة العليا للتعاون االقتصادي بني موريتانيا ومالي. (4)
مجهورية اليمن على اجلانبيا معاهدة ترسيم احلدود السياسية بني اململكة العربية السعودية و  (5)

 احلدود
 قدم اقرتاحاتك وتوصياتك للمساهمة يف حل مشكلة الرعاه بني احلدود السياسية 
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  الرعاه حركة وحتديد الرعي وحيوان الرعاه بانتقال االتفاقيات عقد ـ:1
  الرعاه على والرسوم الضرائب ختفيض ـ:2
  الرعاه حركة على وتاثريها السكان ددع لزيادة بالنسبة احلدود طول على املفاوضات ـ:3

 

 
   االستعمار ومشكلة كشمري 

 ما نتائج / تقسيم بريطانيا لشبة القارة اهلندية على اساس ديين 
         مب تفسر :ـ حدوث مشكلة كشمري

 بتقسيم اهلند اىل قسمني رئيسيني الربيطاني  لعندما قام االحتال (1)
  باكستان مجهورية. ب                     اهلندوسية االغلبية وتضم اهلند مجهورية. أ              

 ترك االستعمار احلرية لكشمري حبيث تستقل او تنضم اىل إحدى الدولتني ) اهلند أو باكستان ( (2)
 االسالم لكن السلطة احلاكمة كانت هندوسية   اصبحت الديانة السائدة يف كشمري هى (3)
مل يرغب حاكم كشمري فى االنضمام الي اى من الدولتني يف البداية واثر ان يبقى بعيدا عن  (4)

 الصراع بني اهلند وباكستان 
اسرعت اهلند بالتدخل جبيوشها فى  حدث ثورة داخلية من املسلمني فى كشمري ضد اهلندوس (5)

 دخلت باكستان ملساعدة الشعبكشمري ملساعدته ت
 مشكلة الرعاة على احلدود ومزيادة السكان 

  الرعيوحرفة  السكانيالنمو 
 فحدثت زراعية مناطق الي الرعوية األراضي معظم وحتولت املراعي تقلصت السكانية لزيادة  نتيجة

 إفريقيا يف واملزارعني الرعاة بني املشاكل
  االوطان  التى تهدد أمناالستعمار واملشكالت  

ترك االستعمار العديد من املشكالت املزمنة اليت تهدد أمن االوطان  -/ أو من وجهة نظرك مب تفسر  
 ما العالقة بني االستعمار واملشكالت احلدودية                                         فى مستعمراته السابقة ؟

ومليلة ـ كشمري ـ النزاعات السياسية الناجتة )سبتة مشكالت سياسية )مشكالت احلدود السياسية .1
  عن حركة الرعاة على احلدود 

 مشكالت اقتصادية ذات بعد سياسي )تقسيم املياه ـ الصراع على املوارد الطبيعية ــ مصادر الطاقة ( .2
 مشكالت اجتماعية ذات بعد سياسي )اقليات ــ اهلجرة الشرعية والغري الشرعية (  .3

  االستعمار ومشكلة سبتة ومليلة ما العالقة بني
 من خالل دراستك وضح / دور اسبانيا يف وجود مشكلة سياسية بالوطن العربي 

 م، 1495م، ومليلة عام 1415احتلت اسبانيا سبتة عام  .1
 م  1956ووقعت املغرب بعد ذلك فريسة لالستعمار الفرنسي وقد استقلت اململكة املغربية عام  .2
  ان فى يد اإلسبان مل يتوقف املغرب عن مطالبته باملدينتنيبقيت املدينت .3
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موقف االمم املتحدة   مت عرض املغرب هذه املشكلة رمسيا على االمم املتحدة ة باعتبارهما أراضي  .4
جيب تصفية االستعمار منها ولكن اسبانيا رفضت وطالب جملس االمن من اسبانيا واملغرب تسوية 

  راخلالفات عن طريق احلوا
1.  

 
 ما النتائج املرتتبة على تأثري احلرب العاملية األوىل والثانية على خريطة العامل السياسية

 ما العالقة بني . احلرب العاملية األوىل والثانية على خريطة العامل السياسية 
  / ظلت خريطة العامل السياسية كما رمست بعد احلرب العاملية الثانية ماذا حيدث اذا

 دول حدود وعدلت دول، وظهرت دول اختفت .1
 إىل انقسمت واليت فى أملانيا جديدة مثال ما حدث عظمى قوى حملها إمرباطوريات وحل اختفت .2

 الغربية وأملانيا الشرقية أملانيا
  ل غرب إفريقياالتغريات املناخية اليت شهدتها دو

 ماذا حيدث اذا / مل تشهد دول غرب افريفيا عددا من التغريات املناخية 
    الزراعة ملناطق السكان هجرة  ـ:ب          احليوانات ماليني نفوق  ـ:أ ذلك عن نتج  

  الرعاة وهجرة الرعي حرفة أساسها سياسية مشكالت وجود ذلك على تريب
 اإلفريقية السافانا يمإقل فى السياسية احلدود رسم

 وتوزيعهم للقبائل مراعاة دون اإلقليم دول بني اإلفريقية السافانا إقليم يف  السياسية احلدود رسم 
 وجنوبه السودان مشال وبني السودان غرب حيدث ما مثل املشاكل من العديد    ذلك عن نتج مكانيا
 ً 

