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 اجلغرافيا السياسيةاشهر من كتب ىف  
 موضوعات: 5 يفوحدد عناصرها  الدولة املثالية ة (مؤلفة ) السياستناول ◀

احلدود  –اجليش  –العاصمة  –مواردها االقتصادية  –) عدد سكان الدولة 
 السياسية(

 –مواردها االقتصادية  –سكاهنا  )عدد قوة الدولة او ضعفها ىفمدى حدد ◀
 العالقة بينهما (

 انقش احلدود احملصنة ◀     املناخ عليها  وأتثري اجلغرايفاهتم مبوقع الدولة ◀
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 من ابرز املفكرين املسلمني 
 ) مقدمة التاريخ ( مقدمته الشهريةىف  اجلغرايفاضاف للفكر ◀
وهم أهم ظاهرتني يف  واملدينة القبيلةركز فيها على اهم ظاهرتني سياسيتني مها ◀

 العامل السياسي ابلعامل العريب حينذاك
 وهىى عرف ابسم دورة حياة الدولة وضع االطار العام الذ◀
 االضمحالل( –النضج  –الثبات  – النشأة) 

 حتدث عن عوامل قيام الدولة و سقوطها
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 ) ابو اجلغرافيا السياسية (لعلم اجلغرافيا السياسية  احلقيقييعترب املؤسس 
 كان امليالد احلقيقي للجغرافيا السياسية على يده  -
 لف علمي عن اجلغرافيا السياسيةوضع أول مؤ   -
  الوفاة ( –النمو  –) امليالد اعترب الدولة كائن حي تنطبق عليه قوانني   -

 وبذلك تشابهت أفكار بن خلدون مع فريدريك راتزلالحظ اي ضواناي : 
 نتيجة الصراعات بني الدولوضح أن اخلريطة السياسية للعامل تشكلت   -
 ألملانيا على حساب الدول اجملاورةوسع االستعماري أثرت أفكاره كثريا ىف الت  -
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و يعىن ،  يد العامل السويدى رودلف كلنيأتسس مفهوم اجليوبولتيك على 
 مهاالدولة تستخدم قوهتا لتحقيق هدفني جغرايف ، و أن دراسة الدولة كعضو 

 الدولة تلك شعب بني واالنسجام الوحدة حتقيق أي:  داخلي هدف  
 [ اجليوبولتيك مفهوم عن تعبريا   األكثر هو]: خارجي دفه
 لتربير وذلك اجلريان حساب على والتوسع للنمو قابلة الدولة حدود أن

 االستعماري والغزو االستيالء
 جغرافيا االنتخاب مفهوم   على يدهظهر  ◀ سيجفريد أندريه

 

  أسئلة متوقعة

 مساحة الدولةعن أسئلة 

 

 (احلرب وقت و السلم وقت)  الدولة قوة يف الكبرية لمساحةل االجيابية االثار
 املعدنية كما املوارد يف تنوعا يعىن والذى اجليولوجي الرتكيب يف التنوع احتمالية من تزيد-0
 االحتادية روسيا*      االمريكية املتحدة ياتالوال*   الصني * مثل: بدول احلال هو
 بالعمق الدفاع نظرية تتبىن ان للدولة تتيح-6
 السكان من كبريا عددا تضم ان على االقتصادية االمكانيات ظل يف تساعد-3

 االقتصادية املوارد هذه استغالل ميكنهم الذين
 املهدد املناطق عن وسكاهنا مصانعها ابعاد فرصة احلرب وقت للدولة تتيح -4

 امنة مناطق اىل ابلعدوان
 لةالدو قوة ىف الكبرية للمساحة السلبية االثار
  لــــــ كبرية وامكانيات جهوداىل  منها حتتاج للدولة الكبرية املساحة

 االطراف املرتامية اجزائها على والسيطرة ومحايتها تطويرها* 
  الدولة قوة يف الصغرية للمساحة االجيابية االثار
 من احلكومة للدولة الصغرية املساحة متكن
 وتطويرها الدولة اجزاء مجيع تنمية -6           بسهولة وادارهتا الدولة ضبط -0

 الدولة قوة ىف الصغرية للمساحة السلبية االثار
 : مثل احلرب حالة يف عليها والسيطرة اخرتاقها سهولة
 الثانية العاملية احلرب اثناء وبلجيكا هولندا على املانيا سيطرة 
 م 0991 عام الكويت على العراق سيطرة 
 واالعاصري كالزالزل هلا تعرضت ما اذا الطبيعية ثبالكوار أتثرا اكثر وتكون 
 

 ) العبارة صحيحة ( بالكيلومرتات سأهمية الدولة ال تقاصح أو خطأ : 
 مساحة الدولةحيث توجد عدة عوامل تؤثر يف أهمية 

  حجم املوارد وتنوعها   (0
 الدولة يفالنظم االقتصادية والسياسية السائدة  (6
 ية على استغالل املوارد  قدرة السكان العلمية والتكنولوج (3
   املوارد مع يتناسب مبا وتوزيعهم السكان عدد (4
 .الدولة أرجاء بكافة االتصال سهولة (5
 صحيحة ( )العبارةالدوليةتلعب مساحة الدولة دورا مهما يف عالقتها  خطأ:صح أو  

بكل ما حتمله املساحة من إمكانيات  كروسيا االحتاديةفدولة ذات مساحة عمالقة * 
 مثل دولة الفاتيكان عالقاتها الدولية عن دولة قزميه املساحةيف لف بالتأكيد ختت

 السكانياحلجم عن أسئلة 

 

  الدولية العالقات فى و الوزن االقتصادى ىالسكان احلجم يؤثر:  دلل  
 بعد األمن جملس يف دائما مقعدا احتلت السكاني الصني بوزن دولة جند حيث

 ذات الصني تكن ومل املتحدة، األمم أجهزة أهم يعد لذيوا الثانية العاملية احلرب
  سكانها حجم إال حينها املقعد هذا لشغل يؤهلها عسكري أو اقتصادي ثقل

 (العامل سكان ربع من قليال اقل)
 الكربى القوى ختشاها الدولية، العالقات مسرح على أساسًيا العًبا الصني أصبحت

 اجملاالت كافة يف معها دولية عالقات امةإق على الوقت نفس يف وتتسابق األخرى
 .العسكرية قدراتها وتطوير االقتصادي لتقدمها نتيجة

 السكاين الكبري احلجم مميزاتتتعدد 
 .والصيين األمريكي كاجليش ضخمة عسكرية جيوش إعداد-0
 القطاعات خمتلف يف عاملة بشرية قوى توفري-6
  اجملاالت خمتلف يف املبدعني ظهور فرص تتيح-3

 .للسكان الغذاء توفري صعوبة-0    م (6102) ازهر   للسكان الكبري احلجم سلبيات
 .االنفصالية التمرد حركات ظهور-3            .واحلماية األمن توفري صعوبة-6

 ما النتائج السلبية املرتتبة على  احلجم الصغري لسكان الدولة
 األجنبية لةالعام األيدي على واالعتماد العاملة القوى يف نقص(0
 ارضها على اجملودة املواد كل استغالل على الدولة قدرة عدم(6
  الكربى، الدول مع والعسكرية السياسية التحالفات عقد إىل اللجوء(3

 العربي اخلليج دول به تقوم ما ذلك أمثلة ومن
   االقتصادي التكتل يضمها اليت للدول املناسب السكاين أمهية احلجممب تفسر 

 االقتصادية األنشطة قيام علي تشجع التكتل دول بني سوق وجود ضمان(0
 تعد اليت و التكتل يف الدول موارد استغالل علي قادرا يكون العمالة من حجم وجود(6

 من عالية درجة علي العمالة كانت خاصة لوو التكتل دول كل يف أساسي عنصر
 .التكتل دول بني اإلنتاجي والتخصص املهارة

 كانيالرتكيب السأسئلة 

 

 ضعفها أو الدولة قوة عوامل أحد األعمار فئات حسب للسكان العمرى التركيب يعد: دلل
 

 اليتفالدول  .0
 اـــترتفع فيه

وكبار السن  نسبة األطفال دون سن اخلامسة عشرة
 ، معدل اإلعالةارتفاع  يفيسبب هلا مشكلة 

 اليت لأما الدو .6
 ترتفع فيها

 لقوى العاملةأساس ا فذلك يشكلنسبة الشباب الذين 
 وبأجور منخفضةألنشطتها االقتصادية 

 النامية؟دور املرأة يف اجملتمعات املتقدمة عن جمتمعات الدول  تفسر: خيتلفمب 

 النامية الدول يف املتقدمة الدول يف
 العملية يف واسع نطاق على املرأة تسهم

 اإلنتاجية
 سبابأل املرأة مشاركة فيها تقل ،

 .دينية أو اجتماعية
 

 التوزيع السكانيأسئلة 

 

 األغلبية وسط الدولة أحناء يف ومبعثرة منتشرة األقلية كانت ماذا حيدث إذا :
 األم الدولة عن ابالنفصال مطالبتها حالة يف خاصة معدوما حىت أو حمدودا أتثريها يكون

 أطراف علي كان لو السيما الدولة يف ما مكان يف جغرافيا مركزةاألقلية  كانت:  إذا حيدث ماذا

 قوي هناك كانت لو خاصة،  الدولة استقرار علي خطراابالنفصال  مطالبتها تكونالدولة
 الشرقية تيمور وسكان اسبانيا يف الباسك:  ذلك مثال مطالبها يف األقلية هذه تشجع جماورة
 . إندونيسيا يف
 

هام 

 جدا
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  = الزيادة السكانيةالنمو السكانيأسئلة 

  

 نشأة يف املؤثرة العوامل من النقل وسائل تقدم و السكان عدد ىف الزيادة تعد:  دلل
 ) ما العالقة بني النمو السكاين و احلد السياسي ( السياسية احلدود

 هلا، اجملاورة التخوم مناطق يف التوسع إىل دولة كل السكان زايدة دفعت 
 .وسعالت عملية من سهلت اليت واملواصالت النقل وسائل تقدم التوسع هذا صاحب و 
 دولة كل سيادة عندها حيدد نقطة عند البعض بعضها مع الدول التقاء اىل أدى مما 

 دول بني الفاصلة التخوم مبثابة والغاابت اجلبال كانت حيث أوراب؛ بقارة حدث ما أمثال
 احلدود رمست وابلتايل األرض، فانكشفت الغاابت إزالة مت السكان عدد زايدة القارة،ومع
 .التخوم من الدول بدال بني للفصل اخلطية

 والرعي ةالسكاني زيادةما العالقة بني ال
 مناطق اىل الرعوية األراضي معظم حولت السكان عدد زيادة مع املراعي نقص

 افريقيا يف دول واملزارعني كما الرعاة بني املشاكل زراعية فحدثت
 اهلجرةأسئلة 

 

السكان اىل  افريقيا وهجرةول غرب دالتغريات املناخية اليت شهدتها  ما العالقة بني
   مناطق الزراعة

 وجه اخلصوص فى  على افريقيادول غرب التغريات املناخية اليت شهدتها
  02الـ  ومثانيات القرنسبعينيات 

ذلك  ادى الزراعةهجرة السكان اىل مناطق  و احليواناتموت ماليني مما أدى اىل 
 هجرة الرعاة بني الدولي وحرفة الرع سياسية أساسهااىل حدوث مشاكل 

 هاام  :اهلجرة اإلجبارية) القسرية ( أسباب مب تفسر 

 الزالزل، أو كالفيضانات الطبيعية الكوارث حدوث (1
 اماكن إلى أسوان جنوب منطقتهم من النوبة أهاليقومية: كتهجري دوافع 

 العالي. السد انشاء بسبب أخري
 األمر األهلية( )الحروب محلية وأ دولية سواء مسلحة ونزاعات صراعات (3

 حتى الجوار دول إلى القسرية الهجرة إلى السكان بعض يضطر الذى
(( ))الالجئونعليهم يطلق ما وهو تحريرها

 من بني: فلسطني فى والفلسطينيني اليهود بني الصراع ذلك أمثلة ومن (4
 وقد احلقيقيني، األرض أصحاب وبني املوعود وطنهم هى فلسطني أن يدعون

 زالت وما فلسطني، فى هلم وطن إقامة على اليهود االستعمارية القوة شجعت
 تهجري عليه يرتتب الذي األمر املساندة، أنواع بكل تساندهم القوة هذه

 وطنهم خارج إىل قسًرا الفلسطينيني
دلل : للهجرة السكانية آثار إجيابية وأخرى سلبية على الدولة املرسلة والدولة املستقبلة 

 للمهاجرين،
 

 الدول املستقبلة للمهاجرين حيث جند : الدول املرسلة للمهاجرين
 تــــــــــــؤثــــــر

 سلبيا  يف  اجيابيا  يف
مشكلة  حل

 البطالة
دخل  وزايدة
 الدولة

الدولة من  تفريغ
األيدي العاملة 

 وخاصة الكفاءات. 

  مصرمن أمثلتها 

 تــــــــــــؤثــــــر
 سلبيا  يف  اجيابيا  يف

مشكلة النقص  حل
يف األيدي دخل 

 الدولة
عدم التجانس 
 .بني سكاهنا

الدول األوربية ودول من أمثلتها 
  اخلليج العريب

 

 رمسية( )الغريشرعية  وضح االثار السلبية للهجرة الغري
 

 هتديد؟ منبع يعد للدولة الشرعيني غري املهاجرين تدفق والسياسي األمين اجلانب
 املنظمة اجلرمية من خمتلفة بأشكال دائما تبطمر *فهو

 داخل إىل بالتوغل املعادية والعصابات اإلجرامية للمنظمات تسهل كما *
 اإلرهابيني( )إفالت العكس أو البالد

 املهاجرين بني الطائفية القبلية الصراعات لتنامي *باإلضافة
  الدميجرايف بالتوازن ختل حيث االجتماعي اجلانب

  املنطقة أو الدولة مواطين لكبذ *مهددة
 .اجملتمع لقيم املخالفة العادات بعض انتشار عنه ينتج اجلنسيات تعدد أن *كما

 االقتصادي اجلانب
 سلبًيا يؤثر الدولة يف املتواجدين الشرعيني غري املهاجرين من اهلائلة األعداد إن

 االقتصادية التنمية على

 العمل سوق وتؤدي إىل تتزايد رخيصة عاملة أيدي يشكلون أصبحوا حيث *
 احمللية العاملة األيدي على سلبا يؤثر مما الشرعي غري

 الصحي اجلانب
 سريعة الفتاكة واألمراض األوبئة نقل إىل الشرعية غري اهلجرة تؤدى حيث

 األفراد إليها يفد اليت للمناطق فعليا تهديًدا يشكل مما االنتشار
 القرن هناية مع ملحوظًا ارتفاعا لشرعيةا غري اهلجرة ظاهرة شهدت:  تفسر مب

 ؟؟ والعشرين احلادي القرن وأوائل العشرين
 واألمنية، واالجتماعية االقتصادية الظروف تدهور نتيجة* 

 لالنعكاسات نظرا الدول معظم يشغل هاجسا أصبح الظاهرة هذه وتطور 
 اجلوانب خمتلف يف اجملتمع على السلبية

 اللغةعن أسئلة 

 اخلريطةيف  أتثري االسكانية  اخلصائص أهم من ؟؟؟واللغة الدينأهمية مب تفسر : 
 يف أو ،أساسهما على الدول بني السياسية احلدود رسم يف: سواء ؛للعامل السياسية
 .الواحدة الدولة داخل وىف بل الدول بني السياسية الزناعات

 مب تفسر :تعد اللغة إحدى املقومات احلضارية املهمة يف الدولة
بني سكان  للتفاهم واالتصال وتبادل اآلراء واألفكارمهمة  وسيلةتعد اللغة يث ح(1

 الدولة الواحدة، 

 ،توحيد سكانها يفوعامل مهم (0

 مب تفسر : تلعب اللغة دورُا كبريًا يف بناء الدولة و قوتها السياسية
 الدول العربيةمثل  إىل قوة الدولة ومتاسكها تؤدى وحدة اللغةحيث (1

تضم إىل ضعفها وتفككها، خاصة إذا كانت الدول  تعدد اللغات بينما يؤدي (0

  مما يثري املشكالت بها أقليات لغوية ذات نزعة انفصالية

ذلك على قوة  ومل يؤثر أكثر من لغة رمسيةاال أن بعض الدول يوجد فيها  (3
الفرنسية و  هي:لغات  أربعةيوجد بها سويسرا  مثل: ومتاسكها ؟؟؟؟الدولة 

  االيطالية و الرومانية االملانية و

 ؟تتميز الدول العربية ببساطة الرتكيب اللغوي،مب تفسر :   
 يفتعد من العوامل املهمة  اليتإذ يتكلم مجيع سكان الوطن العربي اللغة العربية  

توحيد الشعوب العربية كأمة، إىل جانب العوامل األخرى كالدين، والتاريخ، 
 والقومية، والثقافة.

  : ؟املستخدمة يف ترسيم احلدود بني الدول املظاهر احلضاريةد اللغة من أهم تعدلل  
  اليت مت استخدام اللغة يف ترسيمها بعد احلرب العاملية األولي وسط أورباحدود 

 حبيث تتميز كل دولة بلغتها اخلاصة  منعا ملشكلة األقليات
 اللغة أهم عنــــــــــــاصر تكون القوميات يف العامل؟؟؟ 

  وذلك ألنها الوعاء الثقايف لألمم   -
  حترص كل دولة يف العامل أن يسود فيها لغة رمسية واحدة 

   خريطة العامل  علىاقل انوع االقليات انتشارا  اللغويةوتعترب االقليات
 على الرغم من تعدد اللغات 

 (م 6102) ازهر  مب تفسر :  الواليات املتحدة األمريكية متحف لغوى ؟ حيث

وفد اليها من كافة أرجاء العامل سكان ينحدرون من اعراق خمتلفة ، يتحدثون *
 لغات خمتلفة

 لغتها القومية يفعرتاف حبرية األقليات دلل : تباين موقف الدول باال

 

تلجأ بعض الدول لالعتراف حبرية 

 لغتها القومية يفاألقليات 

لكن بعض الدول متنع استخدام 

 يةالقوم األقليات للغاهتا

باالستقالل تلك االقليات  خوفا من مطالبة

مشال  يف األكرادمثل : عن الدولة،
 التمتعاعطتهم العراق حرية العراق، 

وحرية استخدام لغتهم  الذايتباحلكم 
 الكردية،

األقلية حيث ترفض استخدام 

، وتلزمها النمساوية للغتها
 يفباستخدام اللغة اإليطالية 

 مجيع جماالت احلياة

  االروبى, تتعدد الثقافات وتتنوع اللغات بشكل كبري يف االحتادحة العبارة : دلل ص
 ، تسود االجنليزية  لغة رمسية, وبالرغم من ذلك 32حيث يوجد 

، حيث تبلغ نسبة من يوجد اإلسالم، كما الدين املسيحيوالدين الرئيسي وهو 
 من سكان االحتاد. %5يدين به حنو 
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 التكنولوجياأسئلة عن 
 التكنولوجياملقصود بـــــــــــ ما ا

وحيدث هذا  عمليات اإلنتاج يفاألساليب والوسائل املستخدمة  أي فن اإلنتاج هي
 يفاملختلفة  وتطبيقاته العلميبالبحث نتيجة االهتمام  التكنولوجيالتقدم 

 عمليات اإلنتاج

ي التقليل من أثر املناخ السلب يف دورلتقدم العلمي والتكنولوجيا دلل : ل
 ما العالقة بني التكنولوجيا و املناخ هااااام   على الدولة

، ووسائل التكييف، وسائل النقل واملواصالت حيث يظهر ذلك من خالل التقدم يف
 البيوت البالستيكية يفوالزراعة احلديثة 

مب تفسر : أهمية التكنولوجيا يف حياة االمم يف وقتنا احلاضر) اواخر 

 ( 60القرن الــ و بداية  61القرن الــ 

  الدولة قوة يف كبرًيا تأثرًيا للسكان العلمي والتقدم التعليمي املستوى يؤثر(1
 علماء من عدد أكرب جذب على الكربى خاصة العامل دول تسابق يفسر ما وهذا(6

 الدول معاناة مقابل يف اجلذب وسائل بشتى فيها للعملاألخرى  الدول

 العقول هجرة ظاهرة من النامية

 عن جديد قرن بداية ومع العشرين القرن من األخرية السنوات فتكش وقد(3

 السياسي السلوك يف تأثرًيا البشرية اجلوانب أخطر من اآلن يعد آخر، جانب

 التكنولوجيا وهو أال السياسية العامل خريطة على ووزنها للدول

 التقدم حيدث له املادي والدعم العلمي بالبحث الدول الهتمام ونتيجة (4
 اجملاالت كافة يف تطور يتبعه والذى ولوجيالتكن

  )إخل . . . والتجارية والزراعية )الصناعية

فتقدم الصناعة حاليا يتحقق حيث دلل : صحة أو خطأ العبارة : 
 ] العبارة خطأ [ توجد مصادر املواد اخلام األولية

ولكن  حيث توجد مصادر املواد اخلام األولية، مل يعد يتحققفتقدم الصناعة حاليا 

 .اليابانمثال على ذلك  حيث توجد العقول واملهارات،
و  تطور وسائل النقل اجلوى واألقمــــــــــــــــــــــــــــــــــار الصناعية:   

 ---:أو العالقة مع احلدود السياسية اجلغرافيا السياسية

 حتديد أجهزة و  الصناعية واألقمار اجلوي النقل وسائل أدى التطور يف 
 إىل  SGP العاملي املوقع

معلومات أكثر دقة عن الكثري من  اجملاالت اليت تهتم بها اجلغرافيا توفري 

  ---: السياسية مثل

 بني الدول. احلدود السياسية  (1

 واملياه اإلقليمية للدولة املمرات املالحية  (2

 بني الدول مناطق الزناعات  (3

ا النتائج م مب تفسر : أصبحت اجلغرافيا السياسية جغرافيا حية على اهلواء:
 املرتتبة على تطور وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

 )السلكية االتصاالت وسائل تطور  حيث استفادت الجغرافيا السياسية من (1
 التي أدت إلى املعلومات وتكنولوجيا والالسلكية(

 وحدة العالم  أصبحف الدول  حدود عبر والبيانات املعلومات تدفق سرعة (6
  الكونية بالقرية يعرف ما أو واحدة سياسية

 

دلل : التقنيات احلديثة فى الدفاع و احلماية بالنسبة للحدود 

 هااااام      ؟السياسية سالح ذو حدين 

 السلبيات االجيابيات

احلديثة  اتالتقني تساهم 
محاية بدور كبري يف 

من خالل   احلدود
املراقبة اجلوية واألقمار 

 الصناعية

 رية احلد األمن ؟مب تفسر :سقوط وفشل نظ

 على طرأت اليت احلديثة التطوراتبسبب 

 سرعتهاو مداها يف خاصة وسائل احلرب

 خاصة ختطيها للعقباتو تدمريها فاعليةو

  كاجلبال الطبيعية العقبات

 علي الدول املتقدمة والناميةوضح تأثري تقدم التكنولوجيا 

دول الغرب  من قبل والتكنولوجيا، واملال، مطلق للسالح احتكار-1
الرأمسالية، ومن ثم حتويل كثري من املساعدات االقتصادية واملالية والتكنولوجية 

والتبادل التجاري لصاحل العالقات اجلديدة بني شرق أوربا والغرب عموما 
 على حساب الدول النامية.

من اجل الوصول إيل ؟؟لتوظيفها  حول التكنولوجيايدور الصراع الراهن -0

، ولذلك يدور الصراع اخلفي علي املواد اخلام اليت تدخل اإلنتاجاعلي معدالت 
والذي تتوافر خاماته يف  اليورانيوميف الصناعات التكنولوجية املتقدمة مثل: 

 بعض الدول النامية وخاصة إفريقيا ، مما جيعلها مطمعا للدول املتقدمة.
  التكتل لدول التكنولوجي مب تفسر : البد ان يكون هناك تقارب على املستوي

 الفائدة تعم أن علي يساعد التكتل دول بني متقارب تكنولوجي مستوي وجود إن حيث
 .التكتل مبزااي ابالستئثار التكتل دول من دولة حتول دون األعضاء الدول كل

 القوة العسكريةأسئلة عن 
 

 وخريطة الدولية، العالقات يف مؤثرًا دورًا العسكري املجال ىف الدولة قوة دلل : تلعب
 ؟ السياسية لعاملا

 .ذلك على شاهد خري الثالثة األلفية بداية يف 
 السابق السوفييت لالحتاد األكرب الوريث -االحتادية روسيا زالت فما 

 يف واألوضاع أوكرانيا مشكلة مثل العاملية األحداث من كثري يف مؤثًرا دوًرا تلعب
 .سوريا

  .. تشملألنها ام ( ) هااااا  العسكرية ؟؟؟ القوةد عناصر :  تعد دلل
 .االحتياط تعبئة أو بعد العاملة سواء العسكرية البشرية القوة حجم(1

 ودوافعه وإخالصه تعلمه ودرجة املقاتل نوعية(0
 .القتال الرئيسة ومعدات العسكرية املعدات مقدار(3

 حجم على مباشرة تؤثر بصورة واليت اخلارجية العسكرية املعونات حجم(4

 .العسكري اإلنفاق

 القوميدخلها  من الدولة تنفقه الذى العسكري اقإلنفا(5
يف اجلوانب  ليس العسكرية الدولة لقوة احلقيقي املؤشر إنمب تفسر : 

 ( جيشها قوات أفراد عدداملادية فقط ) 
 على  أيضا الن القوى العسكرية تعتمد

 ودوافعه وإخالصه تعلمه ودرجة املقاتل نوعية -1

 :الدولة  متتلك وأن -2
عالية كفاءة ذا ربيةح خمابرات جهاز  
اخلطر ملواجهة قصري وقت يف الدولة موارد وكل اجليش، لتعبئة ناجًحا وقطاًعا. 

