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 الوحدة الرابعة: المنظمات الدولية واإلقليمية

 
 (110ناقش، ص). عالميسهم التعاون الدولي في تحقيق التنمية ورفع مستوى المعيشة للدول والشعوب في ال   س:

 جهة موال جل تحقيق مصلحة الدول المتعاونةهو الجهود المبذولة بين دول العالم من أ ،التعاون الدولي
لتجاري وا تصاديالتعاون االق :، وأهم أشكالهاالتفاقيات الدوليةتوقيع ويتم من خالل ادية، ديات االقتصالتح

لى لحصول عامن أجل رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول أو  تحقيق التنمية االقتصاديةبقصد  والمالي
ي من قتصاداألمن االالقروض والهبات والدفعات المالية وتحرير التجارة ورفع الحواجز الجمركية وتحقيق 

عوب دول وشلالتنمية ورفع مستوى المعيشة  تحقيقوبذلك يتم  ،خالل مكافحة التهريب والجريمة االقتصادية
            العالم.

 

 الفصل األول: منظمة األمم المتحدة
 

 ؟ظهرت فكرة إنشاء المنظمات الدوليةمتى  س:

 عصبة األمم(.، بتأسيس منظمة بعد انتهاء الحرب العالمية األولى( 
 

تُعنى بحل المشكالت والنزاعات الدولية  ،م1919تأسست عام هي منظمة دولية : ف عصبة األممعر   س:
ق عن طري يد فكرة األمن الجماعيسجوهي أول محاولة عملية لت، والمحافظة على السلم واألمن الدوليين

عام  يس فيمر الصلح الذي عقد في بارتنظيم مؤسسي دائم ينظم العالقة بين الدول، وقد جاءت نتيجة لمؤت
 م.1919

 
 عنه؟ مر الصلح وما النتائج التي انبثقتأين عقد مؤت س:

  تأسيس عصبة األمم، ومن نتائج المؤتمر م1919مؤتمر الصلح في باريس عام عقد. 
 

 (4الوحدة  1أ من أسئلة ف/5)صم: 1945انهيار عصبة األمم في عام  :أعِط سبب س:
 ة عصبة األمم.فسر: فشل منظم أو
بالرغم من نجاح عصبة األمم في حل بعض المشكالت في العالم إال أنها انحلت في نهاية الحرب العالمية  أو

 .ذلك وضح، م(1945 -1939الثانية )
 ،بسبب فشلها في منع وقوع الحرب العالمية الثانية (1
 .ةيحدة األمريكوعدم انضمام بعض الدول الكبرى لها كالواليات المت (2
 يطاليا،حاب دول أخرى كألمانيا وإوانس (3
 .ام الدول بالمبادىء الواردة فيهلزإضافة لقصور ميثاقها في إ (4
 
  نظمة متأسيس ا استدعى م، مفريقيا وآسياأاستمرت الدول االستعمارية في السيطرة على أجزاء من حيث

 .سميت بـ "منظمة األمم المتحدة" دولية بعد الحرب العالمية الثانية
 

 .بعد الحرب العالمية الثانية  -      تأسست منظمة األمم المتحدة؟متى   س: 
 

ح هيئات تضم مجموعة من الدول تسعى إلى تحقيق أغراض ومصالهي  :المنظمات الدوليةس:  عرف 

 ل األعضاءالدو مشتركة، على نحو دائم، وتتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والذاتية المتميزة عن
 المجال الدولي.فيها، وذلك في 

 :الح طها مصتقتصر العضوية فيها على دول إقليم معين، أو منطقة جغرافية ترب المنظمة اإلقليمية
 منظمة االتحاد األفريقي. :مشتركة، مثل
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 أوالً: نشأة منظمة األمم المتحدة

 
 األمم المتحدة؟ منظمةنشأت كيف  س:

 طريق مشاورات  عن مريكية واالتحاد السوفييتي وبريطانياإثر توافق دول الحلفاء خاصة الواليات المتحدة األ
ي اتفق م، الذ1945ات كان أهمها مؤتمر سان فرانسيسكو في عام ررسمية مرت بعدد من المراحل والمؤتم

 .فيه على ميثاق المنظمة
 

 .( دولة51، وضم في ذلك الوقت )م،1945عام   -    ؟مؤتمر سان فرانسيسكومتى عقد  س:
 

 لمنظمة األمم المتحدة. الموقعة على الميثاق التأسيسيأذكر الدول العربية  عدد أو س:

 مصر والسعودية ولبنان وسوريا والعراق. 
 

 ؟الدائم م المتحدةماأل يقع مقر منظمةأين  س:

 في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية. 

 (السوفييتي وبريطانيا الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد) تمولها الدول األعضاءو. 
 

 ؟اللغات الرسمية في الهيئة العامة لألمم المتحدةس: ما 

 .العربية، واإلنجليزية، والفرنسية، واإلسبانية، والروسية، والصينية 
 

 
 ثانياً: أهداف منظمة األمم المتحدة

 
أهداف أهم  أذكر .يسيسلتحقيق عدد من األهداف التي وردت في ميثاقها التأ األمم المتحدة منظمةأنشئت  س: 

 : منظمة األمم المتحدة
منظمة للدوليين من اس: اذكر تدابير حفظ السلم واأل. )، ويتم ذلك باتخاذ التدابيرحفظ السلم واألمن الدوليين (1

 (:األمم المتحدة
 سباب التوتر والحيلولة دون نشوب منازعات.تدابير وقائية إلزالة أ(أ

 ن الدولي.لقانوطراف المتنازعة وفقاً لمبادىء العدل والمساواة واتدابير سلمية إليجاد تسوية بين األ (ب
 تدابير عقابية لمواجهة حاالت العدوان أو تهديد السلم الدولي. (ج

 ،انيةية واإلنسلثقافتدعيم التعاون الدولي والعالقات بين الدول في مختلف المجاالت االقتصادية واالجتماعية وا (2
 .حق الشعوب في تقرير مصيرهايق مبدأ عن طريق تحق تعزيز حقوق اإلنسانو (3
 

 
 ثالثاً: البنية التنظيمية لمنظمة األمم المتحدة

 
 :من أجهزة رئيسية، اذكرها لف منظمة األمم المتحدةأتتس: 
 الجمعية العامة (1
 مجلس األمن (2
 المجلس االقتصادي واالجتماعي (3
 محكمة العدل الدولية (4
 األمانة العامة (5
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 منظمة األمم المتحدة:يسية لالرئجهزة األفيما يلي شرح 

 
دول لاوتمثل فيها  مريكية،أ/نيويوركمدينة  ومقرها ،هي الهيئة الرئيسية لألمم المتحدة :الجمعية العامة: (1)

ً ة واحدة سنومرة العامة يعالجم تجتمع، ولكل دولة صوت واحدواألعضاء جميعها على نحو متساٍو،  دورة  في يا
جتماع الجمعية )س: اذكر األمور التي تناقش في ا. ثالثة أشهر، وتستمر (9شهر أيلول )اعتيادية تعقد في 

 العامة(:

 وتعتمد الميزانية،(  2        ي تدخل في اختصاص األمم المتحدة،القضايا والمسائل الت(   1
 من.وينتخب األعضاء غير الدائمين في مجلس األ(  4              ،األعضاء وتحدد حصص الدول(   3
 
 ،يعد أهم أجهزة منظمة األمم المتحدة :مجلس األمن :(2)

 متع بحق النقضمقاعد دائمة تشغلها الدول الدائمة العضوية التي تت (5: )منها، مقعداً  (15)من  ويتكون 
 (.نياالواليات المتحدة األمريكية، وفرنسا، وروسيا االتحادية، والصين، وبريطا)الفيتو وهي: 

 عضوية تشغل باالنتخاب من جمقاعد غير دائمة ال (10)و ً  نتين.سولمدة ، انب الجمعية العامة دوريا

  داالنعقا ة إلىوعالد يتولى رئيس المجلس، حيث بصورة دورية أو استثنائيةجلساته  مجلس األمنويعقد ،
 .الرئاسة بالتناوب بين الدول األعضاء كل شهروتكون 

 
 :الدولي اذكر أهم اختصاصات مجلس األمن س:

 ن والسلم الدوليين وحل النزاعات بالطرائق السلمية.ضبط األم (أ
 اتخاذ قرار بالقيام بعملية حربية بمساعدة الدول األعضاء. (ب
 األعضاء الدائمين. التوصية بتعيين األمين العام وقبول أعضاء جدد من غير (ج

 
 . )مهم(حق النقض )الفيتو(عرف  س: 

 ألمن.اه دولة أو أكثر يصدر عن مجلس انبهو حق الدول دائمة العضوية في رفض أي مشروع قرار تت 
 

لعضوية ادائمة  في إضعاف مصداقية األمم المتحدة بقيام الدول الكبرى النقض )الفيتو( أسهم حق   س:
ار يدين فشال أي قرفي إ الفيتو أمريكااستخدام  (مثال)أعِط  .يل أي قرار ال يتماشى مع مصالحهابتعط

 .م2008م، وقطاع غزة عام 2006ام الكيان اإلسرائيلي في حرب لبنان ع

 
 (114)ص ما رأيك في حق النقض )الفيتو(؟ وهل يتفق مع مبدأ المساواة بين الدول؟  س:

 على  العملو)أمريكا(  مثل ال يتفق مع مبدأ المساواة بين الدول، ألنه قائم على سيطرة الدول الكبرى
 .سيطرة على الدول الضعيفة وظلم وغير عدلالو ،مصالحها

 

 .م1955عام    :(114)صمتى أنضمت األردن لمنظمة األمم المتحدة   س: 

 ،م2014، م1982م، 1964في األعوام  .بصفتها عضواً غير دائم عضوية مجلس األمنتولت األردن س:  

 .م2014شهر كانون الثاني من العام في  .رئاسة مجلس األمن األردنتولت س:  
 

نها استقلت في أم بالرغم من 1955منظمة األمم المتحدة حتى عام  فسر: تأخر انضمام األردن إلى  س: 
 (115. )صم1946عام 

 .بسبب صعوبة األوضاع التي مرت بها األردن حتى نالت االستقالل 

 ية بعد االستقالل.لعدم االستقرار التام في األردن وحاجتها إلى تنظيم األوضاع الداخ 
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 :المجلس االقتصادي واالجتماعي  :(3) 

 وات،تشغل جميعأً باالنتخاب من الجمعية العامة، لمدة ثالث سن ( معقداً 54)المجلس من  يتكون 

 المطلقة. القرارات باألغلبيةوتؤخذ   -            .ولكل عضو صوت واحد 
 

 أهداف المجلس االقتصادي واالجتماعي:بي ن  س: 

 ت المتخصصة التابعة لهاتنسيق األنشطة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة والوكاال. 
 

 األساسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي: )اختصاصات( س: اذكر المهام
 .اع والثقافة والتعليم والصحةمباالقتصاد واالجتفي األمور المتعلقة  تقديم المقترحات (1
 .ومراعاتها وتقديم التوصيات في هذا المجال دعم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية (2
واللجان  االت،ديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في األمم المتحدة عن طريق: الوكتق (3

 المختلفة.
 

 اللجان والوالكات المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي:أذكر س: 

 .لجنة السكان والتنمية  .ولجنة حقوق المرأة  .واللجان االقتصادية 
 
 ،ولنداي في هاهالومقرها مدينة ، الجهاز القضائي الرئيسي لألمم المتحدة: هي وليةمحكمة العدل الد  :(4) 

 15)من  تتكونو ً  المهنية كفاءاتهم، ينتخبون من الجمعية العامة ومجلس األمن لخبراتهم القانونية و( قاضيا
 .( سنوات قابلة للتجديد9العالمية ونزاهتهم، لمدة )

 
 عدل الدولية:ال اختصاصات محكمةأهم اذكر   س: 

 ضية ة القبين الدول األعضاء أو غير األعضاء شريطة إحال حل النزاع، ويتمثل باالختصاص القضائي
لة على أمثكر )س: اذ. ويكون الحكم نهائياً ال استئناف فيهالمتنازع عليها على أطراف النزاع أنفسهم، 

وني ان الصهيالذي أقامة الكي يقرار ضد جدار الفصل العنصرأصدرت  :(قرارات محكمة العدل الدولية
 م.17/9/2012في فلسطين بتاريخ 

 بأن ه، عل: للمحكمة صالحية إبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليالمشورة القانونية ً ما

 رأيها غير ملزم.
 
مم ى فروع األبة إلبالنس الجهاز اإلداري والفني الذي يتولى األعمال اإلدارية كلها: هي : األمانة العامة(5)

 .(محكمة العدل الدولية)أجهزتها الرئيسة والفرعية جميعاً باستثناء و المتحدة

 تتكون من األمين العام وعدد من الموظفينو. 

  ة يالجمع عينهتُ  في األمم المتحدة، والمسؤول عن أدائها، والمتحدث باسمها. األمين العام أعلى موظفيعد
 .بناء على توصية مجلس األمن العامة

 
 أول من تولى منصب األمين العام لألمم المتحدة: س: 

  م.1946تريجفلي، نرويجي الجنسية، تولى منصب األمين العام لألمم المتحدة عام 

  م.1996-1992بطرس غالي، مصري الجنسية، تولى منصب األمين العام لألمم المتحدة بين عامي 
 متحدة في تحقيق السالم.وكان له دور في تقديم مقترحات لتحسين نهج األمم ال

 
 (116س: من الذي يشغل منصب األمين العام لألمم المتحدة حالياً، وما هي جنسيته؟ )ص

  م1/1/2017انطونيو غوتيريس، برتغالي الجنسية، تم تعيينه في 
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 المنظمات التابعة لألمم المتحدةاً: رابع

 :التابعة لألمم المتحدةالمنظمات  مهاماذكر    س:

 ون بين الدول.وتحقيق التعا( 3  وتعزيز حقوق اإلنسان،( 2   تحقيق أهداف التنمية في العالم،تعمل على  (1
 

 :مم المتحدةأللالتابعة  المنظماتأهم اذكر  س: 
 مهامها وأهدافها مقرها تاريخ اإلنشاء اسم المنظمة

منظمة األمم  (1
المتحدة للطفولة 

UNICEF 

 م1946
 

 .عدة اإلنسانية لألطفال واألمهاتتعنى بتقديم المسا  نيويورك/أمريكا

  الحد من انتشار الفقر وسوء التغذية والمرض
 والجهل.

منظمة العمل  (2
 ILOالدولية 

 تحسين أحوال العمل والعمال.  جنيف/سويسرا م1919

 .تحقيق العدالة االجتماعية 

 .حرية تكوين االتحادات العمالية 

منظمة األغذية  (3
والزراعة الدولية 

F.A.O 

 م1945
 

 تهدف إلى تعزيز التعاون الدولية.  ا/ايطالياروم

 .تحسين مستويات المعيشة والتغذية 

 ة.وتحسين التوزيع العادل للمواد والمساعدات الغذائي 

منظمة األمم  (4
المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة 

UNESCO 
 )اليونسكو(

 م1946
 
  

وم تشجيع التعاون بين الدول في ميادين التربية والعل  باريس
 ونشر العلم،   -   ثقافة،وال

 ،وتشجيع حرية التعبير،  -  وبناء مجتمعات المعرفة 

 ،والحفاظ على التراث اإلنساني العالمي 

 .واحترام التنوع الثقافي واللغوي بين شعوب العالم 

منظمة الصحة  (5
 WHOالعالمية 

 م1948

 

 تحقيق مستوى صحي مناسب لدى الشعوب،  جنيف/سويسرا

 رامج الالزمة لمكافحة األمراضوتقديم الخدمات والب 
 المعدية والسارية،

  وتحسين األحوال الصحية في المناطق المأهولة
 بالسكان.

المفوضية السامية  (6
لحقوق اإلنسان 

HR 

اإلشراف على أنشطة األمم المتحدة في مجال حقوق   جنيف/سويسرا  م1993
 اإلنسان،

 ،ومتابعة عمل منظمات األمم المتحدة 

 تحقيق وفرق العمل.ومتابعة بعثات ال 

 
  ويعد  م،2014منصب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان عام  تقلد األمير زيد بن رعدوقد

 أول عربي ومسلم يشغل هذا المنصب.