 
 االتيضوء هذه العبارة أجب على   يف"املشكالت السياسية فى معظمها أرث لالستعمار"  

  ياسية ما املقصود مبفهوم املشكلة الس:ـ 1
 )اهم حجج اسبابنا (  وضح أسباب متسك اسبانيا بالسيطرة على  مدينيت سبتة ومليلة:ـ 2
   سبتة ومليلة واقليم كشمري مشكليتوضح اهم مقرتحاتك حلل :ـ 3
  قارن بني موقف االمم املتحدة من مشكلة كشمري ومشكلة سبتة وميليلة :4

  متاسكه و شعبها استقرار ميس أو أراضيها على سيادتها ميس للدولة تهديد أي  مفهوم املشكلة السياسية ـ:1
   أسباب متسك اسبانيا بالسيطرة على  مدينيت سبتة ومليلة ـ:2
 ٪ 60 اإلسبان من املدينتني سكان نسبة أن(2                                التقادم ـ:1
 م1947 عام املتحدة االمم لدى املستقلة غري األراضي ضمن مسجلتني غري املدينتني ان كما ـ:3
 مقرتحاتي حلل مشكليت سبتة ومليلةـ :4  

 بني العالقات على حافظًا اإلجيابي واراحل طريق عن الطرفان بني مفاوضات اجراء عن ذلك يتم .1
 الدولتني

 االطراف من مقرب املفاوضات يف كوسيط ثالث عنصر دخول .2
  الطبيعية على املشكلة عن تقارير واعداد حمايدة دولية جلنة .3
  الدولية العدل حمكمة اىل القضية عرض يتم املفاوضات فشلت اذا .4
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 (من حل مشكلة كشمري م املتحدة األممقرتحاتي حلل مشكلة كشمري )موقف 
 وقف اطالق النار و جتريد كشمري من السالح .1
 سحب القوات املتحاربة اىل مواقعها قبل بدء القتال  .2
اجراء استفتاء حمايد حتت اشراف االمم لتقرير املصري على اساس اما االستقالل عن الدولتني او  .3

 االنضمام الحداهما
 تحدة من مشكلة كشمري ومشكلة سبتة وميليلة قارن بني موقف االمم امل

 املرتبية  على تدخل  االمم املتحدة  يف النزاع بني اهلند وباكستان يف كشمري النتائج ما
 وميليلة سبتة مشكلة من املتحدة االمم موقف كشمري مشكلة من املتحدة االمم موقف

 اهلند بني النزاع يف  املتحدة االمم  تدخلت ـ: اواًل
 كشمري يف كستانوبا
 وباكستان اهلند بني النزاع يف املتحدة األمم تدخلت 

 عن نتج النار اطالق خط أساس على كشمري وتقسيم
 حتت احدهما قسمني اىل كشمري تقسيم اىل ذلك

 سكان معظم كشمري ثلثي ويضم اهلندية اإلدارة
 باكستان لدولة وثلث كشمري

 املتحدة االمم مقرتحات ـ: ثانيًا 
 اطالق النار و جتريد كشمري من السالح وقف .1
سحب القوات املتحاربة اىل مواقعها قبل بدء  .2

 القتال 
اجراء استفتاء حمايد حتت اشراف االمم لتقرير  .3

املصري على اساس اما االستقالل عن الدولتني 
 او االنضمام الحداهما

 على رمسيا املشكلة هذه املغرب عرض مت  
 جيب أراضي بارهماباعت ة املتحدة االمم
 اسبانيا ولكن منها االستعمار تصفية
 اسبانيا من االمن جملس وطالب رفضت
 طريق عن اخلالفات تسوية واملغرب
  احلوار
 
 

 

 

1.  ً 
 من  ..........  أكثر األلفية الثالثة من الثانى لعقدا مطلع فى السياسية العامل خريطة ضمت .1

 ( 198   -200    -400  -  300)    دولة  
 )الفاتيكان دولة  -املانيا   -فرنسا     -بريطانيا  ( الدولية  مثل  .  كاملة العضوية باملنظمة غري  هناك  دول .2
 كل ما سبق  (  – التغري  املستمر   - السياسية    ) الثبات العامل خلريطة األساسية السمة- .3
 العامل السياسية مستقبل خريطة على تؤثر التى اجلغرافية من  العوامل .4

 (كل ما سبق -  الالجئنيمشكلة   –البنك  الدوىل  –)  العوملة 
 بريطانيا( -اسبانيا –امريكا  –مدينتى سبته ومليلة تابعتني اليوم اىل دولة .......   ) فرنسا  .5
 البوذيه( -املسيحية  -االسالم  – يةهلندوسالديانة السائدة فى كشمري هى ......    )ا .6
 البوذية ( -املسيحية  -االسالم  -ةهلندوسياالسلطة احلاكمة فى كشمري ...............   ) .7

الشيوعية الكتلة الرامسالية بزعامة الواليات املتحدة ظهرت فى بداية اخلمسينات يقابلها القوة  .8
 ايران( –روسيا  – السوفييتاالحتاد  –بقيادة                             ) الصني 

 اسبانيا( –ايطاليا  –بريطانيا  –) فرنسا   1495ومليلة  1415احتلت ........ سبتة عام  .1
 كل ما يلى  ما  عدا السياسية  العامل خريطة على احلدودية املشكالت أهم .2