 ؟ الدولة قوة و احلكومي التنظيم ما العالقة بني
 واألمان األمن حتقيق بهدف( واليات أو حمافظات( للدولة اإلداري التقسيم .1
 .للمواطنني اخلدمات تقديم وتسهيل البالد يف
 .الذاتي واالستقالل احلكومة مركزية درجة .0
 .القرارات اختاذ فى لتساعدها الدولة أنشأتها اليت التنظيمية املؤسسات .3
 .عليها السيطرة وإحكام الدولة أرجاء كل على نفوذها بسط على احلكومة قدرة .4
 .والكفاءة الشفافية من عالية درجة على احلكومية اإلدارة تكون أن .5

  الدولة قوة قياس عوامل و عناصر أهم اذكر:  يمقال سؤال
 ( وشكلها الدولة مساحة)  املورفولوجية القوة-1
 (سكانية) الدميوغرافية القوة-0
  االقتصادية القوة-3
 العسكرية القوة-4
 (سياسية – التنظيمية )اجتماعية القوة-5

حتديد أهمية  يفيؤثر املناخ بشكل مباشر أو غري مباشر دلل : 
 ) هااااام ( ة ووزنها السياسيالدول

العديد من األنشطة البشرية  يف نوع الرتبة و النبات الطبيعي واملناخ يؤثر 
 فنجد أن  واالقتصادية

 ؟ موردا من موارد الدولة املعتدليعد املناخ 

خمتلف اجملاالت، مما يساعد على  يف يزيد من فاعلية األنشطة البشريةحيث 
 .معظم دول حوض البحر املتوسطتالي قوتها مثل:و بال الدولة تقدم و تطور
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 ؟يؤدي املناخ البارد أو احلار إىل احلد من فاعلية األنشطة البشرية

 خالية أو قليلة السكان حيث تصبح املناطق متطرفة املناخ

 بفعل الربودة مشال روسيا ومشال كندامثل: مما يؤدى إىل اعاقة تطور الدولة 
 بفعل احلرارة واجلفاف مشال إفريقيامعظم  يفوالصحاري احلارة 

 االقتراب من درجة االكتفاء الذايت يفيسهم التنوع املناخي للدولة 

مما  تنوع األنشطة االقتصاديةالذي يعمل على  اإلنتاج الزراعي  تنوعيحيث 
 أقاليم الدولةيؤدي إىل التكامل بني 

ويتعدد يكثر اليت  الواليات املتحدة األمريكية مثل:، الوطنية وتعزيز وحدتها
 فيها األقاليم املناخية

 السلطات مجيع ممارسة حق واحدة(  مؤسسة)  جهة تُمنح أن اخلطأ من:  تفسر مب
 مؤسسة كل صالحيات متمنح ولذلك األفراد، مبصاحل تضر جتاوزات ذلك على يرتتب ألنه ،

  السلطات بني الفصل مببدأ يعرف ما وهذا ، الدستور وفق
 

 أهم املقارنات
الشكل السهلى من حيث االجيابيات والسلبيات وتأثرية على قوة الدولة    ؟ قارن 

 سلبيات الشكل السهلى  اجيابيات الشكل السهلى 

 اج الزراعي ووفرته كالمناطق تنوع اإلنت
 .لنهر النيل فى مصر السهلية

 وتعزيز  الثقافيسهولة االتصال واالمتزاج
سيادة  من مما يقوىالوحدة بين سكانها، 

 الدولة عليها

 تطور العمران واألنشطة الصناعية والتجارية؛
اء البنية النقل والمواصالت وإنش ةنظر لسهول

 التحتية

الدولة  حيث تجعل
مكشوفة، وأقل منعة أثناء 

 تعرضها لالحتالل

 

 األمة الدولة  

تشغل  وحدة سياسيةهي  التعريف

منطقة معينة من 

تضم سطح األرض، 

، نيسكانًا دائم

 عليا سلطة وحتكمها

 )احلكومة ( سيادة ذات

  

 شئونها الداخلية تدير

 .واخلارجية

أصل هلا غالبا البشر من جماعة

رقعة  على تعيش عرقي واحد
 طويلة زمنية لفترة األرض من

 مشتركة أفرادها روابط بين تربط

 والعادات واللغة، كالدين

 والتاريخ والتقاليد والتراث،

 في األمة توجد وقد المشترك،
 ،العربية األمة مثل دول عدة
 واحدة داخل دولة توجد وقد

 م (6201) السودان  بولندا مثل
أوجه 
 الشبه

  أرض من التكوين عناصر فى يتشابهان -

 الدميوغرافية ( ) القوة وشعب)املورفولوجية القوة)

وجه 
 االختالف

 سلطة  وجود تتطلب ال األمة حاكمة حتتاج لسلطةالدولة 

 حاكمة
 األمة عناصر من الكثري

 :مثل للدولة ضروريا ليس

والعادات  الواحدة اللغة

 والتقاليد

 املثال سبيل فعلى

 أربعة هبا سويسرادولة 

 رمسية لغات

 والفرنسية األملانية، (
 و الرومانية ( اإليطالية،،و

 املشتركة والتقاليد العادات 
 العناصر من الواحدة واللغة

ألمة ا :مثل .األساسية لألمة
 .العربية

 

 الدول احلبيسة ) القارية الداخلية (  الدول البحرية الساحلية
 علي اجلغرايف موقعها يشرف اليت الدولة هي

 خالهلا من تسمح مفتوحة مائية مسطحات
 اخلارجي ابلعامل االتصال
  أمهية املوقع البحري للدولة ؟ مب تفسر :

 دون اخلارجيوسيلة اتصال الدولة ابلعامل  -0
 عوائق اودون حتكم دولة اخري 

بغريها من  زايدة احتكاك الدولة حضاراي -6
 الدول 

املوجودة يف  متتعها ابلثروات البحرية املختلفة -3
 اإلقليميةمياها 

 ما العوامل اليت تؤثر يف أهمية املوقع البحري ؟
 السواحل طول -0
 تطل عليها اليت امهية املسطحات املائية -6
 للدولة حليالظهري السا -3

خل اليابس هى الدول الىت تقع دا -
ابلبحار وليس هلا اتصال مباشر 
 املفتوحة أو احمليطات مثل 

 ماىل– أثيوبيا – بتسوانا – أوغندا-
يف افريقيا تشاد – النيجر –

 التشيك، اما يف اسياوأفغانستان 
 و النمسا وسويسرا يف اروبا رجواياب
تتصل ابلعامل اخلارجي عن طريق  -

 الدول اجملاور  أراضي يفاملرور 
أكثر القارات هبا دول حبيسة قارة  -

 يليها أسيا يليها  أفريقيا
 أورواب وأمريكا اجلنوبية .   

الشمالية و اسرتاليا  أمريكاالحظ: 
 اليوجد هبا دول حبيسة

 

 )النحيل( املستطيل الشكل الشكل املنتظم) املندمج (

 وسط الدولةوفيه تكون املسافة من 
متساوية تقريبا و هو  أطرافها الي

 االشكال للدائرةاقرب 
مب تفسر : يعد الشكل املنتظم من أكثر 
االشكال أهمية للدولة فى اجلغرافيا 

 السياسية
 حيث أهم مميزات هذا الشكل

قدرة احلكومة ىف السيطرة على  -1

ألن أطرافها تكون علي أبعاد اجزائها 
 متساوية من مركز الدائرة

ألن حدود  حسن االدارة الداخلية-6
 مساحتها الدولة تكون قصرية بالنسبة اىل

                  الصراعات احلدوديةيقلل من  -3
توفر جليشها احلرية املكانية يف -4

 احلركة

 بلجيكا -فرنسا  -مثل : مصر

يف هذا الشكل يبلغ طول الدولة 

عرضها وتكون  ستة أمثالحنو 

 الدولة أشبه بشكل املستطيل 

ما النتائج املرتتبة على الشكل 
 يؤدي  املستطيل للدولة؟؟
 هذا الشكل الي: 

وجود مشكالت للدولة  -1
 الدفاعأو  مسألة االتصاليف 

 عن حدودها
إذا كان االمتداد  تنوع املناخ-0

مثال  الشمال للجنوبمن 
 –النرويج -لذلك :السويد

 ايطاليا -شيلي 
إذا كان  عدم تنوع املناخ -3

 الشرق للغرباالمتداد من 
 تركيا ومنغوليا مثال لذلك

 

 م (6102) امتحان السودان  أمناط الشكل اجملزأ للدولةدلل : تعدد 
 وفيه تكون اراضي الدولة غري مرتابطة جغرافيا وهي علي ثالثة أشكال

 دولة برية جمزأة دولة حبرية برية جمزأة دولة حبرية جمزأة 

 املفهوم

وفيها تفصل املياه 
بني أراضيها 

بالدولة وتسمي 

  اجلزرية

وهي الدول اليت يكون 
متصال من أراضيها جزء 

واجلزء االخر  باليابس
  جزيرة

وهي الدول 
اليت تفصل بني 
اراضيها دولة 

 أخري

 مثل

اليابان 

 واندونيسيا

شبه اجلزيرة االيطالية 

وجزيرتي سردينيا 

وصقلية اليت يفصلهما 

 البحر املتوسط

كندا اليت 

تفصل 

أالسكا عن 

الواليات 

 املتحدة
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 ةبيساحل لدولةا ) احملتواة (الدولة اجليبية 
 وجه

 الشبه

كلتاهما دولة حبيسة اى تقع داخل اليابس وليس هلا 
 اتصال مباشر بالبحار املفتوحة

كلتاهما تتصل بالعامل اخلارجى عن طريق املرور فى 
 أراضى واجواء دولة جماورة

 كلتاهما يقل احتكاكهما حضاريا بالعامل اخلارجى
 كلتاهما التتمتعا بالثروات البحرية 

 
 جهو

 االختالف

حييط بها دولة واحدة 
فقط  من كل اجلهات 

مثل ليسوتو التى حييط 
 بها جنوب افريقيا
تعانى من ضعف 

سياسى واقتصادى 
ألنها البد أن تتبع يف 

سياستها لداخلية 
واخلارجية الدولة 

 املطوقة هلا

قد حييط بها دولة واحدة فقط 
 مثل ليسوتو 

جنوب  –أو أكثرمثل أثيوبيا 
 السودان

قد التعا نى من ضعف 
سياسى واقتصادى اذا احاط 

 بها اكثر من دولة مثل سويسرا 
فى الغالب التتبع يف سيا ستها 

 سياسة اى دولة جماورة هلا

 

 ؟ بدولة واحدةمن مجيع جهاتها  ما النتائج املرتتبة على : احاطة دولة

 تصبح دولة حمتواه(1

  خلية واخلارجيةالدا تكون تابعة للدولة احمليطة بها يف سياستها(0
 السياسية واالقتصادية والعسكريةمما يؤدي إىل ضعف قوتها (3

 احملاطة بإيطاليا سان رميواحملاطة بدولة جنوب افريقيا            ليسوتو مثل :
 الحظ لو جاء سؤال :

هناك دولة ما ....... لنفرض أفغانستان او اثيوبيا او النمسا او سويسرا وقال انها 

جناوب النها دولة حبيسة التطل على  االتصال بالعامل ااخارجي؟ تعاني مشكلة يف
مسطحات مائية مفتوحة ميكن من خالهلا االتصال بالعامل اخلارجي و ميكن 

 االتصال عن طريق دولة جماورة
 مب تفسر : ختتلف أهمية البحر األمحر و املتوسط بالنسبة ملصر

واالخر  كالبحر املتوسط وسيلة اتصال بالعامل اخلارجي املتقدم أحدهما-1
 اتصال بالعامل النامي مثل البحر األمحر  وسيلة

من الظهري الساحلي للبحر األمحر  أكثر اتساعا الساحلي للبحر املتوسط الظهري-0 
 نتيجة اقرتاب حافات جبال البحر األمحر من الساحل

 مب تفسر .. النزاع علي احلد البحري يكون مع ابقي دول العامل
 د البحري يفصل بني دولة وبني أعايل البحار اليت تلتقي فيه مصاحل كل دول العامل الن احل 

 دلل ...خليج السويس وحبرية قارون مياه داخلية مصرية وخليج العقبة مياه دولية ؟
 اما خليج العقبة تشرتك فيه مصر وفلسطني واألردن والسعودية 
 صري من مجيع اجلهات الن خليج السويس وحبرية قارون حييط هبما اليابس مل 

 ) مهم جدًا (ما النتائج  ... االجيابية والسلبية للعوملة بالنسبة للدول 
  هي امتداد طبيعي النسياب املعارف وسهولة تداوهلا .اجيابيا .. 
  تؤثر علي تطور خريطة العامل  -0 ..  سلبيا 

 هددت السيادة القومية لدول املختلفة-6            
 من خالل إحالل قيم العوملة السلبية. األمن الثقايف العريباخرتاق -3            

 دلل ... صندوق النقد الدويل هلا اجيابيات وسلبيات ..؟
  م لتنظيم القضااي النقدية الدولية0944.هو مؤسسة نقدية دولية أتسست اجيابيا  
 .. يتدخل يف سياسيات الدول واثر ذلك علي استقرار الدولسلبيا  
 ..؟   ) اليوجد ساللة نقية ( ...اختالف الثقافات داخل األوطان مب تفسر 

بسبب حركة اإلنسان عرب األوطان واألقاليم والقارات مما أدي أيل اختالط السكان 
وابلتايل اكتسب كل شعب دماء جديدة وعناصر جنسية وقومية وثقافية وافدة علي هذا 

 الشعب 
 ول حبرية ..؟دلل ..مجيع الدول يف أمريكا الشمالية  د

 حيث اليوجد دول حبيسة ابلقارة  ومجيع الدول تشرف علي مسطحات مائية 
 دلل .. حيق للدول احلبيسة االستفادة من مياه أعالي البحار  .؟

 الن أعايل البحار مشاع للبشرية وال تدعي دولة السيادة عليها

  للحدود السياسية  امهية كبرية ىف حياة الدول؟مارأيك :   -
 تنظيم التبادل التجارى بني الدول -  توفري االمن واحلماية للدولةحيث   -
 تقام عليها الدفاعات والتحصينات العسكرية مما يكفل سيادة الدولة -
 مراقبة وتنظيم مرور االفراد والبضائع بني الدول ضمن القوانني الدولية معرتف هبا -
 القانونيةحتمى الدولة من التهريب واهلجرة غري  -
 حتمى الدولة من انتقال االمراض اليها من الدول اجملاورة -
 تبني بشكل حاسم النطاق االرضى لبدء وانتهاء سيادة كل الدولة -

  صنف احلدود السياسية اآلتية وفقا للمعيار املورفولوجى :
 { جبال اهليماالاي =حدود جبلية}     كم   3511اهلند والصني ملسافة احلدود بني -0
 {  حدود حبرييةاحلدودبني الوالايت املتحدة وكندا ىف منطقة البحريات العظمى }  -6
 { جبال اهليماالاي =حدود جبلية}                        احلدود بني فرنسا واسبانيا    -3
 { هنرية =حدودهنر ريوجراند}   والوالايت املتحدة االمريكية احلدود بني املكسيك -4
 { =حدود جبلية االنديز جبال}               بني االرجنتني وشيلى      احلدود  -5
 } احلدود النهرية { 0903وعام    0441وفقا التفاقية  احلدود بني العراق وايران -2
 {  هندسية } حدود فلكية   احلدود بني مصر والسودان ومصر ولبيبا         -1
 } حدود حضارية "اثنوغرافية " دينية {                 احلدود بني اهلند وابكستان   -4
 احلدود بني دول وسط اورواب بعد انتهاء احلرب العاملية االوىل  -9

 } حدود حضارية "اثنوغرافية " لغوية {                                                      
 احلدود النهرية { }      احلدودبني بولندا ودولىت بيال روسيا واوكرانيا    -01
 { حدود هنرية =هنر الراين} احلدود بني املانيا وفرنسا        -00

 قارن بني مصر وفرنسا
 فرنسا مصر اوجة املقارنة
 وحدوية مركزية وحدوية مركزية نوع الدولة

 ابريس القاهرة العاصمة
عامل اختيار 

 العاصمة
 العامل التارخيي العامل التارخيي

تصنيف 
يف العاصمة 
 كليهما

 اترخيية طبيعية
 مورفولوجية دائمة

 اترخيية طبيعية
 مورفولوجية دائمة

أشرافها علي 
 املسطحات املائية

تشرف  علي البحر    تشرف علي البحر جببهتني
 جببهتني

 املندمج املنتظم املندمج املنتظم الشكل
 شبة رائسي شبة رائسي نظام احلكم

 
 

 نوع احلدود

صل دائرة حيث تف: فلكية حبتة
درجة مشاال بينها وبني 66عرض 

شرفا 65السودان وخط طول 
 يفصل بينها وبني ليبيا

جبال الربانس تفصل بينها 
 وبني اسبانيا

هنر الراين يفصل بينها وبني 
 أملانيا

 
 
 

اجلزائر  –ليبيا  –اجلزائر  –املغرب  –مصر انسب الدول اآلتية أيل تكتلها االقتصادي  ) 
 فرنسا ( –قطر  –السعودية  –مالطة  –الوالايت املتحدة  –ي  شيل -اسرتاليا –

 

 التكتل االقتصادي الدولة
 الكوميسا  مصر

 احتاد املغرب العريب املغرب و اجلزائر
 احتاد املغرب العريب والكوميسا ليبيا

 االبيك  اسرتاليا و شيلي
 النافتا الوالايت املتحدة
 االحتاد األوريب  مالطة وفرنسا

 جملس التعاون لدول  اخلليج والبحرين لسعودية وقطرا
     م (6102) ازهر  ماهو نوع األقليات يف الدول اآلتية..؟؟؟-0

 نوع األقليات الدولة
أقليات ) قومية ( حيث يوجد بداخلها أقليات من الدول اليت   روسيا

 كانت تشكل االحتاد السوفييت
 وكرواتية صربيةقليات ا أمأقليات ) قومية ( حيث يوجد هب واهلرسك البوسنة

 هبما أقليات ألبانية( حيث يوجد  )قوميةأقليات  ربياـــمقــــــــدونيا وص
 5 البيض األوربيني منأقليات )عرقية (  أفريقيا جنوب



 الوالايت املتحدة
أقليات )لغوية(حيث يوجد هبا متحف لغوي فقد وفد إليها -1

 سكان من كافة أرجاء العامل
 %0625يوجد هبا الزنوج ويشكلون أقليات )عرقية (حيث -2
 أقليات )دينية (حيث ميثل املسلمون أقليات يف أمريكا الشمالية-3

 

 
 أمامك جمموعة من األنهار ..حدد نوع كل نهر .ثم اذكر تأثريه علي  الدول 

 

 

 أتثريه علي  الدول اليت تشرتك به نوعه  النهر 

دويل  يفصل  هنر الراين
 بني الدول

 طبقا لــ    وفرنسا ني أملانيا حد سياسي يفصل ب
  ) خط العمق املالحي (

 فرنسا – املانيا - هولندا )  لدول اليت مير هبا هنر الراين
 ( سويسرا –النمسا  - لكسمبورج –

هنر 
 الريوجراند

دويل يفصل 
 بني الدول

 وفقا لــ حد سياسي يفصل بني الوالايت املتحدة واملكسيك 
من  كابنكو يف حتول منطقة  وكان سببا ) خط املنتصف  (

غري  نه هنر ألتبعية الوالايت املتحدة إيل املكسيك 
  مستقر حيث غري جمراه

هنر 
 املسيسيب

حملي ينبع 
ويصب 
داخل دولة 
 واحدة

ال تظهر به أي مشكلة سياسية خاصة ابالستفادة من 
مائية النهر يف الري والصيد واملالحة ) يقع ابلوالايت 

 املتحدة (

دويل جيري  يلهنر الن
 عرب الدول

تظهر به مشكالت تقسيم املياه وحق الصيد وحق توليد 
  الكهرابء وحق املالحة

 هنر
 بوج(ال) 

دويل يفصل 
 بني الدول

حد سياسي يفصل بني دول بولندا وكل من دوليت بيال 
 ) تسري احلدود مع احدي ضفيت النهر (روسيا وأوكرانيا 

هنر شط 
 العرب

دويل يفصل 
 ولبني الد

 حد سياسي يفصل بني العراق وإيران 
 ) تسري احلدود مع احدي ضفيت النهر (

 

الوالايت املتحدة  –فرنسا  –) مصر صنف الدول اآلتية من حيث نوع الدولة ..؟؟-6
 دول االحتاد األوريب  (  -الياابن  –الصني  –األمريكية 

الواليات  فرنسا مصر الدولة
اد دول االحت اليابان الصني املتحدة

 األوربي

احتادية  وحدوية وحدوية نوعها
احتاد   وحدوية وحدوية )فيدرالية(

 كونفدرالية
 نوع  املشكالت ابلدول  اآلتية موضحا أسباهبا  ..؟ ما هو-3
الوالايت  اسبانيا املغرب الدولة

 تونس املتحدة
نوع 
 املشكلة

مشكلة استعمارية 
مشكلة  مشكلة اجتماعية حدودية

 اجتماعية
مشكلة 

 صاديةاقت

 
 
 أسباهبا

رفض االحتالل 
االسباين اخلروج 
 ابحلجج اآلتية

 التقادم -
نسبة السكان  -

 أسبان 21%
املدينتني غري  -

مسجلتني ضم 
 األراضي احملتلة

التوزيع اجلغرايف 
لسكان الباسك 
حيث تتمركز يف 
أماكن حمددة علي 
 أطراف الدولة
ومشكلة مطالبة 
إقليم كاتلونيا 
 ابالنفصال

العنصري التميز 
ضد الزنوج 
وممارسة التفرقة 
العنصرية 
 ضدهم

اكتشاف 
البرتول يف 
الرصيف 
القاري بينها 
 وبني ليبيا

  قارن بني ...سيادة الدول علي أنواع املناطق اآلتية ...؟  
 أو دلل ... ختتلف سيادة الدول علي أنواع املناطق املائية ..؟ -

 أعايل البحار املياه املحايدة املياه التكميلية املياه اإلقليمية املياه
 
 
 

 السيادة 

متارس الدولة 
عليها سيادهتا  
كاملة مثل 

ممارستها لسيادهتا 
 علي اليابس 

متارس الدولة 
سلطات مجركية 
خاصة ابلرقابة 

واإلشراف لألمن 
 والسالمة 

تدعي بعض الدول 
السيادة عليها وحددت 
بعض الدول لنفسها 
مناطق وسط احمليط 

ارب لتجري فيها جت
 نووية وصاروخية

ال تدعي أي 
دول السيادة 
عليها  أي 

 مشاع للبشرية

 
 ايطاليا  سان مارينو املقارنة 

 مستطيل حنيل \جمزأ بري حبري  حمتواه ) جيب( شكل الدولة 
عيوب 
 الدولة 

ضعف قوهتا السياسية  -
 واالقتصادية والعسكرية

تسعي للحفاظ علي عالقات  -
 هبا  ودية مع الدولة احمليطة

حدوث بعض املشكالت السياسية  -
سواء مايتعلق ابالتصال بني أجزاء 

 الدولة او الدفاع عنها 

 

 يف السياسي النظام

  االجتماعية صورته

 املؤسسية أو صورته يف السياسي النظام
 التنظيمية

 اجتماعي نظام هو

ووظائف  بأدوار يقوم

 إىل استناًدا متعددة

 قوة أو )نفوذ ( سلطة

 إدارةيف  إليها يستند

 وحتقيق ،اجملتمع موارد

 الداخلي األمن

 وحتقيق ،واخلارجي

 املصاحل من قدر أكرب

 ، العامة

عملية  بينها تتوزع اليت املؤسسات جمموعة هو
التشريعية  املؤسسة وهى سياالسي القرار صنع

 ةواملؤسسة القضائي التنفيذية، واملؤسسة
)  جهة ُتمنح أن اخلطأ منمب تفسر : 

مجيع  ممارسة حق واحدة ة (مؤسس

 السلطات

 تضر جتاوزات ذلك على يرتتبألنه  ،

 ُتمنح ولذلك ،األفراد مبصاحل

  الدستور وفقصالحيات كل مؤسسة 
 الفصل مببدأ يعرف ما وهذا ،والقانون

   ،السلطات بني
 
 

  الحدود السياسية قديما وحديثا          ؟قارن بين 
 احديث احلدود السياسية قدميا

  زمن الدولة اإلسالمية ويف العصور
 الوسطي

معروفة   عبارة عن نقاطكانت احلدود 
 تسمي ) الثغور (

   وأقيمت عندها قالع وأسوار حول
 املمالك والدول املتجاورة مثل :

] سور الصني العظيم واألسوار اليت 
 أقامها الرومان حول اطراف دولتهم [

  امليالدي 11يف القرن 

وخاصة   ود اخلطيةظهرت احلد
 بعد ظهور الدولة القومية احلديثة

 امليالدي 11يف القرن الـ  -
 1مع ترسيخ اقدام الثوة الصناعية 

يف  ظهرت عمليات املسح امليداني
 رسم  احلدود السياسية بني الدول

 
 

 التخوم احلدود السياسية

 اخلريطة على ترسم هي خطوط 

 متارس اليت األرضية الرقعة تبني

 الدولة سيادتها يهاعل
وتبدأ  دولة سيادة عندها و تنتهى 

 أخرى دولة سيادة
تعرتف بهذه احلدود وال بد أن  -

صاحبة العالقة واجملتمع  الدول
 الدولي

 من لدولة تابعة تكن مل مناطق هي

 جمرد وكانت ممسوحة وغري الدول

 عادة التخوم فمناطق ،نفوذ مناطق

 صاحلة وغري صعبة مناطق هي

 ،كالصحارى البشرى طانلالستي
 الدول قبل من تركها مت ولكن

 الفصل بوظيفة لتقوم املتجاورة

 .بينها
 ال يتعدى  خطوط عن عبارة

 هلا ليست عرضها بضع بوصات ،و

 .مساحة

هلا (مساحة هلا جغرافية مناطق 

 (  طول وعرض
 والصحارى  كالغابات

 ظاهره جغرافية بشرية ظاهرة 

 من خالل ةشرعي قانونية ظاهرة 
 اتفاقية معاهدة أو

 معاهدة أو قانونى أساس هلا ليس

 بدقة حتدد إطارها املكاني
بل  والتغري واحلركة للنقل قابلة

ألنها  كثرية، يف حاالت واالختفاء
 .بشرية ظاهرة

 تتغري ال املكان يف ثابتة ظاهرة 

 ) حتريكها نال ميك(بتغري الظروف

 تبقى لكنها تتغري  وظيفتها فقد

 .هي اكم
 ألنها طبيعية موارد بها تظهر ال 

 .جمرد خطوط
ألنها طبيعية موارد أحيانا تضم 

 بطبيعتها
 6 .واجلبال كالغابات هلا مساحة



 
 أنواع الدول 

 الدولة الوحدوية

 ) املركزية (

 دول احتادية مركبة ) الالمركزية (

 الدولة الكونفدرالية الدولة الفيدرالية

ه
اب

ش
ت
ال

 