 أول عربي مسلم شغل منصب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان، وفي أي عام؟اذكر  س:

  م2014األمير زيد بن رعد، عام. 
 
يوجد كثير من الهيئات واألجهزة والوكاالت التابعة لألمم  التابعة لألمم المتحدة، إضافة إلى المنظمات :س

 :اذكرهاالمتحدة، 

 ينين )األنروا(،الوكالة الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسط  (2          مفوضية شؤون الالجئين، (1
 البنك الدولي. (3
 

 (117)ص منظمات التابعة لألمم المتحدة في األردن.ناقش: الدور الذي تقوم به ال

 .تعمل على رفع المستوى الصحي والتعليمي وتقديم معونات دولية للمحتاجين 
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 خامساً: إنجازات منظمة األمم المتحدة

نجحت هيئة األمم المتحدة في تحقيق كثير من اإلنجازات منذ تأسيسها إلى اآلن، والتي تتفق مع  س:
 تحدة:منظمة األمم المأهم اإلنجازات التي حققتها  اذكر. وجدت من أجلهاأهدافها التي 

لبيئة نسان، واوق اإلقضايا التنمية والتعاون الدولي، وحق، )زيادة الوعي العالمي ببعض القضايا المهمة (1

 .(والتصحر والجفاف

 .الصومالو ،رياسو ،العراق ،البوسنة والهرسكفلسطين، ك ،مساعدة الالجئين في أنحاء متفرقة من العالم (2

لمجاعات مناطق اكالفيضانات والزالزل و ،تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية (3

 كالصومال وجنوب السودان.

 .كما حدث في تونس والجزائر ،مساندة العديد من حركات التحرر في العالم (4
 

اذكر ، الوعي العالمي ببعض القضايا المهمةزيادة من اإلنجازات التي حققتها منظمة األمم المتحدة؛  س:
 :التي اهتمت بها منظمة األمم المتحدة أهم القضايا

 قضايا التنمية والتعاون الدولي، (1

 وقضايا حقوق اإلنسان، (2

 م،1948وإصدارها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام  (3

 ومعاهدة حظر انتشار األسلحة النووية، (4

 وتآكل الشواطىء، وقضايا البيئة والتصحر والجفاف (5

 والضغط على الموارد الطبيعية، (6

 وارتفاع درجة حرارة األرض، (7

واجهتها مد من ب، واستحالة معالجتها على أساس محلي أو إقليمي، بل ال القضايا البيئيةالوعي بعالمية و (8

 .على أساس عالمي
 

 (:أعِط أمثلة، )حاء متفرقة من العالممساعدة الالجئين في أنمن اإلنجازات التي حققتها منظمة األمم المتحدة؛  س:

 الجئين فلسطين، البوسنة والهرسك، العراق، سوريا، والصومال، (1

 ،وروباأإنقاذ آالف المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى سواحل إضافة إلى  (2

ن مناطق مباً ضل أو هربحثاً عن حياة أف الهجرات من دول أمريكا الالتينية إلى قارة أمريكا الشماليةو (3
 النزاع وعدم االستقرار.

 

مساندة العديد من حركات التحرر في العالم، أذكر من اإلنجازات التي حققتها منظمة األمم المتحدة؛  س:
 حركات التحرر التي ساندتها منظمة األمم المتحدة:

 كما حدث في تونس والجزائر، (1

 ،التخفيف من حدة بعض النزاعاتواإلسهام في  (2

 ،رسال قوات لحفظ السالمإو (3

 وسنة.في بعض دول العالم، مثل: أريتيريا وهاييتي ولبنان والب الفصل بين األطراف المتنازعةو (4
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أخفقت في حل كثير من النزاعات بالرغم من الدور الفعال لألمم المتحدة في مختلف المجاالت إال أنها  س:
 :أذكر أسباب ذلك، والحروب في العالم

 (4من الوحدة 1جـ من أسئلة الفصل/5)صاألمم المتحدة في حل بعض القضايا العالمية:  إخفاقاب بين أسب أو

 على حساب بقية األجهزة والفروع األخرى. س األمنلالسلطات والصالحيات في يد مج تركز (1

ات قراريع الضد مشار األمم المتحدة الذي تستخدمه (الفيتو)امتالك القوى الكبرى في العالم حق النقض  (2
 ا يجعلها تتحكم في قرارات األمم المتحدة.مم ؛التي ال تتماشى مع مصالحها

لفة، لمختا، وأنشطتها كثرة األجهزة والمنظمات التابعة لها، وتضخم الهيكل التنظيمي لألمم المتحدة (3
 ة التيلمنظماالتفاق على نظام جديد لتمويل أنشطة ا با يتطلمم ؛تضخم نفقات قوات الطوارىء الدوليةو

 تعاني من أزمة مالية مستمرة.
 

 (118)ص الم:اقترح حلوالً لزيادة فاعلية األمم المتحدة للقيام بدور أكثر إيجابية في الع   س:
 إلغاء قرار حق النقض الفيتو. (1
 حددة.مالترشيد أو التقليل من النفقات عن طريق اختصار األجهزة والمنظمات وتركيزها في أجهزة  (2
 

 الوحدة الرابعة أسئلة الفصل األول من
 : عرف ما يأتي:1س

 ة، علىهيئات تضم مجموعة من الدول تسعى إلى تحقيق أغراض ومصالح مشتركهي  :المنظمة الدولية 
ي ا، وذلك فء فيهنحو دائم، وتتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والذاتية المتميزة عن الدول األعضا

 .المجال الدولي

 )أكثر  اه دولة أونالدول دائمة العضوية في رفض أي مشروع قرار تتبهو حق : حق النقض )الفيتو
 يصدر عن مجلس األمن

 عمل م، مقرها جنيف/سويسرا، مهامها تحسين أحوال ال1919تأسست عام  :منظمة العمل الدولية

 والعمال، وتحقيق العدالة االجتماعية، وحرية تكوين االتحادات العمالية.

 لمتحدة للتربية والعلوم الثقافية هي منظمة األمم ا :اليونسكوUNESCO ومقرها 1945، تأسست عام ،
اء لعلم، وبننشر اوباريس/فرنسا، مهامها: تشجيع التعاون بين الدول في ميادين التربية والعلوم والثقافة، 

نوع م التمجتمعات المعرفة، وتشجيع حرية التعبير، والحفاظ على التراث اإلنساني العالمي، واحترا
 افي واللغوي بين شعوب العالم.الثق

 

 : تحدث عن منظمة األمم المتحدة من حيث:2س

انيا، عن وبريط إثر توافق دول الحلفاء خاصة الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي :نشأتها (أ
 ي عامطريق مشاورات رسمية مرت بعدد من المراحل والمؤتمرات كان أهمها مؤتمر سان فرانسيسكو ف

 .م، الذي اتفق فيه على ميثاق المنظمة1945

ب زالة أسباوقائية إل تدابيرأ(  ، ويتم ذلك باتخاذ التدابير اآلتية:حفظ السلم واألمن الدوليين( 1: أهدافها (ب
فقاً ازعة وتدابير سلمية إليجاد تسوية بين األطراف المتنب(  التوتر والحيلولة دون نشوب منازعات.

د السلم و تهديأتدابير عقابية لمواجهة حاالت العدوان جـ(  لقانون الدولي.لمبادىء العدل والمساواة وا
ة االجتماعيوتدعيم التعاون الدولي والعالقات بين الدول في مختلف المجاالت االقتصادية ( 2 الدولي.

 .صيرهاعن طريق تحقيق مبدأ حق الشعوب في تقرير م تعزيز حقوق اإلنسان، ووالثقافية واإلنسانية
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  : وضح اختصاصات كل من األجهزة اآلتية:3س

 مد الميزانية،وتعت( 2 القضايا والمسائل التي تدخل في اختصاص األمم المتحدة،( 1   :الجمعية العامة 
 وينتخب األعضاء غير الدائمين في مجلس األمن.( 4   ،وتحدد حصص الدول األعضاء( 3

 اتخاذ قرار ( 2 وحل النزاعات بالطرائق السلمية. ضبط األمن والسلم الدوليين( 1 :مجلس األمن الدولي
عضاء جدد من أالتوصية بتعيين األمين العام وقبول ( 3 بالقيام بعملية حربية بمساعدة الدول األعضاء.

 غير األعضاء الدائمين.

 ة فاالجتماع والثقا( تقديم المقترحات في األمور المتعلقة باالقتصاد و1 :المجلس االقتصادي واالجتماعي
توصيات في ( دعم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتها وتقديم ال2والتعليم والصحة. 

: ة عن طريق( تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في األمم المتحد3هذا المجال. 
 الوكاالت، واللجان المختلفة.

 
 الجمعية العامة بناء على توصية مجلس األمن. تعينه   -    :ةبين كيف يعين األمين العام لألمم المتحد :4س

 
 : بين أسباب ما يأتي:5س
 م.1945انهيار عصبة األمم في عام  (أ

 ،بسبب فشلها في منع وقوع الحرب العالمية الثانية (1
 .وعدم انضمام بعض الدول الكبرى لها كالواليات المتحدة األمريكة (2
 ،وانسحاب دول أخرى كألمانيا وإيطاليا (3
ي فمارية حيث استمرت الدول االستع، إضافة لقصور ميثاقها في إلزام الدول بالمبادىء الواردة فيه (4

ثانية ية الا استدعى تأسيس منظمة دولية بعد الحرب العالممالسيطرة على أجزاء من أفريقيا وآسيا، م
 جديدة سميت بـ "منظمة األمم المتحدة".

 
 إنشاء منظمة الصحة العالمية. (ب

 مستوى صحي مناسب لدى الشعوب،تحقيق  (1
 وتقديم الخدمات والبرامج الالزمة لمكافحة األمراض المعدية والسارية، (2
 وتحسين األحوال الصحية في المناطق المأهولة بالسكان. (3

 
 إخفاق األمم المتحدة في حل بعض القضايا العالمية: جـ(

 جهزة والفروع األخرى.السلطات والصالحيات في يد مجلس األمن على حساب بقية األ تركز (1
 تتماشى لتي الامتالك القوى الكبرى في العالم حق النقض )الفيتو( الذي تستخدمه ضد مشاريع القرارات ا (2

 مع مصالحها؛ ما يجعلها تتحكم في قرارات األمم المتحدة.
لفة، تالمخ تضخم الهيكل التنظيمي لألمم المتحدة، وكثرة األجهزة والمنظمات التابعة لها، وأنشطتها (3

التي  منظمةوتضخم نفقات قوات الطوارىء الدولية؛ ما يتطلب االتفاق على نظام جديد لتمويل أنشطة ال
 تعاني من أزمة مالية مستمرة.
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 الفصل الثاني: منظمات اقتصادية دولية

وز االتحاد وبر أدى انهيار االتحاد السوفييتي وما انبثق عنه من تفرد الواليات المتحدة األمريكية بالعالم س:
 :ذلك لىع ترتب ماذاوضح   .إحداث تغيرات في االقتصاد العالمياألوروبي على الساحة الدولية إلى 

 ،ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد 

  ،ريكس.: منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة الب)أعِط أمثلة(وتكتالت ومنظمات اقتصادية عالمية 

 
 فسر: ظهور تكتل اقتصادي عالمي جديد. س:

 .انهيار االتحاد السوفييتي  تفرد الواليات المتحدة األمريكية بالعالم 

 .وبروز االتحاد األوروبي على الساحة الدولية 
 

 أهم التكتالت والمنظمات االقتصادية العالمية الجديدة. س:
 منظمة شنغهاي للتعاون،              ب(  منظمة البريكس.  (أ

 

 أوالً: منظمة شنغهاي للتعاون
 

م في موسكو، سميت بهذا االسم 2001: هي منظمة دولية، تأسست عام ف منظمة شنغهاي للتعاونعر   س:

نسبة إلى مدينة شنغهاي الصينية، وتضم: الصين، وروسيا، وعدد من جمهوريات آسيا الوسطى 
، بكستان، أوزاإلسالمية التي كانت جزءاً من االتحاد السوفييتي سابقاً، وهي: كازاخستان، قيرغيزستان

 طاجيكستان.
 

 أعِط سبب: سميت منظمة شنغهاي للتعاون بهذا االسم.   س:

 .نسبة إلى مدينة شنغهاي الصينية، حيث انطلقت منها فكرة إنشاء المنظمة 
 

 تضم منظمة شنغهاي للتعاون عدداً من الدول، اذكرها:  س: 

 يتي لسوفيااً من االتحاد الصين، وروسيا، وعدد من جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية التي كانت جزء
 سابقاً، وهي: كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان.

 
 هما.يد جهودأعِط سبب: تأتي منظمة شنغهاي للتعاون في إطار التنسيق بين روسيا والصين لتوح س: 

 .وذلك للحد من النفوذ االقتصادي األمريكي والغربي على مناطق نفوذهما في آسيا الوسطى 
 

 (120)ص بي ن أهداف منظمة شنغهاي للتعاون.   س:

حاد تعزيز الثقة واالستقرار في المناطق الحدودية بين الصين وروسيا وعدد من جمهوريات االت (1

 السوفييتي السابق.

 محاولة الوصول إلى نظام اقتصادي عالمي جديد. (2

المية طى اإلسهوريات آسيا الوس)الصين، روسيا، عدد من جم. دول المنظمةإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين  (3

 ن(.جيكستاالتي كانت جزءاً من االتحاد السوفييتي سابقاً، وهي: كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، طا

 إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والموارد المائية. (4

 إنشاء مصرف مشترك سعياً إلصدار عمله موحدة في المستقبل. (5

 رهاب.تجارة المخدرات ومواجهة حركات االنفصال والتطرف الديني والعرقي واإلمحاربة الجريمة و (6
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 (4الوحدة  2ـ من أسئلة الفصل ج/2س) .دخول الدول التي استقلت عن االتحاد السوفييتي سابقاً في منظمة شنغهايفسر:   س:

 بسبب إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الدول األعضاء في منظمة شنغهاي. (1
 الثقة واالستقرار وإبعاد النفوذ األمريكي والغربي عن آسيا الوسطى. تعزيزو (2
 

 .طريق الحرير االقتصاديفسر: دعمت منظمة شنغهاي للتعاون فكرة الصين بإحياء   س: 

 .وذلك لتطوير التعاون االقتصادي اإلقليمي 
 

ف طريق الحرير العظيم س:  وكان يتكون  بل الميالد،عام ق 3000: يرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى عر 
ن يربط يث كامن مجموعة من الطرق البرية والبحرية المترابطة تسلكها السفن والقوافل بهدف التجارة ح

 بين الصين والجزء الجنوبي والغربي آلسيا الوسطى والهند.
 

 (4الوحدة  2ب من أسئلة الفصل /2)سس: أعِط سبب: تسمية طريق الحرير بهذا االسم. 

 ر كان أبرز سلعة تصدر عبر هذا الطريق.ألن الحري 
 

ً )ص س: تتبع مسير خط طريق الحرير مع ذكر (، 121من خالل دراستك لخريطة طريق الحرير قديما
، أوروبا -روسياومنغوليا، كراخستان،  - :  )الصين، آسيا الوسطى والغربيةأسماء الدول التي يمر فيها

 الشرقية والوسطى(.
 

