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س[: أذكر المجاالت التي تتناولها ) تدرسها (الجغرافيا السياسية ؟  

 التركيب الداخلي للدولة -◙      مستقل الدولة ككيان سياسي  -◙

 التنظيمات السياسية الدولية -◙

 .األسس الجغرافية للنزاعات الدولية السياسية والعسكرية  -◙

 

س[: ؟ تدرس الجغرافيا السياسية التركيب الداخلي للدولة فسـر ]

المتمثل في التقسيمات اإلدارية داخل الدولة مثل) المحافظات األلوية (  الجواب:

والتوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية والمجموعات العرقية والطائفية بين أقاليم 
 الدولة، وأثر ذلك على مظاهر التقدم والتخلف في تلك األقاليم.

 

س: بين أهمية دراسة الجغرافيا السياسية ؟

 معلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبشرية تقدم للدولة -◙

 تقدم المعلومات التاريخية المتعلقة بدراسة -◙

 تسهم في رسم مالمح المستقبل للوحدات -◙

 تسهم في تعزيز األمن الوطني واألمن القومي والسالم العالمي . -◙
 دراسة النزاعات والصراعات العسكرية في العالم -◙

 

]س[: فسـر يحتاج صانعو القرار السياسي إلى التزود بالجغرافية السياسية  

تقدم ألنها ؟ القرار  يصانعاطارا مرجعيا ل الجغرافية السياسيةر  تمثل فسـ ]س[: 

وضع السياسات  عندمعلومات المتعلقة بالموارد الطبيعية والبشرية الللدولة 

 االقتصادية واإلستراتيجية والعسكرية الداخلية والخارجية لتحقيق التطلعات قومية
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سياسيةالحدود ال        الدرس الثاني               

 

:خطوط ترسم على خريطة تبين الرقعة األرضية التي  الحدود السياسية -◙

تمارس فيها الدولة سيادتها  و تتمتع وحدها بحق انتفاع واستغالل تلك الرقعة 
األرضية التي تمتد عليها والمسطحات المائية التي تقع داخلها والغالف الجوي 

 ىدولة أخرالالذي يعلو أراضيها .وتنتهي عند هذه الحدود سيادة دولة وتبدأ سيادة 

 

]س[:  فسـر تعد الحدود ظاهره بشرية حديثة؟

القتصادية والعسكرية األن اإلنسان هو الذي يقوم بتخطيطها تبعا لمصالحة 

 .والسياسية . 

 

 

 أهمية الحدود السياسية .

]س[: فسر للحدود السياسية أهمية بين الدول . 

توفير األمن والحماية لها من االعتداءات  -◙    تحديد ملكية وسيادة الدولة  -◙

 تمكن الدولة من تنظيم نفسها داخليا  -◙                            الخارجية .

 تمنع من وقوع مشاكل وخالفات حدودية . -◙

 

س[:  ؟السياسية في حياة الدولأذكر اآلثار السلبية للحدود ]

تقف الحدود السياسية عائقا في وجه استمرارية طرق المواصالت وسبل  -◙

عيق انتقال األشخاص واألفكار ت ألنها ( فسر ) االتصال في كثير من األحيان
 والمعلومات والمواد الخام والبضائع .

 .اعي والثقافي للمناطق الحدودية تقف في وجه التطور االقتصادي واالجتم -◙

تعيق االستغالل الفعال لموارد الواقعة في المناطق الحدودية بين الدول كالنفط  -◙
 والمياه الجوفية والمعادن

 .مهايمن أهم أثارها السلبية الصفة الدائمة التي تكتسبها بعد ترس -◙

تستخدم الحدود السياسية للسيطرة على بعض الشعوب عن طريق توزيعها  -◙

 .وتشتيتها في وحدات سياسية مختلفة 

 

 الدرس األول              ماهية الجغرافيا السياسية وأهميتها           
 

:هي أحد فروع الجغرافيا البشرية التي تهتم بتقييم الوزن  الجغرافيا السياسية
السياسي للدولة  وذلك من خالل دراسة المقومات الجغرافية الطبيعية والبشرية 

  في العالقات الدولية .وتاثيرها في الدولة وأثرها في قوتها السياسية  

 

◙-  يعتبر فردريك راتزال هو مؤسس الجغرافيا السياسية ، وكان أول من 
" الجغرافيا السياسية " على الرغم من أن الباحث     كتب كتابا بعنوان 

 الفرنسي  ) توجورت ( كان أول من استخدم مصطلح " الجغرافيا السياسية "

 

بين الجغرافية السياسية والجغرافية  فسـر بالرغم من الصلة الوثيقة ما   س[:

 . نه توجد فوارق بينهماإالبشرية ، أال 

فسـر اختالف الميادين التي تدرسها الجغرافية السياسية عما تدرسه    ]س[:

   .الجغرافية البشرية  

تهتم بدراسة العالقة بين البيئة واإلنسان بغض النظر  الجغرافية البشريةألن  

 .هي اإلقليم الجغرافي  دراستهاحدة وو عن األطر السياسية  
 

بدراسة العالقات بين البيئة والسكان داخل  بينما تهتم الجغرافية السياسية 

، وحدة  إطار الدولة  سواء أكانت عالقات داخلية أو خارجية  بالدول األخرى .

 هي الدولة . دراستها
 

وحدة مكانية تتجانس فيها الظواهر الجغرافية بصورة  : اإلقليم الجغرافي -◙

 طبيعية كإقليم الغابات المدارية المطيرة . 
 

: هي عبارة عن رقعة من األرض محددة ومنظمة سياسيا  الدولة -◙ 

ومسكونة من قبل سكان  لها حكومة وطنية ذات سيادة على جميع أجزائها 
 جميعا . 

 

أذكر أوجه االختالف بين الدولة واإلقليم الجغرافي من حيث المساحة   ]س[:

 والحدود؟ 
 -2الثبات  -1من حيث فرق بين االقاليم الجغرافي واالقاليم السياسي  ]س[:

 (2112زمن النشاة ) شتوي / 

المساحة  -1فرق بين االقاليم الجغرافي واالقاليم السياسي من حيث  ]س[:

 (2112زمن النشاة ) شتوي /  -2

 اإلقليم السياسي ) الدولة  اإلقليم الجغرافي المقارنة

وحدة طبيعية تشمل  -1 المساحة

مساحة كبيرة من سطح 

 األرض 

رقعة من صنع اإلنسان 

 وذو مساحة محدودة 

غير محدد بصورة  -2 الحدود 

 دقيقة 

واضح المعالم وله حدود 

 محددة 

بات العوامل ثثابت ب -2 الثبات 

 الجغرافية 

عرضة للتغير سواء من 

حيث : حدوده ومساحته 
وشكله وعالقاته الداخلية 

 والخارجية 

يفتقر للمعلومات  -4 المعلومات 

واإلحصاءات الدقيقة 
والشاملة حيث يمكن أن 

 ينتشر في أكثر من دولة

تتوافر عنه معلومات 

 وافية ومتكاملة

حديث حيث  نشأ بعد  قديم قدم الطبيعة . -5 زمن النشاة 

 نشوء الجماعات السياسية
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 النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية . -2
 بسبب الخالف على مورد طبيعي حدوديوهو نزاع ينشا بين الدول المتجاورة 