ل منها على حكومة مركزية و حكومات أقاليم ولكل منها وظائف اعتماد ك

 حيددها دستور البالد

ف
ي
ر

ع
ت
ال

 

 فيها توجد اليت الدولة هي

 وجملس واحدة حكومة
 تسيطرواليت ، واحد نيابي

 فيها املركزية احلكومة فيه 

 السلطات مجيع على

الواليات  يف احمللية

 واحملافظات، واألقاليم
 البلدية، واجملالس
 املستويات وتستمد

 قراراتها اإلدارية السابقة

 املركزية احلكومة من

 إىل املقسمة الدولة هي

 قد إدارية وحدات

 أو واليات تكون

 ،حمافظات أو مقاطعات
 هلذه ويكون

 من نوع الوحدات

 فيما الذاتي االستقالل

 املالية النواحي عدا

 .والدفاعية

نتيجة انضمام تكون ت

دولتني أو أكثر يف 

تنظمه معاهدة د احتا
أهداف   لتحقيقبينهما 

وغايات مشرتكة 

من وتعهد بعض 
حكومة الي  صالحيتها

 مع ،مشرتكة ةمركزي

 دولة كل احتفاظ

 و القانونية بشخصيتها
اخلارجية  سيادتها

 والداخلية

)
ص 

ائ
ص

خل
 ا

(
ف 

ال
ت
خ

ال
 ا

ه
ج

و
أ

 

 

 سكانها جتانس -

 .)وثقافيًّا ودينيًّا، عرقيًّا،(
 واحدة اةنو أو قلًبا حتوى -

 العاصمة يف تتمثل
 معظم فيها ترتكز اليت(

 ،)الدولة أنشطة

  الدولة حوهلا منت واليت 
 .بعد ذلك

معظمها ليست كبرية  -

 املساحة ، وان كانت 

هناك دول كبرية املساحة 

 .مثل الصني

 العوائق وجود قلة -

 كالغابات الطبيعية

بني  .واجلبال والصحاري

 هناك كانت وإنأراضيها 

 مثل موحدة جمزأة دول

 .اليابان

 بالكثافة تتسم -
 ،العالية السكانية

 

 بدستور تتمتع -

 .فيدرالي

 قيحقبت تتسم -
بني السلطة  التوازن

 املركزية 
و السلطات احمللية 

 لكل والية

 حق للشعب يكون -
الشئون  إدارة يف املشاركة

 .املركزية

ان تتحول  نال ميك -
 اىل الي احتاد كونفدرالي

السلطات بها  تنقسم -

 إىل : 

 السلطة املركزية : *

بالوظائف ختتص  

السياسة ) السيادية
اخلارجية واالقتصاد 

 لدفاع اخلارجيوا
االمر  و ) اجليش ( 

 ( الشرطة الداخلي )
السلطة احمللية )  -

 احلكومات االقليمية ( 

ختتص بإدارة الشئون 
 احلياتية للسكان 

 
 

 يفحتتفظ كل دولة  -
  بـ :االحتاد 

 .عاصمتها املستقلة

علُمها ودستورها اخلاص 

  اخلاص
حق التمثيل بشكل 

 مستقل.
العملة النقدية اخلاصة 

 بها

جبانب أنه قد يكون 
هناك عملة واحدة 

 لدول االحتاد،
االحتاد  يفكاليورو 

 .األوربي
 احلكومات االقليمية

 الدول حكومات)

 (االحتاد يف الداخلة

 باألمور السياديةختتص 

 تتحول أن مكنامل ومن

 يف فيدرالي احتاد إىل
 وعلى (الحقة مرحلة

 املثال سبيل

 ( سويسرا يف حدث ما
 وتعد الدولة

 أنواع أقل الكونفدرالية

 وأكثرها شيوعًا الدول

 هشاشة؟؟؟؟

 من النوع هذا ألن

 ألي احلق يعطي الدول

 أن الحتاد دول من دولة

 يف االحتاد عن تنفصل
مثل  تشاء وقت أي

 فييتاالحتاد السو

ة
ل
ث
م

ال
ا

 

وتنتشر الدولة الوحدوية يف 
بقاع كثرية من العامل إال أن 
النموذج املثايل ال ينطبق إال 
 على عدد حمدود من الدول

 مثل فرنسا

 موحدة دول هناكو
 اليابان مثل وجمزأة
 ،وإندونيسيا والفلبني

 املساحة ضخمة ودول
 ،كالصني

  الواليات املتحدة
 والربازيل، ، اسرتاليا

 .ندواهل
 

 االحتاد األوربي

 
 

 تطور خريطة العامل يف القرن العشرين :
يف أوائل 
القرن 

 العشرين
النصف الثاين من 

 القرن العشرين
 أواخر القرن العشرين

 م 6102أزهر 

مطلع العقد 
الثاين من 

 األلفية الثالثة
حدثت تغريات 

 سريعة بعد 
 العاملية احلرب
 واحلرب األوىل
 الثانية العاملية
فت دول اخت

وظهرت دول، 
وعدلت حدود 

 دول
اختفت 

إمرباطورايت، 
وحل حملها 
قوى عظمى 

 جديدة،
مثلما حدث 

يف  أملانيا واليت 
انقسمت إىل 
أملانيا الشرقية 
 وأملانيا الغربية.

  بداية يف
 ظهر اخلمسينيات
 العاملي االستقطاب

 عظميني قوتني بني
 السيادة تنازعتا
 العامل خريطة على
 عيةالشيو  الكتلة
 االحتاد بزعامة
 ،)السابق(السوفييت
 الرأمسالية والكتلة
 الوالايت بزعامة
 األمريكية، املتحدة
 دول جمموعة بينهما
 االحنياز عدم

) رفضت عدم 
االحنياز للكتلة 
الشرقية أو الكتلة 

 .الغربية (

 خريطة شهدت دلل :
أواخر  ىف السياسية العامل

 تغريات61القرن الــ
هدها رمبا مل يش سريعة،

 العامل من قبل
 اهنيــار الكتلة الشيوعية  *

و تفكك حلفها 
 (حلف وارسو)العسكري 

تفـتـــت االحتاد * 
 ذاته إىل دول. السوفييت

تفكــــك دولة  *
واحتاد أملانيا  يوغوسالفيا

الشرقية وأملانيا الغربية يف 
 دولة واحدة.

 انتصـار الرأمسالية *
 بزعامة الوالايت املتحدة

طة ضمت خري
العامل السياسية 

 نيف أكثر م
دولة، منها 611
دولة على  093

وجه التحديد 
ذات طابع 

عضوية كاملة 
ابألمم املتحدة 
إىل جانب دول 

غري كاملة أخرى 
العضوية ابملنظمة 

الدونية 
)فلسطني، دولة 

كما   الفاتيكان(،
أن بعض الدول 
غري منضم لألمم 

 املتحدة.
 كسويسرا

 

 للجبال السلبية اجلوانب جبال يف الدولةا جلوانب االجيابية لل
مزيد من الدولة  متنح -0: أوال : االمهية االسرتاتيجية

،  املراقبة والدفاع يف اسرتاتيجية؛ ألهنا تشكل مواقع القوة
للدفاع عن نفسها تستغلها الدول يف إقامة التحصينات 

 ،(اجلدى) سيناء مضايق مثل ضد أي غزو خارجي
 قل حركة االنتقال علي جانبيهايعر  عامل فصلتعترب -0
 :واضحة بني كثري من الدول حدودا طبيعيةتشكل  -6

 .إسبانيا وفرنسابني  كجبال الربانس
 كم   3511متتد ملسافة  اهلند والصنيبني  جبال اهليماالاي

  شيلي واالرجنتنيجبال االنديز بني 
كثري من   سياحيةمناطق  تعد اثنيا: االمهية االقتصادية

 لـــ :ما إالدول 
 بالد الشاممثل جبال  الصطيافا

جبال األلب مثل  شتاء على الثلوج مناطق للتزجل أو 
 .ىف أوراب
 .أساس الصناعةتعد  اليت الثروات املعدنيةتوجد هبا 

صعوبة االتصال بني  -
 أجزاء الدولة

إعاقة حتقيق التنمية  -
 الشاملة

تعزيز روح االنفصال  -
 لبعض

األقليات ىف بعض 
 ول مثل:الد

أقلية إقليم كتالونيا ىف 
 .إسبانيا

 

 
 

 * دور منظمة األمم املتحدة يف حل بعض املشكالت والنزاعات الدولية: 
  من الناحية اإلنسانية من الناحية السياسية:

 م (6102) ازهر 
تونس مساندة حركات التحرر يف العامل مثل * 

 . واجلزائر
التخفيف أو  حل العديد من النزاعات الطويلة *

عن طريق إرسال قوات متعددة من حدهتا 
 كما حدث يف أفغانستان والعراق.  اجلنسيات

مثل  إرسال مراقبني دوليني يف مناطق التوتر *
 الشرق األوسط وشبة القارة اهلندية.

* إرسال قوات حفظ السالم لبعض الدول مثل 
 البوسنة وكرواتيا.  

* تقدمي املساعدات لالجئني 
 يف العامل

فلسطني والبوسنة  :لمث
 واهلرسك.

* تقدمي اإلغاثة اإلنسانية يف 
 مناطق الكوارث الطبيعية

 الزالزل والفيضاانت.: مثل 
* دعم حقوق اإلنسان يف 
 مناطق خمتلفة يف العامل.
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 متوقع هذا العام

 األمم املتحدة: عصبة األمم: 

أهتا
نش

 

 0نشأت بعد احلرب العاملية 
 6 نشأت بعد احلرب العاملية

نتيجة تعدد اجلهود املنادية إبقامة منظمة 
دولية جديدة لتكون أكثر ثباات وأعمق أثرا 
 وأكثر قدرة علي حل املشكالت الدولية

رها
مق

 

111111111 
مت االتفاق علي ميثاق هيئة األمم املتحدة يف 

و مت  م0945مؤمتر سان فرانسيسكو عام 
 نيويورك اختيار مدينة

 المريكية ( مقرا  هلا) ابلوالايت املتحدة ا 

هدا
ا

ها :
ف

 

 ضمان السلم ومنع احلروب -0
 تنظيم العالقات الدولية -6

 الدوليني السلم واألمناحلفاظ علي  -0
 تدعيم التعاون الدويل يف خمتلف اجملاالت -6

 

 
 مب تفسر فشل عصبة األمم 

عــدم انضــمام دول كــربي كــالوالايت املتحــدة 
 واالحتاد السوفييت  

 ل أخري كالياابن وأملانياانسحاب دو 
 افتقار العصبة إيل قوة عسكرية اتبعة هلا

 م. 0939اندالع احلرب العاملية الثانية عام 

 
االعتبارات اليت تؤخذ عليها ) 

 عيوهبا (:
 الدول الكربىهيمنة   -0

 علي قراراهتا 
عدم احليادية يف بعض  -6

القضية القضااي مثل 
 .الفلسطينية

 ًا () مهم جد مراحل تعنت احلد

 

 التعريف
 والتخطيط

 التعيني التحديد
 م 6102أزهر 

 إدارة احلد
 م6102أزهر 

 يتم فيها 

 معاهدة وضع

 للحدود واليت

 على : تشتمل
 احلدود وصف

 اليت واملناطق

 ستخترقها
كان وكلما 

 تفصيليًّا الوصف

 قلت ودقيًقا كلما

 احتماالت

 والنزاع االحتكاك

 صحيح والعكس

 ترتبط هذه
 بالقراراتاملرحلة 

 اليت السياسية

 منطقة ختصص

 .احلدود

 يتم فيها حتديد 

احلد عن طريق 
 اجلغرافية اللجنة

 بــ:  تستعني اليت
 اخلرائط

  التفصيلية
  الصور اجلوية

  الفضائية املرئيات
 احلد لتحديد

 على وموقعه

 اخلرائط
 مسار تغيري قد 

 مئات احلد عدة
 من األمتار قليلة
 هناك؟؟ أو هنا

 يف تظهرحيث 
 هذه املرحلة

 الصغرية  املسائل
 ) كمزرعة مثاًل (

 يتم فيها تعيني 

 على احلد خط

 بعد حتقيقه الطبيعة

  على اخلريطة
 هذه يف يستعان 

 أشياء بعدة املرحلة

 منها:

  .املعاهدة نصوص
 اليت املعلومات

 اجلغرافيون مجعها
 الثانية املرحلة يف

 اخلرائط
 .التفصيلية

 *  تستخدم طرق
تلفة يف توضيح احلد خم

 األسالك الشائكةمثل: 
وأعمدة من احلجارة أو 

املسلح أو  اإلمسنت
 بناء األسوار.

 هذه يف يتم 

 احملافظة املرحلة

 احلد على

 اخلطى

 السياسي

واستبقاء 
 هفاعليت

 ، وحراسته

االتفاق يتم 

 املرحلة هذه يف

 :يلى ما على
 .احلد عبور منافذ*

 التفتيش نقاط*

 واجلمارك
 احلراسةو

                      .والتحصينات
 فض جلان*

 املنازعات

   .ووسائلها

 املؤسسات الدولية املهتمة ابلتعاون الدويل 
 

منظمة 
األمم 
 املتحدة:

صندوق 
النقد 
 الدويل:

البنك الدويل 
لإلنشاء 
 والتعمري

مركز 
التجارة 
 الدويل

منظمة   
للتنمية 
 الصناعية 

منظمة األغذية 
الدولية  والزراعة

FAO: 
من  

خالل 
برانمج 
األمم 
املتحدة 
للتنمية  

. 

مؤسسة  
نقدية دولية  
أتسست عام 
م 0944
لتنظيم 
القضااي 
 النقدية  

أنشئ هذا 
املصرف عام 
م 0944

هبدف مساعدة 
الدول علي 
متويل 

استثماراهتا 
ألغراض 
 إنتاجية

أحد 
األجهزة 
التابعة 
لألمم 
املتحدة 
ويهدف 
إيل 
تطوير 
  التعاون 

أتسست 
عام 
م 0925
،وتكرس 
جهودها 
للتنمية 
 الصناعية  

هتدف إيل 
رفع مستوي 
التغذية 
وحتسني  
كفاءة 
اإلنتاج 
والعناية 
 ابلريف   

 

 ( :هاااااام جدا  )النظام العاملي اجلديد 
 أتثري النظام العاملي على الدول النامية و املتقدمة أهدافه خصائصه

الثورة  -0
يف  اهلائلة

وسائل 
تصال.                                   اال
تنويع  -6

 اإلنتاج
بطريقة 
 اقتصادية.

بروز  -3
 ظاهرة

االعتماد 
الدويل 

املتبادل.                             
تدويل  -4

 املشاكل
والقضااي اليت 
يواجهها 
 العامل.

حترير  -5
التجارة 
      .                                         العاملية

التحول -2
 الذي طرا
علي مبدأ 
السيادة 
 الوطنية.
 

احملافظة علي 
 االستقرار العاملي
واحرتام دور 
 األمم املتحدة.

احرتام سيادة   
، كل دولة

واستقالهلا وعدم 
املساس بوحدهتا 

 الوطنية.
نشر قيم 
،  الدميقراطية

واحرتام حقوق 
اإلنسان وحق 
الشعوب يف 
 تقرير مصريها.

 والتكنولوجيا، واملال، ق للسالحاحتكار مطل -0
من قبل دول الغرب الرأمسالية، ومن مث حتويل كثري 
من املساعدات االقتصادية واملالية والتكنولوجية 
والتبادل التجاري لصاحل العالقات اجلديدة بني 
شرق أوراب والغرب عموما علي حساب الدول 

 النامية.
 حول التكنولوجيايدور الصراع الراهن  -6
من اجل الوصول إيل اعلي معدالت توظيفها ؟؟ل

، ولذلك يدور الصراع اخلفي علي املواد اإلنتاج
اخلام اليت تدخل يف الصناعات التكنولوجية املتقدمة 

والذي تتوافر خاماته يف بعض الدول  اليورانيوممثل: 
النامية وخاصة إفريقيا ، مما جيعلها مطمعا للدول 

 املتقدمة.
حركة عدم االحنياز يلعبه  تضاؤل الدور الذي -3

 ،يف العالقات الدولية
كان من أهم أسباب سقوط االحتاد السوفييت   -4

عجزه عن التطوير نظم إنتاجه االقتصادي سابق 
ويعد هذا  مقارنة ابملستوي السائد يف الدول الغربية،

درس لكل الدول النامية ، وجرس إنذار هلا إبصالح 
 لي الذات أوال.أوضاعها االقتصادية ابالعتماد ع

لبعض  التدخل األمريكي يف الشئون الداخلية -5
 الدول.

من خالل إحالل  األمن الثقايف العريباخرتاق  -2
 قيم العوملة السلبية.

انتشار العنف ، وقيام احلرب األهلية، وحروب  -1
كما حدث يف الصومال والكونغو   احلدود

 وأفغانستان.
 
 

 

       ؟    أنواع الحدود البحيرية 
 ال تتفق مع اخلط األوسط للبحرية  حدود تتفق مع اخلط األوسط للبحرية:

كندا والواليات احلدود بني مثل :

اليت تتماشي يف البحريات  املتحدة
ايري  –هورن  –) سوبرييور العظمي

 حبريات ماعدا متشجن 4 انتاريو ( –

حيث تقسم  فيكتورياحبرية مثل :
ناء ب عدة اقسام غري متساويةعلي 

علي خطوط الطول ودوائر 
العرض اليت تنتهي بها احلدود 

 علي شواطئ البحرية

 
 

 اجليوبولتيك يةاجلغرافيا السياس وجه املقارنة

كال  منهما يدرس الوحدات السياسية للعامل يف ظروفها  أوجه الشبه
 اجلغرافية.

 أوجه االختالف

هتتم بدراسة الوحدات السياسية 
بتحليل بيئتها الطبيعية والبشرية 

 دراسة موضوعية
لتوضح آثر ذلك على السلوك  

 السياسي للدولة.

تقوم بنفس الدراسة 
ولكن من وجهه نظر 

الذاتية ماذا تريد  لدولةا
 وما مطالبها اخلارجية.

تدرس الكيان القائم 
 .كما هو فعال  للدولة  

ملا جيب أن تكون  ترسم تصورا  
 عليه الدولة.

) تدرس الدولة ككيان 
استاتيكى = متيل إىل 

 الثبات (

تنظر للدولة ككائن حي = تتسم 
 ابلتطور واحلركة.
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 مميزات وعيوب احلدود اجلبلية و النهرية           ؟ 
 احلدود النهرية احلدود اجلبلية 

ات
ميز
امل

 

 وعرة   ومرئية وعريضة ظاهرة دائمة
، و يقتصر عبورها  وقليلة السكان
 علي ممرات معينة

 يعرقل حركة  امل فصلتعترب ع
 االنتقال علي جانبيها

 دفاعية تستغلها  تعترب مبثابة خطوط
الدول يف إقامة التحصينات للدفاع 
 عن نفسها ضد أي غزو خارجي

 ويف الطبيعة وضوحها علي اخلرائط .0
متثل خطا  دفاعيا  ومانعا مائيا يصعب  .6

 علي اجليوش املعادية عبورها

وب
العي

 

 ء بني أجزا صعوبة االتصال
 الدولة،

 الشاملة التنمية حتقيق إعاقة 
  لبعض االنفصال روح تعزيز

األقليات يف بعض الدول 
 مثل:

أقلية إقليم كتالونيا يف 
 إسبانيا
 

 حيث اهنا تغري جماريهااألهنار غري مستقرة : (0
بسبب الفيضان والنحت  ضفافها غري اثبتة

الذي تسري معه  ريوجراندواالرساب مثل هنر 
الذي  الايت املتحدة واملكسيكالو احلدود بني 

غري جمراه فتحولت منطقة ابنكو بعد عام 
م اتبعة للمكسيك بعد ان كانت اتبعة 0494

 للوالايت املتحدة
 النهر جمرى يف جزر وجود أن إىل ابإلضافة -(6

 السياسي احلد حتديد يعوق قد
  

 االهنار الدولية األهنار احمللية
  هو النهر الذى جيرى من

 مصبه ىف دولة او داخل منبعه اىل
 السياسية لدولة  واحدة احلدود 

  ال تظهر مشكلة سياسية
من  داخلية خاصة ابالستفادة

مائية النهر ىف الرى والصيد 
 واملالحة 

 هنر املسيسىب ىف الوالايت
 املتحدة األمريكية 

   هى االهنار الىت تفصل بني الدول ويتم اختاذها
 كحد سياسى بينها 

النزاع بني الدول على ترسيم خط  هنا يثار
احلدود السياسية مع احدى  ضفىت النهر  او مع 

 اقتسام  سطح اجملرى او قاعه
 هناك نوع اخر من االهنار الدولية جيرى عرب

احلدود السياسية لعدد من   الدول اى  يقطع 
 احلدود السياسية 

 هنر النيل وهنرا دجلة والفرات وهنر الراين وهنر
 الدانوب

    أنظمة احلكم ىف الدول من حيث الشكل     ؟ 
 الرائسي شبه النظام -3 الربملاين النظام -6 الرائسي النظام -0

يقوم النظام الرائسي على 
 اآليت:

 رأس هو الرئيس -0
 يسود( الدولة 
 )وحيكم

   التنفيذية السلطة -6
  التشريعية السلطة -3

. 
   لقضائيةا السلطة -4

 النظام هذا يف ويالحظ
 الكامل قاللاالست

 من الثالث للسلطات
انحية، وهلا اختصاصاهتا  
 كما حددها الدستور

 هو برملان وجود  -0
 والتشريع السلطة مصدر

 .من الشعب ومنتخب
 ملك أو رئيس وجود  -6

 )حيكم وال يسود(
 هو الوزراء رئيس  -3

 مسئولية يتوىل الذى
 ينتخب من (احلكم 

 .)الشعب
 

 بني وسط نظام هو
 الرائسي النظاميني
 النظام و يتميز والربملاين

 :الربملاىن بــ 
 منتخب رئيس يوجد  -0

 على الشعب من مباشرة
 التنفيذية السلطة رأس
 يشكل منتخب برملان  -6

 .احلكومة
 هذا يف السلطة  -3
 الرئيس بني مشرتكة النظام

 وينظمها واحلكومة
 الدستور،

الرائسي  مثل : النظام
 .األمريكي

املتحدة )  مثل : اململكة
 بريطانيا (

 مثل : فرنسا

 
 
 
 

 

 االحالف العسكرية التكتالت االقتصادية

 املفهوم
 التكامل درجات من درجة]

 من جمموعة بني[  االقتصادي
 وثقافيا   جغرافيا  ] املتجانسة الدول

 جمموعة جتمعها واليت [واجتماعيا  
 املشرتكة االقتصادية املصاحل من

 الدول من جمموعة بهمبوج تتعهد رمسي اتفاق
 االستخدام جمال يف بينها فيما تتعاون أبن

 أو دولة ضد العسكرية لقدرهتا املشرتك
 املوقعة الدول تلتزم كما دول جمموعة
 يف ابستخدامها التشاور أو القوة ابستخدام

 معينة ظروف
 اهلدف منها

 اإلنتاج مزااي علي احلصول(0
 الدول بني التكامل حتقيق و الكبري

 عضاءاال
 املراكز من االستفادة تيسري(6

 أبفضل الفنيني مهارات و البحثية
 .صورة

 التنمية عملية تسهيل(3
 مشروعات اقامة و االقتصادية

 .مشرتكة
 .اقتصادية بطريقة اإلنتاج تنويع(4
 .املواطنني رفاهية مستوي رفع(5
 اخلارجية الصدمات أثر ختفيف(2

 اخلارج على االعتماد بتقليل
 التنويع مستوى دةبزاي وذلك

 التكتل دول يف اإلنتاجي

 أحالف لتكوين العامل دول من كثري تلجأ
 : أجل من ؟ عسكرية

 لألحالف اساسيا   هدفا   يعد :االعداء ردع. 1 
 اخلوف بدافع تنشأ اليت و الدفاعية العسكرية

 ، املتحالفة الدول يهدد مشرتك خطر من
 األمنه محاية و األقليمي كياهنا عن دفاعا  

 . القومي
 التحالف سياسة خالل من  :القوة زيادة. 2 

 اليت و  املنفردة التسلح لسياسة كبديل
 . هائلة اقتصادية موارد تستنزف

 األعضاء الدول بني النزاعات تسوية. 3 
 .   السلمية ابلطرق

 التعاون تنمية و املشرتكة املصاحل محاية. 4 
 االعضاء الدول بني االجتماعي و االقتصادي

. 
 امثلة

 األورويب االحتاد-
 اخلليج لدول التعاون جملس -

 العريب

 احللف – وارسو حلف:  حلها مت احالف
 ( بغداد حلف)  املركزي
 ( مانيال) اسيا شرق جنوب حلف
 حلف)  الناتو حلف:   قائمة مازالت حالف

 ( األطلنطي مشال
 

 ابلرتتيب مؤسسات االحتاد األوريب 
جملس  وريبالربملان األ اجمللس األوريب 

االحتاد 
 األوريب

 املفوضية األوربية

 من
كون

يت
 

 

رؤساء الدول 
واحلكومات اليت 
يتشكل منها 

 االحتاد

يتم انتخابه من 
قبل شعوب 

الدول 
األعضاء 

 سنوات5لـ

-- --- 
-- -- - 
- - - -  

-- --- -- -- - 
-  

مته
مه

 

يعترب قمة أجهزة 
 االحتاد؟؟

حيث حيدد 
اجمللس االورىب 

لوايت اجتاه وأو 
السياسة العامة 

 لالحتاد.