ً (: على خارط121نشاط )ص  .ة العالم المعاصر قارن بين مسار طريق الحرير قديماً وحديثا

 .يمر عبر سوريا، ومصر، وشمال أفريقيا الجزائر تونس المغرب 

 .أو عبر العراق وتركيا إلى البحر األبيض المتوسط 
 

 اون.للتعهاي ي منظمة شنغاالتحاد البنكي ف  -   س:  بي ن أبرز الهيئات التي أنشأتها منظمة شنغهاي للتعاون:
 

 س: بي ن أهداف االتحاد البنكي في منظمة شنغهاي للتعاون:

 .تشجيع العالقات االقتصادية بين الدول األعضاء في المنظمة 
 

 (4الوحدة  2من أسئلة الفصل  3)سس: بي ن مهام االتحاد البنكي في منظمة شنغهاي للتعاون. 
 صالت،تمويل المشاريع الهادفة إلى بناء البنى التحتية للموا (1
 وإنتاج المعدات واألجهزة المتطورة، (2
 وتنفيذ المشاريع ذات األهمية االجتماعية في الدول األعضاء في المنظمة، (3
 وتقديم القروض المالية. (4
 

 س: أعِط سبب: تزايد االهتمام الدولي بمنظمة شنغهاي للتعاون.
 ،لصينلدولي، هما: روسيا واألنها تضم في عضويتها دولتين من الدول دائمة العضوية في مجلس األمن ا (1

 لهما. اإلمكانات العسكرية واالقتصاديةإضافة إلى  (2
 

 ثانياً: منظمة البريكس

ف منظمة بريكس س: تشجيع التعاون  بهدفم في روسيا، 2009: هي منظمة دولية، تأسست عام عر 
الصين،  هند،، وتضم خمس دول )البرازيل، روسيا، الالتجاري والسياسي والثقافي بين الدول األعضاء

ل لى من أسماء الدووهو اختصار للحروف األو BRICSجنوب أفريقيا( أطلق عليها اسم "بريكس" 
 الخمس المؤسسة للمنظمة.
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 :سمي هذه الدول(، 122)ص من خالل دراستك لخريطة الدول األعضاء في منظمة بريكس  س: 

 )البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا( 
 

 . BRICSاسم "بريكس"  على منظمة البريكس؛أطلق سبب:  س:  أعطِ 

 الهند،  )البرازيل، روسيا، للمنظمة، وهي: اختصار للحروف األولى من أسماء الدول الخمس المؤسسة
 الصين، جنوب أفريقيا(.

 
 تميزت الدول األعضاء في منظمة البريكس بأنها: س:

 تقريباً، ربع مساحة العالم لصين، جنوب أفريقيا()البرازيل، روسيا، الهند، اهذه الدول  تشكل مساحة (1
 وتعد من أغنى اقتصاديات دول العالم حالياً، (3 ،نصف عدد سكان العالمو (2
 تجذب نصف االستثمارات العالمية إليها. (5 تمتلك أكبر االسواق العالمية، (4
 

 عد دول بريكس من أغنى اقتصاديات دول العالم حالياً.ت   س: 
 لعالمية إليها.اباإلضافة إلى أنها تجذب نصف االستثمارات (  2    سواق العالمية،ألنها تمتلك أكبر األ (1
 

 اذكر أهداف منظمة بريكس: س: 

 (.نوب أفريقيالصين، ج)البرازيل، روسيا، الهند، ا ياسي والثقافي بين الدول األعضاءتشجيع التعاون التجاري والس (1
 بينها. راالستثمامما يسهل التبادل التجاري و دول المجموعة متعددة المستويات بين إيجاد منظومة تعاون نقدية (2
 .الحد من هيمنة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي (3
 

 س: من إنجازات منظمة بريكس:

  مقره في مدينة شنغهاي الصينيةم، )مصرف إنمائي(، و2014تأسيس بنك التنمية الجديد عام. 

 
 سته منظمة بريكس في شنغهاي الصينية.بي ن مهام بنك التنمية الجديد الذي أس س:
 (4الوحدة  2أ من أسئلة الفصل/2)سفسر: تاسيس مصرف إنمائي لمنظمة البريكس:  أو

 استثمار مشاريع البنية التحيتة في الدول النامية، (1

 وتنمية مشروعات البنية التحيتة والتنمية المستدامة في الدول األعضاء وتمويلها، (2
 

 ك التنمية الجديد.أعِط سبب إنشاء بن  س: 

 .رغبة دول بريكس في إصالح النظام المالي واالقتصادي العالمي 
 

 :أذكر هذه التحدياتتنوعت القضايا التي تتناولها اجتماعات بريكس وتعددت لتشمل التحديات الدولية،   س:

 اإلرهاب الدولي (1
 تغير المناخ (2

 الغذاء (3
 أمن الطاقة (4

 مشكالت التنمية (5
 يةاألزمة المالية العالم (6

 
 :اذكرهاو  أ أعِط أمثله  أنشئت منتديات اقتصادية تهتم بتعزيز االقتصاد العالمي وتطويره،  س: 

 ثل: ممع الدول المتطورة،  الدول الصناعية الكبرى وتضمم، 1999: أنشئت عام مجموعة العشرين

حدة يات المتالوالودية، االرجنتين، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعو
 .األمريكية، واالتحاد األوروبي
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 :مجموعة العشرين س:  اذكر أهداف منتدي

 مناقشة الموضوعات الرئيسة التي تهم االقتصاد العالمي، (1
 تحسين النظام المالي، (3 إصالح المؤسسات المالية الدولية، (2
 تطوير آليات فرص العمل، (5 دعم النمو االقتصادي العالمي، (4
 فعيل مبادرات التجارة الحرة.ت (6
 

 إجابات أسئلة الفصل الثاني الوحدة الرابعة
 
 : عرف ما يأتي:1س

 ن الطرق عام قبل الميالد، يتكون من مجموعة م 3000يرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى : طريق الحرير
جنوبي لجزء البين الصين واالبرية والبحرية المترابطة تسلكها السفن والقوافل بهدف التجارة حيث كان يربط 

 والغربي آلسيا الوسطى والهند.

 ي والثقافي م في روسيا، بهدف تشجيع التعاون التجاري والسياس2009هي منظمة دولية، تأسست عام : البريكس
 ها اسمبين الدول األعضاء، وتضم خمس دول )البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا( أطلق علي

 وهو اختصار للحروف األولى من أسماء الدول الخمس المؤسسة. BRICS"بريكس" 

 إلى مدينة  م في موسكو، سميت بهذا االسم نسبة2001هي منظمة دولية، تأسست عام : منظمة شنغهاي للتعاون
ن زءاً مجشنغهاي الصينية، وتضم: الصين، وروسيا، وعدد من جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية التي كانت 

 سوفييتي سابقاً، وهي: كازاخستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستاناالتحاد ال

 الرجنتين، ام، وتضم الدول الصناعية الكبرى مع الدول المتطورة، مثل: 1999: أنشئت عام مجموعة العشرين

ية، مريكدة األوالبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والواليات المتح
 واالتحاد األوروبي

 
 : فسر ما يأتي:2س

 تأسيس مصرف إنمائي لمنظمة البريكس: (أ

 الستثمار مشاريع البنية التحيتة في الدول النامية، (1
 وتنمية مشروعات البنية التحيتة والتنمية المستدامة في الدول األعضاء وتمويلها. (2
 
 تسمية طريق الحرير بهذا االسم: (ب

 صدر عبر هذا الطريق.ألن الحرير كان أبرز سلعة ت 
 

: جمهوريات آسيا الوسطى الدول) سابقاً في منظمة شنغهاي. الدول التي استقلت عن االتحاد السوفييتيدخول  جـ(

، بكستاناإلسالمية التي كانت جزءاً من االتحاد السوفييتي سابقاً، وهي: كازاخستان، قيرغيزستان، أوز
 طاجيكستان(

 ة بين الدول األعضاء في منظمة شنغهاي.بسبب إنشاء منطقة للتجارة الحر (1
 وتعزيز الثقة واالستقرار وإبعاد النفوذ األمريكي والغربي عن آسيا الوسطى. (2
 

 بي ن مهام االتحاد البنكي في منظمة شنغهاي للتعاون.    س:
 تمويل المشاريع الهادفة إلى بناء البنى التحتية للمواصالت، (1
 وإنتاج المعدات واألجهزة المتطورة، (2
 وتنفيذ المشاريع ذات األهمية االجتماعية في الدول األعضاء في المنظمة، (3
 وتقديم القروض المالية. (4
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 : أكمل الجدول اآلتي بالمعلومات المناسبة:4س

سنة  المنظمة
 التأسيس

 الدول األعضاء األهداف

تعزيز الثقة واالستقرار في المناطق  (1 م2001 منظمة شنغهاي
يا وعدد الحدودية بين الصين وروس

من جمهوريات االتحاد السوفييتي 
 السابق.

محاولة الوصول إلى نظام  (2
 اقتصادي عالمي جديد.

إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين  (3
 .دول المنظمة

إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات  (4
 النفط والغاز والموارد المائية.

إنشاء مصرف مشترك سعياً  (5
 إلصدار عمله موحدة في المستقبل.

جريمة وتجارة المخدرات محاربة ال (6
ومواجهة حركات االنفصال 

والتطرف الديني والعرقي 
 واإلرهاب.

 

  الصين، وروسيا، وعدد من
جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية 

التي كانت جزءاً من االتحاد 
السوفييتي سابقاً، وهي: كازاخستان، 

قيرغيزستان، أوزبكستان، 
 .طاجيكستان

لتعاون التجاري والسياسي تشجيع ا (1 م2009 منظمة البريكس
 والثقافي بين الدول األعضاء.

إيجاد منظومة تعاون نقدية متعددة  (2
المستويات بين دول المجموعة مما 
يسهل التبادل التجاري واالستثمار 

 بينها.

الحد من هيمنة صندوق النقد  (3
 الدولي، والبنك الدولي.

 

  ،البرازيل، روسيا، الهند، الصين
 .جنوب أفريقيا
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 لفصل الثالث: منظمة التعاون اإلسالميا

 
 لحاضر.ابي ن المراحل التي مرت بها منظمة التعاون اإلسالمي منذ تأسيسها وحتى وقتنا   س: 

  م وكانت تسمى )منظمة المؤتمر اإلسالمي(.2011 -م 1969المرحلة األولى: من 

 إلسالمي(.ا إلى )منظمة التعاون احيث تقرر تغيير اسمهحتى وقتنا الحاضر  -م 2011ة: من المرحلة الثاني 

 

 (125ص) ؟منظمة التعاون اإلسالميإلى  منظمة المؤتمر اإلسالميما هي مبررات تغير اسم   س: 

  ت.في جميع المجاال التعاون والتحالف بين الدول اإلسالميةلتحقيق أهداف هذه المنظمة وهو 
 

 أوالً: نشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي
 

التي  إلنشاء تكتل إسالمي لتنسيق جهود الدول اإلسالمية في التصدي للتحدياتدة وجدت محاوالت ع س:
 :تتبع نشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي تواجهها،

إثر  م6419إلنشاء منظمة تجمع الدول اإلسالمية في عام حديثة  أول دعوةوكانت عقدت مؤتمرات عدة  (1

 ،الدول والحركات اإلسالميةممثلي ضم عدداً من  مدينة مقديشو في الصومالفي  لقاء
تمر ة المؤمنظمالتي تنادي بالتضامن والوحدة إلى أن تمخض عنها قيام  توالت بعد ذلك المؤتمراتوقد  (2

 .اإلسالمي
 

 بي ن السبب الرئيسي لتأسيس منظمة التعاون اإلسالمي. س:

 (126بين موقف الدول اإلسالمية من حادثة حرق المسجد األقصى. )ص أو

 (4الوحدة  3أ من أسئلة ف/4)س   م.1969لـ عقد مؤتمر الرباط عام  أعِط سبب أو

عالم في أرجاء ال غضب المسلمينم 1969على أيدي الصهاينة عام  أثارت جريمة حرق المسجد االقصى (1

 كله،
 ء، والنظرالعتدالتدارس هذا ا إلنشاء منظمة المؤتمر اإلسالميللدول اإلسالمية  مما شكل دافعاً مباشراً  (2

 فية حماية المقدسات اإلسالمية،في كي
عقد ى دية إلبن طالل، والملك فيصل بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعوحيث دعا الملك الحسين  (3

ملوك  اجتمع، فلحماية المقدسات اإلسالميةلدعم القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم  مؤتمر إسالمي

مناقشة لم 1969باط، عاصمة المملكة المغربية في عام دولة إسالمية في الر 25ورؤساء وممثلون من 

 هذه القضايا.
 

كان موجهاً أساساً لبحث حادثة احراق المسجد األقصى، إال أن البيان  المؤتمر اإلسالميبالرغم من أن  س:
 : قادة العالم اإلسالمي بيانأكد ..، اذكر نص  الذي أصدره قادة العالم اإلسالمي

 ذي أصدره قادة العالم اإلسالمي.أذكر نص البيان ال أو

 م:1969أهداف عقد المؤتمر اإلسالمي في الرباط عام  أو

 ،توثيق الروابط األخوية والروحية بين شعوبهمأكد حرصهم على  (1
 ،عزمهم على توحيد جهودهم لحفظ السلم الدوليو (2
 مي،ن اإلسالانطالقاً من تعاليم الدي التعاون في المجاالت االقتصادية والثقافية والروحيةو (3
 

 أين تقرر أن يكون مقر منظمة المؤتمر اإلسالمي؟   س:

  ً ر مدينة القدلمنظمة المؤتمر اإلسالمي  مدينة جدة/السعودية مقراً مؤقتا لدائم ن المقر اس لتكوإلى أن تُحرَّ
 .لألمانة العامة
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ف منظمة التعاون اإلسالمي س:  م حيث 1969لى: عام : هي منظمة مرت بمراحلتين منذ تأسيسها، األوعر 

ن اإلسالمي، تقرر تغيير اسمها إلى منظمة التعاو 2011سميت منظمة المؤتمر اإلسالمي، والثانية: عام 

ء في دولة إسالمية، تهدف إلى دعم التعاون بين الدول األعضا 25ضمت ملوك ورؤساء وممثلون من 

 ة التفرقةمحاربمن والسلم الدوليين، والمجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية، ودعم األ
 العنصرية، والسعي من أجل تحرير األماكن المقدسة في فلسطين.

 

 ثانياً: أهدافة منظمة التعاون اإلسالمي
 

 سعت منظمة التعاون اإلسالمي إلى تحقيق مجموعة من األهداف، اذكرها: س:
 (4الوحدة  3لفصلمن أسئلة ا 3)سوضح أهم أهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي.  أو

 ية.دعم التعاون بين الدول األعضاء في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلم (1

 دعم األمن والسلم الدوليين القائمين على العدل. (2
 محاربة التفرقة العنصرية والقضاء على االستعمار في صوره جميعها. (3
ي لسطينالحفاظ على سالمتها، ودعم الشعب الفالسعي من أجل تحرير األماكن المقدسة في فلسطين، و (4

 ومساعدته على تحرير أرضه واسترجاع حقوقه المشروعه.
 

 ً  ثالثاً: إنجازات منظمة التعاون اإلسالمي إقليمياً ودوليا
 

كان لمنظمة التعاون اإلسالمي إنجازات عدة في المجاالت المختلفة انسجمت مع األهداف التي أنشئت  س:
 :أهم انجازات منظمة التعاون اإلسالمياذكر من أجلها، 

 .م1974إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي عام  (1

 قدس.دعم كفاح الشعوب اإلسالمية للمحافظة على استقاللها وحقوقها الوطنية، فأنشأت صندوق ال (2

 .م1975إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية عام  (3

إصدار وولية قد الملتقيات اإلقليمية والدعن طريق ع تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات واألديان (4

 المؤلفات العلمية.