  
بين تركيا والعراق وسوريا على اقتسام مياه نهر  النزاع  -1 ومن األمثلة

 الفرات .
النزاع العراقي الكويتي على المنطقة المحايدة التي تحوي كميات كبيرة   -2

 النزاع اإليراني العراقي على شط العرب .  -3  من النفط  

 

س[: فسـر انخفاض معدل التصريف المائي في نهر الفرات في كل من ]

قيام تركيا على بناء عددا من السدود الصغيرة  بسبب -1 ؟سوري والعراق 

نتج عن ذلك انخفاض  -2  سدا وبناء سد أتاتورك  21التي وصل عددها إلى 

مليار  13معدل تصريف نهر الفرات عند دخوله األراضي السورية إلى نحو 

 .تتقاسمها كل من سوريا والعراق  3مليار م 22، بعد أن كان  3م
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                             المنظمات واألحالف الدولية       الدرس الثالث             

 
هي منظمات تكون فيها العضوية مفتوحة لكل دول  : المنظمات الدولية -◙

العالم الراغبة في االنضمام إليها متى توافرت فيها شرط العضوية المنصوص 
عليها في ميثاق المنظمة والعضوية هنا ليست على نطاق جغرافي معين بل 

 .تمتد لتضم عددا كبيرا من دول العالم

 

]س[:  من  منظمات دولية أو إقليمية؟فسـر ترتبط دول العالم مع بعضها في 

أجل تحقيق التعاون وتحقيق مصالح الدول المشتركة في أحد المجاالت في ظل 

 .هذه التحالفات

 
 منظمات عالمية سياسية .

.  1111عام أنشئت بعد الحرب العالمية األولى  : عصبة األمم المتحدة -أ

 وكان هدفها: 

 .منع الحروب والحفاظ على السلم العالمي  -◙
 لمنع تكرار حروب عالمية من خالل التعاون الدولي .  -◙

 . بسبب قيام الحرب العالمية الثانية ) علل ( انتهت هذه المنظمة 

 
م 1125أنشئت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام :  هيئة األمم المتحدة -ب

  ، مقرها مدينة نيويورك لتحل محل عصبة األمم لتحقيق األهداف التالية :

 حفظ السالم  وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السليمة . -◙

 حظر استعمال القوة في العالقات الدولية . -◙
 عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األعضاء .  -◙

 

]س[: فسـر أعطي حق النقض )الفيتو( للدول المنتصرة في الحرب العالمية 

المتحدة بعض أهدافها والحفاظ على بقائها من أجل تحقيق هيئة األمم  الثانية ؟ 

للدول الخمس المنتصرة في  .من خالل االعتراف بقوة  وتميز الدول العظمي

بريطانيا ،  ، ) الواليات المتحدة األمريكية  روسياالحرب العالمية الثانية وهي 

 فرنسا ، الصين ( 

  

ئمة العضوية في يمنح للدول الخمس الكبرى دا : امتياز حق النقض الفيتو -◙ 

مجلس األمن الدولي ، وبموجب هذا االمتياز ال ينفذ أي قرار ال توافق عليه أي 
 .دولة من هذه الدول 

غيانا ،) الفاتيكان الدول غير أعضاء في هيئة األمم المتحدة  -1  :  مالحظة

 الفرنسية ، تايوان (
على كل من اتخاذ قرارات بشن حروب بعيدا عن موافقة األمم المتحدة  -2 

   1111والعراق 2112فغانستان    أ

 تعديل حدود الدول 

 .(  تعديل حدود المملكة األردنية الهاشمية  1مثال ) 

. سببه تبادل مساحة من األراضي بين األردن  تعديل الحدود مع العراق -◙

 والعراق .

  1291، حيث عدلت الحدود مع السعودية عام  تعديل الحدود مع السعودية -◙
حيث أخذت السعودية من األردن مساحة من أألراضي البرية بالمقابل أعطت 

طول خط الساحل  ( بهدف زيادة  فسر )األردن مساحة من األراضي البحرية 

 األردني على خليج العقبة .

 

  .( تعديل حدود اليمن  2مثال ) 

التي حدثت بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية سبب ذلك التعديل الوحدة 

 م.1221الجمهورية اليمنية عام  ىاليمن الديمقراطية في دولة واحدة تسم
 

  . النزاعات والمشكالت الحدودية   

أنواع النزاعات الحدودية التي صنفها الجغرافي اإلنجليزي اذكر    ]س[:

 ؟ برسكوت 

 النزاع على وضع الحدود . -2        النزاع على ملكية مناطق حدودية . -1

 النزاع حول المصادر الطبيعية الحدودية  -4    النزاع على وظيفة الحدود . -3

 

ينشأ مثل هذا النزاع عندما يدعي كل   على ملكية مناطق حدودية .النزاع  -1

طرف من األطراف المتنازعة حقه في السيطرة على منطقة جغرافية حدودية 

 استنادا إلى أسباب عدة . 
 

]س[: ؟  في الخليج العربي  فسر احتالل  إيران لثالث جزر عربية  

إلى خرائط وزعتها السلطات االستعمارية اإلنجليزية   تستند ايران في ذلك -1
حيث قامت إيران   -2جعلت لون هذه الجزر على الخرائط بنفس لون إيران 

باحتالل هذه الجزر قبل يوم واحد من إعالن قيام دولة اإلمارات المتحدة عام 

اتفاق غير معلن مع بريطانيا سمحت بموجبه حيث كان  ذلك في  -3  م1291
 .باحتالل الجزر الثالث مقابل تنازلها عن المطالبة بالبحرين

 

جزيرة أبو  ؟أعط مثالين لجزيرتين تحتلهما إيران في الخليج العربي  ]س[:

 موسى ، وطنب الكبرى  وطنب الصغرى

 

وضع  وهو نزاع ينشا بين الدول على مكان النزاع على وضع الحدود . -2

خط الحدود بصورة دقيقة وتظهر مثل النزاعات عند البدء برسم خط الحدود 
 وتحديد اتجاهاته .

انسحاب إسرائيل من  بعدالنزاع الذي حدث بين مصر وإسرائيل  مثال :

 .ورفضها االنسحاب من منطقة طابا  1292صحراء سيناء عام 
 

وهو نزاع ينشا بين الدول بسبب االنتقال غير   النزاع على وظيفة الحدود . -2

 المشروع عبر الحدود سواء كان ذلك لألشخاص  أو البضائع أو األفكار .
 

ومن األمثلة على ذلك الهجرات غير قانونية  .انتقال األشخاص غير مشروع -أ

 إلى الدول العربية النفطية.

منوعة كاألسلحة وهي انتقال  بضائع م انتقال البضائع غير المشروع . -ب
 ..والمخدرات 

 

  . انتقال األفكار والمعلومات -ج

]س[: فسـر لم يعد أمر التدقيق على انتقال األفكار عبر الحدود باألمر المقلق  

ألن الدول لم تعد قادرة على منع انتقال األفكار والمعلومات خاصة بعد   -1

الثورة اإللكترونية التي شهدها العالم ،والتحكم بما يكمن أن يدخل إليها من 
حيث يمكن أن يدخل كل ذلك  -2معلومات سواء عن طريق الكتب والصحف. 

