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  .تربطھا مصالح مشتركة مثل ا"تحاد ا فريقي تقتصر العضوية فيھا على دول إقليم معين المنظمة ا#قليمية 

  

  وھي أول محاولة عملية لتجسيد فكرة ا من الجماعي عن طريق تنظيم مؤسسي دائم   :,ممعرف  عصبة ا

  .م١٩١٩ عام العCقة بين الدول، وقد جاءت نتيجة لمؤتمر الصلح الذي عقد في باريس في   ينظم          

  

   عدد         أسباب فشل عصبة ا,مم ؟

  . في منع وقوع الحرب العالمية الثانية فشلھا -١                                  

   وعدم انضمام بعض الدول الكبرى لھا كالو"يات المتحدة ا مريكية  -٢                                  

  . وانسحاب دول أخرى كألمانيا وإيطاليا  -٣                                  

  . فيه يثاقھا في إلزام الدول بالمبادئ الواردة  قصور م -٤                                  

   يطرة على أجزاء من أفريقيا وآسيا استمرت الدول ا"ستعمارية في الس -٥                                  

  

  ؟   عدد الدول العربية الموقعة على الميثاق التأسيسي لمنظمة ا�مم المتحدة  في مؤتمر سان فرانسيسكو

  . والعراق                 وسوريا        ولبنان           والسعودية  مصر      

  

   واYسبانية، والروسية، والصينيةالعربية ، واYنجليزية، والفرنسية،؟ مم المتحدةا�ي اللغات الرسمية فعدد 

  

   ؟ ا�مم المتحدة     أھداف     عدد    

  :يةالتدابير ا\تب حفظ السلم وا من الدوليين ، – ١

   Yزالة أسباب التوتر          وقائية تدابير –أ                      

  .والقانون الدولي              والمساواة     العدل ب       Yيجاد تسوية         سلمية تدابير–ب                     

   لمواجھة حا"ت العدوان          عقابية تدابير –ج                    

   تدعيم التعاون الدولي والعCقات بين الدول في المجا"ت ا"قتصادية وا"جتماعية – ٢

  

        مجلس ا من – ٢             الجمعية العامة-١           :عدد     أجھزة      ا�مم المتحدة  الرئيسية

   . محكمة العدل الدولية– ٥           ا مانة العامة – ٤      : المجلس ا"قتصادي و"جتماعي– ٣             

 

   وتمثل فيھا الدول ك ھي الھيئة الرئيسة ل`مم المتحدة ومقرھا نيويور    :الجمعية العامة       عرف 

   ُّوتجتمع مرة واحدة سنويا تعقد في شھر أيلول ، وتستمر ثCثة أشھر لكل دولة صوت واحد             

  

   ؟الجمعية العامة  لJمم المتحدة       اختصاصات           عدد

  .ي تدخل في اختصاص ا مم المتحدة ُتناقش القضايا الت -١                                     

  . وينتخب ا عضاء غير الدائمين في مجلس ا من  - ٣         ُ وتعتمد الميزانية -٢                                     

  ًحدة ، ويتكون من خمسة عشر مقعدايعد أھم أجھزة منظمة ا مم المت         :جلس ا,منم           عرف 
   وعشر مقاعد غير دائمة العضوية )  الفيتو ( قض    تتمتع بحق النو منھا خمسة مقاعد دائمة                     

  .ًدوريا ولمدة سنتين ُتشغل با"نتخاب من جانب الجمعية العامة                               

  :في مجلس ا�من ھي الدول الدائمة العضوية 

  .) ا"تحادية، والصين، وبريطانيا الو"يات المتحدة ا مريكية ، وفرنسا، وروسيا (  

  

  . ھو حق الدول دائمة العضوية في رفض أي قرار تتبناه دولة أو أكثر يصدر عن مجلس ا من  :حق  النقض

    

  منظمة ا,مم المتحدة: الفصل ا,ول 

 



 ٢

  ؟ مجلس ا,منخصتاصات                                                               عدد             ا

         اتخاذ قرار بالقيام بعمليات حربية–ب                ضبط ا من والسلم الدوليين–أ                                 

  .ن العام، وقبول أعضاء جدد من غير ا عضاء الدائمين التوصية بتعيين ا مي–ج                                

  

  م١٩٥٥في عام         ؟ لمنظمة ا,مم المتحدة   انضمت المملكة ا,ردنية 

  

    ؟ عدد                        مھام                                          المجلس ا�قتصادي وا�جتماعي

    ت با"قتصاد وا"جتماع والثقافة  تقديم المقترحا–أ             

   دعم احترام حقوق اYنسان –ب            

   تقديم الخدمات ا"قتصادية وا"جتماعية للدول ا عضاء –ج            

   

  ھي الجھاز القضائي الرئيس ل`مم المتحدة، ومقرھا مدينة "ھاي             :محكمة العدل الدوليةعرف   

  ًقاضيا ، ينتخبون من الجمعية العامة ومجلس ا من) ١٥(ھولندا، وتتكون من   في                                    

  .سنوات قابلة للتجديد) ٩(دة ونزاھتھم لم  وكفاءاتھم المھنية العالية،     لخبراتھم القانونية،                       

  

   :                                        محكمة العدل الدوليةختصاصات ا                                         عدد 

  .ًويتمثل بحل النزاع بين الدول ا عضاء ويكون الحكم نھائيا " استئناف فيه              :ا�ختصاص القضائي –أ 

     ار الفصل العنصري ومن ا مثلة ما أصدرته ضد قرار جد                                              

  .إبداء الرأي القانوني في المسائل رأيھا غير ملزم           :المشورة القانونية –ب 

  

  ھي الجھاز اYداري والفني الذي يتولى ا عمال اYدارية كلھا بالنسبة       :ا,مانة العامة               عرف     

  .، وتتكون من ا مين العام وعدد من الموظفين)ء محكمة العدل الدوليةباستثنا(إلى فروع ا مم المتحدة             

  .م ١٩٤٦  عام  الجنسيةتريجفلي النرويجي              ؟من       أول      أمين عام لVمم المتحدة

  )م ١٩٩٦-١٩٩٢( المنصب  بطرس غالي المصريوتولى                                                                 

  ؟   أھم إنجازات      ا,مم المتحدة  عدد 

  : زيادة الوعي العالمي ببعض القضايا المھمة – ١

  م١٩٤٨عام    في  لحقوق اYنسان مثل قضايا التنمية وقضايا حقوق اYنسان، وإصدارھا اYعCن العالمي       