 ط/المغرب.، ومقرها الربام1981إنشاء المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )أسيسكو( عام  (5

ي فسلمين مشكلة الم (أعِط أمثلهاإلسهام في حل بعض المشكالت التي تواجه المسلمين في العالم. ) (6

كم ح الحت أن توفق بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو الوطنية، وذلك لمن، حيث استطاعالفلبين

 م.1966الذاتي إلقليم مسلمي جنوب الفلبين، حيث وقعت معاهدة سالم بين الطرفين عام 
 

ف صندوق التضامن اإلسالمي: س: م لتقديم 1974هو صندوق أنشأته منظمة التعاون اإلسالمي عام  عر 

 في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية والحروب. المساعدات اإلنسانية
 

 .م1974أعِط سبب: أنشئت منظمة التعاون اإلسالمي؛ صندوق التضامن اإلسالمي عام   س: 

 .لتقديم المساعدات اإلنسانية في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية والحروب 
 

دمها صندوق التضامن اإلسالمي في المناطق المنكوبة اذكر أمثله على المساعدات اإلنسانية التي يق س:
 جراء الكوارث الطبيعية والحروب:

 بناء وحدات سكنية لضحايا الزالزل في جزيرة سومطرة في إندونيسيا، (1
 ومساعدة الالجئين في البوسنة والهرسك والصومال، (2
 وتقديم المعونات المادية للجاليات اإلسالمية في شتى أنحاء العالم. (3
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قفت منظمة التعاون اإلسالمي بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل الصهيوني، فأنشأت و س:

 (4الوحدة  3ب من أسئلة ف/4)س: أو )أعِط سبب(: أذكر أهداف الصندوقصندوق القدس، 

 جمع األموال لدعم كفاح أهل القدس والمناطق المحتلة، (1

 مسيحية في فلسطين وترميمها،والمحافظة على األماكن المقدسة اإلسالمية وال (2

 ومقاومة سياسة التهويد التي تتبعهما سلطات االحتالل في مدينة القدس، (3

 والمحافظة على الطابع العربي واإلسالمي للمدينة القدس. (4
 

أذكر أهداف البنك اإلسالمي ، م1975أنشئت منظمة التعاون اإلسالمي؛ البنك اإلسالمي للتنمية عام  س:

 :للتنيمة

 لدعم االقتصادي للدول األعضاء عن طريق القروض:تقديم ا 

 ،إلقامة المشاريع التنموية 

 .وتحسين أحوال المجتمعات اإلسالمية فيها 
 

 .م1981أنشئت منظمة التعاون اإلسالمي؛ المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )أسيسكو( عام  س:

ف منظمة أسيسكو ون ظمة التعاتها منالعلوم والثقافة )أسيسكو(، أنشأهي المنظمة اإلسالمية للتربية و :عر 

ات استراتيجيم، مقرها الرباط/المغرب، وتُعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافة و1981اإلسالمي عام 

 تطبيقها وتنفيذها.
 

 (4حدة الو 3من أسئلة الفصل  2)سبي ن أهم مشاريع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )أسيسكو(:  س:

جـ /4)س ،إلسالميةقافة انشر المعرفة والث( بهدف أعِط سبب) إنشاء المراكز الثقافية والجامعات اإلسالمية (1

معة اإلسالمية والجا ( 2  ،م1986( الجامعة اإلسالمية في النيجر عام 1: )أعِط أمثلة( (4الوحدة  3من أسئلة ف

 م.1988في أوغندا عام 

ة أفريقية لغ 17ْت كُتِبِ ها وإدراجها بوصفها مادة رئيسية في برامج التعليم، وونشر االهتمام باللغة العربية (2

 بالحرف العربي، وأنشئت مدارس لتعليمها في مناطق مختلفه من السودان وباكستان.

ي مدينة ، فم1980إنشاء مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية )أرسيكا( عام  (3

ث ية والتراحماية التراث اإلسالمي والمعالم التاريخية اإلسالمبهدف  )أعِط سبب(اسطنبول/تركيا، 

 (4الوحدة  3د من أسئلة ف/4)س .الفكري والتاريخي

 عن طريق مجمع الفقه اإلسالمي في مدينة جدة/السعودية. تفعيل الدراسات اإلسالمية (4
 

ف أرسيكا س: م، وهو أحد 1980شاء عام : هو مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية، أنعر 

لى حماية هدف إمشاريع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )أسيسكو(، مقره اسطنبول/تركيا، ي
 التراث اإلسالمي والمعالم التاريخية اإلسالمية والتراث الفكري والتاريخي.

 
 ة )أرسيكا(:س:   اذكر أهم إنجازات مركز أبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمي

 إنشاء مكتبة تحوي كتباً ومخطوطات وخرائط إسالمية نادرة، (1

 ونشر كتب وأبحاث ونشرات إعالمية حول التراث والمعالم اإلسالمية، (2

 وترجمة القرآن الكريم لمختلف اللغات. (3
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 من انجازات منظمة التعاون اإلسالمي، اإلسهام في حل بعض المشكالت التي تواجه المسلمين في س:

 :أعِط أمثله على جهود منظمة التعاون اإلسالمي في حل مشكالتعالم.  ال

 ،يةالوطن استطاعت أن توفق بين حكومة الفلبين وجبهة تحرير مورو، حيث مشكلة المسلمين في الفلبين (1

 ،منح الحكم الذاتي إلقليم مسلمي جنوب الفلبين (2

 .م1996وقعت معاهدة سالم بين الطرفين عام حيث  (3
 
 قت أخفأنها  ؛ إالمنظمة التعاون اإلسالمي حققت كثيراً من اإلنجازات في الميادين المختلفة بالرغم من أن

 .في الميدان السياسي
 

 (4الوحدة  3أسئلة الفصل  هـ من/4س)ة. س:   إخفاق منظمة المؤتمر اإلسالمي )منظمة التعاون اإلسالمي( في الناحية السياسي

  لمنظمة لمبدأ اإللزام في قراراتهاافتقار ايمكن إرجاع هذا اإلخفاق إلى. 
  ات المقدسوبما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي من ممارسات تجاه الشعب الفلسطيني أخفقت فيما يتعلق

 .اإلسالمية والمسيحية في فلسطين
 

 (128)ص ناقش: اسهمت منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز لغة الحوار بين الحضارات واألديان.

 ت إحالل السالم والتوفيق بين األطراف المتنازعه.من خالل محاوال 

 
 

 إجابات أسئلة الفصل الثالث الوحدة الرابعة
 

 : عرف ما يأتي:1س

 :م المساعدات م لتقدي1974هو صندوق أنشأته منظمة التعاون اإلسالمي عام  صندوق التضامن اإلسالمي

  باإلنسانية في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية والحرو

 لتعاون نظمة ا: هي المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )أسيسكو(، أنشأتها ممنظمة أسيسكو

ات استراتيجيم، مقرها الرباط/المغرب، وتُعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافة و1981اإلسالمي عام 

 تطبيقها وتنفيذها.

 ف منظمة التعاون اإلسالمي م حيث 1969ن منذ تأسيسها، األولى: عام : هي منظمة مرت بمراحلتيعر 

، ن اإلسالميمنظمة التعاوتقرر تغيير اسمها إلى  2011سميت منظمة المؤتمر اإلسالمي، والثانية: عام 

ء في دعم التعاون بين الدول األعضادولة إسالمية، تهدف إلى  25ضمت ملوك ورؤساء وممثلون من 

 ة التفرقةحاربم، ودعم األمن والسلم الدوليين، وة والعلميةالمجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافي
 .السعي من أجل تحرير األماكن المقدسة في فلسطين، والعنصرية

 
 :  بي ن أهم مشاريع المنظمة اإلسالمية للتربية والتعليم والثقافة:2س

 إنشاء المراكز الثقافية والجامعات اإلسالمية. (1

 إدراجها.االهتمام باللغة العربية ونشرها و (2

 م.1980إنشاء مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية )أرسيكا( عام  (3

 تفعيل الدراسات اإلسالمية عن طريق مجمع الفقه اإلسالمي في مدينة جدة/السعودية. (4
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 : وضح أهم أهداف منظمة المؤتمر اإلسالمي.3س

 ية.واالجتماعية والثقافية والعلمدعم التعاون بين الدول األعضاء في المجاالت االقتصادية  (1

 دعم األمن والسلم الدوليين القائمين على العدل. (2

 محاربة التفرقة العنصرية والقضاء على االستعمار في صوره جميعها. (3

ي لسطينالسعي من أجل تحرير األماكن المقدسة في فلسطين، والحفاظ على سالمتها، ودعم الشعب الف (4
 رجاع حقوقه المشروعه.ومساعدته على تحرير أرضه واست

 
 : اذكر أسباب كل مما يأتي:4س

 م.1969عقد مؤتمر الرباط عام  (أ

 غضب المسلمين.م 1969على أيدي الصهاينة عام  أثارت جريمة حرق المسجد االقصى 

 ر اء، والنظالعتدلتدارس هذا ا مما شكل دافعاً مباشراً للدول اإلسالمية إلنشاء منظمة المؤتمر اإلسالمي
 حماية المقدسات اإلسالمية،في كيفية 

  دعم ل الميعقد مؤتمر إسدعا الملك الحسين ابن طالل، والملك فيصل بن عبدالعزيز، ملك السعودية إلى
ون من وممثل ، فاجتمع ملوك ورؤساءلحماية المقدسات اإلسالميةالقضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم 

 ا.م لمناقشة هذه القضاي1969ربية في عام ، عاصمة المملكة المغالرباطدولة إسالمية في  25

 
 إنشاء صندوق القدس. (ب

 ،جمع األموال لدعم كفاح أهل القدس والمناطق المحتلة 

 ،والمحافظة على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في فلسطين وترميمها 

 ،ومقاومة سياسة التهويد التي تتبعهما سلطات االحتالل في مدينة القدس 

 لى الطابع العربي واإلسالمي للمدينة القدس.والمحافظة ع 
 

 إنشاء المراكز الثقافية والجامعات اإلسالمية. جـ(

  نشر المعرفة والثقافة اإلسالميةبهدف 
 
 إنشاء مركز األبحاث للتاريخ والفن والحضارة اإلسالمية. د(

 يخيحماية التراث اإلسالمي والمعالم التاريخية اإلسالمية والتراث الفكري والتار. 
 
 إخفاق منظمة المؤتمر اإلسالمي في الناحية السياسية. هـ(

  افتقار المنظمة لمبدأ اإللزام في قراراتهايمكن إرجاع هذا اإلخفاق إلى. 
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 )الجنوبية والشمالية( منظمات القارتين األمريكيتين الفصل الرابع:

 

 أوالً: منظمة الدول األمريكية
 

 مريكية؟منظمة الدول األ تتبع نشأة  س: 

 شر،علتاسع افي النصف األول من القرن  إنشاء تكتل يضم دول أمريكا الشمالية والجنوبيةبدأت محاولة  (1
تضم دول  منظمة إقليمية، أُعلن فيه تأسيس مؤتمر في بوجوتا عاصمة كولومبيام، عُقد 1948عام وفي  (2

 .أمريكا الشمالية والجنوبية
 

 :  بي ن أهداف منظمة الدول األمريكية   س:

 دعم التعاون السياسي واالقتصادي اإلقليمي بين الدول األعضاء. (1
 نشر الديمقراطية وترسيخها، (2
 الدفاع عن مبادىء حقوق اإلنسان. (3
 

  لحمرلهنود اخليط من أجناس عدة باإلضافة لسكانها األصيلين من ابأنها  قارة أمريكا الجنوبيةتتميز ،
 .يويةيسكنها عناصر من أصول أوروبية وأفريقية وآس

 
 :أذكر أهدافهمام اتفاقيتين جديدتين، 2013عام  منظمة الدول األمريكيةاعتمدت    س:

 م التي عقدتها منظمة الدول األمريكية والتي عقدت في أمريكا؟2013على ماذا تنص اتفاقيات عام  أو

 حماية األقليات في األميركيتين بما فيهم النازحون، (1
 ب القارتين.ومكافحة التمييز العنصري بين شعو (2
 
 

 ثانياً: اتحاد دول أمريكا الجنوبية
 

 (131ما أسباب إنشاء اتحاد دول أمريكا الجنوبية. )ص  س: 

 ،مشكلة المديونية العالميةفي أواخر القرن الماضي  عانت دول أمريكا الجنوبية (1
أعِط ) قوية يةقيام منظمات اقتصادمما ولد انتقادات واسعة لسياسة صندوق النقد الدولي التي أدت إلى  (2

ريكا دول أم اتحاد) باسم اندمجا في كيان دولياللذين  اتحاد ميركوسور، و اتحاد دول األنديز( أمثله
 (،الجنوبية

قتصادية في اثالث أكبر كتلة مشكالً بذلك  العاصمة البرازيلية برازيليافي  م،2008عام ووقع ميثاقه  (3

 .العالم
 

 الوحدة الرابعة( 4من أسئلة ف 2)سنوبية: بي ن أهداف اتحاد دول أمريكا الج   س:

 زيادة التعاون والتكامل اإلقليميين بين دول أمريكا الجنوبية. (1
 وبية.الجن فتح الحدود للتنقل الحر والتنمية االقتصادية، وإلغاء التعرف الجمركية بين دول أمريكا (2
 تعزيز العالقات واتباع سياسة الدفاع المشترك. (3
 

ف جماعة دول األ مبيا م، بين دول بوليفيا وكولو1969: هي تجمع اقتصادي، أنشىء عام نديزس: عر 

بدول  خاصة واألدوادور وبيرو وفنزويال، بهدف تنسيق السياسات االقتصادية وإقامة منظمة تجارية حرة
 األنديز.
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 س: اذكر أهداف جماعة دول األنديز:

 تنسيق السياسات االقتصادية، (1
 ة بدول األنديز.وإقامة منظمة تجارية حرة خاص (2
 

مشتركة السوق ال: هو اسم للتجمع االقتصادي لدول أمريكا الجنوبية، أُطلق عليه )عرف اتحاد ميركوسور  س:

 م، يضم: األرجنتين والبرازيل واألورواغوي وباراغواي.1991الجنوبية(، تأسس عام 

 

 (131)ص ما أسباب إنشاء اتحاد دول أمريكا الجنوبية؟ س:

 والتبادل التجاري بين دول أمريكا الجنوبية. لزيادة التعاون 
 

ياسة يداً عن سبع إقامة عالقات إقليمية ودولية واسعةفي  نجحت دول أمريكا الجنوبيةأعِط سبب:  س: 
ح اتحاد مدى نجا ضح ماو .عالقات مميزة بالدول العربيةالتبعية للواليات المتحدة األمريكية، وكان لها 

 ؟دول أمريكا الجنوبية

مة، مما مليون نس 20تصل إلى نحو  وجود جاليات عربية كبيرة في القارة األمريكية الجنوبيةل بفض (1

 زز تطوير العالقات بين الجانبين،ع
وس ، منهم: كارلشخصيات من أصول عربية مناصب رفيعة في القارة األمريكية الجنوبيةوقد تولت  (2

 م(.1999 -م1989منعم، الذي تولى رئاسة األرجنتين في المدة )

 
وضح طبيعة العالقات العربية مع دول أمريكا . وفي إطار التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية س:

 الوحدة الرابعة( 4من أسئلة ف 4)س. الجنوبية

 .القمة العربية األمريكية 2011عقدت في ألبيرو عام  (1
 م.2015في الرياض عام  دول أمريكا الجنوبية والدول العربيةعقد مؤتمر بين  (2

 
القمة العربية  2011في إطار التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية، عقدت في ألبيرو عام  س:

 :أذكر أهداف القمة العربية األمريكيةاألمريكية، 
 تنمية العالقات االقتصادية العربية مع دول أمريكا الجنوبية، (1
 ية،عتراف بالدولة الفلسطينوتنسيق المواقف في المحافل الدولية لتشجيع دول القارة على اال (2
أبو رى، وومساندة دولة اإلمارات العربية في قضية الجزر العربية الثالث: طنب الصغرى، وطنب الكب (3

 موسى المتنازع عليها مع إيران.
 

في إطار التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية، عقد مؤتمر بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية  س:

 :أذكر أهم ما دعا إليه المؤتمرم ، 2015عام في الرياض 

شتركة ح المتأكيد زيادة التعاون القائم بين اإلقليمين لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصال (1

 واالحترام المتبادل.