 والجوالت.كة اإلنترنت وأجهزة الفاكس بعن طريق المحطات الفضائية وش
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وهي منظمة إقليمية تضم  2511عام تأسست :  جامعة الدول العربية . 1
 :وتهدف إلى  ومقرها الرئيس القاهرةالدول العربية جميعها 

 ل منها بسيادتها .كالمساواة بين الدول األعضاء واحتفاظ  -◙

 عدم اللجوء إلى القوة لفض النزاعات بين الدول األعضاء . -◙

 اعتداء  إلى ايتقديم المساعدات الالزمة إذا تعرضت إحدى دول الجامعة   -◙
 .الشؤون  مختلف  تعاون الدول العربية في -◙

 

بالرغم من شمولية أهداف جامعة الدول العربية إال أنها لم تتمكن من   ]س[:

 تحقيق أهدافها.

 : أسباب عدم إمكانية الجامعة العربية من تحقيق أهدافها
 وجود آلية لتطبيق القرارات .عدم  -◙
 سيادة المصالح القطرية وتفضيلها على المصلحة القومية العامة . -◙

 االختالف في وجهات السياسية للدول األعضاء  -◙

 عدم إعطاء الجامعة أي أهمية تذكر في الخطط التنموية السياسية لكل دولة  -◙ 

 

]س[:  ماذا يترتب على جامعة الدول العربية لتحقيق دور أكبر ) أهدافها (؟ 

 أن تكون قراراتها ذات قوة ومصداقية. -◙            إعادة إحياء دورها.  -◙

 منحها سلطة أعلى من سلطة النظم السياسية   -◙
 أشراك مؤسسات المجتمع المدني  -◙

 

 
 

 والفحم الحديد منظمة باسم م1211 عام تأسس:  األوروبي االتحاد -2

 ايطاليا ،  فرنسا بلجيكا ، هولندا  ألمانيا)  هي أعضاء بستة بدأ وقد ، األوروبية

 . المشتركة األوروبية السوق عليها يطلق أصبح  ، 1219 عام وفي ،
 

 .  األوروبي أالتحاد أهداف يلي وفيما

 :وتشمل ، خارجية سياسية أهداف -1
 .موحدة جمركية القوانين سن -◙

 . لالتحاد لالنتساب المرشحة الدول في اقتصادية مشاريع تمويل -◙

 

 : وتشمل ، اقتصادية أهداف -2
 .األعضاء الدول بين اقتصادي تعاون تحقيق -◙

  موحد اقتصادي تنظمي هيكل تشكيل -◙

 ( . اليورو)  وهي  واحدة عملة استخدام -◙
 

 : وتشمل ، تجارية أهداف -2

 .األعضاء بين التنافس مظاهر إزالة -◙  . األعضاء بين حرة تجارة تحقيق -◙
 . واألشخاص األعضاء حركة أمام الحدودية الحواجز إزالة -◙

 

 : وتشمل ، زراعية أهداف -2

 الدول في الفقيرة األقاليم مساعد -◙  .موحدة زراعية سياسات إتباع -◙
 . األعضاء

 

 .   ألوروبا الموحد الدستور على التوقيع -◙   :وتشمل ، سياسية أهداف -5
 

  1191 عام تأسست( :  أوابك)  للنفط المصدرة العربية األقطار منظمة -2
 ، مصر ، السعودية ، األمارات  قطر ، الكويت ، العراق ، سوريا)  وتضم
 (  الجزائر ، تونس لبيبا

.  للنفط المنتجة العربية الدول بين والتعاون التنسيق إلى أوابك منظمة تهدف

  ؟ األوابك منظمة في اعضاء دول على مثالين أعط[: س]
 
 

وتضم الدول التي وقفت  م1155تأسست عام : منظمة دول عدم االنحياز  -ج
على الحياد بين المعسكر الشرقي الذي تزعمته روسيا ، والمعسكر الغربي 

 .دولة  114الذي تزعمته الواليات المتحدة األمريكية ، ويبلغ عدد أعضائها 

 

 :منظمة دول عدم االنحياز إلى وتهدف 
 ضوا فيه .ععدم االنضمام إلى حلف عسكري تكون إحدى الدول الكبرى  -◙

 عدم االرتباط باتفاق ثنائي مع دولة من الدول الكبرى . -◙

عدم السماح لدولة كبرى بإقامة قواعد عسكرية على أراضي الدولة  -◙
 المنحازة .

 تشجيع السياسيات المستقلة القائمة على تعايش النظم السياسية واالجتماعية -◙

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منظمات عالمية اقتصادية 

 منظمة األقطار المصدرة للنفط ) أوبك ( . -أ
نتيجة لتحدي الشركات النفطية  سبب التاسيس  في بغداد 1191تأسست عام  

ومن أجل تحقيق االحتكارية لتخفيض أسعار النفط الخام ومقرها في فينا 

 األهداف التالية :  
التعاون بين الدول المصدرة للنفط في مواجهة الشركات الحاصلة على  -◙

 وبيعه  .امتيازات التنقيب عن النفط واستخراجه 

تقسيم الحصص اإلنتاجية بين الدول األعضاء   -◙  مراقبة أسعار النفط . -◙

 الصمود في وجه المخططات االقتصادية للدول المستهلكة للطاقة . -◙
 

  

) اندونيسيا ، إيران ، العراق ، الكويت ، السعودية ،  أسماء الدول األعضاء**
 .األمارات العربية  لبيبا ، الجزائر ، نيجيريا ، فنزويال ( 

 ) الغابون ، األكوادور (  **أسماء الدول المنسحبة منه

 
 لتحل محل الجات   م1115.تأسست عام  منظمة التجارة العالمية -ب

والتي كانت تهدف للحد من الرسوم  .(  رةاالتفاقية العامة للجمارك والتجا) 

 الجمركية على حركة البضائع بين الدول األعضاء

 :  وتهدف منظمة التجارة العالمية إلى
مناقشة قوانين التجارة  -◙ وضع معايير للتجارة بين الدول األعضاء . -◙

 حل النزاعات التجارية بين الدول األعضاء . -◙     الحالية والمستقبلية 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                        الدرس الرابع                     المنظمات اإلقليمية 
هي منظمات تضم في عضويتها عدد محدد من الدول  : المنظمات اإلقليمية -◙

والتي يكون نطاق اختصاصها محدد برقعة جغرافية معينة بالمنظمات 

  اإلقليمية.