إصدار 
القوانني 

والتشريعات 
يف ضوء 
املقرتحات 
املقدمة من 
املفوضية 
 األوربية

يعد اجلهة 
الرئيسية 
الختاذ 
 القرار
داخل 
االحتاد 
 األوريب
ويشارك 
الربملان 
يف  األوريب
مسئولية 
إصدار 
قوانني 
االحتاد 
 األوريب

اجلهاز وتعد املفوضية 
 ، حيث دالتنفيذي لالحتا

تقدمي اقرتاحات  حيق هلا
بقوانني إيل الربملان 
 واجمللس األوريب
  -تشرف على :

 -ميزانية االحتاد  -
 الربامج اليت يوافق عليها   

االتفاقيات واملعاهدات -
ابالشرتاك مع حمكمة 

 العدل األوريب
ومتثل االحتاد األورويب   -

علي املسرح الدويل 
 سياسيا واقتصاداي
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 لس التعاون لدول اخلليج العريب:جم مؤسسات 
األعلى: اجمللس  

العليا جمللس  ةالسلط
 التعاون

 دالوزاري: يعاجمللس 
 اجلهاز التنفيذي للمجلس

اهليئة  العامة: تعترباألمانة 
اإلدارية املركزية الثابتة 

 للمجلس

 من
كون

يت
 

 

رؤساء وملوك الدول 
 الست ورائسته دورية

 ) ابلتناوب ( 

الدول  وزراء خارجية
األعضاء، أو من ينوب 

 عنهم من الوزراء

) رئيس  أمني عام اجمللس
 اهليئة (      

ابإلضافة إيل مخسة  -
أمناء مساعدين للشئون 
السياسية، واالقتصادية، 
والعسكرية، واألمنية، 
 وشئون اإلنسان، والبيئة

مته
مه

 

  األمني العاميعني 
ميزانية التصديق علي 
 األمانة العامة

هيئة تسوية تشكيل 
املنازعات، واليت 

يشكلها اجمللس يف كل 
حالة حسب طبيعة 

وضع ،  اخلالف
السياسية العليا 

واخلطوط ، للمجلس
 اليت تسري عليها. الرئيسية

ووضع  اقرتاح السياسات
التوصيات اهلادفة ، لتطوير 

التعاون بني الدول 
 األعضاء

العمل علي تنسيق 
وتشجيع األنشطة القائمة 

 األعضاءبني الدول 
وتعيني األمناء املساعدين 
ملدة ثالث سنوات قابلة 
للتجديد، ويعقد اجتماعاته 
 مرة كل ثالث أشهر.

* إعداد الدراسات 
ابلتعاون اخلاصة 
 واخلطط،، والتنسيق

للعمل  والربامج املتكاملة
املشرتك بني أعضاء 

 اجمللس

 

 حلف مشال األطلنطي حلف وارسو 

اسباب 
 أتسيسه

 مايو عام أتسس احللف يف 
ملواجهة هتديدات م 0955

 أعضاء حلف مشال األطلسي
  أملانيا وخاصة بعد انضمام

 حللف مشال األطلسي الغربية

قيام االحتاد السوفييت)السابق( بتشديد  *
 م 0944حصاره علي برلني عام 

* فتبلورت فكرة انشاء حلف عسكري يضم 
 دول غرب أوراب والوالايت املتحدة األمريكية

ع عن أوراب الغربية ضد االحتاد لدفا ،ل
حلف وارسو آنذاك يف ودول السوفييت، 

 سياق احلرب الباردة.
 بروكسيل عاصمة بلجيكا مدينة وارسو عاصمة بولندا مقرة

الدول 
 االعضاء

دول هي :ألبانيا ) انسحبت عام  9
 م (0924

ويوغسالفيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا 
واجملر وأملانيا الدميقراطية) 

رقية(ورومانيا وبلغاراي واالحتاد الش
مل توقع الصني علي  الحظ :السوفييت 

املعاهدة ، لكنها تعهدت بدعم األعضاء 
 يف احللف، 

دولة هي الوالايت املتحدة،  06
وبريطانيا،  والد منارك، وفرنسا، 
وهولندا، وبلجيكا، ولكسمبورج، 
وأيسلندا، وايطاليا، والنرويج، 

ضمت إيل وكندا، والربتغال، مث ان
احللف تركيا واليوانن يف عام 

م، وأملانيا )الغربية( يف عام 0954
 م.0955

أسباب 
 السقوط

 فشل سياسة الرئيس السوفييت*  
 )جورابتشوف( يف إجياد نظام أكثر تطورا

 م حيث 0991* تسارع التغريات عام
  انتقلت عدوى االصالح الذى دعا إليه

ول جورابتشوف يف االحتاد السوفييت اىل د
 أورواب الشرقية

  وأعلنت الوحدة ،  هدم سور برلني فتم
 ،األملانية

*  بدأت النزعة االنفصالية تظهر بني 
وبدأت ،   اجلمهورايت السوفيتية

اجلمهورايت السوفيتية إبعالن نفسها 
، مستغلة الفوضى السياسية دول مستقلة

يف االحتاد السوفييت وهذا ما سهل علي 
ن التزاماهتا التحلل م دول حلف وارسو

يف احللف ، ايل إن أعلنت روسيا يف عام 
 .م حل احللف رمسيا0990

 مازال قائم
اسرتاتيجية احللف بعد اهنيار االحتاد 

 -السوفيىت :
السعي حنو توسيع احللف  -0

 شرقا.
ربط مستقبل األمن األوريب  -6

ابلدور الذي يقوم به احللف يف 
األزمات الكربى داخل أوراب وعلي 

 ا.أطرافه
إجياد دور له يف األزمات  -3

األوربية ويف الشرق األوسط مثل: 
األزمة التدخل العسكري يف 

 .الليبية
مما أدى النضمام عدد من الدول 
املنفصلة عن حلف )وارسو( إيل 

 حلف مشال األطلسي،

 

 : وضح أوجه الشبه و االختالف بني كل من
 . النظام الرئاسي ، و النظام الربملاني .1

 النظام الربملاني ظام الرئاسيالن 
أوجه 
 الشبه

. برملان منتخب من الشعب يتوىل سلطة 1لكل منهما :   
 . رئيس منتخب .0التشريع .                         

أوجه 
 االختالف

الرئيس هو رأس الدولة 
 ) يسود و حيكم (.

رئيس الوزراء هو الذى يتوىل 
 مسئولية احلكم .

 لعنصرية  يف الواليات املتحدة ، و جنوب إفريقيا .. مشكلة التفرقة ا0
 يف جنوب إفريقيا يف الواليات املتحدة 

 متارس التفرقة العنصرية ضد الزنوج من البيض . الشبه

أوجه 
 االختالف

. الزنوج و البيض 1
 مهاجرون .

. الزنوج  هم األقلية 0
 بينما البيض هما

 األغلبية .
. حصلت األقلية 3

 حقوقهاالزجنية على 
 م (  1191املدنية عام ) 

. الزنوج  هم الوطنيني  1
أصحاب األرض ، بينما البيض  

 املهاجرون . هم
. الزنوج  هم األغلبية ، بينما 0

 البيض هم األقلية .
. حصلت األغلبية الزجنية على 3

 م ( . 1114حقوقها عام ) 

 . املياه الداخلية ، و املياه اإلقليمية .4
 املياه اإلقليمية ليةاملياه الداخ 

أوجه 
 الشبه

ُيعد كل منهما جزء من أراضي الدولة متارس الدولة عليه 
 الثـــروات  سيادتها املطلقة يف الصيد و التجارة و أستخراج

أوجه 
 االختالف

تضم كل األشكال املائية املتصلة 
تقع فوق ايبس الدولة و ابلبحر و 

الساحلية و  تشمل البحــريات
 األنـهار  و اخلـلجــانمصــبـات 

 حمدودة املساحة .

تضم النطاق البحري املمتد من 
 خط الساحل وحتدد حافته

اخلارجية من جهة البحر احلد 
 السياسي البحري للدولة .
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 الحدود الحضارية ) األثنوغرافية ( الحدود الهندسية    

هى حدود متتد يف مناطق قليلة السكان 
 أو 
 الطبيعية .خالية من املوارد 

هى حدود ترسم على أساس مظاهر 
    ة كاللغة و الدين ـاريــحض
 مـنـعا  لوجود األقليات . 

 . فـلـكـيـة بـحـتــة : 0
ول و دوائــر ـتتفق مع خطوط الط 

 ،ـــرضالع
 الشمالية. و تنتشر يف إفريقيا و أمريكـــا  

 : احلد السياسي بني مصر ومثال    
 ودانالس

   رة  عــرضـــر مع دائــيـسـي الــذي     
66 o  

مصر و  دود بنيـاحل  ـطـمشـاال  ، وخ     
 ليبيا

 o 65طول    د على خـــط  ـتـمــامل     
 ا  ـــرقــش

 منه .  الشمايل  ابستثناء اجلزء        
 . خــطــوط مـسـتـقـيـمـة :6

 ومتني أو مـمـاســات ـتصل بني نقطتني معل 
 وم مركزها ـلــرة معـدوائــر أو أقواس يف دائ 

 ونـصـف قـطــرها .  
. خطوط على أبعاد متساوية من ساحل 3

 أو 
 جبلية. سلسلة        

 عـلـى أســـــــــاس :
 . اللـغـة : 0

تعمد اللغة من أهم املظاهر احلضارية 
 م ـيـرسـاملستخدمة يف ت

 . احلدود بني الدول 
ط ـة وسـقـطـمثال : احلدود السياسية يف من

 ر ـهـأورواب من أشـ
اس ــاليت جرى ترسيمها على أس احلــدود

 د احلـرب ـة بعـغـالل
ا  ملشكلة ـعـنـى ، مــالعـامليـة  األول  

 ث تتـمــيزحبي ات ،ـيـلـاألق
 ة .ـاصـا اخلـهـتـكــل دولة   بلغ      

  . الـــديــن :6 
يمعد الدين عنصر حـضـــاري مـهم قد 

 يستخدم لتحديد احلدود 
 . بني  الدول

 مثال : احلدود بني اهلند و ابكستان .
 

 



 مب تفسر :أهم أسئلة 

 

بل مب تفسر : حدث خلط بني اجلغرافيا السياسية و اجليوبولتيك خاصة يف الفرتة ماق
 احلرب العاملية االوىل و ما بعد احلرب العاملية الثانية

حيث اعتقد البعض أنهما علمًا واحدًا، و ظهر ذلك من خالل التوسع اإلقليمي 
والغزو االستعمارى ، وكانت ابرز الصور هذه الصور يف أملانيا التى استغلت 

خطأ فى توسعها  بصورة فـريـدريــك راتـــزلمفاهيم اجلغرافيا السياسية للعامل 
 االستعماري على الدول اجملاورة

  اجملال احليوي هلاالتى اعتربتها 
مب تفسر كان للتطورات اليت مر بها علم اجلغرافيا السياسية أثر يف تطور 

  حيث كانجماالتها 
 

 جماالت اجلغرافيا السياسية حديثا جماالت اجلغرافيا السياسية قدميا
)  الوحدات السياسيةدراسة  (1

 عناصر قوتها (. –قومات بقائها م
الدولة كمجال لدراسة  (1

 اجلغرافيا السياسية. 
 التحليل السياسي للقوة.  (0 بني الدول. العالقات السياسيةدراسة  (0
 املشكالت السياسيةدراسة   (3

 املختلفة.
سياسة النظام العاملي وما ينتج  (3

 عنها من تغريات.
 

 فيا السياسية ؟أهمية الدولة كمجال لدراسة اجلغرا مب تفسر 
مساحة من يشغل  كتنظيم سياسيتدرس اجلغرافيا السياسية الدولة   -

 واليت تتمثل يف  مكوناتها الداخليةو   حدودها السياسيةهلا  األرض
 نظام احلكم ( مع متتعها بالسيادة –املوارد الطبيعية  –) السكان 

  ) مب تفسر ( .الدولة يف مركز للقوة والسلطةتعد العاصمة 
 مبا فيها املناطق اهلامشيةعلى كل أجزاء الدولة  بسط سلطانهاحتى تتمكن من 

 تهديد. أيوحتميها من 
اهم من خطوط الطول ؟؟؟ بالنسبة لدوائر العرض  دراسة موقع الدولةاهمية مب تفسر 

 :الن دراسة دوائر العرض متكنا من معرفة  
 العامة ملناخ الدولة حتديد املالمح -1
 للسكان النشاط البشرى ناخ يفتأثري امل -0

 مب تفسر : دولة أوغندا دولة حبيسة رغم انها تطل على حبرية فيكتوريا ؟
من خالهلا االتصال مباشرة  حألن حبرية فيكتوريا مسطح مائي مغلق ال تسم

 بالعامل اخلارجي
  هناك؟  املائية املسطحات على إشرافها حيث من البحرية الدول ختتلف:   تفسر مب
 البحر على)  سوريا:  مثل واحدة، حبرية بواجهة البحر على تشرف دول( 1

 ( اهلادي احمليط)  تشيلي –(  املتوسط
،  فرنسا،  السعودية. مصر:  مثل:  مثل بواجهتني البحر على تشرف دول( 0

 املغرب
: مثل اجلزرية الدول وهى جهاتها، مجيع من البحر على تشرف دول( 3

 .لبنيوالف واليابان بريطانيا
 مب تفسر : كثرة الدول اجملاورة سالح ذو حدين بالنسبة لقوة الدولة

 

 التأثري السلبى ) نقمة ( التأثري اإلجيابي ) نعمة (
الي حتقيق التعاون واحملبة تؤدى 

 زيادة قوتها مثل وبالتالي
) االحتاد  باودول غربي اور 

 األوروبي (

يودى كثرة الدول اجملاورة للدولة 
مثل   من املشكالتالكثريالي 

دول مما  1 جياورها اليتالسودان 
وبالتالي  كثرة املشكالت يؤدى اىل

 يزيد االعباء
 

 للدول بالغة أهمية تكتسب االسرتاتيجية املواقع:  تفسر مب
 سواء الربية او الدولية البحرية املالحة طرق يف حتكمها وامكانية اشرافها بسبب
   السلم وقت او احلرب وقت
 املندب باب ومضيق ، مصر يف(  اجلبلية سيناء ومضايق،  السويس قناة)  : مثل

 ،  طارق جبل ومضيق، 
 ,(اجلدى)سيناء يف اجلبلية للممرات االسرتاتيجية االهمية: تفسر مب
 السويس، قناة من الشرق إىل تقع *           سيناء يف التحكم بوابة تعد*

 املضايق خبط رفوتع عنها، األمامي الدفاع خط متثل وبذلك

 السياسية اجلغرافيا فى للدولة أهمية االشكال أكثر من املنتظم الشكل يعد:  تفسر مب
 الشكل هذا مميزات أهم حيث

 أبعاد علي تكون أطرافها ألن اجزائها على السيطرة فى احلكومة قدرة -1
 الدائرة مركز من متساوية

 مساحتها اىل بالنسبة ةقصري تكون الدولة حدود ألن الداخلية االدارة حسن-0
 احلركة يف املكانية احلرية جليشها توفر-4        احلدودية الصراعات من يقلل -3
 اهمية)  الدولة قوة يف املؤثرة العوامل من التضاريسية املظاهر تعد:  تفسر مب

 :إىل ذلك ويرجع( م2112 اول دور التضاريس
 .العسكرية العمليات سري حتدد اليت فهي العسكرية النواحي يف تؤثر  1
 الدولة يف السكان توزيع و البشرية األنشطة يف تؤثر  0
 .واملعدنية املائية الدولة موارد استثمار مدى يف تؤثر  3

 ( سياسي كحد االنهار صالحية عدم:  تفسر مب)  لألنهار السلبية االثار
 الدول بني سياسية مشاكل دولة من أكثر فيها تشرتك اليت الدولية األنهار تثري

 املياه اقتسام * :يف سواء وبعضها
 أحد مبثابة الدولية األنهار تعد اليت احلبيسة الدول خاصة بها، الدولية املالحة *

 ( الراين ، الدانوب) مثل اخلارجي بالعامل اتصاهلا طرق
  الراين نهر بها مير اليت الدول *
 ( سويسرا – النمسا - لكسمبورج – فرنسا – املانيا -  هولندا) 
 جماريها تغري انها حيث مستقرة غري األنهار *
  واإلرساب والنحت الفيضان بسبب ثابتة غري ضفافها *
 واملكسيك املتحدة الواليات بني احلدود معه تسري الذي ريوجراند نهر مثل *

 ان بعد للمكسيك تابعة م1111 عام بعد بانكو منطقة فتحولت جمراه غري الذي
 املتحدة ياتللوال تابعة كانت

 السياسي احلد حتديد يعوق قد النهر جمرى يف جزر وجود أن إىل باإلضافة *
 :منها فوائد من حتققه ملا...    ؟؟؟ للدولة  مهما موردا الغابات  متثل: تفسر مب
 واألثاث السفن وصناعة لبناء األخشاب إنتاج -1
  ياراتوالس الطائرات اطارات صناعة يف يدخل الذي املطاط توفري -0
 الدو لبعض القومي الدخل مصادر أحد تعد -3
 احلروب أثناء فيها واالحتماء إليها كاللجوء حربية فوائد تقدم -4
 أجل من عليها احملافظة جيب ولذلك(  األكسجني مصدر)  العامل رئة متثل -5

 احملافظة بهدف الغابات حلماية والتشريعات القوانني وضع طريق البيئةعن صحة
 .البيئي وازنالت على

 تثار من أجلها املنازعات اليتمن األسباب  كما كان قدميا  الدين مل يعد مب تفسر :
 ألسباب تتعلق بانتشار الثقافة وتغليب املصاحل السياسية واالقتصادية 

 وثقافتها أفكارها يف ترتق مل اليت الدول بعض يفأنه يوجد مشكالت دينية  : إال 
 .املتقدمة الدول ملصاف

 تعد اجلوانب االقتصادية من أهم مقومات الدولة؛تفسر :  مب
  :األول على أساساملقام  يفيتحدد  العامليوذلك ألن وزن الدول على املستوى  
  موارد اقتصاديةما متلكه الدولة من 
 على استغالل هذه املوارد وقدرة السكان 
  اديةخلفيتها االقتصيكون نابعا من  السياسيالدولة سلوك ومن ثم فإن 

تربط بني  اليتأهم صور املصاحل  السياسيةمتثل املصاحل دلل : صحة أو خطأ العبارة : 
 ] العبارة خطأ [ األمم
 تربط بني األمم اليتأهم صور املصاحل  املصاحل االقتصاديةمتثل 

 مب تفسر : تعد احلبوب الغذائية من أهم متطلبات األمن القومي للدولة
 ليًا ) من الداخل ( حيققتوافر احلبوب الغذائية حم  : 
 األزمات و وقت احلروب  األساسيمن الغذاء  الذاتياالكتفاء 
   يف توفري غذائها  للضغوط اخلارجيةالدولة والشعب تعرض متنع 
 رأس املوارد الغذائيةعلى اليت تأتى القمح واألرز والذرة حماصيل :  خاصة 

 حاجة للسكان
 ن الصناعاتتدخل يف العديد م مو تعترب مواد خا 

 ؟ الدول لكل يصلح للحكم مثالي نظام هناك ليس:  تفسر مب
 اخلاصة جتربته منها ولكل وثقافيًًّا، وجغرافيًًّا حضاريًّا ختتلف اجملتمعات ألن
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 مب تفسر أهمية نظام االختبار ؟؟ 
 كل بني املساواة أساس على االختيار يتم ومبقتضاها لالختيار، ةتعترب أدا
  .الناخبني جملتمع واملنشأ األصل بسبب فوارق تضع ال أنها أي ؛املواطنني

 االنتخابات جغرافيةس مب تفسر أهمية 
 مكان يف السائدة االنتخابية األمناط يف التباين تفسري خالل  من نستطيع ألننا
 أو ألخر مكان من للناخب التصوييت السلوك تغريات حتليل و دراسة و معني

 االختالف هذا أسباب معرفة و ألخرى انتخابية دائرة من
 عرقية ألصول شعوب تنتمى بني تام ًّا فصال السياسية تفصل احلدود المب تفسر : 

 خمتلفة ؟
كثري من  يفبني سكان الدول املتجاورة  االختالط والتداخل ] وذلك بسبب

 تفصل بني الدول العربية اليتكاحلدود مثال :  [ األحيان
 ؟ خلطىا السياسي احلد نشأة:  تفسر مب
 اهلامشية ملناطقها  الغامض الوضع عن فيه املشرتكة الدول رضا عدم نتيجة *

 الصحراوية كاملناطق
 موارد من بها ما واكتشاف واستغالهلا املناطق هذه تنمية إىل دفعها مما  -

 املائية املسطحات على أو اليابس على اخلطية احلدود ترسيم بالتالي و*اقتصادية
 .الدولتني نيهات بني املشرتكة

 اخلطية احلدود نشأة على واضح أثر ذات احلروب كانت:  تفسر مب
 مبثابة أصبحت اليت اهلدنة وحدود واملغلوب، الغالب حدود ذلك على مثال

 .سياسية حدود
 هاااااام  ؟ السياسية احلدود وظائف أهم واألمن احلماية تعد:  تفسر مب
 االعتداءات من األمن و مايةواحل  احلدود إقامة من األساسي الغرض ألن*

 املفاجئة
 املعرضة القطاعات يف خاصة احلدود طول على العسكرية الدفاعات فترتكز *

 والتهريب، الغزو ألخطار
 االقتصادية املوارد استكشاف حق للدولة  * ؟؟ القاري الرصيف اهمية تفسر مب

 واستغالهلا به املوجودة واملعدنية املائية
 يف الدول بعض سواحل امام اهلائلة البرتولية االكتشافات بعد قيمته ظهرت* 
 املتوسط البحر شرق و املكسيك وخليج  العربي واخلليج الشمال حبر
 وخطورة اهمية تقل ال املائي احلد وظيفة أو(  البحرية احلدود أهمية: ) تفسر مب

 هاااااام   الربى؟ حدها عن للدول بالنسبة
 : يلى فيما تتمثل للدولة الوظائف من جموعةمب يقوم البحري احلد ال وذلك

 ( واالمن احلماية) املشبوهة السفن من البحرية حدودها محاية - 1
  اليها املختلفة البضائع تهريب منع خالل من الدولة اقتصاد حيمى - 0
 نطاق يف املوجودة املختلفة والثروات املصايد استغالل من الدولة ُيمكن- 3

 اليها تدخل قد امراض او أوبئة أي من الدولة وقاية- 4      االقليمية مياها
 مبجرد الصحي للتفتيش ختضع حيث اخرى دول من القادمة السفن خالل من

  للدولة االقليمية املياه دخوهلا
 ؟ دقة بكل البحرى احلد حتديد جيب:  تفسر مب

 واحدة دولة وليس العامل دول كل من علية النزاع يكون البحري احلد  ألن
  بدقة حتديده جيب لذلك

 الفرتات فى العميقة املياة و القارية واالرصفة احملايدة املياة اهمية زادت:  تفسر مب 
 م2112 السودان  ؟  األخرية

 وميكن املائية املسطحات هذه قاع يف املدفونة الثروات من العديد اكتشاف بعد 
  يلى فيما اهميتها تلخيص

   االمساك صيد- 1
 واخلليج املكسيك وخليج الشمال حبر ذلك ومثال:  الطبيعي والغاز البرتول- 0

  املتوسط البحر وشرق العربي
 الصلبة املعدنية الثروات- 3

 ؟؟ الربيطاني االستعمار فرتة كشمري والية  شهرة:  تفسر مب
 كشمري من كبرية الطبيعية مساحات الغابات تغطى  
 السياح جلذب مجيلة مبناظر وتتمتع   
 من الصيفية هروبا اجازاتهم لقضاء للربيطانيني مناسبًا مكانًا انتك لذلك 

 اهلند يف االمطار احلرارة وغزارة شدة

 السياسية الوحدات بنت القبائل حركة عن الناجتة السياسية  النزاعات تفسر: مب
 ( م2112 السودان – ثانوية – ازهر() ؟؟
 اىل الرعوية ألراضيا معظم حولت السكان عدد زيادة مع املراعي نقص -1

 ( املراعي و السكان زيادة بني العالقة ما)      زراعية مناطق
  افريقيا يف دول واملزارعني كما الرعاة بني املشاكل فحدثت 

مراعاة  دون االقاليم بني االفريقية السافانا اقليم السياسية يف احلدود رسم-0
 غرب حيدث ما مثل السياسية اكلاملش من العديد اثار مما مكانيا وتوزيعهم للقبائل

  وجنوبه السودان مشال اآلن وبني السودان
  السياسية احلدود ترسيم عن الناتج الرعاة من والرسوم الضرائب حتصيل-3
 فى اخلصوص وجه افريقيا على غرب دول شهدتها اليت املناخية التغريات-4

  02 الـ ومثانيات القرن سبعينيات
احليوانات  ماليني موت مثل: الرعي مناطق يف مشكالت حدوث اىل أدى مما

 حرفة سياسية أساسها مشاكل حدوث اىل الزراعة ادى مناطق اىل وهجرة السكان
 الدول بني الرعاة وهجرة الرعي

عند حتديد الرصيف البحري )القاري ( بنت  لبيا وتونسمب تفسر: النزاع بنت 
 الدولتنت؟؟

 الرصيف ظهور حقول الغاز والبرتول يف مياه هذا
 مباشرة يف مياه هذا الرصيف اىل الشمالطالبت ليبـــيا ان يتجه احلد البحري 
 درجة تقريبا45بزاوية مقدارها  ينحرف شرقاطالبت تونس حبد حبرى 
 الدولية؟ التجارة يف %11 سوى الفحم من يدخل ال/  تفسر مب
 نفس يف هىو للطاقة األكرب املستهلك هي املتقدمة الدول أن املعروف من -1

  للفحم األول املنتج الوقت
 فقط %12 سوى الدولة التجارة يف منه يدخل ال ولذلك-0
 ثم ومن العامل يف الطاقة إنتاج من %09 حبوالي الفحم يساهم العموم وعلى -3

 .حمدود السياسي أثره فإن
 الطاقة إنتاج فى يساهمان الطبيعي والغاز البرتول فإن ذلك من العكس وعلى-4

 الدولية التجارة نصف حبوالي يسهمان وهم العامل، يف الطاقة إنتاج ثلثي بنحو
 .العربي واخلليج األوسط الشرق منطقة وباألخص الثالث العامل دول من خاصة

 و الطاقة بني العالقة ما=    األول؟ املقام يف برتول أزمة هى الطاقة أزمة/  تفسر مب
 الدولية العالقات

  الدولية: للعالقات رئيسيني جمالني يف ةالدولي آثاره ظهرت حيث
 املتقدمة الدول بني العالقات ثم وبعضها املتقدمة الدول بني الدولية العالقات-1

 .النامية والدول
 خاصة الطاقة مصادر على العاملي فالصراع الثالث العامل دول شأن من رفعت -0

 السياسية واملواقف الدولية األزمات من الكثري وراء الطبيعي والغاز البرتول
 .العاملي املسرح على للدول

 .وعليه األوسط الشرق منطقة يف الصراع من ذلك على أدل ليس -3
 علي( مكانيا حيزا) املختلفة بأشكاهلا االقتصادية التكتالت تشغل(  تفسر مب)-