 مل.الشا اإليمان بحق الشعوب بالعيش في عالم مستقر ومزدهر خال من أخطار اإلرهاب وأسلحة الدمار (2

 ة.السالم العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولي السعي لتحقيق (3

 تأكيد ضرورة التوصل إلى حل سلمي لألزمة السورية. (4

 إيجاد حل لألزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس األمن. (5

 دعم الحوار السياسي في ليبيا تحت رعاية األمم المتحدة. (6
 



 4تاريخ العرب والعالم /م 
 2018الفصل الثاني 

 المعلم محمد عبدالجواد
0788245026 

 

22 

 

 
 ة الرابعةدواحإجابات أسئلة الفصل الرابع ال

 : عرف ما يأتي:1س

 وادور وبيرو م، بين دول بوليفيا وكولومبيا واألد1969: هي تجمع اقتصادي، أنشىء عام جماعة دول األنديز

 وفنزويال، بهدف تنسيق السياسات االقتصادية، وإقامة منظمة تجارية حرة خاصة بدول األنديز.

 لجنوبية(،تركة اأمريكا الجنوبية، أُطلق عليه )السوق المش : هو اسم للتجمع االقتصادي لدولاتحاد ميركوسور 

 م، يضم: األرجنتين والبرازيل واألورواغوي وباراغواي.1991تأسس عام 

 ور اد ميركوسز واتح: هي منظمة دولية )اقتصادية( تشكلت باندماج اتحاد دول األندياتحاد دول أمريكا الجنوبية

مشكالً  ة برازيلياالبرازيليم في العاصمة 2008الجنوبية، ووقع ميثاقة عام في كيان دولي باسم اتحاد دول أمريكا 

 ثالث أكبر كتلة اقتصادية في العالم.
 
 : بي ن أهداف اتحاد دول أمريكا الجنوبية:2س
 تصادية،حر والتنمية االقفتح الحدود للتنقل ال(   2         زيادة التعاون والتكامل اإلقليميين بين دول أمريكا الجنوبية. (1

 اع سياسة الدفاع المشترك.تعزيز العالقات واتب  ( 4                   وإلغاء التعرف الجمركية بين دول أمريكا الجنوبية.(     3
 
 : قارن بين منظمة الدول األمريكية واتحاد أمريكا الجنوبية من حيث:3س

 األهداف أسباب النشأة المنظمة

منظمة الدول 
 األمريكية

 ية اولة إنشاء تكتل يضم دول أمريكا الشمالية والجنوببدأت مح
 في النصف األول من القرن التاسع عشر،

  م، عُقد مؤتمر في بوجوتا عاصمة كولومبيا، 1948وفي عام

منظمة إقليمية تضم دول أمريكا الشمالية أُعلن فيه تأسيس 
 ،والجنوبية

 التعاون االقتصادي بين دول أمريكا الشمالية والجنوبية 

 عم التعاون السياسي د
واالقتصادي اإلقليمي بين الدول 

 األعضاء.

 ،نشر الديمقراطية وترسيخها 

  الدفاع عن مبادىء حقوق
 اإلنسان.

اتحاد أمريكا 
 الجنوبية

 مشكلة في أواخر القرن الماضي  عانت دول أمريكا الجنوبية
 ،المديونية العالمية

 دتولي التي أمما ولد انتقادات واسعة لسياسة صندوق النقد الد 
اد اتح، و اتحاد دول األنديز: قيام منظمات اقتصادية قويةإلى 

باسم )اتحاد دول  اندمجا في كيان دولياللذين  ميركوسور

العاصمة م، في 2008عام أمريكا الجنوبية(، ووقع ميثاقه 

 ة فيثالث أكبر كتلة اقتصاديمشكالً بذلك  البرازيلية برازيليا
 .العالم

 ادي بين دول أمريكا الجنوبيةالتعاون االقتص. 

  زيادة التعاون والتكامل
اإلقليميين بين دول أمريكا 

 الجنوبية.

  فتح الحدود للتنقل الحر والتنمية
 االقتصادية،

  وإلغاء التعرف الجمركية بين
 دول أمريكا الجنوبية.

  تعزيز العالقات واتباع سياسة
 الدفاع المشترك.

 
 . مع دول أمريكا الجنوبية وضح طبيعة العالقات العربية: 4س

أمريكا  العربية مع دول تنمية العالقات االقتصادية: بهدف، القمة العربية األمريكية 2011عقدت في ألبيرو عام  (1

 مساندة، ولسطينيةاالعتراف بالدولة الف، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية لتشجيع دول القارة على الجنوبية
ها مع زع علي: طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى المتناقضية الجزر العربية دولة اإلمارات العربية في

 إيران.
أكيد زيادة التعاون ت. دعا إلى: م2015في الرياض عام  دول أمريكا الجنوبية والدول العربيةعقد مؤتمر بين  (2

ق حإليمان با. ادلحترام المتبالقائم بين اإلقليمين لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة واال
لسالم قيق اتحفي عالم مستقر ومزدهر خال من أخطار اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل. السعي ل الشعوب بالعيش

ي لألزمة حل سلم تأكيد ضرورة التوصل إلىوفقاً لقرارات الشرعية الدولية.  العادل والشامل للقضية الفلسطينية
عاية رتحت  بيادعم الحوار السياسي في ليعبر تطبيق قرارات مجلس األمن.  منيةحل لألزمة الي. إيجاد السورية

 األمم المتحدة.
 .ت احترام وتعاونعالقا  -     عالقات سياسية وتنسيق بالمواقف في المحافل الدولية  -      عالقات اقتصادية وتعاون 
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 الفصل الخامس: االتحاد األوروبي
 

التكتل االقتصادي تلت الحرب العالمية الثانية توجه دول العالم نحو )فسر( شهدت المدة التي  س:
 ، حيث اتجهت دول القارة األوروبية إلى إيجاد وحدة أوروبية.والسياسي

 للوقوف في وجه األزمات االقتصادية األوروبية والعالمية. 
 

 أوالً: نشأة االتحاد األوروبي:
 

لمواجهة األزمات  إلى إيجاد تكتل اقتصادي سياسيية الثانية بعد الحرب العالم اتجهت الدول األوروبية س:
 :وضح ذلكالتي ألمت بها، 

 ،وروباأرفع المستوى المعيشي في و(  2            ،حل مشكالت التنميةالتعاون في ما بينها ل(    1
 ا وبلجيكالند)فرنسا وألمانيا وهوم، ضمت دول: 1950أنشئت )الجماعة األوروبية للفحم والصلب( عام (   3

 .تفاقية )روما(م، وقعت ا1957عام وفي (  4                                ولوكسمبورغ، وإيطاليا(.      

 
م، من أجل 1950: هي جماعة أنشئتها الدول األوروبية عام عرف الجماعة األوروبية للفحم والصلب س:

روبا، في أو التنمية، ورفع المستوى المعيشيوحدة أوروبية تعمل على التعاون فيما بينها لحل مشكالت 
 ضمت )فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وإيطاليا(.

 
 م، وقعت اتفاقية )روما(، أذكر بنود االتفاقية:1957س: في عام 

 حل محل الجماعة األوروبية للفحم والصلبالذي  إنشاء االتحاد االقتصادي األوروبي. 
  م.2010ام عدولة  28ن الدول األوروبية ليرتفع عدد دول االتحاد األوروبي إلى انضمام عدد موتوالى 

 
م أو )معاهدة االتحاد األوروبي( نقطة تحول 1992أعِط سبب: تعد اتفاقية )ماستريخت( في هولندا عام  س:

 في تاريخ االتحاد األوروبي.

 (4الوحدة  5ة فمن أسئل 4)سم. 1992بي ن أهمية اتفاقية ماستريخت في عام      أو

 ،وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونقديةبسبب ما دعت إليه من  (1

 التي قامت عليها المجموعة االقتصادية األوروبية، الوحدة االقتصاديةإلى جانب  (2
 .مجاالت التعليم والشباب والثقافة والصحة العامةوتناولها ل (3
 

 (134)ص فسر: بنيت فكرة االتحاد األوروبي على أساس اقتصادي.  س: 

 لثانية.مية ابسبب األزمات االقتصادية األوروبية والعالمية التي عانى منها العالم بعد الحرب العال 
 

. ألوروبياي االتحاد بي ن الدول األعضاء فاألعضاء في االتحاد األوروبي، الدول من خالل دراستك لخريطة    س:

 :حسب تاريخ انضمامها لالتحادعدد الدول األعضاء في األتحاد األوروبي   أو(.  153)ص

  اديةمنظومة الشراكة في جميع القطاعات خاصة السياسية واالقتصمع بعضها تحت األعضاء ترتبط الدول ،
 وهذه الدول هي:

  م: )ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا(1957دول أنضمت عام 

  ة المتحدة(م: )ايرلندا، الدنمارك، المملك1973دول انضمت عام 

  ال(م: )اسبانيا، البرتغ1986دول انضمت عام   -                   م: )اليونان(1981دول انضمت عام 

  م: )ألمانيا الشرقية، ألمانية الغربية(1990دول انضمت عام 

  م: )السويد، فنلندا، النمسا(1995دول انضمت عام 

  يا(رمالطا، هنغا فاكيا، سلوفينيا، قبرص، التفيا، لتوانيا،م: )استونيا، بولندا، التشيك، سلو2004دول انضمت عام 
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  م: )كرواتيا(2013دول انضمت عام    -         م: )بلغاريا، رومانيا(2007دول انضمت عام 

 

 
 ثانياً: مؤسسات االتحاد األوروبي

طاته في مجال يقوم االتحاد األوروبي بدور مهم على الصعيدين السياسي واالقتصادي باإلضافة إلى نشا س: 
 :اذكرها، مجموعة من المؤسساتالبيئة والدفاع واألمن الداخلي، ويتم ذلك عن طريق 

 لعدل األوروبيةمحكمة ا( 4  البرلمان األوروبي.( 3  المفوضية األوروبية.( 2 مجلس االتحاد األوروبي. (   1

 
 أين اتخذ االتحاد األوروبي مقراً له؟ س:

 ،مقراً لألمانة العامة والمفوضية األوروبية البلجيكية )بروكسل(العاصمة  (1
 .مدينة )ستراسبورغ( الفرنسية مقراً للبرلمان األوروبيو (2
 

ف المفوضية األوروبية لجيكية ة الب: هي من المؤسسات التابعة لالتحاد األوروبي، ومقرها العاصمس: عر 
 )بروكسل(.

 

 ثالثاً: إنجازات االتحاد األوروبي
 

بي ن أو استنتج ، مقومات أسهمت في دعم االتحاد األوروبي وإنجاحهاألوروبي  تمتلك دول االتحاد س:
 عوامل نجاح االتحاد األوروبي: 

 تكنولوجية.والقدرات العسكرية وال(  3       والثروات االقتصادية،(  2        الموارد البشرية(    1
 

بي ن أهم إنجازات ام العالمي الجديد. أصبح االتحاد األوروبي قوة اقتصادية وسياسية مهمة في النظ س:
 (4الوحدة  5من أسئلة ف 2)س : االتحاد األوروبي

 أكبر سوق موحدة في العالم،َحوَل االتحاد األوروبي، القارة األوروبية إلى  (1
واد والم السياراتمجتمعه أكثر من أي دولة أخرى في العالم من  أصبحت دول االتحاد األوروبي تنتجو (2

 ،ات المصنعة والسلع الهندسيةالطبية واألدو
 ،يمتلك أكبر دخل قومي في العالموأصبح االتحاد األوروبي  (3
 .أكبر سوق عالمية في مجال اإلنفاق على البحث العلمي وتطويرهويعد  (4
، وتهناصر قعومن لالتحاد األوروبي،  الِعملة األوروبية الموحدة )اليورو( من اإلنجازات المهمةوتعد  (5

 .التعامل رسمياً بهذه الِعملةبدأ  2002عام ففي 
عمليات حفظ بالتدخل في األزمات الدولية واإلقليمية، والقيام مهمتها م، 2003إنشاء قوة عسكرية عام  (6

 السالم ومهمات إنسانية، 
د التحا، بهدف تقديم مساعدات لبعض الدول النامية التي تربطها باأنشى صندوق التنمية األوروبي (7

 مصالح سياسية وتجارية.
 

 (4الوحدة  5ب من أسئلة ف/5)سإنشاء قوة عسكرية تابعة لالتحاد األوروبي. س: من إنجازات االتحاد األوروبي 

 نسانية.والقيام بعمليات حفظ السالم ومهمات إ(  2     لتدخل في األزمات الدولية واإلقليمية،ل (1
 

لتي شاركت بها قوات االتحاد وضح األماكن اكان لقوات االتحاد األوروبي مشاركة في حفظ السالم،  س:
 :األوروبي في حفظ السالم

 سنة،والبو(  4        وقطاع غزة،(  3       الكونغو،(  2         م،2006جنوب لبنان عام (    1

 م.2008ومكافحة القرصنة في الصومال عام (    5
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 :ر أهداف صندوق التنمية األوروبياذكمن إنجازات االتحاد األوروبي إنشاء صندوق التنمية األوروبي،  س:
: مثله(أأعِط )، تقديم مساعدات لبعض الدول النامية التي تربطها باالتحاد األوروبي مصالح سياسية وتجارية (1

 بعض دول إفريقيا، والمحيط الهادي، والبحر الكاريبي،
م مقارنة 2008 % عام50بة حجم المعونات اإلنمائية المقدمة من االتحاد األوروبي للدول النامية قراإذ بلغ  (2

 بما قدمته باقي دول العالم الكبرى.
 

ف صندوق التنمية األوروبي س: : هو صندوق أنشأه االتحاد األوروبي بهدف تقديم مساعدات لبعض الدول عر 
الهادي،  لمحيطالنامية التي تربطها باالتحاد األوروبي مصالح سياسية وتجارية، مثل: بعض دول إفريقيا، وا

 ر الكاريبي.والبح
 

 ، وكان له دور كبير في المفاوضات، وضح ذلك:لظاهرة التغير المناخيتصدى االتحاد األوروبي  س:

 ،التقليل من انبعاث الغازاتمن أجل  (1
ً  التغير المناخي لظاهرةبالتصدي على توقيع البروتكوالت الخاصة  حث الدول (2  .عالميا
 

 
 بي.رابعاً: التحديات التي تواجه االتحاد األورو

 
ً في تحقيق أهدافه وتحقيق التعاون بين الدول األعضاء إال أنه  س: ً مهما يواجه قطع االتحاد األوروبي شوطا

 :أذكرها، بعض التحديات

 (4الوحدة  5من أسئلة ف 3)س   وضح أهم التحديات التي تواجه االتحاد األوروبي. س:   

بسبب ين بين الطرف لعالقاتافي  حالة التوترازدادت ، مريكيةالعالقة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األ (1

وة دفاع نشاء قإل، ودعوة بعض الدول في االتحاد )اليورو( إصدار عملة أوروبية موحدة، وإقامة السوق األوروبية المشتركة
 تدافع عن دول االتحاد خارج إطار خلف الناتو. أوروبية

. عتهتحاد وطبيسعة االقضية تو )أعِط أمثله(، التي تواجه االتحادالخالقات بين الدول األعضاء في القضايا  (2

 ريكيدرالي األماد الفليصيح كاالتح فألمانيا تريد توسعة االتحاد وتحويله إلى فدرالية بعد انضمام دول أوروبا الشرقية
 وروتعمال اليبيق استط ومترددة في من هذا االندماج بريطانيا فقد كانت متحفظةوأيدتها فرنسا في هذه الفكرة. أما 

بي أيد فيه بعد استفتاء شع م2016االنسحاب من االتحاد األوروبي عام ما دفعها إلى  بوصفها عملة مشتركة

ض نية بعمديو، والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط: قضايا خالفية أخرىالبريطانيون االنسحاب، إضافة إلى 

 .الدول األعضاء كاليونان

ماج ة االندوقد عبر عن ذلك السياسي االقتصادي الفرنسي )جان مونيه( صاحب فكر: أوروبا اختالف الثقافات في (3

 د كان لهذاد"، وقاألوروبي بقوله: "لو أتيحت لي فرصة بناء أوروبا من جديد لكنت قد ركزت على الثقافة، وليس على االقتصا
 نضمام لالتحاد، مثل: تركيا.التحدي أثر كبير في عدم قبول عضوية كثير من الدول الراغبة في اال

 نخفاض نسبةوخة، وابسبب ارتفاع نسبة الشيخ مشكلة انخفاض معدل النمو السكاني في دول االتحاد األوروبي (4

 العناصر الشابة في القارة األوروبية.
 