 

  .األسس التي تقوم  عليها المنظمات اإلقليمية 

أساس أمني كحلف شمال   -◙   أساس قومي كجامعة الدول العربية.  -◙

 أساس ديني كمنظمة المؤتمر اإلسالمي.  -◙       األطلسي 

 أساس اقتصادي كمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط .  -◙

 

هي منظمات تضم في عضويتها عدد محدد من الدول  : المنظمات اإلقليمية -◙

والتي يكون نطاق اختصاصها محدد برقعة جغرافية معينة بالمنظمات 
 .اإلقليمية

  .األسس التي تقوم  عليها المنظمات اإلقليمية 

أساس أمني كحلف شمال   -◙ أساس قومي كجامعة الدول العربية.  -◙
 أساس ديني كمنظمة المؤتمر اإلسالمي.  -◙  األطلسي

  أساس اقتصادي كمنظمة األقطار العربية المصدرة للنفط . -◙
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 الداخلية بين القومياتت  العوامل المؤثرة في النزاعا     الدرس الخامس  
 

: وهو توزيع السكان حسب أصولهم القومية أو  التركيب العرقي ) االثني (-◙

 .العرقية أو اللغة األم 

 

تقع قبرص في البحر المتوسط جنوب تركيا  وتضم القوميات التالية ونسبة 
 % 19التركية وتشكل ما نسبته  -◙  . كل منها 

 % 4قوميات أخرى  -◙  % . 99  اليونانية وتشكل ما نسبته -◙

 

]س[:  يؤدي اختالف القوميات قي بعض الدول إلى ضعفها سياسيا ؟  فسـر

ألن االختالف والتباين بين القوميات قد يؤدي إلى قيام الحركات انفصالية كما 

 حدث في قبرص واالتحاد اليوغسالفي .

 

أعط أمثلة على دول تختلف فيها القوميات وأدت إلى ضعفها سياسيا    ]س[:

 قبرص واالتحاد اليوغسالفي .  واقتصاديا.  ؟ 

 

 األلمانية  الفرنسية ، االيطالية ، الرومانية.) تضم سويسرا القوميات التالية 

 

أمثلة على دول فيها تعايش بالرغم من  تعدد القوميات سويسرا ،  الواليات 

 المتحدة األمريكية  ، وكندا

 
العوامل التي تؤثر على طبيعية العالقات بين القوميات المختلفة في س[: 

 ( 2112) صيفي / الدولة التي يعيشون فيها . 
 تطبيق القواعد الديمقراطية . ىطبيعة نظام الحكم ومد -1

التجمع والتشتيت  -3     تنامي الوعي القومي أو العرقي بين الشعوب . -2

 الجغرافي لألقليات  .
 مدى استيعاب المجتمع لألقلية . -1     الموقع الجغرافي لألقلية  -4

 

 طبيعة نظام الحكم ومدي تطبيق القواعد الديمقراطية . -1

فمثال كلما طبقت الدولة سياسة التمييز العنصري ضد األقليات زاد من احتمالية 
 والحكومة . كما في دولة جنوب إفريقيا .نشوء صراع بين األقليات 

 

مجموعة من األفراد الذين ينتمون إلى قومية أو أصول عرقية  : األقليات -◙
 تختلف عن األصل العرقي للغالبية العظمي من سكان الدولة .

 

 تنامي الوعي القومي أو العرقي بين الشعوب . -2
كما حقوقها المسلوبة   يزداد الصراع العرقي كلما أدركت المجموعة العرقية

المسلمون في اريتريا بأنهم أقلية مختلفة عن الدولة األثيوبية لذا طالبت ادرك 

 1222باالستقالل الذي تحقق لها في عام 

 

 التجمع والتشتيت الجغرافي لألقليات  . -2

يؤدي تجمع األقلية في مكان معين من الدولة على تقوية األقلية ، وقد تقوم على 

 فمثال قامت أقلية الباسكأثرها حركات انفصالية وتحررية بهدف االستقالل ، 
 ولم تنجح . فيه شمال شرق إسبانيابمحاولة االنفصال في اإلقليم الذي تعيش 

إلى إضعاف خطرها كالزنوج في في حين يؤدي تشتيت األقلية في أنحاء الدولة 

 الواليات المتحدة األمريكية .

 

]س[: ألنلواحدة في مكان معين من الدولة؟ فسر خطورة تجمع األقلية ا 

تجمع األقلية في مكان معين من الدولة على تقوية األقلية ، وقد تقوم على أثرها 

 .حركات انفصالية وتحررية بهدف االستقالل

 

 

معظمها دول إسالمية  تأسست في الرباط عام :  اإلسالميمنظمة المؤتمر  -2
 م 1191عام  ومقرها جدة .وبعضها يضم أقليات إسالمية 

 

  :  وتهدف هذه المنظمة إلى ما يلي 

 إرساء أسس التعاون والتعاضد بين دول األعضاء. -◙
 إحياء التراث اإلسالمي والعمل على نشره . -◙

تعليم اللغة العربية في األقطار اإلسالمية قاطبة لتعميق فهم المسلمين  -◙

 الدفاع عن قضايا المسلمين في العالم .  -◙    للقران .
 

 انبثق عن المؤتمر عدد من اللجان والمؤسسات وهي . 

 * لجنة التمويل .   * لجنة الشؤون الثقافية   لجنة القدس  : * اللجان وتضم -

 
* بنك التنمية اإلسالمي  * المنظمة اإلسالمية للتعليم  وتضم :المؤسسات  -

 والثقافة  * المنظمة اإلسالمية للبث اإلذاعي . 

 
التعاون  بهدف 1121تأسس عام :  ) الناتو ( حلف شمال األطلسي  -5

العسكري واألمني بين دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية حيث تشكل هذه 

 ف في وجه الزحف الشيوعي .الدول نطاقا أمنيا يق
 

وقعت عليه روسيا مع حلفائها من  تم تأسيس حلف وارسو 1155وفي عام 

على إنشاء ردا دول أوروبا الشرقية وهو حلف عسكري مركزه ) وارسو ( 

 م1221انهار سنة حلف شمال األطلسي . 
 

]س[: فسـر على الرغم من تالشي أسباب قيام حلف شمال األطلسي إال أنه 

  بالتوسع ليضم دوالً كانت في حلف وارسو؟أخذ 
أن محاربة اإلرهاب تقتضي استمراريته باإلضافة إلى  ىألن الحلف كان ير 

 تخوفه من ظهور عدو جديد ألوروبا .   

 

منظمات عالمية 

 سياسية

 إقليمية عالمية اقتصادية

 عصبة االمم -

 هئية األمم المتحدة -

 دول عدم االنحياز -
 

التجارة منظمة  -

 العالمية

منظمة األقطار  -
 المصدرة للنفط

 (وبكا) 

منظمة األقطار العربية  -

 المصدرة للنفط ) أوابك (

 حلف شمال -
 األطلسي ) الناتو (

 حلف وارسو -

منظمة المؤتمر  -

 االسالمي
 جامعة الدول العربية -

 

 ]س[:

منظمة االقطار  وجه المقارنة  

 المصدرة للنفط 

 () اوبك

منظمة االقطار العربية 

 المصدرة للنفط 

 ) اوابك (

 م1299 م1291 سنة التأسيس

لتحدي الشركات  سبب التأسيس
النفطية االحتكارية 

لتخفيض أسعار النفط 

 الخام

توفير مكان للتشاور 
والتعاون النفطي بين 

األقطار العربية 

المنتجة والمصدرة 

 للنفط

 %12 %91 االحتياط العالمي 

 % 22 %41 االنتاج العالمي 
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 مقومات األمن القومي العربي .