   مساعدة الCجئين في أنحاء العالم – ٢

   للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية   تقديم المساعدات– ٣

   .كما حدث في تونس والجزائر       مساندة العديد من حركات التحرر في العالم -  ٤

  

  ؟    التابعة لVمم المتحدة أھم المنظمات       عدد

   روما  مقرھا )F.A.O(منظمة ا,غذية والزراعة الدولية -٢ ) UNICEF(منظمة ا,مم المتحدة للطفولة  - ١

  ) : ILO(منظمة العمل الدولية  - ٣

  .وحرية تكوين ا"تحادات العمالية   العدالة ا"جتماعية  تحسين أحوال العمل والعمال ، وتھدف إلىجنيف مقرھا 

  :  )UNESCO( منظمة ا,مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة  - ٤

  .لوم والثقافة تعاون بين الدول في التربية والع تشجيع ال -١ ، وتھدف إلىباريس مقرھا                  

  .فاظ عل التراث والح -٥ .وتشجيع حرية التعبير -٤  . وبناء مجتمعات المعرفة -٣ . ونشر العلم -٢                

     :أھدافھا        )  :WHO(منظمة الصحة العالمية  - ٥

   مناطق السكانوتحسين ا حوال الصحية في  \اريةمكافحة ا مراض المعدية والس \تحقيق مستوى صحي مناسب 

   

   ؟ في حل كثير من النزاعات والحروب في العالم          ,مم المتحدةا      أخفقت:    أعط أسباب 

   تركز أھم السلطات والصCحيات في يد مجلس ا من على حساب بقية ا جھزة – أ                 

  القوى الكبرى حق النقض الذي تستخدمه ضد القرارات التي " تتماشى مع مصالحھا امتCك –ب                 

   تضخم الھيكل التنظيمي ل`مم المتحدة ، وكثرت ا جھزة –ج                



 ٣

  

  

         . انھيار ا"تحاد السوفييتي- ١                   تغيرات في ا�قتصاد العالمي ؟حدوث : فسر 

   .وبروز ا"تحاد ا وربي على الساحة الدولية  -٣                  "يات المتحدة ا مريكية بالعالم تفرد الو -٢  

  

  عرف منظمة شنغھاي للتعاون ؟ 

وتضم  م في موسكو ، وقد سميت يھذا ا"سم نسبة إلى مدينة شنغھاي الصينية٢٠٠١منظمة دولية تأسست في عام 
  . كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان: وھي ا الوسطى  جمھوريات آسيالصين وروسيا ،وعدد من

  

  دعمت المنظمة فكرة الصين بإحياء طريق الحرير 

ّعام قبل الميCد، وكان يتكون من الطرق البرية ٣٠٠٠ تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى طريق الحرير العظيم 
  . ن الحرير كان أبرز سلعة تصدر عبر الطريق ، وسمي طريق الحرير بھذا ا"سم   بھدف التجارةوالبحرية 

                                     

   ؟ا�تحاد البنكي      في منظمة شنغھاي للتعاون:   عدد مھام  

  .دات وا جھزة المتطورة وإنتاج المع -٢      . البنية التحتية للمواصCتفي تمويل المشاريع  -١                  

 . وتقديم القروض المالية -٤             عية  وتنفيذ المشاريع ذات ا ھمية ا"جتما -٣                  

  

   ؟بمنظمة شنغھاي للتعاون      يد ا�ھتمام الدوليتزا:      أعط أسباب 

  .لصين نھا تضم دولتين من الدول دائمة العضوية في مجلس ا من روسيا وا -١                              

  . اYمكانات العسكرية وا"قتصادية لھما-٢                             

  

  منظمة البريكس ؟:       عرف  

 في روسيا، وتضم ٢٠٠٩ عاممنظمة دولية تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي تأسست في 
لى من أسماء الدول الخمس صار للحروف ا ووھو اخت" . البريكس " ُوقد أطلق على ھذه الدول اسم  خمس دول
  . ونصف عدد سكان العالم ًالدول ربع مساحة العالم تقريبا  وتشكل مساحة ھذه المؤسسة

   

َتعد من أغنى اقتصاديات دول العالم حاليامنظمة البريكس :  فسر   َّ:   

  .جذب نصف ا"ستثمارات العالميةت  -٢                     يةبحكم أنھا تمتلك أكبر ا سواق العالم -١    

 

  جنوب أفريقيا \ الھند \ البرازيل \ الصين \روسيا  : عدد دول منظمة البريكس

  

   أھداف           منظمة البريكس ؟       عدد   

     ي  تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقاف- ١                                                                

     .  إيجاد منظومة تعاون نقدية بين دول المجموعة– ٢                                                                

  . الحد من ھيمنة صندوق النقد والبنط الدوليين – ٣                                                                

  ؟ منظمة البريكس                                        إنجازات                                                         عدد

  .ومقره في مدينة شنغھاي الصينية     م٢٠١٤ك التنمية الجديد في عام تأسيس بن - ١ 

   والغذاءغير المناخوت  اYرھاب الدولي: لدولية اجتماعات بريكس لتشمل التحديات افيالقضايا  تنوعت  - ٢ 

   نشئت منتديات اقتصادية تھتم بتعزيز ا"قتصاد العالمي منھا مجموعة العشرين ُ وأ- ٣ 

  

مثل   م وتضم الدول الصناعية الكبرى مع الدول المتطورة ١٩٩٩عام   عرف      مجموعة العشرين  ؟
    لCتحاد ا وربي و\   يات المتحدةوالو"   \  السعودية \  وفرنسا \  والصين  \  وكندا  \ والبرازيل \ ا رجنتين 

  

  

  

  منظمات اقتصادية دولية                                         الفصل الثاني

  



 ٤

  

  

  عدد المراحل التي مرت بھا منظمة التعاون ا#سJمي ؟

  .سمى باسم منظمة المؤتمر اYسCميم، وكانت ت٢٠١١وحتى عام   م ١٩٦٩منذ  :    المرحلة ا,ولى

  .مة إلى منظمة التعاون اYسCمي حتى الوقت الحاضر،حيث تقرر اسم المنظ  م٢٠١١منذ  :    المرحلة الثانية

  

   ؟ إلى عقد مؤتمر إسJمي      والملك فيصل بن عبد العزيز        الملك الحسين بن طJل               دعافسر 