  مصادر الطاقة  (  -حركة الرعاة على احلدود    -كشمري      - ومليلة )سبتة
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 قتصاديةاال املشكالت أهم من فهما والطاقة، املياه مشكلتا  تعد
 أثًرا هلما الن السياسى، البعد ذات االقتصادية املشكالت أهم من فهما والطاقة، املياه مشكلتا  تعد
  للدول السياسي السلوك على بالًغا

 . إنتاجه مجلة من%  10 بنحو سوى  الدولية التجارة يف الفحم يساهم ال
  السياسية يطةاخلر يف والبرتول الفحم من لكل السياسي االثر خيتلف/  دلل

 ( للفحم السياسي لألثر بالنسبة) للفحم املتقدمة الدول انتاج/  على املرتتبة النتائج ما
  فحم امزمة وليست االول املقام يف برتول امزمة الطاقة امزمة تعد ملاذا/  نظرك وجهة من

9 

 :ا حد ط ااى ............9
 :ا   ي  ..............10

 

10 
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قت املنتج الن الدول املتقدمة هي املستهلك األكرب للطاقة وهى يف نفس الو ـ: حمدود الفحم اثر
% فقط ومن ثم فإن أثره السياسي 10األول للفحم ولذلك ال يدخل منه يف التجارة الدولة سوى 

 حمدود
 نصف حبوالي يسهمان العامل يف الطاقة انتاج ثلثي بنحو يسهمان ـ: كبري الطبيعي والغاز  البرتول اثر

 العربي ليجواخل االوسط الشرق يف الثالث العامل دول من خاصة الدولية التجارة
           بينهما القاري الرصيف حتديد عند التونسي اللييب النزاع

        اللبيى البحري الرصيف مياه يف الطبيعي والغامز البرتول يظهر مل/  اذا حيدث ماذا
                                          اللييب القاري الرصيف يف مباشرة الشمال يف ليبيا يف البحري احلد اجته/  اذا حيدث ماذا

 الغاز حقول ظهور بعد الدولتني بني البحري الرصيف حتديد عند وتونس ليبيا بني القائم النزاع 
  يتمثل. والبرتول
 .الرصيف هذا مياه يف مباشرة الشمال إىل البحري احلد يتجه أن ---:ليبيا طالبت
  .تقريبًا درجة 45 مقدارها بزاوية شرقًا ينحرف حبري حبد ---:تونس طالبت
   الدول بني املياه مشكلة ظهور على تساعد عوامل  عدة هناك

 ؟ املياه مشكالت الدول من الكثري تواجه تفسر مب
 2017 اول دور         الدول بني املياه مشكالت حدوث/  تفسر مب

  قتصاديةاال املشكالت اهم من املياه مشكلة/  التالية العبارة يف رايك ما
  حالتني يف تظهر للدول السياسي السلوك على بالًغا أثًرا  هلا ألنها
 عند حتديد املياه اإلقليمية والدولية بني الدول على البحار واحمليطات. .1
 من مياه النهر الدولي وتقسيمها بني الدول اليت تشرتك فيه عند االستفادة .2

  الدولية االنهار على النزاع اسباب تعدد
  حقوق عدة يف الدول بني الدولية االنهار على النزاع يتمثل ـ: العبارة صحة على برهن

  حقوق عدة يف الدول بني الدولية االنهار على النزاع يتمثل ـ:
 حق املالحة  .1
 حق توزيع املياه او اقتسام مياه النهر  .2
 حق صيد االمساك  .3
 حق توليد الكهرباء على طول اجملرى  .4

 مجة؟ اقتصادية مشكالت اليوم العامل يواجه
الفقر واجلوع واجلفاف واملياه والطاقة والتخلف يف بعض : مجة اقتصادية مشكالت اليوم العامل يواجه

 األقطار اآلسيوية واألفريقية وأمريكا الالتينية . 
 الدولية االنهار خبصوص وباريس برشلونة  معاهدة اهمية

  االنهار يف املالحة تنظيم بشأن الدولية االتفاقيات من دالعدي تظهر مل/  اذا حيدث ماذا
  الدولية االنهار استغالل أجل من الدول بني ومعاهدات اتفاقيات وجود/   نتائج ما

 للمالحة االتفاق  كالهما  حرية املالحة يف األنهــار الدولية باألجزاء الصاحلة منه
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  االقتصادية املشكالت مواجهة اجل من العامل دول تعاون ـ: اذا حيدث ماذا
سوف يتم حل مجيع املشكالت االقتصادية التى يعانى منها العامل وخاصة دول العامل النامى ودول   

 مثل الفقر واجلوع واجلفاف واملياه والطاقة والتخلف الالتينيةامريكا 
  العامل دول على باالنتظام مومزعة الطبيعية املوارد تومزعت ـ: اذا حيدث ماذا

 مل حتدث صراعات بني دول العامل للحصول على املوارد الطبيعية  .1
 مل تتأثر العالقات بني دول العامل بسبب مصادر الطاقة  .2
 مل حيدث الصراع يف الشرق االوسط   .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االقتصادية املشكالت ملواجهة الدولي بالتعاون تهتم دولية مؤسسات توجد /  دلل
  منهما كل ودور االقتصادية املشكالت ملواجهة الدولي بالتعاون املهتمة الدولية املنظمات حدد
 : التالية واهليئات املنظمات مهام حدد

 ـالصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة ـ الدولي التجارة مركز ـوالتعمري لإلنشاء الدولي البنك 
 الدولي النقد صندوق ـFAO الدولية والزراعة األغذية منظمة

 : من خالل برنامج األمم املتحدة للتنمية.منظمة األمم املتحدة .1
 : وهو عبارة عن املؤسسة نقدية دولية بهدف تنظيم القضايا النقدية الدولية صندوق النقد الدولي .2
 : بهدف مساعدة الدول علي متويل استثماراتها ألغراض إنتاجية .البنك الدولي لإلنشاء والتعمري .3
 ير التعاون الدولي.: أحد األجهزة التابعة لألمم املتحدة ، ويهدف إلي تطومركز التجارة الدولي .4
 تكرس جهودها للتنمية الصناعية يف الدول النامية . منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية .5
 تهدف إلي رفع مستوي التغذية وحتسني كفاءة اإلنتاج :FAOمنظمة األغذية والزراعة الدولية  .6

 والعناية بالريف بصفة خاصة
 

 األنهار الدولية  األنهار احمللية 
 ذ اين   ايم  جي ى من من اه إىل مي ه يف   ي  أ  

 اخل اود   ايسا سا  يد ي   احدة. يميك  ع 
 ةظ   مش ل  سا سا   اخلا  خ ص 

 أمثلة :- - - 

  ن  ايسني يف ف نس 

  ى األن  ر ايتى جت ى عرب اود   ايسا سا  ا أ:
  .ياد  من ايااد ل مثل ن   اينال

سد ةفيل  ني ٍّايد ل،  تتم   ى األن  ر  ب:ا
 اخت ذ   كحد ٍّسا سي  ان   ، 

مثل ن   اي اتن   ن  تث ر اينزاع  ني ايد ل على 
ة سام خط اود   ايسا سا  مع إحدى ضفتى 

  ى أ  س عهاين   أ  مع استس ه سعح اجمل
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  الدولية والصراعات الطاقة مصادر بني العالقة مع

 . الدولية الصراعات يف بارمزًا دورًا الطاقة مصادر لعبت. / دلل
 .   الثانية العاملية احلرب مسار يف واضحًا دورًا للبرتول كان//  دلل

 امزهر 2017 اول دور        الثانية العاملية احلرب مسار تغري يف البرتول دور وضح 
                                                                                                                                                          2017 ع ث   اول دور   الصراع حوهلا يدور اليت املوارد أهم من الطاقة موارد  ـ: دلل  

لعبت دورًا بارزًا يف الصراعات الدولية خاصة منذ احلرب العاملية الثانية بني أملانيا من ناحية  .1
 واحللفاء من ناحية أخرى.

لعب البرتول دورًا يف مسار احلرب ويف اجتاه القوات املتصارعة حنو السيطرة على منابعه حيث  .2
 احلصول على برتول تلك البالد. اندفعت اجليوش األملانية حنو القوقاز أماًل يف

  الدولية والعالقات البرتول بني العالقة ما
  األوسط الشرق يف والصراع البرتول بني العالقة ما

 ؟ األول املقام يف برتول أمزمة هي الطاقة أمزمة ---: تفسر مب
 للعالقات الدولية هما  أزمة الطاقة هى أزمة برتول يف املقام األول وظهرت آثاره الدولية يف جمالني رئيسيني

 ( العالقات الدولية بني الدول الغربية وبعضها.1
 ( العالقات بني الدول الغربية والدول النامية.2

حيث رفعت مصادر الطاقة خاصة البرتول والغاز الطبيعي من شأن دول العامل الثالث فالصراع العاملي 
ية للدول على املسرح العاملي. ليس أدل على على وراء الكثري من األزمات الدولية واملواقف السياس

 ذلك من الصراع يف منطقة الشرق األوسط وعليه
 

 

                                                                                                     (                         خطأ.         )  العامل خريطة على منتظم بشكل مومزعة الطبيعية املوارد
املوارد الطبيعية بطبيعتها غري موزعة بإنتظام على خريطة العامل وخاصة املوارد املعدنية وموارد 

وارد بكثرة. مناطق تندر فيها املوارد فهى جمال للصراع الطاقة حيث : مناطق تتوافر فيها هذه امل
 بني الدول من أجل احلصول على هذه املوارد خاصة املوارد غري املتجددة.

 (صح)         درجة 52 ثم درجة 26 بزواية وتونس ليبيا بني البحرى السياسي احلد اجتاه
  ل التونسيوتغري اجتاه خط الساح يرجع ذلك إىل وجود اجلزر التونســية 

 الرصيف مياه فى االقتصادية تونس مبصاحل اضر م 1982 عام الدولية العدل حمكمة حكم
 (خطأ)     ( ) ليبيا مع القارى

  وليبيا تونس بني النزاع يف الدولية العدل حمكمة حكم/  على املرتتبة النتائج ما
 تونس بني بحرىال احلد يسري بان الدولية العدل حمكمة حكم صدر ـ: اذا حيدث ماذا

  ليبيا لصاحل  االجابة عكس"  مباشرة القاري الرصيف مشال وليبيا
 غاز الطبيعيالن حكم حمكمة العدل الدولية جعل لتونس حقوق اساسية فى حقول البرتول وال
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 مهام منظمة االمم األغدية والزراعية الدولية مهام منظمة االمم املتحدة للتنمية الصناعية
تكرس جهودها للتنمية الصناعية يف الدول 