]س[:أذكر المقومات اإلستراتيجية التي يتم من خاللها تحقيق األمن القومي 

 ؟ العربي 

 الموارد االقتصادية -2          السكان -2       الحدود -2    الموقع  -1

 

 الموقع -1

فسر يشغل الوطن العربي موقعا جغرافيا استراتيجيا على خريطة العالم  ] س[:

 ) آسيا ، أوروبا ، أفريقيا ( يقع عند ملتقي قارات العالم القديم الثالث -◙
لعربي،البحر األحمر، البحر هي) الخليج ا تتوغل في أراضيه ثالثة اذرع مائية -◙

 المتوسط( 

، حيث يمتلك سواحل طويلة تطل على  يشرف على أهم طرق المالحة العالمية -◙
إضافة أن جميع سواحلها دافئة وصالحة للمالحة طوال أيام بالبحار و المحيطات 

 السنة مما أسهم في إيجاد موانئ صالحة للمالحة .

 (ي)جبل طارق ، هرمز ، باب المندب وه يشرف على مضائق مائية مهمة -◙

 

فسـر للموقع الجغرافي للوطن العربي أهمية في تحقيق األمن القومي   ]س[:

 العربي أوقات السلم والحرب ؟ 

ألن استغالل موقعه في أوقات السلم يحقق أهمية كبرى يجب أن تنعكس لتصبح  
قوة اقتصادية كبرى ، وكذلك يمكن استغالله في أوقات الحرب لغايات السيطرة 

 والتفوق العسكري . 

 

]س[: للوطن العربي أهمية في تحقيق التكامل االقتصادي  فلكيفسـر للموقع ال 

في تحقيق التكامل يمكن أستثمار الموقع الفلكي للوطن العربي  ]س[:فسـر

 39جنوبا و  2ألنه يمتد على مساحة واسعة بين دائرتي عرض     ؟االقتصادي 
شماال مما يؤدي إلى تنوع المناخات السائدة فيه والذي أوجد بدوره تنوعا في 

 اإلنتاج الزراعي . 

 

 الحدود -2

فسـر تعد الحدود الخارجية للوطن العربي في مجملها ظواهر طبيعية يمكن   س[:

 أن توظف لخدمة األمن القومي العربي ؟

تستند الحدود الخارجية للوطن العربي في مجملها لظواهر   ]س[: فسـرأو 

 طبيعية ؟ 

تستند إلى ظواهر تضاريسية ومناخية ، فالمتنقل بين أجزاء الوطن ألنها حدود 

العربي ال يشعر بوجود أي حواجز طبيعية عائقا ،ماعدا الحدود السياسية 
المصطنعة التي أوجدها االستعمار بهدف تجزئة الوطن العربي إلدراكه حصانة 

 حدوده الخارجية .

 

 السكان - 2

فسـر يعد عامل السكان في الوطن العربي من أهم عوامل وحدة الوطن   س[:

 العربي الداعمة ألمنه القومي ؟ 

% من سكان العالم ، مما يوفر أيدي عاملة الستثمار  1يشكل ما نسبته ألنه  -◙
الموارد الطبيعية ، والعمل في القطاعات االقتصادية المختلفة ، ويشكل القوة 

 العسكرية الالزمة للدفاع عن سيادة الوطن . 

 ( فســــــــر.)  ينتمي معظم هؤالء السكان إلى أمة واحدة وقومية واحدة -◙
بطه وحدة اللغة ووحدة الدين ولها تاريخها وحضارتها وعاداتها وقيمها ترألنه 

 وأهدافها المشتركة 

 
]س[: ؟ ع سكان الوطن العربييتوزما اإلجراءات التي يمكن اتخاذها إلعادة  

 السماح للمزارعين العرب االنتقال إلى المناطق غير المستغلة زراعيا. -◙

تشجيع الهجرة بين أقطار الوطن العربي من المكتظة بالسكان إلى المناطق  -◙

قيود الهجرة بين الدول  قليلة السكان  بإقامة مشاريع تنموية جاذبة لهم وبتخفيف

 ة.العربي

 الموقع الجغرافي لألقلية .  -2
غرب السيكيانج  المسلمون في إقليم تركستان الشرقية  ) الكازخ (ومثال ذلك 

 ن الذين يتطلعون لالنضمام إلى جمهورية كازاخستان . الصي

 

 مدى استيعاب المجتمع لألقلية . -5
أدي تقبل المجتمع األردني للعديد من األقليات إلى اندماجها في المجتمع بحيث  

 أصبحت جزءا ال يتجزأ منه وساهمت في نهضته االقتصادية . 

 

 )مهم (تم تصنيف دول العالم إلى مجموعات  بناء على التنوع القومي فيها : 

  

: تضم الدول التي تسيطر عليها أغلبية عرقية  وتوجد  المجموعة األولى -◙

 فيها أقليات عرقية أخرى إال أنها قليلة مثال عليها  الدول العربية 
 

ألقلية العرقية كما في : تضم الدول التي تسيطر عليها ا المجموعة الثانية -◙

 دولة جنوب إفريقيا حيث سيطرت األقلية البيضاء فترة طويلة من الزمن .
 

: وتضم الدول التي تحتوي على توازن عرقي بين  المجموعة الثالثة-◙

 (   الوالون والفليمنك مجموعتين عرقيتين مثل بلجيكا . حيث تضم قوميات ) 
 

لتي تحتوي على عدد كبير من األقليات : وتضم الدول ا المجموعة الرابعة -◙

 ، مثل الواليات المتحدة األمريكية .  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       األمن القومي العربي         الدرس السادس          

 )مهم ( القومية والقطرية واإلقليمية.
ركون في ثقافة ولغة وقيم تمصطلح يصف مجموعة من الناس يش القومية:-◙

 ( 2112صيفي / )وتراث وتاريخ مشترك. 

 
مصطلح يصف انتماء سكان القطر أو الدولة الواحدة لدولتهم  القطرية:-◙

 ( 2112شتوي / ) .ضمن حدودها السياسية المعروفة

 

مصطلح يصف االنتماء للمنطقة أو اإلقليم الذي تعيش فيه  اإلقليمية: -◙
 (2112) شتوي / .الجماعات واألفراد ضمن القطر الواحد

  

  لدى الجماعات العوامل التي تزيد أو تنامي من الشعور باإلقليمية

 . واألفراد

  الشعور باإلقليمية لدى الجماعات واألفراد.  فسر تنامي ]س[:

 ضعف وسائل المواصالت وسبل االتصاالت. -◙   العزلة الجغرافية. -◙

 السياسات الحكومية غير متوازنة تجاه األقاليم. -◙
 التوزيع غير العادل للثروات بين األقاليم ومناطق الدولة الواحدة .  -◙

 

تسعى الحكومات إلى تعزيز الوحدة القطرية بين القطر الواحد فسر  ]س[:

وتقوية الروابط بين أبناء المجتمع على اختالف انتماءاتهم اإلقليمية 

 ؟ والسياسية والطائفية 

 والتجانسالتكامل االقتصادي  دونيحول  االنتماء اإلقليمي القوي  ألن 
في تخلف القطر  يسهممما االجتماعي والثقافي بين أبناء القطر الواحد 

 وإضعافه.