   .حازم لحماية المقدسات اYسCمية واتخاذ موقف  - ٢                     لدعم القضية الفلسطينية -١

  

   ؟١٩٦٩في ختام مؤتمر قمة الرباط عام      أصدره قادة العالم ا#سJميالبيان الذي اھم ما تضمنه      بين 

  لروحية بين شعوبھمتوثيق الروابط ا خوية وا - ٢     .حادثة إحراق المسجد ا قصى  في بحث  ال-١              

    ن في المجا"ت ا"قتصادية والثقافية والتعاو -٤               .توحيد جھودھم لحفظ السلم الدولي - ٣             

ًمقرا مؤقتا للمنظمة جدة  وتقرر أن تكون مدينة  -٥             ً ّإلى أن تحرر القدس  .ّ ُ  

                                                              

  يق الروابط ا"خوية والروحيةمنظمة عالمية تضم الدول اYسCمية تسعى لتوث        :منظمة التعاون ا#سJمي

  عوبھم من أجل توحيد جھودھم لحفظ السلم الدولي والتعاون وتقرر ان تكون جدة مقرا مؤقتا لھا  ش بين             

  

    ؟عدد                                              أھداف                                منظمة المؤتمر ا#سJمي

  . دعم ا من والسلم الدوليين القائمين على العدل– ٢                      لتعاون بين الدول ا عضاء  دعم ا– ١

   السعي من أجل تحرير ا ماكن المقدسة في فلسطين – ٤ محاربة التفرقة العنصرية والقضاء على ا"ستعمار – ٣

  

  م، ومقرھا ١٩٨١في عام  انشئت ثقافة المنظمة اYسCمية للتربية والعلوم والھي      :عرف   أسيسكو

  .ة وإستراتيجيات تطبيقھا وتنفيذھا وھي المنظمة التي تعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافالمغرب في الرباط 

  

م في مدينة ١٩٨٠ في عام تأسس والحضارة اYسCمية مركز  بحاث التاريخ والفنون ھو : عرف     أرسيكا 
  لحماية التراث اYسCمي والمعالم التاريخية اYسCمية والتراث الفكري والتاريخي        :يھدف    إسطنبول

   ؟)أسيسكو ( عدد أبرز      مشاريع المنظمة ا#سJمية للتربية والعلوم والثقافة 

           ميةلنشر المعرفة والثقافة اYسC إنشاء المراكز الثقافية والجامعات ا#سJمية  –أ                         

َا"ھتمام باللغة العربية ونشرھا وكتبت   –ب                         ِ   لغة أفريقية بالحرف العربي ) ١٧(ُ

   )أرسيكا (  إنشاء مركز  بحاث التاريخ والفنون والحضارة اYسCمية –ج                       

  ن طريق مجمع الفقه اYسCمي في مدينة جدة  تفعيل الدراسات اYسCمية ع–د                       

  

  )أرسيكا (           لتاريخ والفنون والحضارة ا#سJمية ل,بحاث امركز  إنجازات                      عدد  أھم

  ومخطوطات وخرائط ً تحوي كتبا ة إنشاء مكتب -١      

       .حول التراث والمعالم اYسCمية ونشر كتب وأبحاث  -٢      

  .   وترجمة القرآن الكريم لمختلف اللغات  -٣      

  

  ؟                             صندوق القدس      بإنشاء      منظمة المؤتمر ا#سJمي قيام :أعط أسباب 

   كفاح أھل القدس  يھدف إلى جمع ا موال لدعم -١      

    والمحافظة على ا ماكن المقدسة في فلسطين-  ٢      

       .في مدينة القدس ومقاومة سياسية التھويد -٣      

  .   والمحافظة على الطابع العربي واYسCمي للمدينة  -٤      

  

  

    

  منظمة التعاون اYسCمي                                     فصل الثالثال

 



 ٥

  

  

  أھداف منظمة الدول ا�مريكية ؟                 عدد 

  . حقوق اYنسان والدفاع عن  -٣     . نشر الديمقراطية وترسيخھا -٢  دعم التعاون السياسي وا"قتصادي -١

  

 في كيان دولي باسم اتحاد       واتحاد ميركوسور  اتحاد دول ا نديز   اندمجاھو   ؟عرف دول أمريكا الجنوبية
   .ر كتلة اقتصادية في العالمبًمشكC بذلك ثالث أك    برازيليا م في ٢٠٠٨ووقع ميثاقه في .دول امريكا الجنوبية  

  

  "السوق المشتركة الجنوبية " ُ ا"قتصادي لدول أمريكا الجنوبية أطلق علية ھو اسم للتجمع: اتحاد ميركوسور

  .، ويضم ا رجنتين والبرازيل وا وروغواي وباراغواي١٩٩١ تأسس في عام                      

  

    ؟  الجنوبيةاتحاد دول أمريكا عدد   أھداف    

  .د للتنقل الحر والتنمية ا"قتصادية ، وإلغاء التعرفة الجمركية فتح الحدو– ٢   زيادة التعاون والتكامل    -١      

 . تعزيز العCقات ، وإتباع سياسة الدفاع المشترك– ٣      
  

   ؟عJقات مميزة بالدول العربيةكان لمنظمة اتحاد دول أمريكا الجنوبية                        :  فسر 

   التبعية للو"يات المتحدة ا مريكية ًإقامة عCقات بعيدا عن سياسةفي  نجحت  - ١ 

  مليون ) ٢٠(تصل إلى نحو   وجود جاليات عربية كبيرة   - ٢ 

  ).م١٩٩٩ -١٩٨٩(تولى رئاسة ا رجنتين كارلوس منعم تولت شخصيات من أصول عربية مناصب منھم  -٣

  

  

   إلى إيجاد تكتل اقصادي سياسي ؟ الثانية اتجھت الدول ا,وروبية بعد الحرب العالمية: فسر 

   التعاون لحل مشكCت التنمية -٢                              لمواجھة ا زمات  -١    

    م١٩٥٠في " الجماعة ا وروبية للفحم والصلب "  لذلك أنشئت  -٤. ورفع المستوى المعيشي في أوروبا  -٣  

  

   ؟الجماعة ا,وروبية للفحم والصلب  عدد    الدول التي انضمت إلى     

  )  .فرنسا، وألمانيا، وھولندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وإيطاليا (                                                 

  ؟م نقطة تحول في تاريخ ا�تحاد ا,وروبي١٩٩٢في ھولندا في عام " ماستريخت" تعد اتفاقية   :فسر  

      وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونقدية إلى بسبب دعت  -١     

  . وتناولھا التعليم والشباب والثقافة والصحة العامة  -٣                         الوحدة ا"قتصاديةو -٢    

   ؟عدد            مؤسسات ا�تحاد ا,وروبي

  . محكمة العدل ا وروبية– ٤  وبي البرلمان ا ور– ٣   المفوضية ا وروبية– ٢   مجلس ا"تحاد ا وروبي– ١

  

ًمقرا ل`مانة ا" بروكسل " ا بلجيكي عاصمة  ؟     ا�تحاد ا,وروبياين     مقر    . والمفوضية ا وروبية   لعامةّ

  الفرنسية  " غستراسبور"  مدينة      ؟أين    مقر البرلمان ا,وروبي 

  .عوامل نجاح ا�تحاد ا,وروبي      استنتج 

   والقدرات العسكرية والتكنولوجية        والثروات ا"قتصادية ،          البشرية الموارد 

  ا�تحاد ا,وروبي ؟     إنجازات      عدد 

  ) اليورو (   العملة ا وروبية الموحدة  -١

  فظ السCم ليات حالقيام بعم  وتدخل في ا زمات الدولية واYقليمية      للم ٢٠٠٣إنشاء قوة عسكرية في عام  -٢

  .بھدف تقديم مساعدات لبعض الدول النامية                   وأنشئ صندوق التنمية ا وروبي  -٣

  ن أجل التقليل من انبعاث الغازاتالمفاوضات م       ة التغيير المناخيتصدى ا"تحاد ا وروبي لظاھر -٤

     وحث الدول على توقيع البرتوكو"ت بالتصدي لھذه الظاھرة                                                            

  .  وأصبح ا"تحاد يمتلك أكبر دخل قومي في العالم ، ويعد أكبر سوق عالمية -٥

  ربيا�تحاد ا,و                                               الفصل الخامس

 

  منظمات القارتين ا,مريكيتين                                         الفصل الرابع  

                     :  



 ٦

   من ا�تحاد ا�وروبي ؟ بريطانيابين موقف 

  عمال اليورو است ومترددة في  ا"ندماج على  كانت متحفظة  -١  

  .الھجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومديونية بعض الدول ا عضاءقضايا خCفية أخرى  و-٢  

   م٢٠١٦عام ما دفعھا إلى ا"نسحاب من ا"تحاد ا وروبي في   -٣  

                                        

   ؟  ي أوروبااختJف الثقافات ف                                     من التحديات التي تواجه ا�تحاد ا�وروبي* 

  :رة ا"ندماج ا وروبي بقوله كصاحب ف" جان مونيه"  وقد عبر عن ذلك السياسي ا"قتصادي الفرنسي 

  " .لو أتيحت لي فرصة بناء أوروبا من جديد ، لكنت ركزت على الثقافة، وليس على ا"قتصاد "          

   .تركيانضمام الھذا التحدي أثر كبير في عدم قبول  وقد كان 

    

  

  فريقي ؟ا�تحاد ا,           المراحل التي مر بھا         عدد

  " منظمة الوحدة ا فريقية" يسمى حيث كان ا"تحاد  ٢٠٠٢م وحتى عام ١٩٦٣سيس  منذ التأ - :المرحلة ا,ولى

َحيث بدل اسم منظم حتى وقتنا الحاضر ٢٠٠٢منذ  -  :المرحلة الثانية َّ   .مة الوحدة ا فريقية إلى ا"تحاد ا فريقيُ

  

  . للمنظمةًمقرا واختيرت ١٩٦٣  فيأديس أباباعقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة ا فريقية في مدينة * 

   ؟منظمة الوحدة ا,فريقية          أھداف 

  ع عن سيادة دول القارة  والدفا -٢                               . سعت لتوفير حياة أفضل لشعوبھا -١

  وتأكيد سياسة عدم ا"نحياز  -٤                               والقضاء على ا"ستعمار في القارة -٣

   والتحكيم   والتوفيق  والوساطة  اوض التف: طريق والتسوية السلمية للمنازعات  -٥

  

   ؟ منظمة الوحدة ا,فريقية      نجازاتا       عدد

  .في دعم حركات التحرر من ا"ستعمار في القارة ا فريقية أسھمت – ١

  م،١٩٦٣النزاع بين الجزائر والمغرب في عام :      مثل             التسوية السلمية للمنازعات ا فريقية – ٢

   م١٩٦٨ في عام إنشاء مكتب لJجئينة الCجئين  كان للمنظمة دور في تخفيف من مشكل– ٣

  .                   دة للتعاون مع المنظمات الدولية كاتب إقليمية ع أنشأت المنظمة م– ٤

     :المصرف العربي للتنمية ا�قتصادية

  ١٩٧٣عام  فريقيا عربي التقارب المؤسسات  وھو من دعم العCقات العربية ا فريقية ل                            

                  

  تي واجھت منظمة الوحدة ا,فريقية ؟ الحديات     أبرز التعدد    

  معاناة دول القارة من ويCت ا"ستعمار، والتفرقة العنصرية  -١      

  ا وضاع ا"قتصادية وا"جتماعية السيئة في كثير من دول القارة  -٣                المشكCت الحدودية -٢     

  ؟         ا�تحاد ا#فريقي عدد                  أھداف ومبادئ                  

   زيادة تنمية القارة عن طريق تعزيز البحث العلمي – ٢              تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية – ١   

  .للقضاء على ا وبئة، والوقاية منھامل  الع– ٤   تمكن القارة من أخذ مكانتھا الدولية في ا"قتصاد العالمي– ٣   

   ا�تحاد ا,فريقي ؟                                             إنجازات                                               عدد 

   على العودة إلى الدستور ونيجيريا ً تحقيق تقدما في تطبيق الديمقراطية فقد أجبرت قادة ا"نقCب في غينيا – ١

  حفظ السCم في مناطق النزاع يقية، وإرسال قوات ل اYسھام في حفظ السCم في القارة ا فر– ٢

  . مثل الصومال وجنوب السودان                                                                          

   ) NEPAD(م٢٠٠١في عام " النيباد"  إنشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا – ٣

  وسد الفجوة بينھا وبين العالم المتقدم  بھدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة فيھا                                           