أعِط سبب: ترى بعض دول أوروبا، مثل: فرنسا وألمانيا أن التحالف الذي كان يجمعها بأمريكا عن طريق  س:
ات بين ي العالقفتوتر حدة الحلف الناتو فقد كثيراً من وظائفه بعد زوال االتحاد السوفييتي، مما زاد من 

 .)االتحاد األوروبي وأمريكا( الطرفين
 وضح سبب التوتر بين دول االتحاد األوروبي وأمريكا: أو

 و(،)اليور إصدار عمله أوروبية موحدةو (2 ،إقامة السوق األوروبية المشتركةبسبب  (1
 .اتونشاء قوة دفاع أوروبية تدافع عن دول االتحاد خارج إطار حلف النودعوة بعض دول االتحاد إل (3
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 بي ن سبب انسحاب بريطانيا من دول االتحاد األوروبي.   س:

 من االندماج، كانت متحفظة بريطانيا (1
 بوصفها عملة مشتركة، مترددة في تطبيق استعمال اليوروو (2

 يون االنسحاب،بعد استفتاء شعبي أيد فيه البريطان م2016نسحاب من االتحاد األوروبي عام االما دفعها إلى  (3

ء األعضا مديونية بعض الدول، والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، مثل: قضايا خالفية أخرىإضافة إلى  (4
 .كاليونان

 
 أعِط سبب: مشكلة انخفاض معدل النمو السكاني في دول االتحاد األوروبي. س:
 يعد انخفاض معدالت النمو السكاني في القارة األوروبية من التحديات التي تواجه االتحاد األوروبي. أو

 (4الوحدة  5من أسئلة ف 5)س
 بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة، (1
 وانخفاض نسبة العناصر الشابة في القارة األوروبية. (2
 

 (138اد األوروبي؟ )صلماذا تعارض دول االتحاد األوروبي انضمام تركيا لالتح  س: 

 .بسبب اختالف الثقافات بين دول االتحاد األوروبي وتركيا 
 

 (138ناقش: لوحدة الثقافة أثر كبير في وحدة الشعوب. )ص  س: 

 .ألن وحدة اللغة والثقافة والدين والعادات والتقاليد يؤدي إلى تماسك المجتمع ووحدته 
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 إجابات أسئلة الفصل الخامس الوحدة الرابعة

 

 : عرف ما يأتي:1س

 (.بروكسل: هي من المؤسسات التابعة لالتحاد األوروبي، ومقرها العاصمة البلجيكية )المفوضية األوروبية 

 ِعملة اً بهذه الل رسمي: هو الِعملة األوروبية الموحدة بين دول التحاد األوروبي، ومن عناصر قوته، بدأ التعاماليورو

 م.2002في عام 

 التي  لنامية: هو صندوق أنشأه االتحاد األوروبي بهدف تقديم مساعدات لبعض الدول اوروبيصندوق التنمية األ
 اريبيحر الكتربطها باالتحاد األوروبي مصالح سياسية وتجارية، مثل: بعض دول إفريقيا، والمحيط الهادي، والب

 
 : بين أهم إنجازات االتحاد األوروبي.2س

 وروبية إلى أكبر سوق موحدة في العالم،القارة األاالتحاد األوروبي،  َحولَ  (1
لمواد السيارات وامن  تنتج مجتمعه أكثر من أي دولة أخرى في العالموأصبحت دول االتحاد األوروبي  (2

 ،الطبية واألدوات المصنعة والسلع الهندسية
 ،يمتلك أكبر دخل قومي في العالموأصبح االتحاد األوروبي  (3
 .فاق على البحث العلمي وتطويرهأكبر سوق عالمية في مجال اإلنويعد  (4
ففي ، هصر قوتومن عنالالتحاد األوروبي،  الِعملة األوروبية الموحدة )اليورو( من اإلنجازات المهمةوتعد  (5

 .بدأ التعامل رسمياً بهذه الِعملة 2002عام 
لسالم يات حفظ املم، مهمتها: التدخل في األزمات الدولية واإلقليمية، والقيام بع2003إنشاء قوة عسكرية عام  (6

 ومهمات إنسانية، 
صالح حاد م، بهدف تقديم مساعدات لبعض الدول النامية التي تربطها باالتأنشى صندوق التنمية األوروبي (7

 سياسية وتجارية.
 
 التي تواجه االتحاد األوروبي.  أهم التحدياتوضح  :3س

 العالقة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية: (1
 قات بين الدول األعضاء في القضايا التي تواجه االتحاد.الخال (2
 اختالف الثقافات في أوروبا. (3
ض انخفامشكلة انخفاض معدل النمو السكاني في دول االتحاد األوروبي بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة، و (4

 نسبة العناصر الشابة في القارة األوروبية.
 

 م1992بي ن أهمية اتفاقية ماستريخت في عام :  4س

 ،وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونقديةدعت إلى  (1
 التي قامت عليها المجموعة االقتصادية األوروبية، الوحدة االقتصاديةإلى جانب  (2

 .مجاالت التعليم والشباب والثقافة والصحة العامةوتناولت  (3
 

 : اذكر أسباب كل مما يأتي:5س

 بي. د األوروالتحامن التحديات التي تواجه ا يعد انخفاض معدالت النمو السكاني في القارة األوروبية (أ

 .بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة، وانخفاض نسبة العناصر الشابة في القارة األوروبية 
 
 إنشاء قوة عسكرية تابعة لالتحاد األوروبي. (ب

 ية.مهمتها التدخل في األزمات الدولية واإلقليمية، والقيام بعمليات حفظ السالم ومهمات إنسان 
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 ل السادس: االتحاد األفريقيالفص

 
 س: بي ن المراحل التي مر بها االتحاد األفريقي منذ تأسيسه وحتى وقتنا الحاضر.

 ألفريقية(.ام، حيث كان االتحاد يسمى )منظمة الوحدة 2002عام -م1963المرحلة األولى: منذ التأسيس عام  (1
حاد فريقية إلى )االتبُدَل اسم منظمة الوحدة األ م حتى وقتنا الحاضر، حيث2002المرحلة الثانية: تبدأ منذ عام  (2

 األفريقي(.
 

 م(1963أوالً: منظمة الوحدة األفريقية )
 

فكانت  توالت محاوالت الدول األفريقية المستقلة للعمل على التضامن األفريقي والسعي لمجابهة االستعمار. س: 
 :أذكرها آنذاك. لقاء يضم الدول األفريقية المستقلةأول محاولة رسمية لعقد 

  م،1958في مدينة )أكرا( عاصمة غينيا عام 
 

 انتهت محاوالت الدول األفريقية المستقلة بعقد المؤتمر التأسيسي لـ )منظمة الوحدة األفريقية(؟ س:

  دولة أفريقية 32بعضوية ، م1963عام  مدينة أديس أبابا عاصمة أثيوبيافي، 

  لوحدة األفريقيةمدينة أديس أبابا مقراً لمنظمة اواختيرت. 
 

حتى  دولة 21وقد تالحقت الدول التي نالت االستقالل باالنضمام إلى منظمة الدول األفريقية، فأنضمت إليها  س:

م إلى االنضما سارعت الدول التي نالت االستقالل في أفريقياناقش:   .عضواً  53عدد األعضاء إلى وصل 

 (140: )صلمنظمة الوحدة األفريقية

 عضواً  53عدد األعضاء إلى حتى وصل  دولة 21 أنضمت إليها. 

  ة سالم ضمانو العمل على تحقيق مصالح، والتعاون فيما بينها ضد األخطارو للتخلص من االستعماروذلك
 .أراضي الدول األفريقية

 
 ثانياً: أهداف منظمة الوحدة األفريقية

 
 تضمن ميثاق منظمة الوحدة األفريقية أهدافاً عدة، أذكرها:  س: 

 .توحيد مواقف الدول األفريقية لتوفير حياة أفضل لشعوبهاسعت المنظمة إلى  (1

 ،سالمة أراضيها وشعوبهاو الدفاع عن سيادة دول القارةو (2
 في القارة بصوره كلها، القضاء على االستعمارو (3
 تحكيم،ق والالتي تنشأ بين دول القارة عن طريق التفاوض والوساطة والتوفي التسوية السلمية للمنازعاتو (4
 تجاه التكتالت واألحالف الدولية جميعها. تأكيد سياسة عدم االنحيازو (5
 

 ثالثاً: اإلنجازات والتحديات لمنظمة الوحدة األفريقية
 

أذكر سعت منظمة الوحدة األفريقية إلى تحقيق مصالح الدول األفريقية، فكان لها مجموعة من اإلنجازات،  س:
 :يةأهم إنجازات منظمة الوحدة األفريق

دولة  81ثر من ، وقد ظهر ذلك عن طريق حصول أكدعم حركات التحرر من االستعمار في القارة األفريقية (1

 أفريقية على االستقالل منذ قيام المنظمة.
لنزاع بين ا ()أعِط أمثلة ،التسوية السلمية للمنازعات األفريقية التي تهدد أمن القارة األفريقية وسالمتها (2

 م.1964م، وحل النزاعات الحدودية بين الصومال وأثيوبيا عام 1963 الجزائر والمغرب عام

 م6819ام عإذا اسهمت في إنشاء مكتب لالجئين  ،التخفيف من مشكلة الالجئين في القارة األفريقية (3

 العربية. معة الدولدة وجامنظمة األمم المتح (أعِط أمثلة) ،إنشاء مكاتب إقليمية للتعاون مع المنظمات الدولية (4
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 (4الوحدة  6لة فمن اسئ 1س). في القارة األفريقية دور منظمة الوحدة األفريقية في مواجهة االستعماربي ن   س:

 دولة  81من االستعمار في القارة األفريقية، وقد ظهر ذلك عن طريق حصول أكثر من  دعم حركات التحرر

  .أفريقية على االستقالل منذ قيام المنظمة
 

 اإلسرائيلي؟-قامت به منظمة الوحدة األفريقية في الصراع العربي ما الدور الذي س: 

 اإلسرائيلي،-في الصراع العربي دعمها المستمر للحق العربي 
  م.1973قطع الدول األفريقية عالقتها مع إسرائيل في أثناء حرب تشرين أول عام 
 

 يقية.ي القارة األفربي ن دور منظمة الوحدة األفريقية في التخفيف من مشكلة الالجئين ف  س:

  فرص التعليم، وتوفير الخدمات األساسية لهمم، بهدف العمل على 1968مكتب لالجئين عام أنشئت. 
 

)منظمة األمم المتحدة وجامعة أنشأت منظمة الدول األفريقية مكاتب إقليمية عدة للتعاون مع المنظمات الدولية  س:

األفريقية -ت العربيةدعم العالقا 1973ربي في الجزائر عام ، حيث تقرر في مؤتمر القمة العالدول العربية(

 :وضح ذلكعن طريق، 

 ،أفريقي-إقامة مؤسسات تقارب عربي (1
 .إنشاء المصرف العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا (2
 

سعت منظمة الوحدة األفريقية إلى تحقيق مصالح الدول األفريقية، وقد واجهتها مجموعة من التحديات  س:
 :أذكر أهم التحديات التي واجهت منظمة الوحدة األفريقيةفي أدائها، أثرت 

 .ويالت االستعمارمعاناة كثير من دول القارة األفريقية من  (1

 ،التفرقة العنصريةو (2

 التي تعد من أخطر التحديات التي واجهت المنظمة، المشكالت الحدوديةو (3

 القارة األفريقية. في كثير من دول األوضاع االقتصادية واالجتماعية السيئة (4
 

 في دول القارة األفريقية. األوضاع االقتصادية واالجتماعية السيئةبي ن   س:

 وويالت الحروب، (2 الصراعات السياسية، (1

 وسوء التغذية، (4 وانتشار الفقر، (3

 تشار األمراض المستوطنه والسارية.وان (5

 

 رابعاً: االتحاد األفريقي
 

 لهدف من إنشأه:، واس:  تتبع نشأة االتحاد األفريقي

 بتطوير منظمة م،1999في الجزائر عام  53انعقاد القمة األفريقية نادى زعماء القارة األفريقية أثناء  (1

 .وحدة حقيقية للقارة األفريقيةمن أجل  )بهدف(الوحدة األفريقية 

 ،قمة أفريقية في لوساكا عاصمة زامبيا عقدتم، 2001عام  (2

 ،أعلن عن إنشاء االتحاد األفريقيو (3

 م.2011عام إلى االتحاد األفريقي بعد انفصالها عن السودان  انضمت دولة جنوب السودان (4
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 :ن دول االتحاد األفريقيبي  ، (142)ص س: من خالل دراستك لخريطة االتحاد األفريقي السياسية
 تونس (1
 المغرب (2
 مصر (3
 ليبيا (4
 الجزائر (5

 السودان (6
 جنوب السودان (7
 تشاد (8
 النيجر (9

 مالي (10

 موريتانيا (11
 غالالسن (12
 جيبوتي (13
 أثيوبيا (14
 نيجيريا (15

 بوركينا فاسو (16
 ساحل العاج (17
 بنين (18
 غانا (19
 توجو (20

 سيراليون (21
 الكاميرون (22
 الكونغو (23
 غينيا االستوائية (24
 الغابون (25

 الصومال (26
 كينيا (27
 أوغندا (28
جمهورية الكونغو  (29

 الديمقراطية

 تنزانيا (30
 رواندا (31
 بورندي (32
 موزمبيق (33
 زامبيا (34

 زمبابوي (35
 أنغوال (36
 ماالوي (37
 بتسوانا (38
 ناميبيا (39

 جنوب أفريقيا (40
 يسوتول (41
 سوازيالند (42
 جزر القمر (43

 

 (142)ص  س: ما سبب تغير اسم منظمة الوحدة األفريقية إلى اسم االتحاد األفريقي؟

 التوسع في االتحاد األفريقيكلها و وحدة حقيقية للقارة األفريقيةجل من أ. 
 

 
 

 خامساً: أهداف االتحاد األفريقي
 

 اذكر أهداف االتحاد األفريقي:  س:

 .والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد تعزيز المبادىء (1

علم جال المفي المجاالت جميعها وخاصة  تعزيز البحث العلميزيادة تنمية القارة األفريقية عن طريق  (2

 .والتكنولوجيا

اسة سيلمي والد العاأخذ مكانتها الدولية في االقتصاتهيئة الظروف الالزمة التي تمكن القارة األفريقية من  (3

 .الدولية

في  حيل الصقضاء على األوبئة والوقاية منها وتحسين المجاالعمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة لل (4

 القارة.

 
 (143يعد األمن واالستقرار من الركائز الرئيسية للتنمية والتقدم. )ص   س:

 زدهار واال ي إلى التطورألنه يوفر الفرصه المناسبة لالستثمار وإقامة المشاريع االقتصادية مما يؤد
 والتقدم.
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 سادساً: إنجازات االتحاد األفريقي

 
أذكر سعى االتحاد األفريقي إلى زيادة التضامن بين الدول األعضاء وتنمية عالقاتها في المجاالت كلها.  س:

 (4الوحدة  6من أسئلة ف 2)س: أهم إنجازات التي حققها االتحاد األفريقي

، الدولة سيادة تطبيق الديمقراطية والحفاظ عليها وعلىتقدماً ملحوظاً في مجال  تحقيق بعض دول أفريقيا (1

لعودة إلى ام على 2010م ونيجيريا عام 2008فقد أجبرت مواثيق االتحاد قادة االنقالب في غينيا عام 

 الدستور فيهما.

: ، مثلق النزاعإرسال قوات لحفظ السالم في مناط، وحفظ السالم في القارة األفريقيةاإلسهام في  (2

 .الصومال وجنوب السودان

 .تسبة(، وخاصة مرض اإليدز )فقدان المناعة المكمكافحة األمراض واألوبئة في القارة األفريقية (3

 م.2001إنشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا )النيباد( عام  (4

جدار  مال العنف ووقف بناءلنيل حقوقه ومطالبة الكيان الصهيوني بوقف أعدعم الشعب الفلسطيني  (5

 الفصل العنصري.