 النامية
 تهدف اىل رفع مستوى التغذية 

 حتسني كفاءة اإلنتاج والعناية بالريف بصفة خاصة
 
 

 

 البنك الدولي لألنشاء و التعمري مهام مركز التجارة الدولي
أحد األجهزة التابعة لألمم املتحدة ويهدف إىل 

 تطوير التعاون الدولي
أنش  هذا املصرف بهدف مساعدة الدول على 

 متويل استثماراتها ألغراض إنتاجية
 
 

 اليورانيوم ( -الغاز الطبيعي  -البرتول  - الفحم % من التجارة الدولية للطاقة.  )10يساهم... بنحو :ـ 1
 سيسيب (                                                                              امل  -السني   -الدانوب   - الراين . يعد نهر ....    يف فرنسا من أمثلة األنهار احمللية . )2
 . يفصل مضيق هرمز بني ...  ..........3
 جزيرة سومطرة  و سنغافورة ( - إيران و عمان -الصومال و جيبوتي  -) املغرب و إسبانيا    
 لصومال و جيبوتي من ناحية أخرى .     :ـ يفصل مضيق ......... بني اليمن من ناحية و ا4

 جبل طارق ( -ملقا  - باب املندب -) هرمز                                                     
       جبل طارق (                                         -ملقا  -باب املندب  -يفصل مضيق ........ بني املغرب و إسبانيا .   ) هرمز :ـ 5
 صقلية (   - جبل طارق -باب املندب  -يفصل مضيق ........ بني إيطاليا و تونس .   ) هرمز :ـ 6
 اليورانيوم (                            -الغاز الطبيعي  -الفحم  -% من انتاج الطاقة يف العامل .) البرتول 26يساهم... بنحو :ـ 7
 حو ثلثي انتاج الطاقة يف العامل .  يساهم كل من ...... و .... بن: 8    

 البرتول و اليورانيوم ( -البرتول و الفحم  - البرتول و الغاز الطبيعي)                             
 يساهم كل من ...... و...... بنحو نصف التجارة الدولية للطاقة .   :ـ 9

 البرتول واليورانيوم ( - البرتول و الغاز الطبيعي -) البرتول و الفحم                                     
م  واتفقا على .... يف  1921م   و اتفاقية برشلونة عام 1856مت توقيع معاهدة باريس عام  ::ـ 10

 األنهار الدولية خاصة يف األجزاء الصاحلة منها.
 اقتسام املياه ( -كهرباء توليد ال -حرية التصدير  - حرية املالحة)                                 

 
 السني ( -املسيسيب  - النيل -.يعد نهر .......... من أمثلة األنهار الدولية.    ) الكونغو 11
 
 
 
 
 

 اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :         
 

مهام منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية ومهام منظمة االمم األغدية / قارن بين  

 عية الدوليةوالزرا

 

 البنك الدولي لألنشاء و التعميرومهام  ركز التجارة الدوليممهام / قارن بين  
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 األكثرية جمتمع فى مثيالتها عن ختتلف خصائص ذات العدد قليلة بشرية جمموعات ياتاالقل
  مالحمها داخله من وتشكلت الدولة داخل االقلية فيه عاشت مكان وطن االقلية 

 يأويه الذى الوطن داخل أو خارج للهجرة إرادته رغم اإلنسان تعرض تعين اهلجرة اجبارية 
 اتباع دون للدول الرســمية املنافذ غري من أخــرى إىل دولة من شــخص انتقــال اهلجرة الغري  شرعية 

 الدول بني األشخاص انتقال تنظم التى القانونية الطــرق
  

 

  نقية ساللة ذو واحد شعب هناك يعد مل ـ: تفسر مب
  العامل دول معظم يف األقليات وجود/  اآلتية العبارات صحة على برهن

  بسبب  حركة السكان منذ فجر التاريخ عرب األوطان واألقاليم والقارات ادت  اختالط السكان 
  مل يعد هناك شعب نقي ، حيث اكتســب كل شــعب دماء جديدة وعناصر جنسية وقومية وثقافية

 وافدة على هذا الشعب ، وبالتالي تضم غالبية الدول أقليات
  االجبـــــــارية اهلجرة حدوث ـ: تفسر مب
 (  االجبارية اهلجرة) القسرية اهلجرة دوافع تتعد/  تفسر مب

  االجبارية واهلجرة املسلحة والنزاعات الصراعات بني العالقة ما
 كالفيضانات أو الزالزل، الطبيعية الكوارث حدوث .1
إلي أماكن أخـري بسـبب إنشـاء    كتهجري أهالي النوبة من منطقتهم جنوب أسوان _: قومية دوافع .2

 السد العالي. 
احلروب األهلية(. األمــر الذى يضطر )  حمليــة أو دولية ســواء مسلحة ونزاعات صراعات ـ:3

 الالجئون«بعض الســكان إىل اهلجرة القســرية إىل دول اجلوار حتى حتريرها وهو ماُ يطلق عليهم 
ني فى فلســطني األمر الذى يرتتب عليه تهجري الفلسطينيني الصراع بني اليهود والفلســطيني ذلك امثلة

 قسرا إىل خارج وطنهم
 القومية لغتها اســتخدام فى األقليات حبرية لالعرتاف الدول بعض تلجأ ـ: تفسر مب

