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 {خمس درجات }                                           : السؤال األول:إجبثخ 

مع مراعاة كتابة رقم السؤال واالختٌار المحدد فقط عند اإلجابة بدال من كتابة : تخٌر اإلجابة الصحٌحة من بٌن األقواس
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                                                  :                                                              السؤال الثانًإجابة 

 {درجات ست}    

:من خالل النقاط التالٌةتنوع مراكز القوة العالمٌة ٌشرح الطالب –أ   

 أصبحت الواليات المتحدة األمريكية القوة العسكرية األولى في العالم •



 ناليابان القوة االقتصادية األولى في العالم أوائل القرن العشري  •

 ألمانيا عمالق اقتصادي في أوروبا ، ولكنها بال وزن سياسي وعسكري  •

 روسيا االتحادية قوة عسكرية لكنها مضطربة اقتصاديا  •

 االتحاد األوروبي قوة اقتصادية جبارة ، وله اليد الطولي في المجريات السياسية في عالم اليوم  •

لثقل االقتصادي والسياسي والعسكري ينتقل إلى الصين قوة اقتصادية وعسكرية في الوقت الحاضر ومركز ا  •

 ( النمور اآلسيوية)الشرق األقصى اآلسيوي في الوقت الحاضر 

:من خالل النقاط التالٌة تراجع دور بعض المنظمات العالمٌةوٌشرح   

 : قل دور بعض المنظمات السياسية في العالم مثل  •

 منظمة دول عدم االنحياز  •

ركة حقوق اإلنسان التي أصبح لها دور مهم في عالم اليوم من خالل تقييد حركة الحكام ويقابل ذلك ازدياد نشاط ح  •
 .والحد من قبضتهم القاسية عمى شعوبهم

 ومقابل ذلك شهد العالم انتعاش لمحركة السياسية واالجتماعية •

:من خالل النقاط التالٌة وظهور فكرة العولمةوٌشرح الطالب   

حيث أصبحت الدول ال تستطيع أن تعيش بمعزل عن بعضها البعض ، وال تستطيع ان تقيم جدران عازلة بينها ،  •

مشكمة الالجئين ، والتموث البيئي ، واالحتباس : فظهرت قضايا عالمية تمقى اهتماما من معظم دول العالم مثل 

 . الحراري ، والتصحر ، والفقر ، والتغير الُمناخي ، والبطالة 

ولكن اهتزت صورة العولمة النعدام المصالح بين الشمال والجنوب عمى أساس أن العالم لن يتحول إلى سمعة  •

  .يتداولها األغنياء ، وتتاجر فيها الدول القوية

التً تعكس أثر التغٌرات العالمٌة على الجغرافٌة السٌاسٌة  ثالثة من العناصر ٌختار الطالب   ب  

: ، وهً شرحهايو

ـ تطوير الجغرافية السياسية  4ـ إعادة النظر في الجيوبولوتيكا   3ـ الجانب التطبيقي   2نتعاش ـ اال 1

ـ النظريات اإلستراتيجية  6في الجغرافية السياسية    ـ ظهور المجالت العممية المتخصصة 5
  

: ن، وهما من خالل النقطتٌن األساسٌتً  تغٌر تعرٌف الجغرافٌة السٌاسٌة ٌوضح الطالب أسباب –ج   

  .تغير تعريف الجغرافية السياسية عمى مر السنين بسبب تغير النقطة التي تركز عميها •



  .الرتباط الجغرافية السياسية بتعريف عمم الجغرافيا عموما ، وما طرأ عميه من تغير  •

:من خالل النقاط التالٌة الدول الحبٌسة ٌشرح الطالب–د        

 توزيعها خصائص الدول الحبيسة ،أنواعها ، 

  الدول الحاجزة 

   الدول التي تقع بين جيران أقوياء 

  دول الجيوب في أوروبا 

   وتتفاوت الدول الحبيسة من حيث عدد الدول المحيطة بها 

  ا وكيف تحل الدول الحبيسة مشاكمها مع جيرانه

                                             :                                                         السؤال الثالث  إجابة

 {درجات  أربع}       

من خالل النقاط  قوة الدولة السٌاسٌة التأثٌر علىفً  الُمناخ والموارد االقتصادٌة دورقارن بٌن ي 
: التالٌة

 وسموك  دور المناخ من حيث البيئات المتنوعة ، والتنوع المناخي ، والتشابه المناخي ، ونوع االستعمال ،
 اإلنسان ، وسير العمميات العسكرية ، وتوقيت الحروب

  هي فً قوة الدولة السٌاسٌة من خالل أربع نقاط ، دور الموارد االقتصادٌةوٌشرح الطالب: 

كم الموارد وتوازن مركبها  -1
 التباين اإلقميمي -2

 العدالة االجتماعية -3

 العالقات االقتصادية 
 

مع  خالص دعائً بالتوفٌق والنجاح                                                                    اإلجابةانتهت 
محمد صبري / أ د م 

 
 
 