الستثمار وق اإنشاء صند، وإنشاء جائزة االتحاد األفريقي للعلماء الشباب، بتشجيع العلم والتكنولوجيا (6

 أو التخفيف منها. منع هجرة العقول خارج القارةبهدف  والتنمية

 
م التابع 2001ام شروع )النيباد( عس: أعِط سبب: إنشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا م

 لالتحاد األفريقي:

 فيها،تحقيق تنمية اقتصادية شاملة بهدف  (1
 .الشراكة مع منظمات اقتصادية عالميةوسد الفجوة بينها وبين العالم المتقدم عن طريق  (2
 

 (4الوحدة  6لسئلة الفصأب من /3)سس: أعط سبب: إنشاء صندوق االستثمار والتنمية التابع لالتحاد األفريقي: 

 أو التخفيف منها. األفريقية بهدف منع هجرة العقول خارج القارة 
 

أذكر هذه يواجه عدداً من المشكالت والتحديات التي تحد من تحقيق أهدافه،  األفريقي ال يزال االتحاد س:
 :التحديات

 عدم االستقرار السياسي، (1
 تعدد الصراعات والحروب في القارة األفريقية، (2
 الدعم الالزم للتنمية في دول القارة، ضعف توفير (3
 ضخامة حجم المديونية الخارجية لبعض الدول األعضاء، (4

 التزايد المستمر في أعداد الالجئين. (6 انتشار األوبئة واألمراض والفقر، (5
 

 س:  اقترح حلوالً لمواجهة التحديات التي تواجه القارة األفريقية:

 القارة األفريقيةدول لدعم ال توفير (2 السياسي توفير األمن واالستقرار (1
 القضاء على األوبئة والوقاية منها. (4 تحسين المجال الصحي في القارة األفريقية. (3
 التخفيف من أعداد الالجئين (5
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 الوحدة الرابعة 6إجابات أسئلة الفصل 

 
 .بي ن دور منظمة الوحدة األفريقية في مواجهة االستعمار في القارة األفريقية : 1س

 فريقية على أدولة  18ركات التحرر من االستعمار في القارة األفريقية، وقد ظهر ذلك عن طريق حصول أكثر من دعم ح
 االستقالل منذ قيام المنظمة 

 
 أذكر أهم إنجازات التي حققها االتحاد األفريقي:  :2س

ً في مجال  (1 ً ملحوظا جبرت أ، فقد لةوعلى سيادة الدوتطبيق الديمقراطية والحفاظ عليها تحقيق بعض دول أفريقيا تقدما
 هما.م على العودة إلى الدستور في2010م ونيجيريا عام 2008مواثيق االتحاد قادة االنقالب في غينيا عام 

 .وب السودانمال وجنمثل: الصوإرسال قوات لحفظ السالم في مناطق النزاع، ، وحفظ السالم في القارة األفريقيةاإلسهام في  (2

 ، وخاصة مرض اإليدز )فقدان المناعة المكتسبة(.وبئة في القارة األفريقيةمكافحة األمراض واأل (3
 م.2001إنشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا )النيباد( عام  (4
 ري.العنص دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ومطالبة الكيان الصهيوني بوقف أعمال العنف ووقف بناء جدار الفصل (5
نع م بهدف تنميةار والإنشاء صندوق االستثم، وإنشاء جائزة االتحاد األفريقي للعلماء الشباب، بكنولوجياتشجيع العلم والت (6

 أو التخفيف منها. هجرة العقول خارج القارة
 
 اذكر أسباب كل مما يأتي:  :3س
 إنشاء مشروع )النيباد( التابع لالتحاد األفريقي: (أ

 بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة فيها، (1
 .الشراكة مع منظمات اقتصادية عالميةالفجوة بينها وبين العالم المتقدم عن طريق  وسد (2
 
 إنشاء صندوق االستثمار والتنمية التابع لالتحاد األفريقي: (ب

 أو التخفيف منها. األفريقية بهدف منع هجرة العقول خارج القارة 
 
 :  قام االتحاد األفريقي على مجموعة من المبادىء، اذكرها:4س

 قيالتوسع في االتحاد األفريو     -                           ،كلها ة حقيقية للقارة األفريقيةوحد. 
  فيما بينها ضد األخطار، والتعاونالتخلص من االستعمار 
 ،والعمل على تحقيق مصالح وضمان سالمة أراضي الدول األفريقية 
 إحالل السالم واألمن     -          ، والمساواة بينها.سيادة واستقالل الدول األعضاء 
 
 : امأل الجدول اآلتي بالمعلومات الصحيحة:5س

 التحديات األهداف المنظمة

منظمة الوحدة 
 األفريقية

ياة توحيد مواقف الدول األفريقية لتوفير حسعت المنظمة إلى  (1
 .أفضل لشعوبها

 ،سالمة أراضيها وشعوبهاو الدفاع عن سيادة دول القارةو (2
 في القارة بصوره كلها، الستعمارالقضاء على او (3
ن عالتي تنشأ بين دول القارة  التسوية السلمية للمنازعاتو (4

 طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم،
 وليةتجاه التكتالت واألحالف الد تأكيد سياسة عدم االنحيازو (5

 جميعها.

معاناة كثير من دول القارة األفريقية من  (1
 .ويالت االستعمار

 ،العنصرية التفرقةو (2
التي تعد من أخطر  المشكالت الحدوديةو (3

 التحديات التي واجهت المنظمة،
 األوضاع االقتصادية واالجتماعية السيئة (4

 في كثير من دول القارة األفريقية.
 

ية تعزيز المبادىء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعب (1 االتحاد األفريقي
 .والحكم الرشيد

 لميتعزيز البحث العألفريقية عن طريق زيادة تنمية القارة ا (2
 .مجال العلم والتكنولوجيافي المجاالت جميعها وخاصة 

ذ أختهيئة الظروف الالزمة التي تمكن القارة األفريقية من  (3
 .مكانتها الدولية في االقتصاد العالمي والسياسة الدولية

ئة قضاء على األوبالعمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة لل (4
 في القارة. ية منها وتحسين المجال الصحيوالوقا

 عدم االستقرار السياسي، (1
تعدد الصراعات والحروب في القارة  (2

 األفريقية،
ضعف توفير الدعم الالزم للتنمية في دول  (3

 القارة،
ضخامة حجم المديونية الخارجية لبعض  (4

 الدول األعضاء،
 انتشار األوبئة واألمراض والفقر، (5
 الالجئين. التزايد المستمر في أعداد (6
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 في التاريخ المعاصر لتجارب رائدة لدو الوحدة الخامسة:
 

 الفصل األول: اليابان
 

التي كان لها تجارب نهضوية رائدة  القوى االقتصادية العظمىبرزت في العالم المعاصر عدد من فسر:  س:
 :في ظل تنافس دولي شديد

  هذه  ، ومن بينعلى أسواق العالمتحقيق تفوق اقتصادي وعلمي وتكنولوجي للسيطرة من أجل
 (148)ص  .التجربة اليابانية : )أعِط مثال( التجارب الرائدة

 
ها لر وكان التي برزت في العالم المعاص هي من القوى االقتصادية العظمى :عرف التجربة اليابانيةس: 

ا كنولوجيتجارب نهضوية رائدة في ظل تنافس دولي شديد من أجل تحقيق تفوق اقتصادي وعلمي وت
 .للسيطرة على أسواق العالم

 

 اليابان موقعأوالً: 
 

 المساحة والسكان:الموقع وتتبع موقع اليابان من حيث  س:

 ،أقصى الشرق من قارة آسيافي  تقع اليابان (1
 ،اليابانية أي مجموعة الجزر؛ األرخبيل اليابانيجزيرة صغيرة، يطلق عليها  4000تتكون من قرابة  (2
 .مليون نسمة 128عدد سكانها يقارب و(  4       ،2كم378.000ابة وتبلغ مساحتها قر (3
 

ة صغيرة، جزير 4000تتكون من قرابة التي  : هي مجموعة الجزر اليابانيةالياباني س:  عرف األرخبيل

 .األرخبيل اليابانييطلق عليها 
 

 والتخفيف من آثارها. الطبيعية الكوارثة ما هي األوضاع التي أوجدت حالة من التحدي لدى اليابانيين لمواجه س:

 ،ضآلة مواردها الطبيعية (1
 األعاصير والزالزل والبراكين،: ككثرة تعرضها للكوارث الطبيعيةو (2
 .طبيعتها الجبليةو (3

 
 :عدد أسماء الدول والبحار المجاورة لليابان(، 148س: من خالل الخريطة السياسية )ص

 كوريا الجنوبيةالدول: روسيا االتحادية، الصين، كوريا الشمالية ،. 

 المحيط الهادىء.و طات: بحر اليابان، المحيط الهنديالبحار والمحي 
 

 ثانياً: حركة النهضة اليابانية في القرن التاسع عشر
 

 س: تتبع حركة النهضة اليابانية في القرن التاسع عشر:
ماسك تسهم في أ مما حتى منتصف القرن التاسع عشر الميالدي، حالة من العزلة تعيشكانت اليابان  (1

 ً وب الشع لدى حرمان اليابان من األخذ بمظاهر الحضارة؛ إال أنه أدى إلى اندماج السكان اجتماعيا

 األخرى مدة من الزمن،
عد ب تنير()الحاكم المس (حركة ميجي)ـ ب تالتي عرف حركته اإلصالحيةب اإلمبراطور )موتسوهيتو(قام  (2

 في البالد. بداية النهضة الفعليةم، وتعد هذه الحركة 1868مجيئة للحكم عام 
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طوق  : هي حركة إصالحية قام بها اإلمبراطور الياباني موتسوهيتو، بهدف كسرس:  ع رف حركة ميجي

نفتاح يق االالعزلة التي عاشتها اليابان، وردم الفجوة االقتصادية والعسكرية بين اليابان والغرب عن طر
 ية النهضة الفعلية لليابان.التجاري والعلمي، وتعد هذه الحركة بدا

 
 س: أذكر أهداف حركة ميجي )الحاكم المستنير(:

 ،كسر طوق العزلة التي عاشتها اليابان (1
ال سيما و ،لمياالنفتاح التجاري والععن طريق  وردم الفجوة االقتصادية والعسكرية بين اليابان والغرب (2

ن ملقريبة العالم، وسيطرتهم على الصين افي االستعمارية  ممع التطور الذي وصل إليه الغرب وأطماعه
 اليابان.

 
 التي حققتها حركة ميجي: اإلنجازاتبي ن أهم س:  

وزيع ت، وةتجريدهم من امتيازاتهم اإلقطاعي، وتقليص نفوذ الساموراي، وإلغاء االمتيازات العسكرية (1
 .تكوين طبقة من الفالحين المنتجين، مما أسهم في ممتلكاتهم على الفالحين

صبغة م بال، عن طريق التركيز على التاريخ القومي، وصبغ التعليداث نهضة حقيقة في نظام التعليمإح (2
 العسكرية.

 

ف  تهم مهاراب : هم الطبقة العسكرية في اليابان، ظهرت في القرن السابع عشر، تميزواالسامورايس: عر 

لى ععمل  ور ميجي إلى الحكم الذيالحربية، وتمتعوا بامتيازات اجتماعية واقتصادية حتى مجيء اإلمبراط
 تقليص نفوذهم.

 
 (5لوحدة ا 1من أسئلة الفصل  3)س ما نتائج حركة االنفتاح في اليابان في القرن التاسع عشر؟  س: 

 التاسع عشر ومطلع القرن العشرين،استمرت حركة االنفتاح في القرن  (1
 ،وأدت إلى استفادة اليابان من األنظمة الغربية في مجاالت التعليم واإلدارة (2
 ،ونقل المعرفة التقنية (4 ،ورفع كفاءة القطاع الصناعي (3
 مما أدى إلى بروزها قوة شرقية شاركت في الحرب العالمية الثانية. (5
 

 م(1945 -1939ثالثاً: اليابان في الحرب العالمية الثانية )
 
 م،1937احتاللها الصين عام سياسة عسكرية توسعية ب اتبعت اليابان 
 في الحرب العالمية الثانية، تحالفت مع دول المحور 
 

 الحرب على اليابان.وبريطانيا إعالن الواليات المتحدة األمريكية  أعِط سبب: س:
 غازاكي وهيروشيما.قامت الواليات المتحدة األمريكية بإلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتي نا أعِط سبب: أو
 (5الوحدة  1أ من أسئلة الفصل /2)سم. 1945إلقاء القنبلتين الذريتين على اليابان في عام  أو
دت ، فرلهاديهجوماً جوياً على قاعدة بيرل هاربر األمريكية في المحيط االيابان شنت م، 1941عام في  (1

 عتها بريطانيا.الواليات المتحدة األمريكية بإعالنها الحرب على اليابان، وتب
ت تمكن، و(افيتنام والوس وكمبودي) احتلت اليابان الفلبين والهند الصينيةم، 1942-1941العامين في  (2

ا، ألسترالي لمقابلةافي جزر المحيط الهادي  إيقاف تقدم القوات اليابانيةمن  البريطانية واألمريكيةالقوات 
يات الوال قامت، فحتى وصلوا إلى اليابان نفسهاونجحت في طرد اليابانيين من المناطق التي احتلوها 

 .ية بإلقاء القنبلتين الذريتين على مدينتي ناغازاكي وهيروشيماكالمتحدة األمري
 م،1945آب  15اليابان االستسالم في إعلنت و (3
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 (150ص) لثانية.عالمية ااآلثار المدمرة للقنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على اليابان في الحرب الس:   

  وت مة إلى ، إضافقتل مئات اآلالف من السكانو ،مدينتي ناغازاكي وهيروشيماتدمير أدى االنفجار إلى

 .عشرات اآلالف في وقت الحق بسبب التعرض لإلشعاع النووي

 

 طاليا.النمسا ، إي ألمانيا ،  -:   (150)ص ما هي دول المحور التي شاركت في الحرب العالمية الثانيةس: 

 

بير في كم حتى وفاته، وكان له دور 1926م(: تولى الحكم منذ عام 1989 -1901) مبراطور هيروهيتواإل

باني براطور ياول إمأتحول السياسة اليابانية من الحرب إلى اإلعمار والبناء وإنفتاح اليابان على العالم، وكان 

 م في جولة أوروبية وأمريكية.1971يسافر خارج بالده عام 

 

 ذلك: وضحت اليابان في حالة دمار شامل بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، كان  س: 

 ،(هيووهيتو)بقيادة اإلمبراطور و ،تصميم الشعب الياباني وعزيمتهب (1

 ،بدأت حركة اإلصالح والبناء المنظم والسريع (2

 ،لمي العافي المراكز المتقدمة اقتصادياً فمن القرن العشرين  السبعيناتمنذ اليابان  أصبحت (3

 قوة عظمىوغدت  (4

 ن(.ين، الياباوسيا، الصر)أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا،  :الدول الثمانية الكبرى في العالممن ضمن و (5

 

 رابعاً: عوامل النهضة اليابانية

 

 :الحديثةالنهضة اليابانية تحقيق التي أدت إلى العوامل عدد  س:

 في العمل، واالنضباط والمثابرة واحترام الوقت والنظام واإلخالص بالنشاط تميز الشخصية اليابانية (1

 .منظومة القيم التي تربى عليها الشعب الياباني وتمسكه بهابسبب 

 لنهضة البالد. التعليم ركيزة أساسيةجعل  (3 .تحديث النظام اإلداري وتطويره (2

 .اعاتهمالمبدعين والمخترعين بدعمهم وتسويق اخترالحكومة اليابانية  تشجيع (4

رج انع خا، وإقامة المصينتقديم التسهيالت للمستثمرفي الداخل والخارج عن طريق  تشجيع االستثمار (5

 للتخفيف من الحواجز الجمركية.البالد 

 بسبب ضعف الموارد الطبيعية في اليابان. وتطوير التكنولوجياالتصنيع التوجه نحو  (6

 

 .باط والمثابرة واحترام الوقت والنظام واإلخالص في العملتميز الشخصية اليابانية بالنشاط واالنضفسر:  س:

 .بسبب منظومة القيم التي تربى عليها الشعب الياباني وتمسكه بها 
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 انمظاهر التطور الحضاري في الياب خامساً:
 

 اإلدارة في اليابان (1
 

  أهدافها تحقق ية بصورةتطوير القوى البشراتجهت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى التركيز على 

 .بالحياة الكريمة لإلنسان
 

يق مستوى ترتكز فلسفة اإلدارة اليابانية على عدد من القيم والمبادىء التي مكنت الشركات من تحق س:
 :والمبادىء بي ن أهم هذه القيمعاٍل من النجاح. 