  اللغوية األقليات من العراق وموقف ايطاليا موقف قارن
  ،كاألكراد فى شــمال العراق فى الوقت خوفا من مطالبة تلك األقليات باالستقالل عن الدولة

 احلاىل، 
  لكن بعض الدول متنع اســتخدام األقليــات للغاتها كما هو احلــال فى إيطاليا؛ حيث ترفض

 اســتخدام، األقلية النمساوية للغتها، وتلزمها باستخدام اللغة اإليطالية فى مجيع جماالت احلياة
 للدولة تهديد منبع شرعية  الغري اهلجرة يعد/  تفسر مب

  االمنية والتهديدات شرعية  الغري اهلجرة بني العالقة ما
 1  يعد منبــع تهديد، فهو مرتبط دائمــا بأشــكال خمتلفة من اجلرميــة املنظمة، :ـ 
 2ـ كما تســهل للمنظمات اإلجراميــة والعصابات املعادية بالتوغــل إىل داخل البالد أو العكس: 
 3ضافة لتنامــي الصراعات القبلية الطائفية بني املهاجرين:ـ باال 
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 للمجتمع االجتماعي اجلانب على سلبيا الشرعية الغري اهلجرة توثر
 مهددة بذلك مواطين الدولة أو املنطقة  (السكانى) اختالل يف التوازن 
 أن تعدد اجلنســيات ينتج عنه انتشار بعض العادات املخالفة لقيم اجملتمع 
  انتشارًا الدول انواع اقل ةاللغوي االقليات تعد/  تفسر مب

  َالن تعد اللغة أهم عناصر تكون القوميات فى العامل أى الوعاء الثقافى لألمم، وحترص كل
 دولة فى العامل أن يسود فيها لغة رمسية واحدة، 

 
 

 ( لالقليات بالنسبة) ويوغسالفيا السابق السوفييت االحتاد تفكك/  نتائج ما
وداخلها قوميات )أقليات( كانت تشكل االحتاد السوفيتى السابق ، كما أن باقي :ـ االحتادية سياور

 انفصلت بها أقلية روسيةالدول اليت 
 ألبانية.   البوسنة واهلرسك بها أقليات صربية وكرواتية يف مقدونيا وصربيا :ـ أقليات:ـ  يوغسالفيا 

 السكان من فئه ضد  ميارس الذى والعرقي والديين السياسي االضطهاد
  األمــر الذى يضطر بعض الســكان إىل اهلجرة القســرية إىل دول اجلوار حتى حتريرها وهو ما

 الالجئون«ُيطلق عليهم 
  والفلســطينيني فى فلســطني األمر الذى يرتتب عليه تهجري امثلة ذلك الصراع بني اليهود

 الفلسطينيني قسرا إىل خارج وطنهم
  أفريقيا جنوب ودولة االمريكية املتحدة الواليات من كل يف االقليات وجود
 مشاكل متعلقة باألقليات ، وكان أشــهرها قضية التفرقة العنصرية واليت تعد من  ادى اىل ظهور

 التمييز الذى تتعرض له أقليــة أبشــع صور
 وسياسية  املدنية فى كال من الدولتان على حبقوقهم صول الزنوجانتهى الوضع حب 

  شرعية الغري اهلجرة ظاهرة حدوث
   العشرين القرن نهاية شرعية الغري اهلجرة أعداد مزيادة/  على املرتتبة النتائج ما

 واجتماعية االقتصادية الظروف للتدهور نتيجة 20 القرن يةنها يف الشرعية الغري اهلجرة ظاهرة ارتفاع
  واالمنية

  متثل التى اجملتمع على لالنعكاسات نظرًا الدول معظم يشغل هاجسًا متتل الظاهرة هذة اصبحت 

 يؤثر ســلبيا على التنمية االقتصادية تؤدي إىل ســوق العمل غري الشرعي مما يؤثر سلبا  ـ: اقتصاديا
 ى العاملة احملليةعلى االيد

 يعد منبــع تهديد، فهو مرتبط دائمــا بأشــكال خمتلفة من اجلرميــة املنظمة ـ: وسياسي امنى 
 تســهل للمنظمات اإلجراميــة والعصابات املعادية بالتوغــل إىل داخل البالد أو العكس 
 ة أو املنطقة مهددة بذلك مواطين الدول (السكانى) اختالل يف التوازن  ـ:اجتماعي 
 نقل األوبئة واألمراض الفتاكة سريعة االنتشار مما يشكل تهديداـ : صحى 

  1948 االنسان حلقوق العاملي االعالن صدور على املرتبية النتائج ما
ق االقليات  املدنية والسياسية واالقتصادية واصبح هناك اهتمام بقضية التمييز بني البشر وحبق .1

 افية،واالجتماعية والثق
  وشعائرهم ولغتهمالتمتع بثقافتهم  ت من عدم قيام الدول حبرمان االقليا .2
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   الشرقية تيمور مشكلة حدوث/  تفسر مب ما
 ( اسبانيا يف الباسك او) اندونيسيا يف الشرقية تيمور سكان متركز/  على املرتتبة النتائج
اصبحت متثل   اطراف الدولة نتج ذلك ا يفسكان تيمور الشرقية يف اندونيسي ز اقلية من متركبسبب 