  العامل خريطة
 حمددة) دول)   بني تتكون أنها أي متعددة، دوًل تضم إذ -1
 ألعضائها السياسية باحلدود حمددة األرض من حةمسا وتشغل -0

 عسكرية قوة وجود ولكن, غاليا اقتصادي تكتل لقيام شرطا ليست العسكرية املقومات
   ( تفسر مب) واستمراره؟؟؟ جناحه مقومات من تعد  قيامها حال التكتل أعضاء لدي

 من أو األخرى الدول من منافسة بالطبع يواجه االقتصادي التكتل ألن *
  األخرى االقتصادية التكتالت

 االقتصادية التكتالت فيها تلجأ قد نزاعات عنها ينتج املنافسات هذه وبعض *
 باستخدامها التلويح أو القوة استخدام إلي

 حتميها عسكرية قوة إلي تستند أن البد االقتصادية القوة فإن األحوال كل ويف*
 ؟ العسكرية االحالف وجود تفسر مب:س 
 العاملية احلرب بعد الصراعات زيادة هو العسكرية االحالف وجود يف بالسب -

 املعسكرين بني الثانية
 ( وارسو حلف ىالعسكر حلفة و السوفييت االحتاد )بزعامة الشرقي املعسكر*
 ( الناتو حلف العسكري حلفها و املتحدة الواليات بزعامة) الغربي املعسكر *
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 ؟ مب تفسر نشأة املنظمات الدولية
 تعرضت هلا البشرية وقضت على عشرات املاليني من  اليت كثرة احلروب

 البشر  خاصة   احلرب العاملية األوىل والثانية
  أكثر سلما وأعمق أمنا وأمشل تعاونالتكون العالقات بني الدول . 
 وسياسية بذهلا رجال السياسة نتيجة جهود فكرية 
 قوتها دلتحدي ميزة الدولة شكل يعد:  تفسر مب

 االجتماعي والتماسك الداخلية اإلدارة سهولة *: على يؤثر فالشكل
 وإمكانات وطوهلا احلدود بسبب األخرى الدول مع النزاعات زيادة أو تقليل*

 .الدولية والصراعات االتصال
 االقتصادية للدولاحلماية مب تفسر : تعمل احلدود السياسية على 

 الطبيعية الثروة موارد من دولة كل ونصيب ظح السياسية احلدود حتدد ألنها  *
 : بــ الدول تقوم لذلك

  لــ(  اخلارج و للداخل) االجتاهني يف احلد عرب والبضائع السلع تدفق مراقبة *
 تهريبها منع

 احمللية، منتجاتها حلماية املستوردة؛ السلع على اجلمركية الرسوم حتديد *
 صالحيتها مدى وحتديد املستوردة تاملنتجا فحص خالل من املواطنني محاية*
 .لالستخدام جودتها أو
  عند توجد التى الثروة موارد استغالل عند الدول مصاحل التتضارب لكىو  

 :إىل الدول تعمد احلدود،
 استغالل نتيجة الدول بني منازعات حتدث ال حتى بدقــة حدودها تعيني -

 املوارد هذه
  احلدود على توجد اليت الثروات من دولة كل بنصيب خاصة اتفاقيات عقد *

 حبريًّا أو بريًّا حدًًّا كان سواء
 والغاز البرتول،:مثل األرض باطن يف توجد اليت املعدنية الثروات:  مثل *

 .وتونس ليبيا وبني اخلليج دول بني الطبيعي
 ( م2112 أول دور)    ؟؟ باملغرب مليلة و سبته مشكلة أسباب:  تفسر مب
  م، 1415 عام مليلة باحتالل قامت ثم ، م1415 عام سبتة مدينة ياإسبان احتلت *
 اململكة استقلت وقد الفرنسي لالستعمار فريسة ذلك بعد املغرب وقعت*

 و سبتة)  املدينتان بقيت بينما ، الفرنسي االستعمار عن م 1159 عام املغربية
 اإلسبان يد يف(  مليلة

 واهية حبجج ذلك رفضت اسبانيا ولكن باملدينتني مطالبته عن املغرب تتوقف مل
 : أهمها

 [  اإلسباني االحتالل فرتة طول]  التقادم(1
 اإلسبان من ٪ 92 املدينتني سكان نسبة وأن (0
 االمم لدى املستقلة غري األراضي ضمن مسجلتني غري املدينتني ان كما (3

 م1141 عام املتحدة
 ؟ م1915 عام مليلة و سبتة مشكلتى تصاعد:  تفسر مب

  األوىل املشكلة
  الذاتي احلكم على احلصول اإلسبان السكان حماولة

 إذن على باحلصول اسبانيا يف األجانب يلزم قانون اسبانيا إصدار الثانية املشكلة
(   مليلة و سبتة) يف املغاربة فيه يعترب الذى الوقت يف سنوات 5 كل جيدد اقامة

 األصليني البلد سكان أنفسهم املغاربة يعترب بينما ، أجانب
 املوقف تصعيد وعدم وديا احلل واملغرب اسبانيا من كال حترص : حاليًا

 ) ما العالقة بني كشمري و بريطانيا ( كشمري مشكلة اسباب:  تفسر مب
 اىل: اهلند بتقسيم م1141 أغسطس يف بريطانيا قيام

  اهلندوسية االغلبية اهلند وتضم مجهورية
 املسلمة األغلبية باكستان وتضم مجهورية

 [ وغربيه  -" حاليا بنجالدش" شرقية ]باكستان اىل باكستان قسمت و
 تنضم أو تستقل حبيث لكشمري احلرية الربيطاني االستعمار ترك*  كشمري أما
 ( باكستان – اهلند)  الدولتني احدى إىل
 هندوسية احلاكمة السلطة لكن مسلمة كشمري يف األغلبية ان ورغم* 
 يبقى وان الدولتني من ألي االنضمام كشمري حاكم يرغب يكن مل لذلك* 

 وباكستان اهلند بني الصراع عن بعيد
 

 أيد صحة العبارات

 

 – دراستها نتائج=  عديد أهداف السياسية للجغرافيا التالية العبارة صحة أيد//س
 " : دراستها من االستفادة– دراستها أهمية

  السياسية للدولة الوحدات دراسة)
 2( البشرية  -   الطبيعية)  اجلغرافية مالحمها حيث ) من
 .السياسية للوحدات والضعف القوة عناصر حتديد
 ( موضوعًيا جغرافيًّا) حتلياُل والعاملية اإلقليمية التجمعات حتليل

 ؟؟ العسكريني و السياسة لرجال السياسية اجلغرافيا أهمية:  تفسر مب
 ةالسياسي القرارات الختاذ الالزمة املوضوعية واملعلومات البيانات توفري

 2(  اجلغرافية(  املكانية األبعاد ذات والعسكرية
 أمثلة ومن هلا مناسبة حلول واقرتاح وحتليلها السياسية باملشكالت التعريف

 -:ذلك
 السياسية احلدود رسم يف والثانية األوىل العاملية احلرب بعد اجلغرافيني دور *

 .أوربا يف احلديثة
 حمكمة اصدرت حيث. ) طابا قضية يف مصر حق عن الدفاع يف اجلغرافيا دور*

 م0219 اول دول(   املصرية للسيادة طابا عودة الدولية العدل
  ؟؟ احمليط وسط مناطق لنفسها القوية الدول بعض  حددت
 املختلفة والصاروخية النووية جتاربها فيها لتجري

 الدولة قوه على يعتمد احلق هذا  تدعى اليت بالدولة االعرتاف فان*
 قيدت ولكن البحار مياه أعالي من جزء هي احملايدة واملياه التكميلية ياهامل تعد -

 فيهم املالحة حرية
 النزاع على األنهار الدولية ؟ مب تفسر :  
  : ترسيم خط احلدود السياسية مع إحدى ضفيت النهر أو مع 1بسبب .

 . حتديد عدة حقوق تتمثل يف :0    اقتسام سطح اجملرى أو قاعه .
   لنهر .            ب. حق اقتسام مياه ا              املالحة .           أ. حق 

 د. حق توليد الكهرباء .        ـ . حق صيد األمساك .       ج
 معظم دول أفريقيا  حمدودة  األهمية من حيث موقعها  اجلغرايف . 
 نها ال حيث أن معظم دول أفريقيا دول حبيسة مما يؤثر على قوتها سلبًا أل

 تتصل بالعامل اخلارجي حبرًا  إال عن طريق املرور
                                                        . العملية االنتخابية هلا جوانب جغرافية كثرية  تتناوهلا  اجلغرافيا  السياسية .                                                2
 ا السياسية :حيث تدرس اجلغرافي   

. تقسيم الدولة إىل دوائر انتخابية و عدد هذه الدوائر و حدودها و مواقعها و 1 
 مساحتها و شكلها .

 . عدد سكان الدوائر االنتخابية و خصائصهم. 0  
أ  على . استخدامات األرض  داخل الدوائر االنتخابية و التغريات اليت تطر3  

 كاني )اجلغرايف ( يف التصويت و أمناطه و أسبابه .. التباين امل4هذه الدوائر .     
 توجد خلفية تارخيية لتطور النظام الدولي العاملي اجلديد:

خالل  )ويلسون(جديد هو الرئيس األمريكي أول من طرح فكرة نظام عاملي
مبدأ لنظام عاملي  41(، والذي وضع  1111-1114احلرب العاملية األولي )

 .جديد
يف اخلطاب السياسي العاملي لرئيس  ملي اجلديد للمرة األويلظهر النظام العا 

بدء حقبة جديدة عندما أعلن عن )جورباتشوف( االحتاد السوفييت السابق

علي اعتبار إن هناك جمموعة جديدة  من بالتعاون مع الغرب وهناية احلرب الباردة 
للنظام كمة ااملبادئ احلاملبادئ احلاكمة للعالقات بني الدولتني ، وهذه 

وضح رايك غى : القيم اإلجيابية   سؤال بوكليتاو  :هي  العاملي اجلديد

 اليت ميكن من خالهلا إقامة نظام عاملى جديد

 عن العالقات الدولية. ةااليدلوجينزع الصفة  -0 .نزع السالح -1
 بدال من توازن القوي.  إحالل مبدأ توازن املصاحل -3
 صراعات حتقيقا ملصاحل البشرية.العمل من اجل ختطي احلواجز وال-4

م من خالل خطاب الرئيس األمريكي 1991عرف املصطلح وشاع منذ أزمة اخلليج 
 األب حني قال: )جورج بوش (األسبق 

) إن ما يتعرض للخطر ليس بلدا صغريا فحسب ،بل فكرة حيوية هي فكرة النظام 
دولي  م عن إمكانيات قيام نظام1991ثم حتدث عام  العاملي اجلديد(

تعمل و جديد كتعبري عن السيطرة شبة املطلقة للواليات املتحدة

 13 وأحيانا فرضه علي العامل بوسيلة خمتلفةعلي نشره، 



 القوة والوزن السياسى للدولة وجهان لعملة واحدة هااام
 اجلوانب الطبيعية والبشرية املؤثرة ىف قوة الدولة هى نفسها املؤثرة ىف عالقاهتا الدولية مثال

العالقات الدولية لدولة هامشية مثل نيوزيالندا واسرتاليا ختتل عن دول مركزية ذات  -أ
 موقع اسرتاتيجي 

دولة ذات مساحة عمالقة كروسيا االحتادية بكل ما حتمله إمكانيات ختتلف عالقاهتا  -ب
 عن دولة قزميه 

رب العاملي دولة بوزن الصني السكاين احتلت مقعدا دائما يف جملس األمن بعد احل -ت
الثانية ومل تكن الصني ذات ثقل اقتصادي أو عسكري يؤهلها إال حجم سكاهنا )اقل قليال 

 سكان العامل( 0/4من 
 دلل صحة العبارات االتية

 شهدت اخلريطة السياسية العاملية تغيريات مستمرة على مر التاريخدلل [ [
 ...... ج: متثلت يف 

                                     أخرى واختفاء اسيةالسي اخلريطة على جديدة دول ظهور-
 أخرى دول وانقسام البعض بعضها مع دول اندماج -
                   أخرى قوى وشروق عاملية قوى بغروب العاملية القوى توزيع اختلف -
 أخرى دولية عالقات ومتزق جديدة دولية عالقات نسج -

 ---:السياسية اجلغرافيا لعلم هائلة اضافة غرافيةاجل املعلومات نظم  أضاف:  دلل
 الدول عن ودقيقة حديثة خرائط توفري (1: بـــ يقوم حيث* 
 األراضي استخدامات عن[ الرقمية واملعلومات البيانات] كافة توفري (0

 قوة مدى على التعرف يف يساعد مما الدول بها تتمتع اليت املختلفة والثروات
      عدمه من الدولة

 على اعتمادًا احلكيمة السياسية القرارات اختاذ يف القرار متخذي مساعدة (3
 .منها املستمدة والتفصيلية الدقيقة البيانات

 -أهمها العوامل من جمموعة على بناء للدولة عاصمة ما مدينة اختيار يعود:  دلل

 العامل
 التارخيي

 ألهميتها نتيجة كعاصمة أهميتها املدن بعض اكتسبت
 فرنسا، عاصمة باريس إيطاليا، عاصمة اروم:  لرخيية مثالتا

 . مصر عاصمة القاهرة

ت
صال

ملوا
ة ا

هول
س

 

مت اختيار كثري من العواصم على ضوء سهولة االتصال بني العاصمة 
 إسبانيامدريد عاصمة مثل :  وبقية أجزاء الدولة

على ودان عاصمة السأو يكون موقعها على نهر مالحي كاخلرطوم 
 عاصمةيل،وقد تقع على سواحل حبار مثل: نواكشوط نهر الن

 األطلسيعلى احمليط  موريتانيا

ماي
احل

فاع
الد

ة و
 

 
 ون عاصمتها بعيدة عن احلدود؟؟؟حتاول الدولة أن تك 
أنقرة ويوفر هلا احلماية، كاختيار عمق جغرايف  فذلك يعطيها 

 من إستانبول بدال عاصمة لرتكيا

- 
مية

قو
ة ال

ياد
لس

ا
 

ل متعددة القوميات أن تكون العاصمة ضمن منطقة حترص الدو
 :القوميات الكربى، مثل

 الفيةذات الغالبية الساملنطقة  يفموسكو عاصمة روسيا؛ حيث تقع  

 

 .املستحدثة عاصمتها اختيار يف الدفاع احلماية ملبدأ اليابان خمالفة:  دلل-
 طوكيو ينةمد إىل الداخلية كيوتو مدينة  من عاصمتها نقلت فاليابان -

 الناحية من للدولة حياة مصدر لتكون اهلادي احمليط على تطل اليت الساحلية
 كبريًا حضاريًا مركزًا كانت انها كما ، التجارية

 دلل : هناك تباين واضح يف مساحة الدول على خريطة العامل السياسية
حتادية  روسيا االني من الكيلو مرتات املربعة مثل يفبعضها تبلغ مساحته عدة مال

 أقل من تبلغ مساحتها اليت دولة الفاتيكانعلى عكس   0مليون كم 1179
  0نصف كم

 دلل : تستطيع الدول كبرية املساحة ان تعتمد على نظرية الدفاع بالعمق وقت احلرب 
من التخلي عن جزء من اراضيها ثم  حيث متكن املساحة الكبرية الدولة 

 ملثال:معاودة الدفاع عن نفسها على سبيل ا
  مواجهة اليابانالصني يف  
  يف احلرب العاملية الثانية مواجهة املانيااالحتاد السوفييت يف 

بعد ان انهكه  هزمية اجليش األملانيحيث متكن جيش االحتاد السوفييت من 
 واستدرجه داخل األراضي الروسية 

  لبرتولاحلصول على افدخل اجليش األملاني للوصول اىل جبال القوقاز اماًل يف 
 . قسوة املناخ هناكفلم يتحمل اجليش األملاني  مشارف موسكوحتى وصل اىل 

 دلل : تؤثر املوارد املعدنية و مصادر الطاقة على قوة الدولة
 

 بالنسبة لقوة الدولة الطاقة  رأهمية مصاد أهمية املعادن بالنسبة لقوة الدولة
 املعدنية املوارد توفر يعدحيث 

 الدولة قوة يف ثرةاملؤ العوامل أحد
 املعادن باسم يعرف ما وخاصة

 احلاجة تشتد اليت ،االسرتاتيجية
 و تشمل : احلروب وقت إليها

، والنحاس واأللومنيوم احلديد
والزنك، والرصاص، واملنجنيز، 
والنيكل، وذلك ألهميتها البالغة 

 الصناعات احلربية يف

إن امتالك الدول لبعض مصادر الطاقة 
مينحها سالحا  ورانيومكالبرتول والي

 حتقيق أهدافها يفتستخدمه 
ميكن  يمورد اقتصاديعد  فالبرتول

 تستخدمهاملنتجة ان  الدول العربية
كسالح لتحقيق االهداف السياسية 

 يف حدث واالقتصادية لألمة العربية كما
 م1113أكتوبر حرب

 

 التاريخ يف مهمًا دورًا احلشائش لعبت:  دلل
 العامل يف الرعي مناطق أهم انتك:القدمية العصور يف
 حيث ؛ الدول بعض اقتصاد منو على احلشائش وفرة تساعد :احلالي العصر يف

 واألصواف واللحوم األلبان إنتاج يزيد مما احليوانية للثروة طبيعية مراعي متثل
 .واألرجنتني اسرتاليا يف كما
 دولة أي اقتصاد ركائز من أساسية ركيزة الصناعة تعترب:  دلل
  صناعية قوى هي العاملية الكربى القوى كل*
 تساندها مل إذا أثر ذات تكون أن هجومية أو دفاعية سواء سياسة ألى ميكن وال*

  احلربية، اآلالت تصنيع على قدرة
 ومن خاصة، أهمية الدولة تعطى اليت هي االسرتاتيجية الصناعات وتعترب*

 كالسيارات اهلندسية عاتوالصنا وتنقيتها، املعادن صهر صناعات أمثلتها
 صناعة فيها مبا الكيماوية والصناعات واإللكرتونات، وحمركاتها، والطائرات
 ، والصواريخ املتفجرات

 تعد وسائل النقل من األمور الضرورية للدولة العصريةدلل : 
متاسكها  ] تعمل الطرق ووسائل االتصال اجليدة بني أجزاء الدولة على زيادة

 [ ا القوميةوحدته و الداخلي
  العالقات يقوى  (لنقل األفراد أو نقل السلع ) ومن ثم فالنقل سواء بالنسبة

 الداخلية واخلارجية للدولة
  وسائل إذا مل يكن هناك  العسكرياجملال  يف الدفاع أو اهلجومكذلك يتعذر

 :تتحرك عليها  سريعة للنقل
 اجليوش واألدوات احلربية من مكان آلخر 

  السياسية احلدود ترسيم يف واضح تأثري  الدول بنت املربمة هداتللمعا كان: دلل
 طغيان خشية   معاهدة على بناًء حتديدها جاء اليوم العامل حدود من كثري حيث *

 .الضعيفة جارتها على قوية دولة
  الدول نيب الفصل فى رئيسيًا دورًا السياسية احلدود تلعب:  دلل

 على وموقعة الدول بني رمسية وثائق يف موثقة تاتفاقيا توقيع خالل من ذلك و
 اخلرائط

 ومراكز   التفتيش ونقاط احلـــواجـز  احلدود: طول على توضع حيث - 
                                            اجلمركية واملنافذ بالدول اخلاصة احلدودية واملراقبة  احلراسة
 .املختلفة اوأنواعه بأشكاهلا احلدود عالمات وكذلك

 ؟ الثانية العاملية احلرب فى الدولية الصراعات فى هامًا دورا الطاقة مصادر لعبت دلل
 من واحللفاء ناحية من املانيا بني  الدولية الصراعات يف بارزا دورا لعبت حيث
   اخري ناحية

 السيطرة حنو املتصارعة القوات اجتاه ويف احلرب مسار يف دورا البرتول لعب فقد
  منابعه ىعل

 تلك برتول على احلصول يف أمال القوقاز حنو األملانية اجليوش اندفعت حيث
 البالد
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 خريطة مستقبل على تؤثر اليت واملتغريات اجلغرافية العوامل من عدد يوجد:  دلل
 السياسية العامل

 االحتاد بانهيار الرأمسالية الشيوعية الكتلة بني لوجى األيد الصراع انتهاء .1
 .وارسو حلف وتفكك فييتالسو

                                                     اجلنسيات متعددة الشركات ظهور و العوملة .0
 وتهديد السياسية العامل خريطة تطور حدوث اىل أدت اليت ( العوملة سلبيات) 

 .املختلفة للدول القومية السيادة
 الداخلية السياسات يف تدخالتهما و الدولي النقد وصندوق الدولي البنك .3

 .سيادتها و استقرارها على ذلك أثر للدول
 .األوسط الشرق منطقة يف خاصة التسلح سباق .4
 واالستقرار الشعوب، بني الوعى نشر فى وأثرها احلديثة االتصاالت ثورة .5

 للدول السياسي
 .الشرعية غري واهلجرة الالجئني قضية مشكلة .9
 .املائية مواردها يف املهددة املناطق يف خاصة ، العذبة ملياها على الصراع .1

 الدول بنت االقتصادي التكامل لتحقيق(   املراحل)  اإلجراءات من العديد توجد: دلل
 الوطنية السلع أمام التكتل اعضاء بني مجركية والغري اجلمركية احلواجز رفع-1
 احلرة التجارة منطقة:  ذلك على مثال ،
 من املستوردة السلع على موحدة تعريفة حتديد مبعنى: اجلمركي االحتاد-0

 .التكتل خارج الدول
 .األعضاء الدول بني املال ورأس العملة، تدفق حترير فيها ويتم:املشرتكة السوق-3
 الدول بني والنقدية املالية السياسات تنسيق فيها ويتم:االقتصادية الوحدة-4

   .الكامل القتصاديا االندماج-5           .األعضاء
  اقليمى و دوىل تأثري الناتو حللف:  دلل
 ،والغربي الشرقي املعسكرين بني الباردة احلرب حدة زيادة*
 .األطلسي مشال حلف ملواجهة(،وارسو) حلف السوفييت االحتاد انشأ إذ -
 اقتصاد إرهاق إلي أدي مما، التسلح سباق سياسية يف احللفني انهماك*

 . خاصة بصفة السوفييت واالحتاد دةاملتح الواليات
 إلي أدي مما الكربى القوي بني التنافس بسبب املتحدة األمم هيئة إضعاف-

 .الدوليني والسلم األمن حتقيق علي الدولية املنظمة قدرة عدم
 :العاملي السالم حفظ يف جمهودات األطلسي مشال حللف:   دلل
 .فيها السالم حفظ قوات شرون م1115 عام واهلرسك البوسنة يف التدخل -1
 .م0221 عام السالم حفظ ملهمة مقدونيا إلي احللف قوات إرسال -0
 عام باكستان ضرب الذي الزلزال اثأر من للتخفيف احللف قوات تدخل -3

 .م0229
 عام املتحدة الواليات اجتاح الذي كاترينا إعصار من املتضررين إغاثة -4

 .م0229
  م 1915 عام منذ بدأت كثرية تداعيات نتيجة ووارس حلف انهيار كان:  دلل

 السوفييت االحتاد يف السلطة) جورباتشوف( السابق السوفييت الرئيس توىل عندما
 :خالل من االقتصادي البناء  إعادة يف متثلت واليت اجلديدة سياسته عن وأعلن

 .اخلاص القطاع على االعتماد         *  .السياسي واالنفتاح الشفافية*
 .السوفييت االحتاد داخل االستثمار على األجانب املستثمرين تشجيع*
 . الغرب على االقتصادي االنفتاح*

 تظهر االنفصالية النزعة وبدأت تطوًرا، أكثر نظام إجياد يف سياسته فشلت وقد
 .أخرى ناحية من وارسو حلف ودول ناحية، من السوفيتية اجلمهوريات بني

 ( املرتتبة النتائج ما)  حيث م1112عام التغريات تسارع* 
 اىل السوفييت االحتاد يف جورباتشوف إليه دعا الذى االصالح عدوى انتقلت

 الشرقية أوروبا دول
 ،األملانية الوحدة وأعلنت،  برلني سور هدم  فتم
 وبدأت ،  السوفيتية اجلمهوريات بني تظهر االنفصالية النزعة بدأت*  

 السياسية الفوضى مستغلة، مستقلة دول فسهان بإعالن السوفيتية اجلمهوريات
 التزاماتها من التحلل وارسو حلف دول علي سهل ما وهذا السوفييت االحتاد يف
 .رمسيا احللف حل م1111 عام يف روسيا أعلنت إن الي،  احللف يف

 
 تطور العالقات الدولية عرب الزمندلل : 

 العصر احلديث : يف -0 العصور القدمية : يف -1
نت هناك عالقات دولية قدميا كا

 بني الدول ومن أمثلتها ما يلى 
  عقدها امللك  اليتاملعاهدة

( مع  الثاني) رمسيس  الفرعوني
عام  احليثني) خاتو سبل ( ملك 

 مبادئلتنظيم  ق . م 1011
 احلرب والسلم بني الدولتني . 

  عالقات الفرس والروم مع
،  املمالك اخلاضعة لكال منهما

نطقة الشام مسرحا حيث كانت م
 للعديد من الصرعات بينهما 

  عالقات الدولة االسالمية
املتعددة مع جريانها أو مع القوى 

 تلف العصور خم يف عاصرتها اليت

زادت العالقات الدولية بني الدول 
بعضها على البعض  اعتماد وازداد

،  الثورة الصناعيةاآلخر خاصة منذ 
 العالقات بني الدول مننقلت  واليت

جوار إىل آفاق أوسع مشلت  عالقات
 العامل بأسرة

ونقلت معها نوعية العالقات من 
جمرد احلرب والسلم إىل جماالت 

 أخرى متعددة .
يف الوقت احلالي تشعبت العالقات 

  الدولية بني دول العامل
وخري دليل على ذلك البعثات 
الدبلوماسية آلى دولة ونوعية 

 التمثيل داخل كل بعثة على حدة
متثيل سياسي ،وعسكري ،ثقايف )

 ،صحى،  تعليمي (
 

 دلل : أهم املتغريات والتطورات اليت أدت إىل اإلعالن عن إقامة نظام عاملي جديد
االقتصادي مبحورها  سعي دول أوربا الغربية، الستكمال وحدتها -1

، وباتت السوق األوربية املشرتكة تعرف بدول ،والسياسي، واالجتماعي
واليت تسعي إلي التطور حنو املزيد من التكتالت االقتصادية  وربية()اجملموعة األ

 ،لتحقيق التكامل االقتصادي.
الناشئة للحصول علي مكانة هامة يف الساحة  سعي الدول الصناعية األسيوية -0

 االقتصادية والسياسية ومن هذه الدول
 ) الصني، كوريا، سنغافورة، اهلند، ماليزيا(.