 

 مفهوم األمن القومي العربي . 
: قدرة األمة العربية على مواجهة جميع المخاوف  األمن القومي العربي -◙

 .والمخاطر التي تهددها وحماية مصالحها الحيوية والحفاظ على كيانها وبقائها

 
  



 جغرافيا م3 الوحدة الثانية /  الجغرافيا السياسية     مدارس) ريتال ، المعالي ، االكاديمية العربية (                 إعداد محمد البطران / 4777047770 

 

6 

  الدرس السابع             األمن المائي العربي        
 

يقصد به التوفير المستمر الحتياجات  الوطن العربي  :األمن المائي العربي  -◙
من المياه لسد احتياجاته في مختلف المجاالت ، وخاصة المنزلية والزراعية 

والصناعية ، لتحقيق التنمية المستدامة ، فالماء هو المحرك الرئيس للسياسات 

 .االقتصادية واالجتماعية 

 

س[: ؟أوجه استعماالت المياه في الوطن العربي  أذكر  

 . %( 11) يستحوذ على ما نسبته  القطاع الزراعي -◙

 % (. 9القطاع المنزلي ) -◙        % (. 9القطاع الصناعي )  -◙

 

الفرق بين كميات المياه المتوافرة وكميات المياه  : هو الميزان المائي -◙

 المستخدمة . 
 

هي كميات المياه المتوافرة من الموارد المائية أكبر من   :  الفائض المائي -◙

 .الكميات المستهلكة 

 
◙- العجز المائي : يعني كميات المياه المستهلكة أو المطلوبة من الموارد المائية 

.أكبر من الكميات المتوافرة  

 
 

 أسباب العجز المائي في الوطن العربي . 

 
 ◙- عوامل طبيعية تتعلق بالظروف المناخية الجافة السائدة في معظم أجزائه .

 
 ◙- عوامل بشرية    : 

 
◙- عوامل إدارية تتعلق ) علل ( بضعف القدرة على إدارة الموارد المائية 

 والحفاظ عليها وترشيد استهالكها ومنع استنزافها .
 

◙- تلوث المياه مما يحد من القدرة على استخدامها في االستعماالت  المنزلية 
والزراعية والصناعية حيث تلقي كثير من الصناعات مخلفاتها في األنهار 

 والسدود .
 

◙- عوامل سياسية تتعلق ) علل ( بسيطرة قوى خارجية على نسبة عالية من 

مصادر المياه السطحية في الوطن العربي مما يقلل حصص البلدان العربية من 
بين الدول العربية المتجاورة والمشتركة الماء ، بإضافة إلى ضعف التعاون 

 بالمياه .
  

.زيادة الطلب على المياه في الوطن العربي   فسـر  ]س[: 

فسر تعتبر العوامل البشرية من اسباب العجز المائي في الوطن العربي  ]س[: 

ارتفاع معدل المواليد والزيادة السكانية . -◙  
       زيادة معدالت التصنيع . -◙       إضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة . -◙
زيادة االستهالك المنزلي. -◙             زيادة الرقعة الزراعية المروية. -◙  

 

غير متساوي لذا البد م إعادة فسر يتوزع سكان الوطن العربي بشكل   ]س[:

لتحقيق اإلنتاج االقتصادي الجيد واستثمار الموارد  ؟ توزيعهم على أراضيه 

 .الطبيعية بالشكل األمثل 

 

 
 0- الموارد االقتصادية : 

 القطاع الزراعي .  -1

فسـر يعد القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية المهمة في الوطن   ]س[:

  :العربي ؟ لألسباب التالية 

 .%  من إجمالي الناتج المحلي  9.9بنسبة  مساهمته  -◙

 .يعد مصدرا رئيسا لمعيشة نسبة كبيرة من السكان  -◙
 يعد المصدر الرئيس لتوفير المواد األولية للعديد من الصناعات التحويلية  -◙

 

 القطاع الصناعي.   -2

يعد القطاع الصناعي مكمال للقطاع الزراعي في تحقيق األساس   ]س[:

 ؟ المادي لألمن القومي العربي

]س[:  ؟في الوطن العربي  مقومات الصناعةاذكر  

 وجود سوق استهالكية واسعة. -◙  رؤوس األموال . -◙  األيدي العاملة .  -◙
توافر مصادر الطاقة والمواد الخام الزراعية والمعدنية . -◙  

 

 الهيكل القطاعي للصناعات العربية
 

 الصناعة االستخراجية .  -1

يشكل استخراج النفط والغاز الطبيعي الجزء األكبر من منتجات هذه الصناعة 
، كما تستخرج الخامات غير معدنية كالفوسفات  ، والخامات المعدنية كالحديد 

 .والرصاص 

 

 الصناعات التحويلية . -2
الصناعات الكيميائية والجلدية وصناعة المنسوجات والمالبس أهم مكوناتها 

 وصناعة المعدات وآليات النقل .

 

فسـر تزايد مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي   ]س[:

 بسبب زيادة الطلب العالمي على النفط وارتفاع أسعاره بشكل ملموس العربي ؟ 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معوقات األمن القومي العربي . 

 تفضيل وتغليب المصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية الشاملة . -◙

 .الفردية في اتخاذ القرارات واالبتعاد عن العمل الجماعي  -◙
 .االختالفات العقائدية والفكرية في النظم االقتصادية والسياسية  -◙

  أزياد تبعية معظم أجزاء الوطن العربي للعالم الخارجي اقتصاديا وسياسيا -◙
 

 أسس األمن القومي العربي وآليات تحقيقه .
وعملية في تحقيق التكامل االقتصادي العربي الفعال  اتخاذ خطوات علمية  -◙

 مثل إنشاء سوق عربية مشتركة.

البدء بإيجاد نظام عربي يكون أقرب للواقع ، كالتوجه نحو إنشاء الواليات  -◙ 

 .العربية المتحدة لتحقيق التكامل االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
 .إقامة مشاريع صناعية عربية مشتركة  -◙

 .صين اإلنسان العربي وتبصيره بأهمية األمن القومي العربي تح -◙

 االستثمار في البحث العلمي والتقني وتحسين المستوى التعليمي  -◙
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 األراضي الرعوية .  -2

]س[: تعد األراضي الرعوية من الموارد األساسية لإلنتاج الزراعي ؟  فسـر 

ألنها تمثل األساس لمهنة الرعي التي توفر اإلنتاج الحيواني كمصدر أساس في 

 الغذاء . 
 

 

  المشاكل التي يعاني منها قطاع الرعي في الوطن العربي. 
 إهمال الحكومات العربية لقطاع الرعي . -◙

 تحول معظم البدو من مهنة الرعي إلى مهن أخري . -◙

 هالك أعداد كبيرة من الحيوانات بسبب األمراض . -◙
 لي سنوات الجفاف . اتناقص الغطاء العشبي وذلك لتو -◙

 

 السكان والقوى العاملة . -2

يعد مجموع السكان والقوى العاملة في الوطن العربي من فسـر   [:]س

السكان في الوطن العربي  ؟الن اإلمكانات التي تتيح تحقيق األمن الغذائي

 يتصفون بـ : 

 % . 29انخفاض نسبة حجم السكان الفاعلين حيث بلغت  -◙
% من حجم السكان  91في األنشطة المختلفة عن د نسبة المشتغلين لم تزد -◙

 % من السكان يعانون من البطالة  11الفاعلين بمعني أن هناك 

  

 إنتاج الغذاء في الوطن العربي .  