 خطر على الدولة واستقرارها  وزادت مطالبها باالستقالل عن  الدولة 
 

 
  العامل يف االقليات حبقوق واملنظمات الدول من كثري تهتم  ـ:دلل

  العامل يف االقليات حبقوق واملنظمات الدول اهتمت كيف/  وضح
  االقليات حقوق عن تدافع اليت اجلهات وضح

  اهتمت منظمة األمم املتحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بقضية التمييز بني البشر وحبقوقهم
 املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 به نص يعا ج حقوق األقليات داخل كل دولة ،بعد التمييز بني أفراد يف  دستور كل دول العامل يوجد 
 .الدولة الواحدة علي أساس من اللون أو الدين أو اللغة

  االخرية السنوات يف شرعية غري اهلجرة ثو حد ـ  :   الشخصى رايك ما/ العبارة صحة ايد
 ( احلاىل الوقت يف شرعية غري هجرة اخلليج دول تشهد) العبارة خطأ او صحة حدد

  شهدت ظاهرة اهلجرة غري الشرعية ارتفاعا ملحوًظا مع نهاية القرن العشرين وأوائل القرن احلادي :ـ
 والعشــرين نتيجة تدهور الظروف االقتصادية واالجتماعية واألمنية  مثال 

  األوربيوخاصة األفارقة إىل االحتاد  النامياهلجرة من العالــم ، 
 داد غفرية من جنوب شرق آسيا إىل  دول اخلليج:ـ  هجرة أع 

 متعددة أشكاال تأخذ اليت االجتماعية احلركات من العديد الدولي السياسي املسرح علي يوجد/ دلل
  االجتماعية املشكالت من العديد ظهور/  على املرتبية النتائج ما

  الدوىل السياسي املسرح على االجتماعية احلركات اهم وضح
 ك اىل ظهور العديد من  احلركات القومية االنفصالية ، واحلركات املناهضة للتفرقة العنصرية ادى ذل

 ، واليت تبحث عن حقوق األقليات ، واليت تدعو إلي العدالة االجتماعية وحقوق االنسان 
  

 

 
 (صح العبارة)                                      العامل يف القوميات تكوين عناصر اهم من اللغة تعد

 ، أى الوعاء الثقافى لألمم، وحترص كل دولة فى العامل أن يسود فيها لغة رمسية واحدة

 (خطأ العبارة)                                االحوال كل يف سياسية مشكلة الساللة أو العرق ميثل 
 (صح العبارة)                                        ذاته حد يف سياسية مشكلة الساللة او العرق ميثل ال

إال حينما تظهر مشكلة التمييز العنصري بني إفراد وشعب دولة  ال ميثل العرق أو سالله مشكلة سياسية 
 معينة

 (صح العبارة)                            التمييز صور أبشع من العنصرية التفرقة قضية تعد 
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  تعد قضية التفرقة العنصرية من أبشع صور التمييز الذي تتعرض له أقلية بسبب العرق أو اللون أو
 الدين 

 
 
 

 الدولة وقوة لألقلية اجلغرايف التومزيع بني العالقة ما
  اجلغرايف االنتشار حسب االقلية تأثري خيتلف ـ: العبارة خطأ او صحة حدد
  الدولة يف ما مكان يف جغرافيا مركزة االقلية كانت/  اذا حيدث ماذا

  الدولة استقرار على لألقلية اجلغرايف التومزيع يوثر كيف/  وضح
 الدولة يف ما مكان يف جغرافيا مركزة اقلية الدولة أحناء يف ومبعثرة منتشرة األقلية

وسط األغلبية يكون تأثريها حمدودا أو 
حتى معدوما ، خاصة يف حالة مطالبتها 

 باالنفصال عن الدولة األم.  

ال سيما لو كان علي أطراف الدولة، هنا تكون 
مطالبتها خطرا علي استقرار الدولة، خاصة لو كانت 

 ورة تشجع هذه األقلية يف مطالبها ، هناك قوي جما
إلباسك يف اسبانيا، سكان تيمور الشرقية يف : ذلك مثال

 إندونيسيا
 الدولة واستقرار االقلية وطن بني العالقة ما ـ: س

 الدولة اطراف على لألقلية وطن هناك كان/  اذا حيدث ماذا
 ة عاشت فيه وتشــكلت داخله تكون األقلية مثرية ملشكالت سياســية حال وجود وطن لألقلي

 مالحمها خاصة إذا كان هذا الوطن على أطــراف الدولة،
  مثال ذلك األكراد على أطــراف الدول التى يتوزعون عليها )إيران والعراق وسوريا وتركيا 

  الدولة واستقرار االقلية بها يتميز اليت اخلصائص  بني عالقة ما ـ:س
   االغلبية عن االقلية متيز ائصخص هناك كان/  اذا حيدث ماذا
  للدولة السياسي التماسك على لألقلية القومية اخلصائص توثر قد/  دلل

  اللغة أو الدين أو العرق،  يفيقصــد بها الصفات اخلاصة اليت متيــز األقلية عن األغلبية وقد يكون هذا
 وبالطبع 

  يزها عن األغلبية خاصة وقت األزمات، وتكون مت اليتفإن األقلية تســتميت فى الدفاع عن هويتها
 مطالبها إما االنفصال عن الدولة األم أو احلصول على حقوق

 الدولة واستقرار االقتصادية وقوتها االقلية حجم بني العالقة ما ـ:س
  الدولة داخل االقتصادية وقوتها االقلية حجم مزاد كان/  اذا حيدث ماذا