كقوتني عظميني هلما دورهما الفعال واملؤثر يف النظام  وأملانياظهور اليابان  -3
 االقتصادي العاملي واألسواق العاملية.

واليت يطلق عليها الثورة املعلوماتية، وظهور الثورة  الثورة الصناعية الثالثة -4
 العلمية والتكنولوجية.

اقية اإليرانية، انتهاء احلرب العر إجياد حلول لعدد من القضايا العاملية مثل -5
 وانتهاء االحتالل السوفييت ألفغانستان، ونهاية احلرب األهلية اللبنانية وغريها.

، تدعيم دور هيئة األمم املتحدة يف احلفاظ  علي السلم واألمن الدوليني -9
 وتكوين قوات حفظ السالم القادرة علي أداء مهماتها.

  ؟ اةالرع لتحركات االتفاقيات من الكثري دلل : حدوث
 :مثل الرعاة حركة بتحديد اخلاصة لالتفاقيات عديدة مناذج هناك
  0940 عام ابريل يف والسنغال موريتانيا بني االتفاقية -
 م 6113 عام والنيجر فاسو بوركينا بني االتفاقية  -
     0994 اكتوبر يف دولة 02وتضم  ((االيكواس)) افريقيا غرب جمموعه بني بني االتفاقية  -
  واليمن السعودية بني السياسية احلدود ترسيم معاهدة  -
 ومايل موريتانيا بني االقتصادي للتعاون العليا اللجنة -

 ؟؟ العامل يف األقليات حبقوق املنظمات و الدول اهتمام:    على دلل
 السنوات يف خاصة األقليات حبقوق الدولية واملنظمات املؤسسات من العديد اهتمت 

  هااألخرية، ومن
 م0944 عام اإلنسان حلقوق اإلعالن العاملي أصدرت اليت املتحدة األمم منظمة  
 واالقتصادية والسياسية املدنية وحبقوقهم البشر بني التمييز بقضية اهتم والذي 

 ،لألفراد الدولية الضماانت كافة وتضمن والثقافية، واالجتماعية
 يلي ما على منفصلة وثيقة يف صراحة اليت تنص اإلعالن من 61 املادة نص وخاصة: 

 األشخاص حيرم أن لغوية أو دينية أو عرقية أقليات فيها توجد اليت الدول يف ز"ال جيو 
 أو شعائرهم وإقامة اخلاصة بثقافتهم التمتع حق من املذكورة األقليات إىل املنتمون
 " .لغتهم استخدام

  قليات داخل كل دولة يعاجل حقوق األ العامل نصدول دولة من دستور كل يوجد يف 
 بعدم التمييز بني أفراد الدولة الواحدة علي أساس من اللون أو الدين أو اللغة

 15 ما النتائج املرتتبة على :



 : الي الشكل هذا يؤدي  للدولة؟؟ املستطيل الشكل على املرتتبة النتائج ما
 حدودها عن الدفاع أو االتصال مسألة يف للدولة مشكالت وجود -1
-السويد: لذلك مثال للجنوب الشمال من االمتداد كان إذا املناخ تنوع-0

 ايطاليا - شيلي – النرويج
 ومنغوليا تركيا لذلك مثال للغرب الشرق من االمتداد كان إذا املناخ تنوع عدم -3

 يف العامل السياسية ؟ احلديثة االتصاالت ثورة
 للدول السياسي واالستقرار الشعوب، بني الوعى نشر

 سكان  الدولة يف جهات حمددة دون األخرى ؟ تركز
  ظهور منطقة القلب ذات الرتكيز السكاني مثل : تركز السكان يف جنوب

 أفغانستان دون غريها من مناطقها
 خالل العاملي النظام يشهدها اليت السريعة التغريات  على املرتتبة النتائج ما

 ( م2115 ازهر) األخرية السنوات
 مقدرات على والسيطرة اهليمنة حنو الكربى العاملية رأمساليةال القوى اجتاه*

  الثالث العامل دول وموارد
 اجملاالت من عددًا يتضمن حيث بالشمولية العاملي النظام سياسة جمال ويتميز*

 --: يلي فيما يتمثل الذي العاملي بالنظام ترتبط اليت الفرعية
 االقتصادي األوربي االحتاد جمموعة مثل والسياسية االقتصادية التكتالت(1

 .الدول على وأثرها العاملية التجارة منظمة واتفاقيات
 األمن(3 ( الناتو)  األطلنطي مشال حلف مثل العسكرية األحالف(0

 .للدولة واملائي الغذائي
 .وغريها العسكرية التدخالت آثار(5  .الطاقة قضايا(4
 (.العربية الدول جامعة – تحدةامل األمم:)مثل واإلقليمية الدولية املنظمات(9
 .العشرين القرن تسعينيات منتصف منذ بوضوح ظهرت واليت العوملة ظاهرة(1

 أول دور)  الدولة داخل  ومتكامل متطور نقل نظام وجود:  على املرتتبة النتائج ما
 ( : م2112 السودان – ازهر

 .فعال بشكل مواردها واستغالل التنمية خطط جناح -1
 .الدولة أحناء مجيع يف والسياسية اإلدارية األمور على احلكومة طرةسي يسهل -0
 .للكوارث تعرضها عند اإلمدادات ونقل احلرب وقت الدولة جيش حركة يسهل -3
 االنتخابية بالعملية السياسية اجلغرافيا ارتباط على املرتتبة النتائج ما س

 و االنتخابات غرافيةج “ وهو السياسية اجلغرافيا يف جديد فرع ظهر  اىل ادت
 . الفرنسية املدرسة من Endre Sigfreid سيجفريد أندريه يد على نشأت اليت
 الثانية العاملية احلرب منذ ملستعمراته االستعمار تصفية:  على املرتتبة النتائج ما
: يف األوربية املستعمرات يف خاصة اخلطية احلدود من الكثري نشأة إىل أدت *

 اجلنوبية وأمريكا سياوآ إفريقيا بقارة
 :الدول نيب السياسية احلدود استقرار عدم على املرتتبة النتائج ما

 احلدودية املناطق وحرمان اجلوار دول بني التعاون حتقيق عدم ذلك عن ينجم
 .والتطوير التنمية من عليها متنازًعا مناطق متثل اليت
 ؟؟؟؟ ديين اساس على اهلندية القارة تقسيم على املرتتبة النتائج ما
 كشمري  يف(   اهلندوس)  ضد(   املسلمني)  من الداخلية الثورة  قامت*
 اليت(   اهلندوسية الغلبة حيث)  باهلند( املهراجا)  كشمري حاكم استعان*

 ملساعدته باكستان يف جبيوشها بالتدخل اسرعت
 كشمري شعب ملساعدة باكستان تدخلت ثم*
 لوقف ، م1141املتحدة االمم تدخلت ىحت عام حنو النار اطالق واستمر*

 ( املرتتبة النتائج ما)  القتال
 م1949  عام كشمري قضية يف املتحدة االمم تدخلت(   على املرتتبة النتائج ما)  

 اىل النار  اطالق وقف خط حسب على كشمري قسمت و  القتال وقف  
 قائم تقسيمال هذا وظل اهلندية االدارة حتت كشمري ثلثي أصبح حيث: قسمني
 لتسويته بذلت اليت اجلهود كل رغم مستمر والنزاع

 الدولية للعالقات بالنسبة الثانية و االوىل العاملية احلرب على: املرتتبة النتائج ما
 : بهدف االمم عصبة منظمة انشاء االوىل العاملية احلرب على ترتب*
 الدولية العالقات تنظيم*               احلروب ومنع السلم ضمان* 
 : بهدف املتحدة االمم منظمة انشاء الثانية العاملية احلرب على ترتب*
                             الدوليني واألمن السلم علي احلفاظ* 
 اجملاالت خمتلف يف الدولي التعاون تدعيم* 

 بـــــ اوروبا خباصة و العاملية الساحة على اساسية حتوالت حدوث

 قوة بأكرب تتمتعان كدولتني السوفييت واالحتاد ملتحدةا الواليات ظهور* 
  واقتصادية عسكرية

 واالحتاد املتحدة الواليات)  والغرب الشرق بني حادة خالفات حدوث* 
 الباردة احلرب باسم عرفت ظاهرة عنها نتج واليت(  السوفييت

 بالنسبة, ) نالعشري القرن أواخر فى السوفييت االحتاد سقوط على املرتتبة النتائج ما
 (  الدولية للعالقات

 االحتاد يتزعمه كان الذي الشرقي باملعسكر يعرف كان ما عقد انفرط (1
 ،السابق السوفييت

 وكتلة( وارسو حلف) عسكري حلف من به ارتبط ما كل معه وسقط (0
 ( الكوميكون) اقتصادية

 قوة العامل يف أصبح أن ذلك على وترتب،  الدولي التوازن عنصر سقوط (3
 اإلحداث كل يف العليا اليد هلا وأصبح، بالقمة وحدها انفردت واحدة عظمي
  العاملية

 عندما جديد عامل إىل يدعو(  األب بوش جورج)  األمريكي الرئيس ظهر (4
 السيطرة عن كتعبري(  جديد دولي نظام قيام إمكانية)  عن م 1111 عام حتدث

 . األمريكية املتحدة للواليات املطلقة شبه
 أسئلة متنوعة

 الدولة دراسة مناهج عن اكتب
 ومناخ وتضاريس ومساحة موقع من للدولة الطبيعية اخلصائص دراسة *

 .وغريها
 االقتصادية االنشطة و السكان حيث من للدولة البشرية اخلصائص دراسة *
  اخلارجية وعالقاتها للدولة العامة السياسات دراسة *
 البشرية و الطبيعية خصائصها ضوء يف لدولةا قوة أو ضعف وحتليل دراسة *

 اجلغرافيا فى احلديثة اجملاالت كاحد للـقــــــــــــوة الـسيـاســي الـتـحـلـيـل  عن اكتب
 ---:السياسية

 اجلغرافية األبعاد دراسة :على اجملال ذلك يف السياسية اجلغرافيا دور يرتكز
 .العاملية السياسة مسرح على املتنافسة القوى بني للصراع

 السياسى احلد نشأة فى املؤثرة العوامل ماهي
 احلاجة لتنمية املناطق اهلامشية –زيادة عدد السكان 

 تصفية املستعمر ملستعمراته  –احلروب  –املعاهدات املربمة بني الدول 
 سلميًا الدولية النزاعات حل أساليب و طرق اذكر

 (متصارعني نيب ثالث طرف) الوساطة -0      . املفاوضات -1
 (للطرفني صديقة تكون قد متربعة دولة)  احلميدة املساعي -3
 الطرفني إلي تقرير تقديم مهمتها حمايدة جلنة إلي النزاع إحالة)  التوفيق -4

 (.بينهما تسوية إجراء اجل من واضحة اقرتاحات يتضمن
 عدوي دولتني بني احلكم يصدر حيث القانوني األسلوب هو وهذا،  التحكيم-5

 .طابا قضية مثل للطرفني إلزاما احلكم
 . الدميقراطي احلكم أنظمة عليها تعتمد اليت  املبادئ وضح:  مقالي سؤال

 : مبدأ  على تعتمد الدميقراطية احلكم أنظمة 
                               للسلطة السلمى التداول*                   السلطات بني الفصل*  

 للسلطة، عادل توزيع أجل من وتسعى*
  هااااام  السياسي للحد والقانونية السياسية الوظيفة أهمية وضح

 سيادة ذات مستقلة دول من العاملي السياسي النظام يتكون:  السياسية الوظيفة *
 سياسية، حدود بينها تفصل

 داخل السياسية شخصيتها على احملافظة إىل دولة كل تسعى  القانونية الوظيفة*
 خالل من حدودها

 التماسك تهديد خشية ايدلوجيا فيهم  املرغوب غري األشخاص دخول منع-
 للبالد القومي

 الوطن بسالمة تضر اليت والكتب واجملالت الصحف عبور منع-
 فرد كل هلا سيخضع اليت القوانني حيدد الذى هو السياسي احلد أن جند هنا من* 
 من يكن مل وإن حتى للدولة، يةالسياس احلدود  داخل يعيش دام ما األفراد من

 .مواطنيها
 

 16 م1995 عام مليلة و سبته قضية يف املتحدة االمم دور وضح



 م1115 عام املتحدة االمم على رمسيا املشكلة هذه املغرب عرضت -
 منها االستعمار تصفية جيب ارضى باعتبارهما

  رفضت اسبانيا ولكن-
 احلوار طريق عن اخلالفات تسوية واملغرب اسبانيا من االمن جملس وطالب-

 :هى مواصفات بعدة العاصمة تتسم:  العاصمــــــــــــــــــة مســــات:  اذكر
 السياسية للقوى حشد وتضم واإلدارة للحكم مركز-1
 (  تفسر مب. ) الدولة يف والسلطة للقوة مركز-0

 مشيةاهلا املناطق فيها مبا الدولة أجزاء كل على سلطانها بسط من تتمكن حتى
 .تهديد أي من وحتميها

 .اخلارجي والعامل الدولة بني اتصال حلقة متثل-3
 .للدولة الثقايف املركز متثل-4
 .الدولة يف واملواصالت النقل طرق ملتقى يف عادة تقع-5

  االنتخابي النظام(  أسس و قواعد)  مقومات و مكونات اذكر
.                 لالنتخابات الرتشح  -0.                االنتخابية الدوائر تقسيم -1
 .الفائزين حتديد -5     الناخبني أصوات فرز  -4   .  االنتخابات إجراء  -3

 ( السياسية احلدود خصائص)  اذكر
 .سيادتها عليها الدولة تفرض اليت األرضية املساحة   حتدد -
 .الدولة لسيادة التابع والبحري اجلوي اجملال حتـدد-
 الدولة عليها تسيطر اليت والبحرية والباطنية السطحية األرضية واردامل حتـدد -

 .حدودها ضمن وتدخل
 ملصاحلة تبعا بتخطيطها يقوم الذى هو اإلنسان الن ؟ بشرية  ظاهرة -

 والسياسية والعسكرية االقتصادية
 تونس و ليبيا بنت النزاع فى املتحدة االمم دور:  اذكر

 : بـــــ حكمها  املتحدة لألمم التابعة الدولية العدل حمكمة أصدرت
   درجة 09 بزاوية الدولتني بني البحري احلد يسري-
 درجة50 بزاوية ذلك بعد الدولية العدل حمكمة عدلته ثم-
)  التونسي الساحل خط اجتاه وتغري(  وكركناح جربه) التونسية اجلزر لوجود-

 يف والبرتول لغازا حقوق يف اساسية حقوق لتونس أصبحت وبذلك( النتائج
 املنطقة هذه
 م2112 أول دور:  األوربي لالحتاد لالنضمام شروط وضع أسباب اذكر

 إليه الدول النضمام إضافية شروطا األمر بادئ فى األوربي االحتاد يضع مل*
 لالحتاد املؤسسة االتفاقيات يف تبينها مت اليت العامة بالشروط واكتفي

 أوربا دول بني والسياسي االقتصادي املستوي يف الشاسع الفرق لكن*
  يعرف ما ليضع م1110 عام يف األوربي االحتاد جملس دفع

 :وهي(  كوبنهاجن) بشروط
 املوجودة املنافسة مع التعامل على قادر اقتصادي نظام وجود اقتصادية شروط

   االحتاد دول بني
 يعاتتشر مع يتناسب مبا الدولة وقوانني تشريعات تعديل: تشريعية شروط
 االوربي االحتاد
 وحقوق االنسان واحرتام القانون وتطبيق الدميقراطية تضمن: سياسية شروط

 االقليات
 العاصمة، عن أهميتها تقل ال  مواقع  يوجدما رأيك 

 مواقع الدولة يف يوجد أنه إال للدولة، بالنسبة العاصمة أهمية من بالرغم
 أهمية تقل ال سياسي أو ايفثق أو سكاني أو اقتصادي وثقل أهمية ذات أخرى

 و مثال على ذلك :  الدولة قلب أو بالنواة عنها ويعرب العاصمة، عن
 الدولة مثل  كانيرتكز فيها معظم س:  الرتكيز السكانيمنطقة القلب ذات 

 دون غريه من مناطقها تانأفغانس وبجن يفتركز السكان 
ثقافية يها املؤسسات الترتكز ف االهمية الثقافية و الدينيةمنطقة القلب ذات 

 .اململكة العربية السعودية يفالدينية كمكة املكرمة  واملراكز
 ية ومنها تصدرالسياس راتاملق افيه كزترت: االهمية السياسيةمنطقة القلب ذات 

 مثل القاهرة الكربى يف مصرالقرارات 
يف ملهمة ا تصاديةفيها األنشطة االق رتكزت: االهمية االقتصاديةمنطقة القلب ذات 

 اخلمس بني الواليات املتحدة وكندا بحرياتإقليم ال الدولة مثل

سلطنة  -جيبوتي  -املغرب  -) مصر . وضح أوجه الشبه بني : الدول العربية اآلتية  1
 ؟ ُعمان (
   سرتاتيجي حيث :وزات موقع  –حبرى كلها دول ذات موقع 

 رب ( على مضيق جبل طارق.. تطل ) املغ0 . تتحكم )مصر( يف  قناة السويس 1  
 . تطل ) جيبوتي ( على مضيق باب املندب .3  
 . تطل ) سلطنة ُعمان ( على مضيق هرمز .4
. يف رأيك : وضح القيم اإلجيابية اليت ميكن من خالهلا إقامة نظام عاملي جديد 3

 مستقر ؟
  1. احملافظة على االستقرار العاملي ، و احرتام دور األمم املتحدة . 
 . احرتام سيادة كل دولة ، و استقالهلا و عدم املساس بوحدتها الوطنية .0   
. نشر قيم الدميقراطية ، واحرتام حقوق اإلنسان ، وحق الشعوب يف تقرير 3 

 مصريها .
 . قدم اقرتاحاتك و توصياتك : للمساهمة يف حل مشكلة الرعاة بني احلدود السياسية ؟4
  1ول عن طريق حفر آبار  و الزراعة حوهلا .. توطني الرعاة داخل الد 
. تفعيل كل  االتفاقيات اخلاصة بتنظيم حـركة الــرعــاة بني الـدول مثل : 0   

 االتفاقية بني ) موريتانيا و السنغال ( ، و
االتفاقية بني  ) بوركينافاسو  و  النيجر ( ، و االتفاقية بني جمموعة دول            

 ب إفريقيا .) االيكواس ( يف غر
 . أين تنطبق القاعدة اآلتية , و أين تشذ  : 5

 ) العاصمة الساحلية أفضل من العاصمة الداخلية ( ؟
  1تنطبق القاعدة على دولة اليابان حيث نقلت عاصمتها من مدينة . 

تطل على احمليط اهلادي ،  ) كيوتو ( الداخلية إىل ) طوكيو ( املدينة الساحلية اليت 
 ر حياة الدولة من الناحية التجارية كما أنها مركزًا حضاريًا كبريًا .لتكون مصد

. تشذ القاعدة على دولة ) تركيا ( حيث اختارت ) أنقرة ( عاصمة هلا بداًل 0  
 من ) أستانبول ( ألن ذلك يعطيها عمقًا جغرافيًا و يوفر هلا احلماية .

 م2112السودان امتحان  السياسية؟ العامل خلريطة االساسية السمة ما
 الزمن عرب املستمر التغري هي السياسية العامل خلريطة األساسية السمة -
 للغاية سريًعا كان وبعضها اآلخر بطيئة كانت التغريات هذه بعض -
   السياسية العامل خريطة على تغريات من العشرين القرن يف حدث ما -

جيابيا بعوامل ) مبقومات ( كثرية و وضح يف رايك ؟؟  تتأثر العالقات الدولية سلبًا أو ا
 متنوعة و متشابكة .

  : حيث تتأثر العالقات الدولية بــ 
 أواًل: املقومات الطبيعية اليت تتمثل يف :

العالقات الدولية لدول هامشية  مثل ) نيوزيالندا و أسرتاليا (  . املـوقــع :1
ت  مـوقـع اسرتاتيجي ختتلف بالطبع عن العالقات الدولية لدول مركـزيـة   ذا

 على خـريـطـة العــــالـــم مثل ) مصر ( .
الـدول ذات املساحات العمالقة بكل ما حتمله من إمكانيات مثل  . املسـاحــة :0

الدولية عن الدول القـــزميـة ية ( ختتلف بالتأكيد يف عالقاتها ) روسيا االحتاد
 املســاحــة .

 تمثل يف :ثانيًا: املقومات البشرية اليت ت
يؤثر عدد سكان الدولة يف عالقاتها الدولية حيث :   .عـدد السـكــان  :1

عــدد سكـانهـا ) حنو     احلرب العـاملـية الثـانية بفضل  استطـاعـت الصني بعد
1

4
سكان العامل (  أن حتتل مقعدًا دائمًا يف جملس األمن ) أهم أجهزة األمم    

الوقــت  ذات   ثقل  اقتصادي أو عسكرى يؤهلها املتحدة (و مل تكن يف ذلك 
 لشغل هذا املقعد.

حيث أصبحت الصني العبًا أساسيًا على مسرح   .الـــوزن االقــتــصادي :0
العالقات الدولية ، ختـشــاهــا القــوى الكـربى األخرى و تتسابق الدول يف 

الت نتيجة معها يف كـــافـة اجملا الوقت على إقامة عالقات دولية نفس
 لتـقــدمـهــا االقتصادى و تطـــويــر قـــدراتـهـا العـسـكـريــة.
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 أهم املفاهيم

 

النظام       
 االنتخايب

هو جمموعة القواعد و التشريعات و القوانني الىت تنظم عملية 
 إنتخاب ممثلي الشعب .

املياه       
 احملايدة

اه البحر ،وتــدعى بـعـض هى منطقة تلي منطقة املياه التكميلية جت
 الدول سيـادتـهـا عليها و متـنـع 

 الدول ممارسة العمليات العسكرية األجنبية فيها.

الرصيف      
 القاري

ـــل هو إمتداد لليــابــس حتــت مـيـاه البـحــر ، ويـمـتـد مـن خـــط الســـاح
للدولة سم( ، و  046) القامة تســاوى  قـــامـــة 011حىت عـمـــق 

 قتصادية املـائية  و املـعـدنيةحق استكشاف و استغالل املوارد اال
 املوجـــودة بــه .

املياه   
 التكميلية 
       
 )املالصقة(

يف متتد من هناية املياه اإلقليمية للدولة الساحلية إىل مسـافـة حمددة 
ات الدولة فيها سلطات مجركية و إجراءاتـجــاه الـبحـر ، وتـمـارس 

 خاصة ابلرقابة و اإلشــراف الضــروريني ؛ لتحـقـيـق األمن و
 السالمة هلا للمحافظة على مصاحلها الـحيـويـة . 

 قلب الدولة
 ) نواة الدولة ( 

منطقة ذات أمهية وثقل اقتـصـادي أو سكاين أو ثقايف أو سياسي يف 
 الــدولــة و التـقـل أهـمـية  عــن عاصمتها.

             
 األقليات

هى  جمموعة بشرية قليلة العدد ذات خصائص ختتلف عن مثيالهتا 
 يف جمتمع األكثرية.

احلدود       
 الطبيعية

هى احلدود السياسية اليت يتم رمسها على أســاس ظـــاهـــرات طبيعية  
 واضـحــة مـثــل : اجلبال  و 

 األهنار   و البحار و املمرات املالحية و اخللجان .
               
 العوملة

هى عملية تغيري األمناط و النظم االقتصادية واالجتماعية تقوم هبا 
الدول األقوي لفرض  هيمنتها علي الدول األخرى وتشمل عوملة 

 اقتصادية وعوملة اجتماعية .
العالقات     

 الدولية
هى جمموعة تفاعالت بني أطــراف أو  وحـدات دولية ) دول ، 

 الت دولية  أخـرى ( مثل: منظمات ، تكت
العالقات االقتصادية ، والسياسية ، والعسكرية ، والقانونية ، و   

الدبـلــوماسـيـة بـيـن الــــدول أو منـظـمات و دول مـوجـودة علـى 
   الســاحــة العـاملـيـة .

                
 احلرب

و طنية  هى صــراع مسلـح بني دولتني  أو أكثر تنشب لتحقيق مصاحل
 من وجهة نـظـر الدولتني ، وهــى 

 مـعتـرف إبمكـان حــدوثهـا . حــالـة   قـانـونـيــة
املشكلة   

 السياسية
هى أي هتديد للدولة من الداخل أو اخلارج ميس سيـادهتـا على 

 متاسكه . أراضيها أو ميـس اسـتقــرار شعبها و
النظام العاملي  

 اجلديد
بني أعضاء اجملتمع الدوىل على املسـتـويني هو جمموعة التفاعالت 

 والىت جتــري اإلقليمي و العـاملـي
 وفقا  لنسـق أو مـنظـومـة معينة مستقاة من فـلسـفـة العـوملــة . 

