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للثانوية العامة 



القوة االقتصادية الثانية في العالم منذ مطلع القرن ..... تعتبر 
.احلادي والعشرين

الصني1.

روسيا2.

الهند3.

أملانيا4.



. )      (ال يدخل البترول في التجارة الدولية إال بنسبة ضئيلة
(العبارة خاطئة)

يسهم البترول والغاز الطبيعي بحوالى نصف التجارة الدولية 
خاصة من دول العالم الثالث وباألخص منطقة الشرق األوسط 

.واخلليج العربي



تتعدد أهداف األحالف العسكرية؟
ردع األعداء-1
زيادة القوة-2
.تسوية النزاعات بني الدول األعضاء بالطرق السلمية-3
حماية املصالح املشتركة وتنمية التعاون االقتصادي -4

.واالجتماعي بني الدول األعضاء



.طبقت الدولة نظام احلكم الرئاسي
.يكون على رأس الدولة  رئيس 

.السلطة القضائية مستقلة ع باقي السلطات
.السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية

السلطة التشريعية تقوم وحدها التشريع في الدولة بصفة 
.أساسية 



سقوط االحتاد السوفيتي بالنسبة لتطور خريطة العالم 
.السياسية

.انهيار الكتلة الشيوعية وانفراط عقد حلف وارسو
.انتصار الكتلة الرأسمالية بزعامة الواليات املتحدة

.انتهاء الصراع األيدولوجى ين الواليات املتحدة واالحتاد السوفيتى



أهمية احلدود السياسية؟ -أ
.حتدد املساحة األرضية التي تفرض الدولة عليها سيادتها•
املوارد األرضية السطحية والباطنية والبحرية التي تسيطر •

.عليها الدواة وتدخل ضمن حدودها



.العوامل املؤثرة على نشأة احلدود السياسية-ب
.زيادة عدد السكان•
.احلاجة غي تنمية املناطق الهامشية•
.املعاهدات املبرمة بني الدول•
.تقسيم االستعمار ملستعمراته•



.مراحل ترسيم احلدود السياسية-ج
.التخطيط والتعريف: املرحلة األولى1.
.التحديد على اخلريطة: املرحلة الثانية2.
.التعيني على الطبيعة: املرحلة الثالثة3.
.إدارة احلد السياسي: املرحلة الرابعة4.



دولتني حبيستني1.

مدينتى سبتة 2.
ومليلة

موقع استراتيجي3.

عاصمة ساحلية4.

دولة محتواه5.



أثيوبيا وأوغندا: دولتني حبيستني1.

مدينتى سبتة ومليلة2.

قناة السويس: موقع استراتيجي3.

نواكشوط: عاصمة ساحلية4.

ليسوتو: دولة محتواه5.



.....من العواصم املستحدثة مدينة
لندن•
باريس•
كيوتو•
طوكيو•



أسهم التقدم العلمي والتكنولوجي في التقليل من أثر املناخ 
. )  (السلبي على الدول

(العبارة صحيحة)
من خالل تطور وسائل النقل واملواصالت ، وأجهزة التكييف ، والزراعة 

.احلديثة في البيوت البالستيكية



.تتعدد عناصر القوة االقتصادية للدولة
.تنوع املوارد االقتصادية بالدولة

.الكفاءة التي تستثمر بها املوارد
.مدى امتالكها للتقنية احلديثة

.عالقتها التجارية وامليزان التجاري
.مقدرة الدولة على الصمود االقتصادي ومدى اكتفائها الذاتي



.تخذت الدولة الطابع التضاريسي اجلبلي بالنسبة لقوتهاا
متنح الدولة مزيًدا من القوة ألنها تشكل مواقع استراتيجية في •

.املراقبة والدفاع
تشكل حدودًا طبيعية واضحة بني كثير من الدول مثل جبال •

.البرانس بني أسبانيا وفرنسا
.متثل ناطق سياحية لالصطياف أو التزلج على اجلليد•
.بها ثروات معدنية التي تُعد اساس الصناعة•



.تدخل األمم املتحدة في منطقة كشمير
أدي إلى تقسيم كشمير على أساس خط وقف إطالق النار على 

:قسمني 
.يضم نحو ثلثي كشمير حتت اإلدارة الهندية -1
.معضم سكانه إلى اإلدارة الباكستانية-2



األمانة العامة جمللس التعاون 
اخلليجي

املفوضية األوربية

مركزها الرياضالهيئة اإلدارية املركزية الثابتة في احملافل االقتصادية والسياسية متثل االحتاد
الدولية

عام للمجلس وأمناء مساعدين يرأسها أمني
للشئون السياسية واالقتصادية والعسكرية 

.واألمنية وشئون اإلنسان والبيئة

تشرف على االتفاقيات باألشتراك مع محكمة 
العدل األوربية 

مهمتها إعداد الدراسات اخلاصة بالتعاون 
والتنسيق واخلطط والبرامج املتكالة للعمل 

املشترك بني أعضاء اجمللس

تقدم أقتراحات بقوانني إلي البرملان

التي يقوم بهاتشرف على ميزانية االحتاد والبرامج



األمةالدولةوجه املقارنة
تتكون كل منهما من أرض وشعب وجه الشبه

وحدة سياسيية حتكمهيا حكومية   -وجه االختالف
مسييتقرة تسيييطر علييى الشييئون 

الداخلية واخلارجية 
يجب وجود سلطة حاكمة-
توجد في دولة واحدة -
تتعييدد الل يية والعييادالت والتقاليييد -

واألديان 
مثل سويسرا

جماعة من البشر يعيشون عليى -
رقعة من األرض لفترة زمنية طويلة    

تييربطهم روابييط مشييتركة مثييل -
الل ة والدين 

ال يشترط وجود سلطة -
توجد في أكثر من دولة -
ل ة وتقاليد ودين واحد -

مثل األمة العربية 



.....من الدول ذات الشكل املندمج ذو البروز في آسيا
الكنغو1.
أفعانستان2.
اليابان3.
الصني4.