                      دعم ا"تحاد ا فريقي للشعب الفلسطيني – ٤

  ا"تحاد ا فريقي للعلماء الشباب بإنشاء جائزة  - أ:   تشجيع العلم والتكنولوجيا– ٥

  . منع ھجرة العقول خارج القارة أو التخفيف منھابھدف     وق ا�ستثمار والتنميةوإنشاء صند -ب      

  ا"تحاد ا فريقي                                      الفصل السادس

 



 ٧

  

  

 � �� �	
��:                             Japan                                                   $�%�&��    

    ؟ ف من آثارھاما ا�مور التي تتميز بھا اليابان  و شكلت تحدي عندھم لمواجھتھا والتخفي

  وبطبيعتھا الجبلية  -٣    وكثرة تعرضھا للكوارث الطبيعية  -٢  . بضآلة مواردھا الطبيعية-١    

  

   : حركة ميجي             عرف 

 م١٨٦٨ بعد مجيئه للحكم في عام )رالحاكم المستني( وتعني  )موتسو ھيتو( اYمبراطور  بھا  قامھي حركة 
   وھدفت إلى كسر طوق العزلة التي عاشتھا اليابان  بداية النھضة الفعلية في البCدوتعد ھذه الحركة

   ا"نفتاح التجاري والعلمي:    وردم الفجوة ا"قتصادية والعسكرية بين اليابان والغرب عن طريق 

  

  ؟التي حققتھا حركة ميجي         أھم المنجزات         عدد 

                                                      وتقليص نفوذ الساموراي ،وتجريدھم من امتيازاتھم اYقطاعية  إلغاء ا"متيازات العسكرية– ١
  . إحداث نھضة حقيقة في نظام التعليم– ٢

  عشر ، تميزوا بمھاراتھم الحربية،ھم الطبقة العسكرية في اليابان ،ظھرت في القرن السابع    :الساموراي 

  وتمتعوا بامتيازات اجتماعية واقتصادية حتى مجيء اYمبراطور ميجي عمل على تقليص نفوذھم                   

  

   في اليابان ؟ومطلع القرن العشرين     في القرن التاسع عشر               ما نتيجة حركة ا�نفتاح في اليابان 

  .ربية في التعليم واYدارةستفادة من ا نظمة الغا"  - ١ 

   ونقل المعرفة التقنية  -٣                                                           .ورفع كفاءة القطاع الصناعي  -٢

  

   مدينتي ناغازاكي وھيروشيما   ؟ليھا  عالذرية التي تم إلقاء القنابل    ما المدن اليابانية 

  

  ؟التي ترتكز عليھا فلسفة ا#دارة اليابانية                                القيم                              وضح 

  .كا"ستقامة والصدق والشجاعة            : المنظومة ا,خJقية لليابانيين – ١

    توفر المؤسسات تحقيق الرضا الوظيفي-أ            :      ا�نضباط الذاتي– ٢

  . ضمان الوظيفة مدى الحياة   - ج  وجعل العاملين شركاء بامتCك أسھم -  ب                                          

                              .العمل بروح الفريق الواحد – ٣

  حولھما ا مة اليابانية   إذ تعد الراية اليابانية واYمبراطور الرمزان تلتق    غرس الو�ء وا�نتماء للوطن – ٤

  .  كا"لتزام بالمواعيد واستثمار الوقت    شعور بأھميتهاحترام الوقت وال -  ٥

  

    ؟ في اليابان       التعليم       بين   

       م  ١٩٠٠وطبق النظام التعليمي اYلزامي منذ علم   -٢                    .فضل ا نظمة التعليمية في العالمأمن   -١

  من مجموع ا طفال اليابانيين %)  ٩٩(م نحو ١٩٠٧ًإلزاميا في عام ًوبلغت نسبة ا طفال الذين يتلقون تعليما   -٣

  

  ؟ لليابانيين        المنظومة ا,خJقية       وضح 

  ا"لتزام بالوقت  \  ا"قتصاد في اYنفاق \   الشجاعة  \ الصدق  \  ا"ستقامة -١  

  .القانون با خCق أكثر من سيادة ً المجتمع الياباني مبنيا على التمسك-٢  

   وتستند المنظومة ا خCقية لديھم على التمسك المرن بالتقاليد والعادات مع ا"نفتاح وا خذ بالتقنية الغربية-٣  

  

  ؟في اليابان                                                     مظاھر التعليم                                     بين 

   التركيز على ا,نشطة الJمنھجية –ب                                  اعية الرفيعة للمعلم المكانة ا�جتم–أ 

     الحفاظ على منظومة القيم ا,خJقية اليابانية–ج 

   ارتفاع نسبة ا#نفاق الحكومي على التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي–د 

  م من إجمالي اYنفاق الحكومي٢٠١٤لعام %) ٩.٤(التعليم قرابة حيث يبلغ حجم اYنفاق على              

  تجارب رائدة لدول في التاريخ المعاصر                     الوحدة الخامسة

 



 ٨

   لليابان ؟ العوامل التي ساعدت على ارتفاع معد�ت النمو ا�قتصادي عدد 

   . التطور الصناعي والتجاري–١

  . حيث تتفوق على معدل إنتاجية العامل في أي مكان في العالم    : ارتفاع إنتاجية العامل الياباني– ٢

  نتھاج اليابان سياسة السJم وا�حتفاظ بموقف الحياد ا–٣

  . تعديل السياسات ا�قتصادية لمواجھة ا,زمات العالمية– ٤

  . استيراد اليابان لمصادر الطاقة بكميات كبيرة من الفحم والبترول ذي الجودة العالية–٥

   التي تواجه اليابان ؟                                           أبرز التحديات                                   عدد 

    ضآلة المصادر الطبيعية -٢                                                 .   تلوث البيئة  -١    

   تحدي ا من ا"جتماعي  المتمثل بانخفاض عدد السكان نتيجة سياسة تنظيم النسل-٣  

  . نتيجة توجيه جزء كبير من الرعاية ا"جتماعية نحو كبار السن   سن العملى من ھم فيمظاھر الفقر لد -٤  

  

   

  

   ؟لدول ا�ستعمارية على جزيرة ملقادوافع التنافس بين ا : بين 

   من أشھر المحطات التجارية في قارة آسيا حتى القرن الخامس عشر الميCديجزيرة ملقا كانت - ١       

  .م١٥١١كز التجارة البرتغالية بعد أن احتلھا البرتغاليون في عام  وأصبحت من أھم مرا -٢      

     