: يقصد به قدرة الدولة على توفير احتياجاتها باالعتماد على  االكتفاء الذاتي-◙ 

ة ما بقسمة اإلنتاج لعمواردها الذاتية وتحسب نسبة االكتفاء الذاتي من س

 .% 111× المحلي لتلك السلعة على إجمالي الطلب من تلك السلعة 

 

فسـر انخفاض نسبة االكتفاء الذاتي من المواد الغذائية األساسية  ] س[:

  .في الوطن العربي كالقمح والحبوب
نتيجة لزيادة الطلب على السلع الغذائية من جهة بسبب زيادة عدد السكان  -◙

 وتحسن مستوى المعيشة .

وعدم قدرة اإلنتاج المحلي على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء من جهة  -◙
 أخرى . مما يضطر الدول العربية لالستيراد لسد النقص في الغذاء.

 

في درجة األمن القومي العربي بشقيه فسـر انخفاض االكتفاء الذاتي   ]س[:

 الداخلي والخارجي . 
فانخفاض االكتفاء الذاتي تؤدي إلى خلخلة األمن الداخلي ، إذ ينتشر في  -◙

 المجتمع الفقر والجهل والمرض والتشرد والبطالة والسرقة .

 
وكذلك تؤدي إلى ضعف األمن الخارجي للوطن العربي من خالل تراكم  -◙

فواتير الشراء بالعمالت الصعبة مما يخلق عجزا في الميزان الديوان ودفع 

التجاري خاصة إذا كانت الدولة فقيرة وبالتالي ستتأثر باألزمات االقتصادية 
 والسياسية العالمية . 

 

من المواد الغذائية في الوطن  االكتفاء الذاتي نسبة نخفاضفسر ا  ]س[:

 ( 2111صيفي / ؟  ) تؤدي إلى خلخلة األمن الداخلي العربي 
 ر الفقر والجهل والمرض والتشرد والبطالة والسرقة .اشانت بسبب

 

هي الفرق بين الطلب واإلنتاج المحلي لمادة غذائية معينة  الفجوة الغذائية : -◙
 والتي تقاس بالكميات المستوردة أو بقيمة االستيراد بالعمالت الصعبة . 

 

مقدار ما تنتجه الوحدة المساحية الواحدة من أي  إلنتاجية الزراعية :ا-◙
 محصول زراعي بالكيلوغرام أو مضاعفاته 

 

 سبل تحقيق األمن المائي العربي  

]س[: .تحقيق األمن المائي العربيل اذكر الحلول المقترحة 

 .حل الخالفات العربية حول تقسيم المياه  -1

 . العمل على ترشيد استهالك الموارد المتاحة --2

 

تحقيق األمن ائية لاستهالك الموارد الم اذكر ثالثة من أساليب لترشيد  ]س[:

 . المائي العربي

 رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه . -أ
 تطوير نظم الري   -ب

استنباط سالالت من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه وتتحمل  -ج

 درجات أعلى من الملوحة . 
 

 من خالل :  البحث عن موارد مائية جديدة -2

 إجراء دراسات واستكشافات إليجاد خزانات مياه جوفية جديدة   -أ

تطوير تفنيه معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في استخداماتها  -ب
 الزراعية والصناعية .

   

 من خالل :  ابتكار وسائل وتقنيات لالستفادة من مياه األمطار -2
 الحصاد المائي. -ب    االستمطار. -أ

 تحليه مياه البحر المالحة أو الينابيع شبه المالحة .  -ج

 
5- العمل على نقل المياه من الدول التي تتوافر فيها المياه : مثل سوريا إلى 

 الدول التي تعاني من نقص حاد فيها كدول الخليج العربي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
الدرس الثامن                           األمن الغذائي العربي         

   
 ◙- األمن الغذائي العربي : يعرف بأنه إمكانية حصول السكان في الوطن 

.العربي جميعهم على غذاء كاف ومتوازن   

 

 ومن ثم فإن األمن الغذائي يشمل :  
 2111يجب أن يتناول الفرد من الغذاء ما يعطيه أكثر من  : الوضع الكمي -◙

 سعر حراري في اليوم .

: يجب أن يتناول الفرد غذاء متوازنا يشتمل على العناصر  الوضع النوعي -◙
 الغذائية كافة 

 

 ي . لموارد األساسية لإلنتاج الزراعي في الوطن العربا

 األراضي الصالحة للزراعة . -1

يمكن استغالل األراضي الصالحة للزراعة في الوطن وضح كيف    ]س[:

 بالتوسع الرأسي واألفقي العربي 
زيادة كمية إنتاج الدونم الواحد من خالل عن طريق  التوسع الراسي -أ

 )الحشرية زراعته أكثر من مرة في السنة أو باستعمال األسمدة والمبيدات 

 عرف(

 الذي يكون بزيادة مساحة األراضي المزروعة .  التوسع األفقي -ب
 

 استخدام مستلزمات اإلنتاج .  -2

: اآلالت الزراعية والتكنولوجية واألسمدة  تضم مستلزمات اإلنتاج -◙
  والمبيدات والبذور المحسنة .

 

فسـر البد من استخدام مستلزمات اإلنتاج في الزراعة وعدم االقتصار   ]س[:

 على األساليب القديمة؟ 
بهدف زيادة اإلنتاج ورفع المستويات اإلنتاجية الزراعية لوحدة المساحة 

 المزروعة .
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 الدرس التاسع                   أمن الطاقة العربي                           

 
وهو إنتاج الدول العربية أو حصولها على مصادر  الطاقة العربيامن  -◙

الطاقة الالزمة لديمومة حياتها والمحافظة على هذه المصادر من االعتداء ، 
 .وإتباع سياسة ترشيد االستهالك 

 

 القدرة على أداء عمل ما .  الطاقة : -◙
 

 )مهم (تقسم مصادر الطاقة إلى قسمين : هما 

مثل الطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح  والمياه  : المتجددةمصادر الطاقة  -1

 وحرارة جوف األرض .
2- مصادر الطاقة غير المتجددة : مثل النفط ،  والغاز الطبيعي والفحم 

 الحجري
اعط مثاليين على مصادر طاقة متجددة .(  س[: 

 

فسـر يعد النفط المصدر األهم واألكثر استخداما في العالم في الوقت  ] س[:

وذلك العتماد الدول عليه في مختلف المجاالت االقتصادية  ؟  الحاضر
 ووية . والسياسية واالجتماعية والعسكرية حتى بعد انتشار الطاقة الن

 

 إنتاج النفط العربي بالنسبة لإلنتاج العالمي .   -1
يعد الوطن العربي أكبر منتج للنفط في العالم فقد بلغت نسبة النفط الخام العربي 

 .من مجموع اإلنتاج العالمي  % (21) م 2114في نهاية عام 

 

 إنتاج النفط في الدول العربية . -2

هي السعودية ، في حين أقل دولة عربية 2112أكثر الدول إنتاجا للنفط لعام 

 في إنتاج النفط هي تونس. 