:  دولة فيدرالية1.

:  حد طبيعي2.

:  منطقة قلب3.

:  موقع استراتيجي4.

العظمىالبحيرات 

مكة 

البرازيل

مضيق جبل طارق



.يعد التركيب العمرى للسكان أحد عوامل قوة الدولة أو ضعفها
(العبارة صحيحة)

الدواللتي ترتفع بها نسبة األطفال دون سن اخلامسة عشرة 
.ونسبة كبار السن يسبب لها مكلة في ارتفاع معدل االعالة
الدول التي يرتفع بها نسبة الششباب يشكل اساس القوى 

.العاملة ألنشطتها االقتصادية



.تعتبر الصناعة ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد أي دولة
.كل القوى الكبرى في العالم هي قوى صناعية

الميكن ألى سياسة دفاعية أو هجومية أن تؤثر إن لم تساندها 
.قدرة على تصنيع األالت احلربية 

:الصناعات االستراتيجية تعطى الدولة أهمية مثل 
.صهر املعادن وتنقيتها 



مع ذكر مثال. كانت األقلية مركزة جعرافيًا على أطراف الدولة
ستكون خطر على استقرار الدولة ، خاصة إذا كانت هناك قوة 

.مجاورة تشجع هذه األقلية في مطالبها
:مثل 

الباسك في أسبانيا
.سكان تيمور الشرقية في أندونيسيا



«  سياسيًا»الهجرة غير الشرعية 
.يؤدي ألشكال مختلفة من اجلرمية املنظمة•
التوغل إلي والعصابات املعادية تسهل للمنظمات اإلجرامية •

.داخل البالد أو العكس 
.تنامي الصراعات القبلية الطائفية بني املهاجرين•



الدولة الفيدرالية (الوحدوية ) الدولة املركزية 

دولة مقسمة الي واليات او محافظات ويكون لها 
.استقالل ذاتي ماعدا النواحي املالية والدفاعية

توجد بها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد وتسيطر 
بها احلكومة على جميع السلطات وتستمد جميع 

القرارات من السلطة املركزية

السلطة مشتركة بني -دستور واحد) اهم خصائصها
للشعب حق -احلكومة املركزية وحكومة االقاليم

ال تتحول الي نظام -املشاركة في ادارة شئون البالد
(كونفدرالي
البرازيل: مثل 

كثافة سكانية عالية –جتانس السكان ) أهم صفاتها 
ليست كبيرة -حتتوي قلب ونواه منت حولة الدولة–

فرنسا : مثال -قلة وجود العوائق الطبيعية-املساحة
وهي النموذج االمثل  



تتضم النطاق البحري املمتد من خط الساحل 
وحتدد حافته اخلارجية من جهة البحر احلد 

.السياسيي لدولة ما



.)  (مت حل النزاع بني ليبيا وتونس عن طريق املفاوضات
(  العبارة خاطئة)

مت حل النزاع بينب ليبيا وتونس عن طريق محكمة العدل الدولية 
التي أصدرت حكمها بأن يسير احلد البحري بني الدولتني بزاوية 

درجة ، وبهذا أصحبت لتونس حقوق 52درجة ثم بزاوية 26
.أساسية في حقول الغاز والبترول



.........من أهم املنظمات اإلقليمية
جامعة الدول العربية1.
الناتو2.
األمم املتحدة3.
كل ماسبق4.



يعد حجم السكان من املقومات البشرية للدولة؟
ألنه مقياًسا لقوتها ووزنها السياسيي إذا توافرت لها املقومات 

.األخرى
الدول العظمى بالعالم ذات حجم سكاني كبير ألنه من يبنى 

.القوة العسكرية والسياسية 



تطور وسائل النقل اجلوي و األقمار الصناعية بالنسبة للج رافيا 
.السياسية

أدي إلي توفير معلومات أكثر دقة عن اجملاالت التي تهتم بها •
:اجلغرافيا الساسية مثل

.احلدود السياسية بني الدول1.

.املمرات املالحية واملياه اإلقليمية للدول2.

.مناطق النزاع بني الدول3.



وملاذا؟» أثرت أراء العالم راتزل على دولة أملانيا » 
على دولة أملانيا ، لقد أستغلت « راتزل» بالتأكيد أثرت آراء •

بصورة خطأ « راتزل» أملانيا مفاهيم اجلغرافيا السياسية لـ 
.في توسعها االستعماري على حساب الدول اجملاورة



:تعد التضاريس من العوامل املؤثرة في قوة الدولة ألنها•
.توثر في األنشطة البشرية وتوزيع سكان الدولة 1.
.تؤثر في النواحي العسكرية 2.
تؤثر في التضاريس في مدي استثماؤ موارد الدولة املائية 3.

.واملعدنية



مجموعة التفاعالت بني أعضاء اجملتمع الدولي على املستويني•
اإلقليمي والعاملي والتي جتري وفق منظمونة معينة مستقاه 

.من فلسفة العوملة



:عناصرلتحقيق االمن القومي وحماية الدولة  ولها عدة ساس أهي •
البشريةحجم القوة 1.
تعليمهنوعية املقاتل ودرجه 2.
املعدات العسكرية3.
االنفاق العسكري4.
العسكريةاملعونات حجم 5.
جهاز اخملابرات قوة 6.