 

  أكمل ما يأتى

( ودول يغلب على وأملانيا والدمنارك هولندادول يغلب على أراضها الطابع السهلى) -0 
 ( والياابن ويسراسأراضها الطابع اجلبلي)

( والربملاين  الوالايت املتحدةمن الدول اليت أتخذ ابلنظام الرائسي يف احلكم ) -6 
 ا (فرنس( أما شبه الرائسي مثل ) اململكة املتحدة)
التداول السلمي  -     مبدأ الفصل بني السلطات -النظام الدميقراطي قائم علي    -3 

 توزيع عادل للسلطة -      للسلطة
و من أمثلة الدول صغرية املساحة دولة  الصنيمن أمثلة الدول كبرية املساحة دولة  -4 

  الفاتيكان
بينما دولة   الوالايت املتحدةدولة لديها فائض من إنتاج الغذاء يزيد عن حاجتها هي  -5 

 لديها نوع من االكتفاء الذاتى النسىب من الغذاء  كالياابن وفرنسا
 من أهم خصائص السكان أتثري ىف اخلريطة السياسية ىف العامل  ةواللغ الدينيعد  - -2 
  االحتاد األورويبمن أمثلة الدولة الكونفدرالية جمموعة دول  -1 
اليت تعد  سيناء اجلبليةومضايق  قناة السويسمن مناذج املواقع االسرتاتيجية ىف مصر  -4 

 بوابة التحكم ىف سيناء 
 ىف كافة جماالت احلياة. ايطاليااألقليات للغتها هى  من الدول الىت متنع استخدام -9 

  مجهوريو ملكي تصنف أنظمة احلكم من حيث الشكل إىل نظام  -01 
بني كل  املساواةوعن طريقها يتم االختيار على أساس  لألختياراالنتخاابت أداة  -00 

 املواطنني.
قارات العامل ىف  واكرب……….. …اهلندسية قارة اكثر قارات العامل ىف احلدود -06

 ………..الدول احلبيسة قارة 
اكرب القارات ىف الدول  –االجابة اكثر القارات ىف احلدود اهلندسية قارة افريقيا 

 احلبيسة افريقيا
انواع ومن …………………و…………التوجد دول حبيسة ىف قارتى  -03

 ………….و……………..احلدود احلضارية هى 
ريكا الشمالية واستراليا  وانواع احلدود االجابة التوجد دول حبيسة ىف قارتى ام

 احلضارية اللغة والدين
 وتصنف احلدود وفقا للمعيار املورفولوجى ) الشكلى ( اىل  -04

  احلدود احلضارية ) االثنوغرافية ( —احلدود اهلندسية –االجابة احلدود الطبيعية 
ن الدول وم………… من الدول الغري كاملة العضوية االمم املتحدة دولىت  -05

  —االجابة فلسطني ودولة الفاتيكان ………املستقلة والتنضم المم املتحدة دولة 
بينما خط املنتصف يوجد ىف هنر ….. ……… خط العمق املالحى يوجد ىف هنر  -02

االجابة الراين وخط ………بنما احدى ضفىت النهر ىف هنر ……………….

 العرب وهنر بوج  املتصف ىف هنر الريو جراند بينما احد ضفىت النهر شط
وهى ليست جزء من املياة ………… املياه الداخلية ىف مصر توجد ىف   -01

 ولكنها تتصل ابملياه االقليمية……………… 
 من املياه االقليمية  -االجابة البحريات الشمالية ومصب فرعى رشيد ودمياط 

…… بسبب…………… اليدخل الفحم ىف التجارة الدولية سوة نسبة  -04
 من انتاج الطاقة ىف العامل……………. ىل وسهم حبوا

بسبب انة يوجد ىف الدول  %01االجابة الفحم اليدخل ىف التجارة الدولية ال بنسبة 
  من الطاقة %62املتقدمة ويسهم بنسبة 

من االنتاج العاملى ىف سوق التجارة %25يساهم البيرتول والغاز الطبيعى حبواىل  -09
 …………و………………وخاصة من منطقىت 

 جابة منطقىت الشرق االوسط واخلليج العرىاال
تعرف املرحلة االوىل من مراحل ختطيط احلدود السياسية -61
 االجابة التعريف والتخطيط………     و………………….ب
 ………………….يتم االتفاق ىف مرحلة ادارة احلد على  -60

جلان فض –نقاط التفتيش واجلمارك واحلراسة والتحصينات  –االجابة منافذ عبور احلد 
 املنازعات ووسائلها

…………..   كانت احلروب ذات اثر واضح على نشأة احلدود اخلطية مثل حدود   -66
 االجابة الغالب واملغلوب وحدود اهلدنة

يعد اى هتديد ميس سيادة الدولة على اراضيها واستقرار شعبها مشكلة  -63
 االجابة سياسية………………  

……………………………  عيوب االهنار كحدود سياسية هى -64
االجابة عيوب االهنار غري مستقرة حيث تغري ………ومميزاهتا هى ………… 

  تغري جمراها بسبب الفيضانات مثل هنر الريو جراند –جمراها 
االجابة بسبب التطورات احلديثة ىف …………سقطت وظيفة احلد االمنية بسبب  -65

 وسائل احلرب من حيث سرعتها ومدها وختطيها للمرتفعات
حيث ………….. من امثل احلدود الىت ظهرت نتيجة الزايدة السكانية قارة  -62

 ……………اختفت التخوم وظهرات احلدود 
 واختفت وظهرت احلدود السياسية –االجابة ىف قارة اوربا 

 يستعان ىف مرحلة التعيني بعدة اشياء منها ........... -61
 عها اجلغرافينياملعلومات الىت مج -6نصوص املعاهدات      -0االجابة 

 اخلرائط التفصلية -3
 م (6102) ازهر …و…….و….تستخدم طرق خمتلفة ىف توضيح احلد مثل -64

 اعمدة من احلجارة او االمسنت اوبناء االسوار –االجابة االسالك الشائكة 
الىت ختصص منطقة احلدود …………….مرحلة التعريف والتخطيط ترتبط ب-69

 م (6102زهر ) ا……………….والبد ان توصف وصف 
توصف وصف  –تصف احلد اليت تشمل املناطق اليت االجابة وصف احلدود واملعاهدة 

 تفصليا ودقيقا
وفيها يتم حتديد …………….. تستخدم الصور اجلوية واملرئيات ىف مرحلة  -31

 االجابة ىف مرحلة التحديداحلد              
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 جابة مرحلة التعينيااليتم حتديد احلد على الطبيعية ………….ىف مرحلة  -30
…………. لعبت مصادر الطاقة دورا ابرزا ىف الصراعات الدولية منذ احلرب  -36

 ……….حيث اندفعت اجليوش االملانية حنو منطقة 
 منطقة القوقاز –االجابة احلرب العاملية الثانية 

السياسية  احلدودمشكالت  ـ من اشهر املشكالت املزمنة التى تهدد أمن األوطان33
حيث حرصت الدول  التخلفوخاصة العرقية والدينية ومشكالت  القلياتكالت اومش
مصدر للمواد اخلام وسوق ملنتجاهتا واملشكالت مارية على حتويل مستعمراهتا اىل االستع

 كمشكالت املياه والطاقة   االقتصادية
 سبتهمن اشهر املشكالت احلدودية على خريطة العامل السياسية مشكلة مدينىت  -.34

 على احلدود لرعاةبني اهلند وابكستان ومشكلة  حركة ا  شمريكاملغربية ومشكلة   ومليلة
اهلند وابكستان وحتصر بني اربعة دول هى  اهلندتقع منطقة كشمري ىف مشال غرب  -35

 والصني وافغانستان
ويعتقد البعض أنه نشاط ينشأعلى  قدمي األزلالرعى نشاط ميارسه االنسان منذ  -32

 لنشاط الزراعة  أمطارهاىف املناطق الىت التكفى لزراعيةملناطق احواف ا
ناجته عن ترسيم ال الضرائب والرسوممن اسباب مشكلة الرعاة على احلدود حتصيل  -31

تظهر مشكالت املياه ىف حالتني مها عند حتديد املياه احلدود السياسية بني القبائل 
الدولية األهنار عند االستفادة من مياه على البحار واحمليطات و  اإلقليمية والدولية

 وتقسيمها بني الدول الىت تشرتك فيه 
مباشرة من مياه الرصيف القارى مع  الشمالطالبت ليبيا ان يتجه احلد البحرى اىل .34-1

درجة درجة 45بزاوية مقدارها  الشرقحبد حبرى ينحرف جهة  تونس بينما طالبت تونس
 تقريبا
 إيران وعماناخلليج العرىب وخليج عمان ويفصل بني دولىت بني  هرمزيصل مضيق  -39

بني البحر االمحر وخليج عدن ويفصل بني دولىت الصومال باب املندب بينما يصل مضيق
 من الناحية االخرى اليمن وجيبوتى من انحية ودولة

بني البحر املتوسط واحمليط االطلنطى ويفصل بني دولىت  جبل طارقيصل مضيق   .41
  ا واملغرباسباني

  أمام العبارات اآلتية مع ذ كر السبب يف احلالتني)×( ( أو عالمة ضع عالمة )
                                                ×  (اجلديد فى حل املشكالت )   العامليفشل النظام  -1

وانتهاء اوجد حلول لعدد من القضااي العاملية مثل انتهاء احلرب العراقية اإليرانية، 
                        االحتالل السوفييت ألفغانستان، وهناية احلرب األهلية اللبنانية وغريها.                                                         

                        ×  (                                         كان النظام العاملي اجلديد مثرة اتفاق بني الدول )    -6
تعمل الوالايت   و ومل يكن مثرة اتفاق، وامنا فرضته ظروف العامل بعد احلرب الباردة

   املتحدة علي نشره، و فرضه علي العامل                                                                                          
       ( ر أركان حمددة . )يتطلب قيام الدولة تواف -3

 والشعب و السيادة السلطةو  األرض
 ()ختتص احلكومة املركزية ىف النظام الفيدراىل باالمور املتعلقة بالسيادة  -4 

 الشئون  احلياتية إبدارة خاصة داخلية وظائف متارس ، األقاليمحكومات  الن
                                              داخل احملافظة  للسكان

(                                                      لدوائر العرض )املوقع الفلكى( أهمية كبرية بالنسبة ملوقع الدولة.  ) -5
حتديد الظروف  -يؤثر ىف النشاط البشرى للسكان ج -حتديد مالمح املناخ ب -أ

 تتنوع الدول البحرية  -6املناخية  
(                                                                          ول من حيث إشرافها علي املسطحات املائية.)ختتلف الد -2

دول تشرف على البحر بواجة واحدة مثل : سوراي . شيلى دول تشرف على البحر 
 بوجهتني مثل : مصر. السعودية ، فرنسا ، املغرب دول تشرف على البحر من مجيع

 جهاهتا وهى الدول اجلزرية مثل : بريطانيا ، الياابن ، الفلبني 
 (.)أوروبا اكثر القارات اليت هبا دول حبيسة وتليها آسيا -7
 اكثر القارات للدول احلبيسة افريقيا ومنها اثيوبيا      
   (  اجملاورة للدولة سالح ذو حدين. ) كثرة عدد الدول -1

اورة                                                                              ﴿املوقع ابلنسبة للدول اجمل
                                                       يودى ايل حتقيق التعاون وابلتاىل زايدة قوهتا مثل دول غريب اوراب . -اإلجيايب : 
دول و يؤدى اىل كثرة  1 جياورهاالكثري من املشكالت مثل السودان الىتالسليب 

                            املشكالت والتاثر ابالحداث اخلارجية
(                                                                         للحشائش دور مهم يف قوة الدولة عرب العصور التارخيية. ) -9

وشكلت ىف العصور الوسطى مالذا للقوى احلربية الىت  قدميا أهم مناطق الرعي ىف العامل،
غزت العديد من املناطق، وحتولت إىل مناطق زراعية حالياوختتلف ىف الشكل من حيث 

 البيئات الىت توجد فيها

موجود ىف كل جماالت اجملتمع فاالنتخاابت  ×  (تقتصر االنتخابات على السياسة )  -11
 اداة االختيار واملساواة 

 (                                                         )   د تسري احلدود السياسية البحريية وفقا التفاقيات حمددةق -01
تتفق احلدود مع اخلط األوسط للبحريات، احلد بني كندا والوالايت املتحدة يف البحريات  -أ

 العظمى 
حيث تقسم إىل عدة  –رية فيكتوراي كما هو احلال يف حب  –تسري وفقا التفاقيات حمددة  -ب

أقسام غري متساوية بناء على أقواس الطول ودوائر العرض اليت تنتهي هبا احلدود على 
 شواطئ البحرية.

                                                                          (  )   الميثل العرق او الساللة مشكلة سياسية -04
العرق مشكلة سياسية إال حينما تظهر مشكلة التمييز العنصري بني إفراد وشعب ال ميثل 

دولة معينة علي سبيل املثال  الزنوج يف العامل اجلديد مبثابة أقلية، وكانت متارس ضدهم تفرقة 
 عنصرية شديدة خاصة يف الوالايت املتحدة األمريكية  

ليس ابلضرورة أن تكون كلها  ) ×  (تقتصر التكتالت على االهداف االقتصاية -02
 او ثقافية ..... أهداف اقتصادية بل وسياسية

 بني الدول يقوم بطبيعته على التشابه والتنوع بني الدول االقتصاديالتكامل  -01
توفر املوارد عدم ألن التكامل بطبيعته يقوم علي التنوع ال التشابه، حيث أن عند )  ×   ( 

الدول يكون حافزا هلا علي دخوهلا يف التكامل مع غريها من الطبيعية بشكل كاىف لدي بعض 
 الدول اليت تتوفر فيها هذه املوارد.

اجلغرافيا السياسية هو العلم الذى يهتم بد اسة اخلريطة السياسية وهو احد    -21
 هو احد فروع اجلغرافيا البشرية) ×  ( فروع اجلغرافيا الطبيعيةا

 ية ىف تعزيز االمن الوطىن والسالم العاملىتساهم اجلغرافيا السياس    -61
  (   ) ( اسرتداد طااب ىف مصر –) ترسيم احلدود ىف اورواب  مثل 
 يعد ارسطو اشهر من كتب ىف اجلغرافيا السياسية ىف املرحلة احلديثة   -62

 املرحلة القدمية) ×  ( 
بولتيك مييل اىل اجلغرافيا السياسية تتسم بالتطور واحلركة بينما علم اجليو   -67

العكس اجلغرافيا السياسية متيل اىل الثبات بينما اجليوبولتيك تتسم ال ) ×  (     الثبات
 تطور واحلركة

 اكد راتزل فى نظرية اجملال احليوى بان الدولة مبثابة كائن  حى ينمو ويتوسع  -21
 مو والوفاةالنة اعترب الدولة كائن حى تنطبق علية قوانني امليالد والن(    ×)   

اثر التطور املعرىف والتكنولوجى الذى شهده العامل ىف تطور علم اجلغرافيا   -69

تطور وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الىت جعلت العامل وحدة (    )  السياسية
 واحدة ومايعرف ابسم القرية الكونية للسرعة اهلائلة ىف تدفق املعلومات والبياانت عرب احلدود

 × (ليس لقوة الدولة العسكرية اى تاثري على العالقات الدولية    )    -13
تلعب قوة الدولة ىف اجملال العسكري دورا مؤثرا ىف العالقات الدولية ، وخريطة العامل 

ىف بداية األلفية الثالثة، فما زالت روسيا االحتادية " الوريث ، السياسية بعالقاهتا الدولية 
سوفييت السابق " تلعب دورا مؤثرا ىف كثري من األحداث العاملية مثل األكرب لإلحتاد ال

 مشكلة أوكرانيا واألوضاع ىف سوري
 االمة مجاعة من البشر تعيش على رقعة من االرض لفترة زمنية قصرية  -10
 فرتة زمنية طويلة حىت تتاكد و ترتسخ وتصبح واقعا فعليا )  × ( 

لى ضوء سهولة االتصال بني العاصمة وباقى مناطق مت اختيار كثري من العواصم ع  -16
 اخلرطوم -نواكشوط عاصمة موريتنانيا  –مثل مدريد عاصمة اسبانيا   (  )  الدولة

 الدول البحرية هى الىت يشرف موقعها اجلغراىف على مسطحات مائية مفتوحة -11
 لكى تسمح هلا االتصال ابلعامل اخلارج)    (  

 االمانة العامة ملجلس التعاون - جلس الوزارى مبجلس التعاون العالقة بني امل هناك
 اجمللس الوزارى يعني االمناء املساعدين لالمانة العامة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد

تعد املواقع االستراتيجية ىف غاية االمهية بالنسبة للدولة سواء وقت احلرب او   -35

 رق العاملية سواء الربية او البحريةحيث حتكمها ىف الط(    )  وقت السلم
يعد توفري املواد اخلام الالزمة لالنتاج الصناعى والعسكرى امرا مهما ىف حتديد  -40

 مدى قوة الدولة
  (    ) الن هناك معادن اسرتاتيجية تظهر امهيتها وقت احلروب  االهنا تدخل ىف

 الصناعات احلربية مثل االلومنيوم والزنك والرصاص
 هناك معادن اسرتاتيجية ميلكها العرب وتسخدم كسالح   -42
   (    ) م    0913البرتول الذى  ظهر أمهيته ىف حرب 

 (    )   تعد احلماية واالمن من الوظيفة االكثر امهية للحدود السياسية   -24
 سؤال متكرر كتري زهقت من اجابتة افهموا بق هتجبولنا املرض
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 ملصر ىف زيادة قوهتا يسهم املوقع البحرى  -44
  (    )شرقا والبحر املتوسط مشاال  رالهنا تطل على جبهتني حبريني مها البحر االمح

استغالل  –ىف االتصال ابلعامل اخلارجى النة التوجد عوائق ن وميكن استغالل املوقع البحرى
 الشاطئيةزايدة دخلها الناتج عن السياحة  –الثروات البحرية 

 عرب التاريخ حتوالتاع الدول وقد تتعرض اىل تتعد انو   -47
   (    ) املركبة الالمركزية وتنقسم  الدول االحتادية –فهناك الدولة الوحدوية املركزية

وقد تتحول اىل الدولة مثلما حدث مع دولة ابكستان  –  والكونفدرالية –اىل الفيدرالية 
 را حتولت اىل فيدراليةودولة سوس –حتولت من فيدرالية اىل مركزية وحدوية  

النموذج االمثل ىف الدول الوحدوية فرنسا وهى النموذج االمثل ىف النظام    -44
 الشبةالرئاسى  وتتمع باكتفاء ذات ىف الغذاء

  (    )–  وهى النموذج االمثل ىف  –الن نظامه وسط بني النظاميني الرائسى والربملاىن
تتميز ابلكثافة  –أو نواة تتمثل ىف العاصمة الدولة الوحدوية الهنا حتتوى على قلب 

 تتسم ابالندماج ىف شكلها وقل العوائق الطبيعية. –جتانس سكاهنا  –السكانية العالية 
ترسم احلدود السابقة ىف االرض الفضاء الىت يسكنها عدد كبري من السكان     -49

 بعدمناطق مل تعمر  ) ×  ( العبارة كالبدو ىف مناطق الصحاراىالجابة 
متتد احلدود اهلندسية فى مناطق مبعثرة السكان او خالية من املوارد    -51 

 الطبيعية
  (    )ألهنا عادة ما مت اقامتها ىف مناطق خالية من السكان واملوارد 
   تقع مدينة سبتة فى مواجهة مضيق باب املندب على اجلانب االخر من املضيق   -55

 مضيق جبل طارق) ×  ( 
هر االستقطاب العاملى على اشدة ىف بداية التسعينات بني كتلتني تنازعتا ظ   -22

 ىف اخلميسنات) ×  (     السيادة على خريطة العامل
 تدخلت لوقف اطالق النار) ×  (  مل تتدخل االمم املتحدة حلل مشكلة كشمري   -51
 ختترق احلدود مع اخلط االوسط للبحريات كلها بني كندا والواليات -24

 اربع حبريات فقط معدا متشجن ) ×  ( 
تسري احلدود وفقا التفاقيا ت حمددة بصورة متساوية فى حبرية فكتوريا بناء  -59

 غري متساوية) ×  (     على اقواس الطول ودوائر العرض
 صح (العالقات الدولية تفاعالت بني اطراف او وحدات دولية )  -21

هبا حتديدا اجلماعات ذات السمات السياسية أو  تفاعالت دولية بني وحدات دولية وتعين
العرقية داخل الدولة مع أطراف خارجية بغض النظر عن رضا أو عدم رضا الدولة اليت 

 توجد فيها هذه اجلماعات.
 ()من أشهر التجمعات االقتصادية فى العامل  جامعة الدول العربية     .21

اد االورويب ؛ أما جامعة الدول هى من التعليل : من أشهر التجمعات االقتصادية االحت
 التجمعات االقليمية

                            كثريا من احلدود السياسية اليوم جاء نتيجة معاهدات مربمة بني دولتني -26
( )خشية من طغيان دولة قوية على دولة اخرى ضعيفة 

اجلنوبية من صنع اغلب احلدود السياسية فى قارة افريقيا واسيا وامريكا  -23
لكثري (حيث ادت تصفية االستعمار منذ احلرب العاملية الثانية اىل نشأة ا)    االستعمار

 اسيا وافريقيا وامريكا اجلنوبية املستعمرات االوروبية ىفمن احلدود اخلطية خاصة ىف 
                   هراحلدود بني العراق وايران من احلدود النهرية الىت تتبع خط العمق املالحى للن -24
{} تتماشى مع احدى ضفىت النهر وليس مع خط العمق املالحى 

متارس الدولة سيادهتا كاملة على املياه االقليمية مثل ممارستها هلذه السيادة على -25
{ حيث ختضع السفن واالفراد املوجودة داخل هذه املياه لقوانني الدولة اليابس }
 وتشريعاهتا

 {لدول القوية  بتحديد  مناطق هلا وسط املحيط   }قيام بعض ا-22
 ـ حيث جترى فيها جتارهبا النووية والصاروخية املختلفة

 {}حيق ألى دولة ان تتدخل فى حرية املالحة فى املياه الدولية     -29
 الحيق الى دولة التدخل ىف املياه الدولية الهنا مياه مفتوحه للجميع ومشاع للبشرية 

لدين واللغة من السمات احلضارية املستخدمة ىف ترسيم احلدود السياسية يعد ا -26
 ـ ملنع ظهور مشكلة االقليات {}          بني الدول

                           يفضل معظم دول العامل استخدام احلدود الطبيعية عن احلدود األثنوغرافية -71
{}العكس ملنع ظهور مشكلة االقليات 

                        واملالصقة واملياه املحايدة جزء من املياه االقليمية للدولةا التكامليةاه املي -76
{})الهنا جزء من املياه الدولية )اعاىل البحار 

حيث تظهر اما فلكية او على شكل {احلدود اهلندسية تأخذ اشكال متعددة}-72
 من الساحل او سلسلة جبلية خطوط مستقيمة او على شكل خطوط على ابعاد متساوية

 ـ تلعب احلدود السياسية دورا ىف حتقيق احلماية االقتصادية للدولة12

حيث حتدد احلدود السياسية حظ ونصيب كل دولة من مواردها االقتصادية وحتدد  -
 االراضى الىت ميكن ان  تستغلها الدولة ىف املستقبل

 ) خطأ (                   .       . حقق النظام العاملي اجلديد أهدافه املعلنة31
 : النظام العاملي اجلديد مل حيقق أهدافه املعلنة بسبب 
. االحتكار املطلق للسالح ، و املال ، و التكنولوجيا من قبل دول الغرب الرأمسالية ، 0

 وحتويل كثري من  املساعـدات االقتصادية  و املالية و التكنولوجية و التبادل التجارى لصاحل
 العالقات اجلديدة بني دول شرق أورواب و الغرب عموما  على حساب الدول  النامية .

 . التــدخل األمــريكي يف الشـئـون الــداخلية لبـعــض الــدول . 6
 . اخــتــراق األمــن الـثـقـافـي الـعـربـي مــن خــالل إحـالل قـيـم العـوملـة الـسـلـبـيـة .3
 ـعنــف ، و قيام احلــرب األهلية ، و حـروب الـحــدود كما حـدث فـي. انــتــشــار ال4
 ) الــصــومال و الكـونغــو  و أفغانستان (. 
 (    )  اهلند من الدول اليت تنقسم فيها  السلطات   
 : ألن اهلند من الدول الفيدرالية اليت تنقسم فيها السلطات إىل 
  -اليت ختتص ابلوظائف السيادية ) السياسة اخلارجية  . السلطة ) احلكومة ( املركزية و 0

 األمن الداخلي  ( .   -الدفاع اخلارجي     -االقتصاد  
. السلطات احمللية ) احلكومات اإلقليمية ( و اليت ختتص إبدارة الشئون احلياتية للسكان يف 6

 الوالية أو احملافظة .
 ) خطأ (سكري . ها االقتصادي , و العحصلت الصني على مقعد دائم يف جملس األمن لثقل

      𝟏استطاعت الصني بعد احلرب العاملية الثانية بفضل عدد سـكـاهنا ) حنو

𝟒
سكان    

العامل (  أن حتتل مقعدا  دائـمـا  يف جملـس    األمن ) أهم أجهزة  األمم املتحدة ( و مل تكن يف 
 يـؤهلها لشـغـل هـذا املـقـعـد.ذلك الوقت  ذات ثقل  اقتـصـادي أو عـسـكـرى 

 . الوحدة االقتصادية هى غاية التكامل االقتصادي بني الدول .       ) خطأ (11
  ألن االندماج االقتصادي الكامل هو غاية التكامل االقتصادي بني الدول حيث يمعد

 ى :املرحلة األخرية ملراحل تكون التكامل  و  ذلك بعد املرور بعدة مراحل أخرى و ه
 . رفع احلواجز اجلمركية و غري اجلمركية بني أعضاء التكتل أمام السلع الوطنية .0
 . الوحدة االقتصادية .4. السوق املشرتكة .         3            الحتاد اجلمركي .  . ا6
 . رمست احلدود بني اهلند و باكستان على أساس لغوي .                     ) خطأ (19
 دود بني اهلند و ابكستان على أساس ديين ، أما احلدود السياسية يف منطقة رمست احل

وسط  أورواب رمست على أساس اللغة  بعد احلرب العاملية األوىل ، منعا  ملشكلة األقليات ، 
 حبيث تتميز كل دولة بلغتها اخلاصة .

 رب .    ) خطأ (. خفضت نشأة حلف مشال األطلسي من حدة احلرب الباردة بني الشرق و الغ21
   زادت حدة احلرب الباردة بني الشرق و الغرب بسبب إنشاء حلف مشال األطلسي

 فقام االحتاد السوفييت إبنشاء حلف وارسو ملواجهة حلف مشال األطلسي .
. عاصمة الواليات املتحدة األمريكية هى منطقة القلب ذات األهمية االقتصادية .                          21

 ) خطأ (
   ألن إقليم البحريات العظمى اخلمس بني الوالايت املتحدة األمريكية و كندا هو منطقة

 القلب ذات األهـميـة االقـتـصـاديـة  حيث يرتكز فيها األنشطة االقتصادية املهمة يف الدولة .
                                    . تلجأ الدول إىل االستعانة بنظام االستشعار عن ُبعد يف إدارة احلد السياسي . 23
حيث سامهت  نظم االستشعار عن بمعد بدور كبري يف محاية احلدود من خـالل  ( صح)

 املـراقبة اجلـوية و األقمار الصـناعية .
. التشابه الدميوغرايف و السياسي و االختالف االقتصادي من مقومات التكتالت 29

 ( صحاالقتصادية .  ) 
   : التشابه الدميوغرايف يساعد على :0ألن . 