   ؟ ًابانية أنموذجا للنھوض بماليزيا استلھم مھاتير محمد من التجربة الي:بين أسباب

  .ين من حيث قلة الموارد الطبيعية للتشابه بين الدولت - ١ 

  التركيز على القيم ا خCقية وتنمية مفاھيم العمل وتركيز اليابان على العنصر البشري وتنمية مھاراته مع  -٢  

  

  . في النھوض بماليزيا عدد الركائز ا,ساسية التي اعتمد عليھا مھاتير محمد

   ا"ھتمام بالعنصر البشر–٢        وا"لتفاف حول ھدف نھضة ماليزيا   الوحدة الوطنية بناء– ١    

   وكانت اليابان  التقدم نحو   البحث عن دولة داعمة لماليزيا – ٣    

            إدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب – ٥             . العمل على جذب ا"ستثمارات ا جنبية إلى ماليزيا– ٤   

                          

  ؟ نجاح التجربة الماليزية التي اسھمت في          عواملال    عدد 

  : في ماليزيا، وتتمثل منظومة القيم ا"جتماعية– ١

  . واحترام الوقت               وا"لتزام بالمواعيد           القوانين واحترام   الجماعي   التركيز على العمل   

   المناخ السياسي لدولة ماليزيا القائمة على الوحدة والتنوع وا"ستقرار السياسي– ٢

   النھج الديمقراطي في اتخاذ القرارات – ٣

  وإنشاء صناديق ادخارية كبرى عتماد على الذات للشعب الماليزيتراتيجية ا" إس– ٤

  ًشكلت رصيدا للدولة أسھم في زيادة ا"ستثمار  تعتمد على الشعب الماليزي نفسه                              

  ة في توفير رؤوس ا موال  ا"عتماد على الموارد الذاتي– ٥

  

   ؟ مدة و�ية مھاتير محمد    داء ا�قتصادي لماليزيا في مؤشرات نجاح ا,:    بين 

  %) ٥٤(بية قرابة وشكلت المشروعات ا جن        .التوسع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعي -١

  .ريع من ھذه المشا%) ٤٦( المشروعات المحلية   و                                

  .حيث وفرت مليوني فرصة عمل   اليزيوكان لھذه المشروعات ا ثر على الشعب الم                               

  .نقل التقنية الحديثة وتطوير مھارات العمالة الماليزيةو  -٢

  .وأصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية في مجال صناعة ا"تصا"ت والمعلومات واYنترنت -٣

  ثاني أكبر مصدر لCقتصاد الماليزي وھي السياحة التي تقوم على ا"ھتمام بھي  الصناعة : الصناعية السياحية
وفتح الفنادق العالمية، وتحفيز الشركات العالمية Yنشاء شركات سياحة ، جذب السياحب الحكومة الماليزية قامت 

  .لسياحية في كوا"لمبورويعد شارع العرب ا ماكن اياحي عن ماليزيا باللغة العربية وقد أنشئ موقع س في ماليزيا

  

  ماليزيا                                               الفصل الثاني

 



 ٩

     ؟اسة التعليمية في ماليزيا ي الس عليھااعتمدت التي      المرتكزات     أذكر

  ًجزءا من النظام التعليمي  وجعله )رياض ا طفال( ا"ھتمام بالتعليم العام في - ١                                    

   وتعزيز روح ا"نتماء، ة المعاني والقيم الوطنية تنمي– ٢                                   

   كثير من معاھد التدريب المھني  إنشاء– ٣                                   

   وضع خطط تقنية شاملة -  ٤                                   

  .مي  مشاركة القطاع الخاص بدعم البحث العل– ٥                                  

  

 التي تتوافر فيھا مواد دراسية تساعد الطCب على تطوير مھاراتھم ھي         :المدارس الذكية   :عرف 
  ظيفة استخدام الطاقة الن وتصنيع المتطورةلوذلك عن طريق مواد متخصصة عن أنظمة اواستيعاب التقنية الجديدة

  

    زكريا الرفاعي   \   ا"ستاذ 

  

  

  

   :الفصل العنصريعرف 

  بدأت منذ سيطرة الھولنديين  ھي سياسة تمييز عنصري عرقي بين ا قلية البيضاء وا غلبية السوداء

   : ، ما يتيح له تقوم على حصر السلطة بيد الرجل ا بيض م١٦٥٢على جنوب أفريقيا في عام 

   واحتقار السود واستعبادھم               ، والتمتع با"متيازات           ، السيطرة على الثروات جمعيھا

   للوصول إلى حلول عادلة ودائمة للمشكJت البشرية ؟ نيلسون مانديJ          ما المقترحات التي قدمھا-

  توجه العCقات بين ا مم العدالة واحترام القانون الدولي ھي التي  -٢                     تعزيز الديمقراطية   -١

  Cل توافق دولي يجب أن تحل المشكCت فيھا من خ - ٤        السCم ينبغي أن يكون ھو الھدف -٣

  

   :حزب المؤتمر الوطني ا,فريقي

  ين أغضبھم ممارسة سياسة التمييز العنصري الزعماء التقليديون والمثقفون الذ، م١٩١٢ في عام أسس  

  .لنضال من أجل الديموقراطيةلبمبدأ الCعنف بھدف اجتذاب السود  سلسلة من ا"حتجاجات ّوقد شن               

  .بزعامة نلسون مانديC، م١٩٩٤ واستطاع الوصول إلى الحكم في عام              

  

  

   ؟ النھضة ا�قتصادية في جنوب أفريقيا                      أدت إلى ا,سباب التي                 استنتج

  . الدول الغنية بالموارد الطبيعيةتعد من -١                                 

  . وتمتلك قطاعات متطورة في ا سواق المالية والطاقة وا"تصا"ت -٢                                 

  .ً وتأتي ضمن أكبر خمسة عشر سوقا في العالم -٣                                 

  .أھمية بناء الكفاءات في العلوم الرائدة كلھا  -٤                                 

   .  وضعت الحكومة برنامج التعمير والتنمية -٥                                 

  ؟م١٩٩٤ى القارة ا,فريقية والعالم في المجال ا�قتصادي منذ عام ًدورا على مستو جنوب أفريقيا أدت بين 

                     وضعت الحكومة الجديدة برنامج التعمير والتنمية -١

   .ومعالجة أوجه القصور في تقديم الخدمات-٣                        . تخفيف حدة الفقر -٢

  .: مثل  وركز برنامج التعمير والتنمية على تدابير دفع عجلة ا"قتصاد -٤

   وتحرير التجارة   -      د  وتقليص الديون الحكومية -   ج وتخفيض الضرائب -    باحتواء التضخم المالي  -أ