 

 

هو كميات النفط التي ثبت تواجدها فعال في الحقول :االحتياطي النفطي -◙

 .النفطية

 

فسـر ترتفع أسعار منتجات النفط المكرر في معظم أقطار الوطن   ]س[:

 غزارة االحتياطي النفطي فيها ؟العربي بالرغم من 

بسبب اعتماد معظم أقطار الوطن العربي على منتجات النفط المكرر في 
الخارج مما يضاعف أسعار المشتقات النفطية المكررة . ويضع الدول 

 المستوردة لهذه المشتقات تحت رحمة الدول المنتجة له .

 
 

 مالحظة ) هامة ( : تتصدر البحرين قائمة الدول العربية المكررة للنفط  

 

م في الدول العربية 2112فسـر وصلت عوائد الصادرات النفطية لعام   س[:

 المصدرة إلى أعلى مستوياتها ؟ بسبب :  

 م . 2114ارتفاع أسعار النفط خالل عام   -◙

االرتفاع الملحوظ الذي طرأ على اإلنتاج والتصدير في معظم الدول   -◙
 العربية . 

 

انخفاض اإلنتاجية الزراعية في الوطن العربي بالمقارنة مع  فسـر ]س[: 

 نظيرتها في العالم ؟  

 في  المعوقات الطبيعية : والمتمثلة -1

انخفاض اإلنتاجية اذكر ثالثة من المعوقات الطبيعية التي تؤدي إلى  ]س[:

 . الزراعية في الوطن العربي
 .استغالل األراضي بشكل غير كاف   -◙

 تردي إنتاجية التربة بسبب برامج اإلدارة الضعيفة . -◙

 انحسار األراضي الرعوية. -◙
 محدودية مصادر المياه المستخدمة في الري . -◙

 

 المعوقات التكنولوجية :  والمتمثلة في -2
 معوقات خاصة بمستلزمات اإلنتاج الزراعي .   -◙

 معوقات خاصة بالطرائق الفنية لإلنتاج . -◙

 

 المعوقات اإلدارية واالقتصادية : والمتمثلة في -2
 السياسات الحكومية . -◙

 اتجاهات السياسة الزراعية كالسياسة السعرية والتسويقية . -◙

  

 المعوقات االجتماعية :  والمتمثلة في -2

 الهجرة من الريف إلى المدينة . -◙

 الزحف السكاني على حساب األراضي الزراعية  -◙

 

معالم إستراتيجية العمل العربي المشترك لتحقيق األمن الغذائي في أذكر   س[:

 ؟ الوطن العربي

]س[: ؟. المقترحات لتحقيق األمن الغذائي العربياذكر أربعة من  

وضع أهداف مشتركة للتنمية الغذائية بهدف تضيق الفجوة الغذائية  -◙

 واالقتراب من االكتفاء الذاتي .

 إسهام الدول العربية النفطية إسهاما عينيا للدول العربية الزراعية .   -◙
 ضمان حرية تبادل الحاصالت الغذائية بين الدول العربية . -◙

 استغالل الثروة السمكية الكامنة في المياه العربية . -◙

تطوير األراضي الزراعية الخصبة غير المستغلة كأراضي السودان التي  -◙
 يصعب تطويرها إذا ترك أمرها للسودان وحده . 

 

 

 

س[: ؟  معوقات التنمية الزراعية في الوطن العربي 

ضعف في مقومات البنية األساسية من طرق ووسائل اتصال وخدمات  -◙

 التسويق .
 .عدم استقرار السياسات االقتصادية التي تطبقها الدول العربية  -◙

 العوامل الطبيعية كاتساع ظاهرة التصحر والجفاف . -◙

سياسات األسعار الزراعية التي توجه لصالح قطاعات االستهالك على  -◙
 حساب القطاعات اإلنتاجية .

تشريعات ضعف الحوافز االستثمارية في القطاع الزراعي وارتباط ال -◙

 االستثمارية بإجراءات إدارية طويلة ومعقدة
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س[: ؟ مقترحات للحفاظ على النفط العربي أربعةأذكر  

 االنتقال من منتج للنفط إلى مرحلة التصنيع والتسويق . -1

 القناعة المطلقة بأن نفط العرب للعرب . -2

رأسها النفط من خالل ترشيد إنتاجيه  ىإطالة عمر الثروة المعدنية وعل -3

 .وإقامة صناعات على مشتقاته 
 ال بد من استغالل النفط العربي لخدمة األمة العربية وتعزيز وزنها الدولي. -4

أهمية التعاون والتنسيق العربي وتفعيل دور الجامعة العربية في تحقيق  -1

التعاون الذي يكفل للدول العربية الحفاظ على هذا المصدر الحيوي 
 االستراتيجي . 

 

  
هي صناعات تجذب السكان إليها فيتم توطينهم  :صناعات قادة التوطن  -◙

 . حولها بدال من مسقط رأسهم األصلي 

 

 

س[: ؟أذكر مزايا النفط العربي  

يتصف النفط العربي بخصائص تميزه عن غيره من النفط في جهات العالم 

 األخرى من أهمها 

(  بسبب  علل) انخفاض تكاليف استخراجه مقارنة مع الدول األخرى -◙
وجوده في مناطق قريبة من سطح األرض وبسبب انخفاض أجور العمالة 

 نسبيا .

،  العربي بموقع متوسط بالنسبة للدول الصناعية المستهلكةيمتاز النفط  -◙
 ولذلك فإن تكاليف نقله تتناقص مقارنة مع مصادر النفط األخرى .

 غزارة آبار النفط العربي . -◙

نوعية النفط الجيدة حيث تقل نسبة الكبريت التي يحتويها ويتميز بكثافته  -◙

 العالية . 

 المائية المهمة كقناة السويس ومضيق هرمزوقوعه بالقرب من الممرات  -◙
مليه نقله ويزيد من عومضيق باب المندب ومضيق جبل طارق مما يسهل 

 أهميته اإلستراتيجية .
 

]س[: فسر يمتاز النفط العربي بانخفاض تكاليف االستخراج ونوعيته الجيدة  

بسبب وجوده في مناطق قريبة من سطح األرض وبسبب انخفاض أجور 
تقل نسبة الكبريت التي يحتويها ويتميز بكثافته العالية .و نسبيا . العمالة  

 

س[:  ؟ التوزيع الجغرافي لمناطق النفط في الوطن العربيما  

]س[: ؟سم األحواض النفطية الرئيسة في الوطن العربي 

 

وله   % من اإلنتاج النفطي العالمي 9حوض شمال العراق يسهم في  -1
 ) نفط شاه ( في إيران .  امتداد مع حقل

 

% من 95حوض الدول العربية المطلة على الخليج العربي  ويسهم في  -2

وتمتد حقوله على  أغني األحواض النفطية العالميةويعد  اإلنتاج النفط العالمي
بري تشترك به إيران مع دول الخليج  –أراضي سبع دول وهو حوض بحري 

  العربي .

 
ومساهمته  وهو أصغر األحواض النفطية يسحوض سيناء وحوض السو -3

 في اإلنتاج النفطي العربي محدود 

 

 وهو األحداث إنتاجا واألقل احتياطا حوض الشمال األوسط األفريقي -2
 وتغلب عليه صفة التشتت .

 