أ. وجود مستوى تكنولوجي متقارب بني دول التكتل لتعـم الفائدة على كل الدول األعضاء 
 دون استئثار دولة من دول  التكتل مبزااي التكتل .

 ب. تشابه العادات و التقاليد ) اخلصائص الثقافية ( تشجع على قيام التكتل و استمراره 
تشابه النظم السياسية بني الدول املكونة للتكتل االقتصادي     لسياسي يعين :. التشابه ا6

 وهذا يشــجــع على قــيـام التكتل و استمراره.
:  عامل أساسي لنجاح التكتالت االقتصادية  ألن التكامل . االختالف االقتصادي يمعد3

م توفر املوارد الطبيعية بشكل  االقتـصـادي بطبيعـته يقـوم على  التنوع ال التشابه حيث أن عد
يكون حافز هلا على دخوهلا يف التكـامل مع غـريهــا من  الدول  كـــاف لــدي بـعــض الــدول
 اليت تتوافرفيها هذه املوارد.

 ) خطأ (بي.          ختتلف اخلصائص السكانية يف جملس التعاون لدول اخلليج العر
  اخلليج العريب خبصائص مشرتكة زادت من يتمتع سكان دول جملس التعاون لدول

 تالمحهم حيث يشرتكون يف :
            . اجلوار .            3     . اللغة ) اللغة العربية ( .  6. الدين ) الداينة اإلسالمية (.         0
 . العادات و التقاليد .5. التاريخ املشرتك                  4
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 ( صح)            ة على السلع املستوردة .            حتدد الدول الرسوم اجلمركي
 من أجل محاية منتجاهتا احمللية 
. تدعي بعض الدول سيادتها على املياه احملايدة / قيام بعض الدول بتحديد 9

                                                                                                          صحمناطق هلا وسط احمليط.     
  لكي جتري فيها جتارهبا النووية و الصاروخية املختلفة و هنا جند أن االعرتاف ابلدولة

 الدولة . هذةعلى قوة   اليت تدعي هذا احلق
 ( صحكل القوى الكربى العاملية هى قوى صناعية .                                  )

 ركيزة أساسية القتصاد أى دولة و الميكن ألي  سياسة سواء  ألن الصناعة تعترب
 دفاعية  أو هجـومـيـة أن تكون ذات أثـر إذا مل تساندها قدرة على تصنيع اآلالت احلربية 

 ) خطأ (     حيق ألي دولة أن تفرض سيطرتها على طرق املالحة يف املياه الدولية .   
 مـفـتـوحـة للجميع  بدون قيود و اليت ال  تدعي أي  ألن املياه الدولية هى مناطق حبـريـة

 دولة ملكيتها ) أي مشاع للبشرية ( وال حيق ألي دولة ان تتدخل يف حرية املالحة فيها
 يُعد اجمللس الوزاري اجلهاز التنفيذي جمللس التعاون لدول اخلليج العربي  صح

  : من ينوب عنهم من الوزراء . وزراء خارجية الدول األعضاء ، أو  . يتكون من:0النه 
أ. اقرتاح السياسات ووضع التوصيات اهلادفة لتطوير التعاون بني الدول   . خيتص بــ :6

 األعضاء .
 ب. العمل على تنسيق و تشجيع األنشطة القائمة بني الدول األعضاء . 

 جـ .تعيني األمناء املساعدين ملدة ) ثالث سنوات ( قابلة للتجديد
 صح مصر حدود هندسية . معظم حدود 

   : 66. حدودها اجلنوبية مع السودان تسري مع دائرة عرض 0ألن o .  مشاال 
شرقا  ابستثناء اجلزء الشمايل منها   o 65. حدودها الغربية مع ليبيا متتد مع خط طول  6  

                   ق.م  ( .        1291عقد امللك رمسيس الثالث معاهدة مع خاتو سبل ملك احليثيني عام )
ق.م (  0614عقد امللك رمسيس الثاين معاهدة مع ملك احليثيني  عام )   ) خطأ (

 لتنظيم مبادئ احلرب و السلم بني الدولتني .
 توقعات //// اخلرائط

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 .................مستطيلة حبيسةدولة  (0
  ................ذات قلب سياسي و مندجمةدولة  (6
 اه..................دولة حمتو  (3
 عضو دائم يف جملس االمن............ (4
  دولة هامشية................... (5
 مشكلة سياسية................ (2
 دولة مستطيلة.................. (1
 دولة وحدوية مثلية............ (4
 دولة وحدوية كبرية........... (9
 دولة منتظمة ذات بروز................ (01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ود طبيعية بني الصني واهلند..................حد (0
 حدود طبيعية بني شيلي واالرجنتني.................. (6
 حدود طبيعية بني فرنسا واسبانيا.................. (3
 دولة وحدوية جمزأة............. (4
 دول................. 01دولة جياورها  (5
 عاصمة قومية................... (2
 لوالايت املتحدة...............والية اتبعة ل (1
 دولة حبيسة................. (4
 قلب ذا امهية دينية..................... (9
 دولة امة................. (01

 امامك خريطة ملصر وضح عليها ما يلي
 خليج العقبة (0
 مشاال665حد هندسي  (6
 شرقا655حد هندسي  (3
 خليج السويس (4
 ممر مائي )موقع اسرتاتيجي( (5
 هنر دويل (2
 طقة حدث فيها هجرة اجباريةمن (1
 عاصمة دائمة او )عاصمة طبيعية( (4
 مياه اقليمية( 01  حد طبيعي  (9

 امامك خريطة وضح عليها ما يلي
 املغرب (0
 اسبانيا (6
 الربتغال (3
 مشكلة سياسية )سبتة ( (4
 مشكلة سياسية )مليلة( (5
 مسطح مائى (2

 امامك خريطة وضح عليها ما يلي
 اهلند (0
 ابكستان العربية  )ابكستان( (6
 ستان الشرقية)بنجالدش(ابك (3
 الصني (4
 اهلند (5
 مشكلة سياسية )كشمري( (2

 
 امامك خريطة وضح عليها ما يلي

 دولة تتعدد هبا اللغات (0
 ) جبال الربانس ( حد طبيعي  (6
 يوجد هبا مشكلة اجتماعيةدولة   (3
 بلجيكا (4

 توقعات //// مب تفسر
 يتميز النظام العاملي ابلشمولية (0
 حدود مصر هندسية فلكية (6
 لسياسيةيعترب راتزل املؤسس احلقيقي للجغرافيا ا (3
 تعدد اهداف اجلغرافيا السياسية  (4
 !ال تقاس قوة الدولة ابلكيلو مرتات. (5
 امهية الغاابت ابلنسبة للدولة  (2
 الطابع السهلي للدولة له كثري من االجيابيات والسلبيات (1
 أمهية املساحة الكبرية للدولة . (4
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 تلعب املساحة الكبرية للدولة دور واضح أوقات احلروب واألزمات (9
 شعار افاد اجلغرافيا السياسية.نظم االست (01
 تعثري الدول الكونفدرالية أكثر الدول هشاشة . (00
 أمهية املوقع البحري للدولة .  (06
 ترى كال من ابكستان واهلند احقية يف كشمري. (03
 متثل كشمري أمهية كبرية لألمن القومي لباكستان (04
 نشأة حلف مشال األطلسي (05
 فشل عصبة االمم (02
 ت يؤخذ على االمم بعض االعتبارا (01
 دةالسياسي للدولة وجهان لعمله واحالقوه والوزن  (04
 اختالف التجارة الدولية للفحم عن البرتول. (09
 تعترب اجلبال عامل فصل وعامل وصل يف نفس الوقت. (61
 حدوث مشكالت سياسية بني دولة ليبيا ودولة تونس على املياه االقليمية  (60
 حدوث النزاع بني الدول اليت تشرتك يف حدودها النهرية  (66
 هنيار حلف وارسو .ا (63
 احلدود النهرية هلا ااثر مزدوجة على الدول. (64
 وصول االحتاد األورويب لقمة نضجه على عكس جملس التعاون اخلليجي. (65
 يعد الدين سببا رئيسيا يف جتانس السكان بينما مل يعد سببا تثار من أجله املنازعات. (62
 ال تقاس قوة الدولة ابلشعب فقط (61
 عدد افراد جيشها فقطال تقاس القوة العسكرية ب (64
 امهية العالقات الدولية (69
 اجلغرافيا السياسية جغرافيا حية على اهلواء (31
 يعترب اجمللس األورويب قمة اجهزة االحتاد األورويب (30
  تعد وظيفة احلماية واالمن الوظيفة االكثر امهية للحدود السياسية (36
 للتكنولوجيا امهية ابلغة يف حياة الدول. (33
 ة ابلغة يف حياة الدول.فسر للتكنولوجيا امهي (34
 امهية العالقات الدولية (35
 .ختتلف حدود اهلند مع ابكستان تكوينيا ومورفولوجيا (32
  اختالف مشكلة التفرقة العنصرية بني الوالايت املتحدة وجنوب افريقيا. (31
  متسك اهلند مبنطقة كشمري. (34
  متثل العاصمة مركز القوة والسلطة يف الدولة (39
 لعديد من املشكالت السياسيةفشل االمم املتحدة يف حل ا (41
 صالحية اجلبال كحدود سياسية وعدم صالحية األهنار. (40
 . هناك عالقة بني الدول و بقاء التكتل (46
 تعدد طرق ووسائل حل النزاعات ابلطرق السلمية. (43
  مل تعد الدول النامية يف سلم اولوايت الدول الغربية املتقدمة. (44

 توقعات //// قارن بني كال من
 نشأة وأمثلةمن حيث قتصادية واألحالف العسكرية التكتالت اال (0
 األهنار احمللية والدولية (6
 احلدود النهرية واحلدود اجلبلية من حيث املميزات (3
 حلف وارسو وحلف مشال األطلنطي من حيث اسباب التكوين واالهداف  (4
 الدولة الفيدرالية والكونفدرالية من حيث اخلصائص ومثال لكل منهما (5
 سية واجليوبولتيك اجلغرافيا السيا (2
 كال من الشكل املستطيل والشكل املنتظم للدولة (1
 احلدود السياسية والتخوم (4
  الدولة الفيدرالية والدولة الكونفدرالية (9
 يف اجلغرافيا السياسية فريدريك راتزال  اسهامات ارسطو وبن خلدون  (01
يا مع توضيح التفرقة العنصريٌة يف الوالاي ت املتحدة األمر يٌكيه وىف جنوب افر يقٌ  (00

 أوجه الشبه واالختالف

 - االسباب -االطراف  ( قارن بني مشكلة سبتة ومليلة ومشكلة كشمري من حيث (06
مقرتحاتك  - دور االمم املتحدة ىف كل مشكلة -  ادلة كل طرف يف أحفيته ابملنطقة

 حلل املشكلة(
 توقعات //// دلل على صحة العبارات التالية

 يوبولتيك يف احلرب العاملية استخدمت املانيا مفهوم اجل (0
 كان للعلماء املسلمني اسهامات يف تطور اجلغرافيا السياسية (6
 الدولة الوحدوية منوذج منتشر يف بقاع العامل (3
 كل عاصمة قلب لكن ليس كل قلب عاصمة. (4
 كل حد فلكى هو هندسي لكن ليس كل حد هندسي فلكى (5
 يدلل هناك العديد من اإلجنازات جمللس التعاون اخلليج (2
 مل يعد هناك دور فاعل حلركة عدم االحنياز (1
 .كل االهنار الدولية اهنار حدود (4
 .للتقنيات احلديثة ااثر سلبية واجيابية على احلدود السياسية  (9
 االحالف العسكرية ظاهرة قدمية  (01
 القوة االقتصادية هي أهم عناصر قوة الدولة  (00
 قتصادية املقومات اجلغرافية تعترب أهم عوامل قيام التكتالت اال (06
ظهرت فكرة النظام العاملي اجلديد ألول مرة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية على يد  (03

 جورابتشوف
 العالقات الدولية أتخذ اشكاال خمتلفة (04
 .املناطق املرتفعة للدولة تكسبها الكثري من اجلوانب اإلجيابية (05
 للدولة الوحدوية املركزية العديد من اخلصائص. (02

 النتائج املرتتبة علىتوقعات //// ما 
 . ما نتائج تصفية االستعمار األورويب ملستعمراته بعد احلرب العاملية الثانية (0
 ماهي نتائج حماصره االحتاد السوفييت لربلني. (6
 ما النتائج املرتتبة على. املوقع البحري ملصر (3
  استقالة جورابتشوف من رائسة االحتاد السوفييت (4
 لكية ابلنسبة اجلغرافيا السياسيةتطور االتصاالت السلكية والالس (5
 اختاذ االهنار و اجلبال كحدود سياسية. (2
 حترر التجارة العاملية يف السنوات االخرية. (1
 التوزيع اجليد للسكان داخل الدولة (4
 امتداد الطول الطويلة الشكل من الشمال اىل اجلنوب (9

 توقعات //// ما الفرق او )فرق بني(
 الدولة واالمة  (0
 والبحرييةالدولة البحرية  (6
 الدولة اجلزرية والقارية  (3
 عصبة األمم واألمم املتحدة. (4
 احلدود اجلبلية والدولة اجلبلية (5
 ارسطو( يف اجلغرافيا السياسية.-بن خلدون-)راتزل  (2
 جماالت اجلغرافيا السياسية قدميا وحديثا. (1
  الدولة والتكتالت االقتصادية (4
  االحالف العسكرية والتكتالت االقتصادية (9
 اجلغرافيا السياسية قدميا وحديثاجماالت  (01

 توقعات //// ما املقصود بـ
 النظام العاملي اجلديد  (0
 اجلغرافية السياسية  (6
 مساحة الدولة  (3
 احلرب (4
 النظام العاملى  (5
 العوملة  (2

 التكتالت االقتصادية (0
 املياه االقليمية (6
 األقليات. (3
 اجليوبولتيك. (4
 الدولة. (5
 االمة. (2
 مشكلة سياسية (1
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 توقعات //// ماذا حيدث
 اذا ذادت مساحة الدولة ابلنسبة لقوهتا النسبية  (0
 االنماذا حيدث اذا استمر الصراع االيدلوجية حىت  (6
 ماذا حيدث اذا اكتفت الدولة غذائيا (3
 ماذا حيدث اذا استطاعت ابكستان ضم كشمري (4
 ربأصبح املستوى التكنولوجي بني دول التكتل غري  متقاماذا حيدث اذا   (5
 . مل حتدد الدولة البحرية حدودها البحرية (2
 . انضم إقليم كشمري للهند (1
  . صار احلد البحري بني ليبيا وتونس يف خط مستقيم انحية الشمال (4
د الطبيعية واختلفت العادات والتقاليد بني شعوب يف دول التكتل تشاهبت املوار   (9

 . االقتصادي
 .مل توجد قوة عسكرية لدي دول التكتل االقتصادي (01
 انضمت مصر لدول جملس التعاون اخلليجي  (00
 اذا وصف احلد السياسي بشكل غري دفيق.  (06
 ختلت اهلند عن منطقة كشمري. (03
 اختالف ؟ االقتصادي للتكتل املكونة للدول السياسية األنظمة بني متاثل يوجد مل (04

 التكتل هذا فشل إىل يؤدي قد االقتصادي للتكتل املكونة الدول بني السياسية النظم
 ؟ العربية الدول بني اجلمركية احلواجز أزيلت (15

 اقتصادية  وحدة قيام و العربية الدول بني مشرتكة سوق بقيام ذلك يسمح سوف 
 تدفـق حترير على يساعد مما بينهم كربى

 او )ما رايك( توقعات //// من وجهة نظرك او )مقرتحاتك(
 من وجهة نظرك حدد اثر االقلية يف مصر على االمور السياسية. (0
 .من وجهة نظرك أي مراحل احلرب الباردة افضل يف العالقات الدولية وملاذا (6
 مقرتحاتك الحتاد عريب. (3
 ماهي مقرتحاتك إلقامة وحدة عسكرية انجحة بني الدول العربية. (4
 مليلة.ما مقرتحاتك حلل مشكليت كشمري وسبتة و  (5
 ما رايك تظهر قوة الدولة من الناحية الدميوغرافية يف مصر. (2

 توقعات //// ما العالقة
 اخلرائط التفصيلية و تعيني احلدود (0
 النظام االقتصادي وسقوط االحتاد السوفييت. (6
 توزيع السكان يف الدولة وقوهتا االقتصادية (3
 .التغريات املناخية وحركة الرعاة (4
 ولةالتنوع املناخي وقوة الد (5
 قوات درع اجلزيرة و احلرب االيرانية العراقية (2
 الثورة الصناعية والعالقات الدولية (1
 التكتالت السياسية واخلريطة السياسية (4
 االستعمار واملشكالت احلدودية بني الدول. (9
 و قوة الدولة االقليةتوزيع  (01
 العوملة والنظام الدويل اجلديد (00

 توقعات //// اسئلة متنوعة
  واالتصاالت على تطور اجلغرافيا السياسة دور التطور التقين (0
 مل يعد للحدود الطبيعية نفس األمهية يف العصر احلديث (6
 الطاقة تلعب دور يف الصراعات الدولية (3
  ما أثر النظام العاملي علي الدول النامية املتقدمة (4
 أهداف النظام العاملي (5
 أمهية اتفاقيات حتديد املياه اإلقليمية والدولية  (2
 ل املؤثرة يف العالقات الدوليةما العوام (1
 ما اوجه الشبه واالختالف بني احلد الربى للدولة واحلد البحري (4
تعترب التكتالت االقتصادية ظاهرة حديثة على خريطة العامل السياسية وتعترب   (9

تسيطر عليها الدول املتقدمة  يف ضوء  التكتالت االقتصادية الفعالة وهى اليت
 العبارة أجب عما يلى 

 ا اسباب ظهور التكتالت االقتصادية.م  .1
 وضح املقومات البشرية لقيام التكتالت االقتصادية.  .2
 أذكر شروط كوبنهاجن لالنضمام لالحتاد األورويب  .3
 مشكلة كشمري من املشكالت البارزة على اخلريطة السياسية وضح ذلك  (01
 شكالت السياسيةايد ابألدلة األهنار من أهم املوارد الطبيعية اليت تثار من أجلها امل (00
ما الدوافع الرئيسية لنجاح االحتاد االورويب كنموذج اقتصادي وهل تتوقع حدوث  (06

 مثل ذلك يف الوطن العريب
ما رايك يف العبارة االتية :اختلفت اسرتاتيجية حلف الناتو يف اوائل القرن العشرين  (03

 عنها يف اواخر القرن العشرين
دوار حتت تغريت االسرتاتيجية بعد سقوط حلف وارسو االحتاد السوفييت اوجد له ا (04

 مظلة االمم املتحدة
 وضح أثر التكنولوجيا يف كل من: (05
 الوزن السياسي للدولة  .1
 احلدود السياسية   .2
 العالقات الدولية   .3
  علم اجلغرافيا السياسية.  .4
 سيةما إسهامات العلماء املسلمني يف اجلغرافيا السيا (02
  وضح اثر الزايدة السكانية يف (01
 حركة الرعاة -3        نشأة احلدود -6                          قوة الدولة .1

 العالقات الدولية -5                     التكتالت االقتصادي-4
 كل حلف   ايل اي االحالف العسكري تنتمي الدول االتية وما اهداف (04
 بريطانيا -  هولندا  - تشيكوسلفاكيا - اتيالند  .1
اجلغرافيا السياسية من العلوم اليت ال غىن عنها يف الوقت احلاضر حيث تساعد على  (09

 فهم االحداث السياسية( يف ضوء العبارة وضح حسب املطلوب
  اهداف اجلغرافيا السياسية  .1
  العوامل اليت اثرت على اخلريطة السياسية يف العصر احلديث .2
ــ .3  املقصود ب
 األحالف العسكرية 
 كتالت االقتصادية.الت 
  احلدود السياسية 
 أثر اجلبال و السهول على قوة و ضعف الدولة تكلم عن  (61
 دور حمكمه العدل الدولية يف مشكله طااب ومشكله احلد البحري لتونس  تكلم عن  (60
 اثر التنوع املناخي يف قوه الدولة.  تكلم عن  (66
 تكلم عن حلف الناتو وجمهوداته يف السالم. (63
) ابنكوك . نيويورك . . ابريس .  يف اجلغرافيا السياسية وضح أمهية كل مما ايتى (64

 (.الكوميسا -كوبنهاجن  –الكوميكون  – تخيمسرت  – برشلونةالرايض . بروكسل . 
 صنف الدول االتية من حيث الشكل ) مصر . شيلي . افغانستان . ايطاليا . الكونغو (  (65

  ضحالتكنولوجيا احلديثة هلا دور فعال يف جمال اجلغرافيا السياسية يف ضوء العبارة و  (62
اضافت نظم االستشعار عن بعد واخلرائط االلكرتونية اضافه هائلة للجغرافيا  .1

 السياسية
 املناطق الصحراوية يفكيف ميكن رسم احلدود  .2
 الكبريكيف ميكن حل سلبيات احلجم السكاىن  .3
 أنواعهابكل  األقلياتكيف ميكن جتنب مشكالت  .4
 الطبيعيةالسياسية  كيف ميكن محاية احلدود .5
  اسقطت التكنولوجيا احلديثة نظريه احلد االمن .6
 اثر الثورة الصناعية الثالثة على النظام العامل. .7
ان املشكالت اليت هتدد امن الدول سواء من الداخل او من اخلارج هي يف معظمها  (61

  .يف ضوء العبارة وضح  ارث الدول االستعمارية خلفته يف مستعمراهتا السابقة
  ما هي املشكالت اليت هتدد االمن الوطين للدولة .1
  اذكر امثلة للمشكالت احلدودية العاملية .2
 23  مشكلة سبتة ومليلة – ما العالقة بني االستعمار  .3



 اىل أي مدى تنطبق مشكلة كشمري على العبارة السابقة .4
  وضح امهية اقليم كشمري ابلنسبة لباكستان  .5
  ادلة اهلند يف ان اقليم كشمري اتبع هلا  .1
  كشمري  –قدم مقرتحاتك حلل مشكلة سبتة ومليلة  .2
  ما العالقة بني زايدة عدد السكان والرعي  .3
 . ت اخلاصة بتنظيم حركة الرعاةوضح مناذج التفاقيا  .4
تشهد خريطة العامل العديد من املشكالت العسكرية بني الدول نتيجة عوامل  (64

اقتصادية وبعضها االخر عوامل اجتماعية وتعترب مشكلة االقليات اهم املشكالت 
 االجتماعية

  يف ضوء العبارة وضح االيت
  اذكر االنواع املختلفة لألقليات يف العامل  .1
 مثلة خمتلفة لكل اقلية ذكرهتااذكر ا .2
  اشرح دور املنظمات الدولية يف محاية حقوق االقليات  .3
 وضح املشكالت اليت يتعرض هلا االقليات يف العامل .4
 حدد خصائص االقليات اليت قد تؤثر على استقرار على استقرار الدولة .5
  مب تفسر ضرورة احلد من الصراعات العنصرية داخل بعض الدول .6
 اهلجرة الغري شرعية  –بني كال من اهلجرة االجبارية ما الفرق   .7
 اشرح دور اهلجرة يف الصراعات السياسية املعاصرة  .8

  ماذا حيدث اذا :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الغذائية بالقدر الذى حيقق االكتفاء الذاتي للدولة ؟ بتتوافر احلبو مل
 يصبح خطرا  على امنها القومي 
 يف توفري غذائها اخلارجيةللضغوط عرض الدولة والشعب ي 
 واالعتماد على االسترياد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مل تشهد دول غرب أفريقيا عددًا من التغريات املناخية يف سبعينيات و مثانينيات 
 القرن العشرين ؟

  1سكانية إىل . قلت نسبة نفوق ) مـوت ( احليوانات و اخنفضت اهلجرة ال
 املدن أو إىل حرفة الزراعة .

 . مل حتدث مشاكل سياسية أساسها حرفة الرعي و هجرة الرعاة بني الدول .0   
 زادت عمليات النحت و اإلرساب لألنهار ؟

  سوف تغري األنهار جمراها بشكل مستمر و بذلك تكون ضفافها غري ثابتة مما
النهرية بني الواليات  احلدود مثل وليرتتب عليه مشكالت سـيـاسـيـة بني الد

غري جمراه ،فتحولت املتحدة و املكسيك و اليت تسري مع نهر الريوجراند الذي 
 24 م ( من تبعية الواليات املتحدة إىل املكسيك 1111بعد عام )  منطقة) بانكو 



 ما العالقة بني ؟ :
 العالقات الدولية , و الثورة الصناعية . 
 ة بني الدول و زاد اعتماد بعضها على البعض زادت العالقات الدولي

اآلخر خاصة منذ الثورة الصناعية حيث حتولت العالقات بني الـدول من :   
 . عالقات جوار  إىل آفاق أوسع مشلت العامل بأسره .       1
 . جمـرد عالقات حـرب و سـلـم إىل جمــاالت أخرى متعددة .0  

 اجلغرافيا السياسية . تطور وسائل االتصاالت , وتطور علم
 1 كان لتطور وسائل االتصاالت ) السلكية و الالسلكية (و تكنولوجيا .

 املعلومات أثره يف أن أصبح العـالـم وحدة واحدة  أو  مــا  يـعـرف
) بالقــريــة   الكــونـيـة ( ، نتيجة للسرعة اهلائلة اليت تتدفق بها  

 ود الـــدول .املعـلومـات و الـبيـانــات عرب حــد
. و قد استفاد علم اجلغرافيا السياسية كغريه من العلوم األخرى من تطور 0  

 تكنولوجيا املعلومات .
 .  االنتاج الصناعي , و قوة الدولة .

  : كل القوى الكربى العاملية هى قوى صناعية و ال ميكن 1حيث جند أن .
ر  إذا مل تساندها  قدرة ألى سياسة سواء دفاعية أو هجومية أن تكون ذات أث

 على تصنيع األالت احلربية .
 . تعطي الصناعات االسرتاتيجية الدولة أهمية خاصة ، ومن أمثلتها :0

 كاحلديد و الصلب ، و األلومنيوم .   أ. صناعة صهر املعادن و تنقيتها:
كالسيارات و الطائرات و حمركاتها و    ب. الصناعات اهلندسية:

 اإللكرتونيات .
  اليت تضم صناعة املتفجرات و الصواريخ .   ـ . الصناعات الكيماوية:ج
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