  

   ؟اشتھرت جنوب أفريقيا بمناطق التصنيع المتخصصة                                        :أعط أسباب  

   .ل التي تنتج الذھب والفحم والماسھي من أكبر الدو -١

  والحديد  ، Cتين والنحاسمثل الب، قائمة الدول في مجال معالجة المعادنتصدر  وت -٢

  . صناعة ا\"ت والمعدات  -٣

  من المنتجات التعدينية % ٥٠من المنتجات الصناعية في أفريقياوقرابة %  ٤٠ جنوب أفريقيا نحو   وتنتج  -٤

  جنوب أفريقيا                                              الفصل الثالث

 



 ١٠

  ؟ ى مستوى العالم في مجال علم الفلكتعد جنوب أفريقيا من الدول الرائدة عل      :أعط أسباب  

  " مرصد أشعة جاما لنظام التجسيم عالي الطاقة" إنشاء مركز رئيس لعلم الفلك    -١

  .التليسكوبمركز و  -٢

ً واستقطبت جنوب أفريقيا عددا كبيرا من علماء الفلك من أنحاء العالم  -٣ ً  

    زكريا الرفاعي \ا"ستاذ 

 Jنيلسون ماندي:    

  بعد ١٩٩٤ماء الحركة الوطنية والنضال الوطني في جنوب أفريقيا  واصبح رئيسا لجنوب افريقيا عام أبرز زع
 .أن حصل حزب المؤتمر الوطني ا فريقي الذي يرأسه على أغلبية أصوات الناخبين 

  

  

  : الدول ا#سكندنافية

وتقع في أقصى ، دنافيا وتتألف  من الدنمارك والنرويج والسويد ھي مجوعة الدول التي تشكل شبه جزيرة إسكن
  .ًويطلق عليھا أيضا دول الشمال لوقعھا في شمال القارة ا وروبية، شمال أوروبا وفنلندا

  

   -:الفرد نوبل 

وعندما شعر بخطورة اختراعه . عالم سويدي اخترع مادة الديناميت التي استخدمت في تصنيع المتفجرات  
  وكانت أھم مجا"تھا الطب والفيزياء والكيمياء وا دب والسCم  ثروته لجائزة نوبل للسCمبأوصى 

  

  ؟ وتقدمھا السويد  بناء نھضة التي أدت إلى                         عوامل ال                                   عدد 

   : نشوء الحركات الشعبية – ١

  وحركة تحرير المرأة       ، شرب الكحول وحركة ا"متناع عن          ،لية كالحركة العما                

    ا#صJحات السياسية التي قام بھا الحزب ا�شتراكي الديمقراطي– ٢

  وقوف السويد على الحياد في الحربيين العالميتين ا,ولى والثانية -٣

   عينيات والخمسينيات من القرن العشرينفي ا,رب  تنفيذ الحكومة لكثير من ا#صJحات ا�قتصادية– ٤

  ؟.بعد  الحرب العالمية الثانية                                أھمية ا#صJحات الحكومية السويدية            ما

  ولة الرفاھية السويدية وأسھمت ھذه اYصCحات في وضع ركائز النظام لد -١            

  ).م١٩٤٥-١٩٣٩(ول الصناعية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية فأصبحت من الد  -٢            

  

  ؟ما أبرز مظاھر  الديمقراطية   ًتعد السويد من الدول المتقدمة عالميا في مجال الديمقراطية وحقوق ا#نسان

   .نين مكتوبة منذ القرن الرابع عشركان لدى السويد قوا -١

  .ونص على تقاسم السلطة بين الملك والبرلمانا"نطCق للديمقراطية  نقطة         م١٩٠٨القانون ا,ساسي   -٢

  ة  وعزز الحريات والحقوق المدني                                                                              

     الدستورجرى تعديل                م١٩٧٤وفي   -٣

  في تحديد الضرائب " الرايخسداغ" البرلمان السويدي   يا بيد لتصبح السلطة العل                 

   وتعيين رئيس الوزراء .وتحديد موارد الدولة وطرائق اYنفاق   .وأصبحت سلطة الملك رمزية                

  وتطبيق الCمركزية  ويسمح القانون السويدي بالتعددية الحزبية - ٤ 

  

  يرأسه ، ًوتتبع ھذه المجالس إلى مجلس إقليمي منتخب شعبيا، اري تنظيم سياسي إد  - : مجالس المحافظات

   ويقوم المجلس بمھام تقديم الخدمات المجتمعية كالصحة والثقافة والمرور والتخطيط اYقليميالمحافظ               

  

  .أھمية ا#صJحات الحكومية السويدية بعد  الحرب العالمية الثانية       بين

   وا"ستغCل السليم للموارد الطبيعية  - ٢                             ا"ستقرار ا"جتماعي أدت إلى -١      

   . وتوسعت في تجارتھا -٤.  ويل إعادة بناء أوروبا بعد الحرب والمشاركة في تم -٣      

  .افسة في قطاع الصناعات التحويليةالمنو -٥      

 مملكة السويد                                                الفصل الرابع



 ١١

  ًرا بالسياسات النفطية العالمية متأث   ؟ تراجع في السبعينيات من القرن الماضي دي ا�قتصاد السوي-:فسر 

    

   -: الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العاليعرف 

   المؤسسة الحكومية المركزية المسؤولة عن الشؤون المتعلقة بالتعليم العالييھ                          

  

  تماعية في السويد  ؟ ا�ج أھم مظاھر  الرعايةبين 

   تقديم المعونة النقدية لمن ليس لديه عمل – ١

  .والعائCت التي لديھا أطفال معاقون، ولديھا أطفال  تقديم المعونة الCزمة للعائCت التي ليس لديھا سكن– ٢

              ً.ية الصحية لمختلف الفئات مجانا تقديم الرعا– ٣

  رجل والمرأة  تحقيق المساواة بين ال– ٤

                                     زكريا الرفاعي      \ا"ستاذ 

   

   بحقوق المرأة ؟      اھتمام السويد    بين

  تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة  -١

  . في مجالس البلديات %) ٤٣(ونسبة %) ٥٠(ساء في عضوية البرلمان إذ تشكل نسبة الن-٢

  .ًيوما ) ٤٨٠( إجازة ا مومة إلى  وتصلجتماعية في الحملوتتمتع المرأة بالرعاية ا" -٣

  ًتى يبلغ عمر الطفل ستة عشر عاما ومن حق الوالدين الحصول على معونة نقدية تسمى معونة ا طفال ح -٤
  ، م١٩٧٩وذلك في عام  ً تصدر قانونا لمنع ضرب ا طفالدولة ا ولى في العالم التيوكانت السويد ال   