 تثريها األقلية على حجمها من جمموع الســكان وقوتهــم  اليتسية يتوقف أثر املشــكالت السيا
 االقتصادية، 

  فقــد كان البيض فى دولة جنوب إفريقيا أقلية، لكنهم يسيطرون على حواىل ثالثة أرباع اقتصاد
 ٌالدولة، وما زال جزء كبري من اقتصاد الدولة فى أيديهم

  االقتصادية لتنميةوا الشرعية الغري اهلجرة/  بني العالقة ما
 ( الدولة اقتصاد يف سلبًا يوثر الشرعيني غري املهاجرين أعداد مزيادة)  العبارة خطا او صحة على برهن

 يؤثر ســلبيا على التنمية االقتصادية، حيث أصبحوا يشــكلون أيدي عاملة رخيصة 
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 ل غري الشرعي مما يؤثر سلبا ـ وجود اعداد من املهاجرين بطريقة غري شرعية و تؤدي إىل ســوق العم
 على االيدى العاملة احمللية

 اول دور  2017 االقليات حبقوق واملنظمات الدول تهتم مل/ اذا حيدث ماذا
  األغلبية حقوق نفس االقلية تأخذ مل/  اذا حيدث ماذا

  والقومية والعرقيةالدينية واللغوية  بأنواعهاسوف تزيد مشاكل االقليات يف العامل 
   يودى ذلك اىل عدم استقرار الدول 

 
 
 . العامل مستوي على انتشارًا األقليات أنواع أقل........  األقليات تعترب .1

 ( اللغوية - القومية - الدينية - العرقية) 
 . إيران و تركيا داخل.......  أقليات وجد .2

 ( ألبانية - ةكردي - كرواتية - صربية) 
 ....... لألقليات منوذج الروسية األقليات تعد .3

 ( العرقية - اللغوية - الدينية - القومية )
 .... مشكلة تظهر حينما إال سياسية مشكلة الساللة أو العرق ميثل ال .4

 ( اللغات تعدد - العنصري التمييز - املرض - الفقر) 
 ... على األقلية تثريها اليت السياسية القالقل أثر يتوقف .5

 (  سبق ما كل - األقلية وطن - قوتها و األقلية حجم - اجلغرايف توزيعهم) 
 . عرقية أقلية اجلديد العامل يف..........  يعد.  .6

 (  الروس - املغولي اجلنس - البيض - الزنوج) 
 . عرقية أقلية إفريقيا جنوب يف............  عدت .7

 (احلمر اهلنود - الروس -الزنوج - القوقازيون البيض) 
 ........... من غفرية بأعداد شرعية غري هجرة العربي  اخلليج دول شهد .8
 ( الربازيل شرق جنوب - أسرتاليا شرق جنوب - آسيا شرق جنوب - أوروبا شرق جنوب)
 .......... إىل األفارقة هجرة الشرعية غري اهلجرة أمثلة من .9

 ( تونس - املغرب - األوروبي االحتاد - مصر) 
 
 

 
 شرعية الغري اهلجرة ظاهرة على القضاء

  منع دخول االشخاص غري مرغوب فيهم خشية تهديد       رمسية الغريتشديد الرقابة على املنافذ
 للبالد  التماسك القومى

  رفع املستوى االجتماعى واالقتصادى والصحى واالمنى للدول النامية 
 تفعيل القوانني على املهاجرين بطرق غري شرعية 
 توفري فرص العمل االسراع يف اقامة العديد من املشروعات لل 

 اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين :         
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1.  
2.  

 
 اهلجرة الغري شرعية االجبارية اهلجرة 
  قهرية لألسباب نتيجة مكان اىل مكان من انتقال عملية كالهما الشبة 
االختال

 ف 
تعين تعرض اإلنسان رغم إرادته  .1

للهجرة خارج أو داخل الوطن 
 الذى يأويه

  بسبب لألسباب حتدث ـ:2
 كوارث الطبيعية، 
 قومية دوافع  
 مسلحة ونزاعات صراعات  

 إىل دولة من شــخص انتقــال :1
 للدول الرســمية املنافذ غري من أخــرى
 تنظم التى القانوينة الطــرق اتباع دون
 الدول بني األشخاص انتقال

 واجتماعية اقتصادية لألسباب حتدث ـ:2
   منيةواال

 افريقيا جنوب دولة االمريكية املتحدة الواليات فى الزنوج ضد العنصرية التفرقة بني واالختالف الشبة أوجه
      افريقيا جنوب دولة عن  االمريكية املتحدة الواليات يف العنصرية التفرقة اختالف خطأ او صح على برهن
التفرقة العنصرية فى الواليات  

 املتحدة االمريكية
 التفرقة العنصرية فى دولة جنوب افريقيا

 الزنوج ضد العنصري التفرقة متارس الشبة  
  

 االختالف 
متارس االغلبية التفرقة  .1

العنصرية ضد االقلية من 
 الزنوج

 الزنوج والبيض مهاجرين  .2
الزنوج هم االقلية والبيض  .3

 هم  االغلبية 

متارس االقلية من البيض التفرقة  .1
 ية ضد االغلبية من الزنوجالعنصر

ـ الزنوج  هم االغلبية واصحاب  .2
 االرض والبيض هم املهاجرين 

الزنوج هم االغلبية والبيض هم  .3
 االقلية

 