  .م١٩٩٨قانون حماية المرأة من العنف في عام وأصدرت                                                        

  

   ؟ًن أكثر دول العالم اھتماما بالبيئة تعد السويد م  وضح                                                         

  .تھدف للحفاظ على البيئة التي التشريعات  -١                                                             

   .البيئي لدى المواطنين والشراكات الوعي  -٢                                                             

  .وھي من أنجح دول العالم في مجال تدوير النفايات - ٣                                                            

  .ًا في مجال التكنولوجيا النظيفة  وتحتل مواقع رائدة عالمي - ٤                                                            

  .وتشتھر السويد بمتنزھاتھا ومحمياتھا الطبيعية  - ٥                                                            

  

  ؟ ديات المعاصرة التي تواجه السويدأھم التح                                                                          بين 

    أزمة الھجرة والCجئين -  ١

  شيون الجدد ًفكارا متطرفة مثل النازيون والفا  ظھور بعض الحركات التي تحمل أ-  ٢

  جتماعي والثقافي للمھاجرين الجدد صعوبة ا"ندماج ا"– ٣

  وكثرة البحيرات ،  تحديات طبيعية ببرود المناخ– ٤

  

   ؟ أزمة الھجرة والJجئين موقف ا�حزاب الرئيسة في السويد       ما

  .ً ا"تفاق على منح طلبات اللجوء المؤقت بد" من اYقامة الدائمة -١                                             

  .وتعليمھم اللغة السويدية، في سوق العمل،  التسريع بدمج الCجئين الجدد -٢                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢

  

  

   في البرازيل ؟    دور العرب            بين 

  .م١٨٣٥برازيل بدأت في عام  إلى الالھجرة العربية -١

  . وقد اشتغل معظمھم بالتجارة والصناعة وخاصة صناعة ا قمشة  -٣

ًوتقلد بعضھم مناصب عليا في الدولة منھم ميشيل تامر الذي أصبح رئيسا مؤقتا للبرازيل في عام  -٤   . م ٢٠١٦ً

  

  ة بالملكية و إعJن الجمھورية في البرازيل  ؟ نتائج ا#طاح                                                    ما

  . تحكم بھا كبار تجار البنالتي  دخلت البCد في مرحلة سيطرة الحكومات ا"ستبدادية -١                

  .  وا زمات ا"قتصادية-٤     .روب ا ھليةوانتشرت الح - ٣           وتراجعت الحريات -٢               

  للنھوص با�قتصاد البرازيلي ؟     سيلفا  الرئيس البرازيلي لو� ديالتي ارتكزت عليھا سياسةالمحاور  عدد 

   .الجاذب لCستثمار  ريعي والقانوني  تھيئة المناخ التش– ١                  

  ودعوة الشعب لتحمل ذلك،  للتقشف      تنفيذ برنامج صارم– ٢                 

   التوسع في الصناعات القائمة على التعدين والصناعات الغذائية – ٣                 

  ..الفقر والحد من التفاوت في الدخل  وضع مخطط إستراتيجي لمحاربة – ٤                 

  ودعم صغار المزارعين ، م على ا"ستثمار في المناطق الفقيرة اتشجيع القطاعين الخاص والع -٥                

   ا�قتصاد البرازيلي ؟                                                 مقومات                              عدد 

  . وتوافر المواد الخام -٢                                  .لمسطحات المائية العذبة والمالحةوفرة ا  -١

  .والتنوع البيئي  -٤                           وا راضي الرعوية راعة وا رضي القابلة للز -٣

  

  . مجال الصناعة   تعد البرازيل من الدول المتقدمة فيبين 

  جاتھا صناعة النسيج وا سمنت والحديد والسيارات تمن أھم من -١

  إنتاج الحديدًالثانية عالميا في وعلى مستوى الخامات المعدنية تحتل البرازيل المرتبة  -٢

   في إنتاج معدن البوكستعالميا ة الثالثة والمرتب                                                             

  .البرازيلية من أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم)  EMBRAER( أصبحت  شركة إمبريير  -٣

   المشروعات الناجحة في البرازيلد من قصب السكر أح     ويعد إنتاج غاز اYيثانول -٤

  . ًبوصفه برنامجا لمصادر الطاقة البديلة                                             

٥- Cالبرازيل ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أميركا الجنوبية بعد فنزوي. 
  

  ؟صادية كان لJھتمام بالقطاع السياحي في البرازيل أثر في زيادة التنمية ا�قت  

  والبيئة الطبيعية المتنوعة      والشواطئ الطويلة          الغابات  : تمتلك مقومات  سياحية ضخمة مثل"نھا   -١

  أسھم تنوع التراث الثقافي في البرازيل إلى ظھور سياحة المھرجانات - ٢ 

  اث الثقافي في البرزيل حيث ة التي قامت على ا"ستفادة من تنوع الترحسياالھي     :عرف سياحة المھرجانات

  ً.حيث تستقبل البرازيل قرابة خمسة مليون سائح   سنويا، أسھمت في تنشيط السياحة                                   

  

  ما                المشاريع التي تسعى من خJلھا الحكومة البرازيلية           للنھوض بالتعليم وتطويره  ؟

  نين لزيادة عدد أيام الدراسة ، و إجراء دورات تدريبية للطCب     سن قوا-  ١

  اعتماد معايير الجودة التعليمية التي وضعتھا منظمة اليونسيف     -٢

  .دمج تكنولوجيا التعليم في المناھج الدراسية  و ربطھا بالبيات المحلية     -٣

  .ً تعد البرازيل من أكثر الدول إنفاقا على التعليم  -٤

  التعاون مع المنظمات الدولية ، خاصة البريكس ، و منظمة اليونسكو من أجل دعم التعليم العالي   -٥

   م٢٠١١إطJق برنامج الحشد العلمي في عام على الصعيد العالمي عن طريق        

  .عالي  طالب برازيلي إتمام تعليمھم ال١٠٠٠٠٠الذي سمح  كثر من                                       

  

 ٠٧٩٦٣٢١٧٥٣ زكريا الرفاعي                         \ا�ستاذ                              

  البرازيل                                               الفصل الخامس

 