 الوحدة ه( 1من اسئلة الفصل  4)سوضح أربعاً من القيم التي ترتكز عليها فلسفة اإلدارة اليابانية.  أو

 ية الغربية.ذ بالتقنح واألخبالتقاليد والعادات مع االنفتا : تستند على التمسكالمنظومة األخالقية لليابانيين (1

ة غياب عن ل نسبوهو أق ،فالعامل الياباني يعمل من تلقاء نفسه ومن غير مراقبة من رئيسه: االنضباط الذاتي (2

 .متطوعاً ومن غير أجر بالعمل اإلضافي ويقوم ،عمله

 .ةلفردياالمسؤولية الجماعية أكثر من المسؤولية و الفريق الواحد حتأكيد قيمة العمل برو (3

ألمة حولهما ا تلتف ، إذ تعد الراية اليابانية واإلمبراطور الرمزان اللذانغرس الوالء واالنتماء للوطن (4

 .بانيةريب جميعها في المؤسسات اليااليابانية، ويتم التركيز على ذلك في مراحل التعليم والتد

 .ملالع من الجهد في دالحوافز المعنوية التي تشكل دافعاً للعمال اإلداريين لبذل المزي (5

م ثامه، ومن ر ومه، ما يؤدي إلى ثقة كل فريق في كفاءة الفريق اآلخالثقة والتدريب المستمر للعاملين (6

 التعاون والتكامل بين األطراف جميعها.

 .استثمار الوقتو االلتزام بالمواعيدك وقت والشعور بأهميتهاحترام ال (7

 
 أعِط سبب: يعد المجتمع الياباني مبنياً على التمسك باألخالق أكثر من سيادة القانون. س:
 بي ن أهم القيم والمبادىء التي تميز بها الفرد الياباني. أو

 ي القتصاد فية، ااعة، روح المبادرة، التضحالن المنظومة األخالقية لليابانيين )االستقامة، الصدق، الشج
 الغربية. بالتقنية األخذاإلنفاق، اإللتزام بالوقت( تستند على التمسك المرن بالتقاليد والعادات مع االنفتاح و

 
 (5الوحدة  1ب من أسئلة الفصل/2)س س: أعِط سبب: تميز العامل الياباني باالنضباط الذاتي:

 مل من تلقاء نفسه ومن غير مراقبة من رئيسه،بسبب أن العامل الياباني يع (1
 وهو أقل نسبة غياب عن عمله، (2
 ويقوم بالعمل اإلضافي متطوعاً ومن غير أجر، (3
 

 ؟من أجل تحقيق االنضباط الذاتي لألفرادما اإلجراء الذي توفره المؤسسات اليابانية  س:
 لرضا الوظيفي،توفر المؤسسات اليابانية األجواء والظروف التي تساعد على تحقيق ا (1
 وجعل العاملين شركاء بامتالك أسهم في المؤسسة (2
 إضافة إلى ضمان الوظيفة مدة الحياة. (3
 

 (152)ص رى تساعد على تنمية الرضا الوظيفي ورفع مستواه لدى العامل أو الموظف.خس: اقترح عوامل أ

 ورفع المستوى المادي والمعنوي، (2 تحسين المستوى المعيشي للعامل، (1
 لنفسية.والراحة ا (3
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 التعليم في اليابان (2

 تتبع نظام التعليم في اليابان.  س: 
 ،ضل األنظمة التعليمية في العالمأفيعد النظام التعليمي في اليابان من بين  (1
 ،م1868عصر النهضة عام وبدأ االهتمام به منذ بداية  (2
 ،10-6ربع سنوات من سن وجعل في أم 9001طبق النظام التعليمي اإللزامي منذ عام و (3
ال اليابانيين % من مجموع األطف99م نحو 1907وبلغت نسبة األطفال الذين يتلقون تعليماً إلزامياً عام  (4

 في ذلك الوقت.
 

 مظاهر تطور التعليم في اليابان:بي ن    س:
ً  المعلممهنة التدريس يعد ، فباإلضافة إلى المكانة االجتماعية الرفيعة للمعلم (1 ً  اجتممصلحا عد على يسا اعيا

 لدى طالبه. غرس القيم واألخالق وحل المشكالت
ديد ما هو ج عن كل التي تدفع الطالب إلى االبتكار واالختراع والبحث التركيز على األنشطة الالمنهجية (2

 وبذل الجهود لتحويل التعليم إلى تدريب على التفكير بداًل من الحفظ والتلقين.
 ؛فوق عليهالغرب والتجيا افبالرغم من تأثر اليابان بتكنولو ،الحفاظ على منظومة القيم األخالقية اليابانية (3

لمميز اا طابعها ة لهيابانيإال أنها لم تسمح للعادات الغربية أن تغزو قيمها وأخالقها، فال تزال التربية ال
 م يتأثر بهذه العادات.الذي ل

جم اإلنفاق ث يبلغ ح، حيالعلميارتفاع نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم العام والتعليم العالي والبحث  (4
فعت شعاراً رم من إجمالي اإلنفاق الحكومي حتى أن اليابان 2014% لعام 9.4على التعليم العام قرابة 

 سيقى،يدعو إلى إنشاء مرافق تعليمية قبل إنشاء أي مدرسة، مثل: الملعب، والمسبح، وصالة المو
 والمكتبة، وصالة االجتماعات والمختبرات.

 
من  5)س: وضح ذلك، الحفاظ على منظومة القيم األخالقية اليابانية ظاهر تطور التعليم في اليابان:من م س:

 (5الوحدة  1اسئلة الفصل

  يمها قأن تغزو  لغربيةلم تسمح للعادات ابالرغم من تأثر اليابان بتكنولوجيا الغرب والتفوق عليها؛ إال أنها
 .طابعها المميز الذي لم يتأثر بهذه العادات فال تزال التربية اليابانية لها، وأخالقها

 

 التنمية االقتصادية في اليابان ( 3
 

  ً   بعد الحرب العالمية الثانية.تمكن االقتصاد الياباني من النهوض سريعا
 

 العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدالت النمو االقتصادي في اليابان: س: 
، لفازرات والتاألسواق العالمية بأجهزة الراديو والكامياليابان أغرقت  :التطور الصناعي والتجاري (1

هالكاً قل استأغرقت األسواق األمريكية بسيارات متينة الصنع، وزهيدة الثمن، وأوصناعة بناء السفن، و
 صناعية.اويات الوآالت النسخ والكيم، كأجهزة الكمبيوتر واإلنسان اآلليالصناعات اإللكترونية و، للوقود

 لم.ي العاي مكان فأإنتاجية العامل في  ل، حيث تتفوق على معدية العامل اليابانيارتفاع إنتاج (2
 .ةسياسة السالم واالحتفاظ بموقف الحياد وتجنب النزاعات والصراعات الدولي انتهاج (3
د الحرب دية بعاعتمدت السياسة االقتصاو، تعديل السياسات االقتصادية لمواجهة األزمات العالمية (4

 .راضي الزراعية لتوفير الغذاء للسكاناستصالح األية على العالمية الثان
شاط ام للنوالمناخ الع الحكومة مسؤولة عن تهيئة الظروف، التعاون بين القطاعين العام والخاص (5

 .القطاع الخاص مسؤوالً عن زيادة اإلنتاجو ،االقتصادي
 .الفحم والبترول ذي الجودة العاليةمن  مصادر الطاقة استيراد (6
التربة  نوعية رفع كفاءتها اإلنتاجية عن طريق تحسين، واستصالح األراضي، واإلنتاج الزراعيزيادة  (7

 على نطاق واسع. وتطبيق التكنولوجيا في الزراعة
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 :رينن القرن العشمإلى الثمانينيات  الخمسينياتمن والتجاري لليابان الصناعي  التطوربي ن مظاهر س:  
 %10رابة بلغ متوسط معدالت النمو االقتصادي السنوي قالعشرين،  من القرن الخمسينياتفي أواخر  (1

 عظمى.ول الواستمر مدة تزيد على عشر سنوات، ويعد ذلك إنجازاً لم تصل إلى مستواه أية دولة من الد
إلقبال تزايد اكان اليابانيون من أكثر الشعوب شعوراً بالرخاء ومن القرن العشرين،  الستينياتوبحلول  (2

مع  يالرئيس الشريك التجاريمن القرن العشرين، أصبحت اليابان  نهاية الستينياتفي . فهالكعلى االست
 .أغرقت األسواق العالمية بأجهزة الراديو والكاميرات والتلفازأغلب دول العالم، و

 (5الوحدة  1الفصل من أسئلة 6)س.شرينبي ن أهم مظاهر التطور الصناعي والتجاري لليابان في السبعينيات من القرن الع س: 

تفوقت فاالت، من القرن العشرين، امتد التفوق الياباني في التصنيع إلى كل المج نهاية السبعينياتفي  (3
ا من اعاته، واضطرت الدول الغربية إلى رفع اجراءات الحماية الجمركية لحماية صنصناعة بناء السفن

 دة الثمن،، وزهيمريكية بسيارات متينة الصنعأغرقت اليابان األسواق األالمنتجات اليابانية، وسرعان ما 
 .وأقل استهالكاً للوقود

مية وهي ق العالمن القرن العشرين، بدأت صناعات يابانية جديدة تفرض نفسها في األسوا الثمانينياتفي  (4
 .ناعيةآالت النسخ والكيماويات الص، وأجهزة الكمبيوتر واإلنسان اآلليك الصناعات اإللكترونية

 
 كيفية التعاون بين القطاعين العام والخاص في اليابان؟س: وضح 

 ،الحكومة مسؤولة عن تهيئة الظروف والمناخ العام للنشاط االقتصادي 

 .القطاع الخاص مسؤوالً عن زيادة اإلنتاج 
 

 سادساً: التحديات التي تواجه اليابان

 .على تفوقها االقتصادي نحافظت الياباس: فسر: 

 .نيينفلسفة التحدي لدى الياباورسوخ (  2     ، على التخطيط المنظم بفضل سياساتها القائمة (1
 

 (5حدة الو 1من اسئلة الفصل  7)سعدد أهم التحديات التي تواجه اليابان في الوقت الحاضر:  س: 
 ،تلوث البيئة (1
 ة والصين،يكيألمرامما يجعلها أكثر ارتباطاً بالدول األوروبية والواليات المتحدة ، ضآلة المصادر الطبيعيةو (2

 السكان نتيجة سياسة تنظيم النسل، دالمتمثل بانخفاض عد تحدي األمن االجتماعي (3
رعاية نتيجة توجية جزء كبير من ال )فسر(، مظاهر الفقر لدى بعض الفئات ممن هم في سن العملو (4

 االجتماعية نحو كبار السن.
 

 إجابات أسئلة الفصل األول من الوحدة الخامسة
 ي:عرف ما يأت :1س

 لحربية، ااتهم : هم الطبقة العسكرية في اليابان، ظهرت في القرن السابع عشر، تميزوا بمهارالساموراي
ليص لى تقعوتمتعوا بامتيازات اجتماعية واقتصادية حتى مجيء اإلمبراطور ميجي إلى الحكم الذي عمل 

 نفوذهم.

 لعزلةهيتو، بهدف كسر طوق ا: هي حركة إصالحية قام بها اإلمبراطور الياباني موتسوحركة ميجي 
اح النفتاالتي عاشتها اليابان، وردم الفجوة االقتصادية والعسكرية بين اليابان والغرب عن طريق 

 التجاري والعلمي، وتعد هذه الحركة بداية النهضة الفعلية لليابان
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 : اذكر أسباب كل مما يأتي:2س
 م. 1945م إلقاء القنبلتين الذريتين على اليابان في عا (أ

  شنت اليابان هجوماً جوياً على قاعدة بيرل هاربر األمريكية في المحيط الهاديم، 1941في عام. 

  (فيتنام والوس وكمبوديا) احتلت اليابان الفلبين والهند الصينيةم، 1942-1941في العامين. 
 
 تميز العامل الياباني باالنضباط الذاتي: (ب

 لقاء نفسه ومن غير مراقبة من رئيسه،بسبب أن العامل الياباني يعمل من ت 

 ،وهو أقل نسبة غياب عن عمله  ويقوم بالعمل اإلضافي متطوعاً ومن غير أجر. 
 
 : ما نتائج حركة االنفتاح في اليابان في القرن التاسع عشر؟3س

 ،استمرت حركة االنفتاح في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 

  األنظمة الغربية في مجاالت التعليم واإلدارة،وأدت إلى استفادة اليابان من 

 ،لعالمية الحرب ا مما أدى إلى بروزها قوة شرقية شاركت في ونقل المعرفة التقنية، ورفع كفاءة القطاع الصناعي
 الثانية.

 
 وضح أربعاً من القيم التي ترتكز عليها فلسفة اإلدارة اليابانية. :4س

 القتصاد فيا، والتضحية، وروح المبادرة، والشجاعة، والصدق، وستقامةاال: كالمنظومة األخالقية لليابانيين 
 .اإللتزام بالوقت، واإلنفاق

 ياب عن غنسبة  أقل، وهو العامل الياباني يعمل من تلقاء نفسه ومن غير مراقبة من رئيسه: فاالنضباط الذاتي
 .يقوم بالعمل اإلضافي متطوعاً ومن غير أجر، وعمله

  يةالمسؤولية الجماعية أكثر من المسؤولية الفردو بروح الفريق الواحدتأكيد قيمة العمل. 

 ليابانية، ا األمة احولهم ، إذ تعد الراية اليابانية واإلمبراطور الرمزان اللذان تلتفغرس الوالء واالنتماء للوطن
 ويتم التركيز على ذلك في مراحل التعليم والتدريب جميعها في المؤسسات اليابانية.

 ملفز المعنوية التي تشكل دافعاً للعمال اإلداريين لبذل المزيد من الجهد في العالحوا. 

 عاون من ثم التامه، و، ما يؤدي إلى ثقة كل فريق في كفاءة الفريق اآلخر ومهالثقة والتدريب المستمر للعاملين
 والتكامل بين األطراف جميعها.

 استثمار الوقتو االلتزام بالمواعيدك احترام الوقت والشعور بأهميته. 
 
 وضح ذلك: ،الحفاظ على منظومة القيم األخالقية اليابانية من مظاهر تطور التعليم في اليابان: :5س

  زو قيمها ة أن تغلم تسمح للعادات الغربيبالرغم من تأثر اليابان بتكنولوجيا الغرب والتفوق عليها؛ إال أنها
 .عها المميز الذي لم يتأثر بهذه العاداتفال تزال التربية اليابانية لها طاب، وأخالقها

 
 .: بي ن أهم مظاهر التطور الصناعي والتجاري لليابان في السبعينيات من القرن العشرين6س

  ناءب صناعةفتفوقت  من القرن العشرين، امتد التفوق الياباني في التصنيع إلى كل المجاالت، نهاية السبعينياتفي 
بانية، ات الياإلى رفع اجراءات الحماية الجمركية لحماية صناعاتها من المنتج، واضطرت الدول الغربية السفن

 .لوقودالكاً لأغرقت اليابان األسواق األمريكية بسيارات متينة الصنع، وزهيدة الثمن، وأقل استهوسرعان ما 
 
 : عدد أهم التحديات التي تواجه اليابان في الوقت الحاضر:7س

 ،الطبيعية،ضآلة المصادر  تلوث البيئة 

 ،تحدي األمن االجتماعي المتمثل بانخفاض عدد السكان نتيجة سياسة تنظيم النسل 

 ر السنالرعاية االجتماعية نحو كبا هومظاهر الفقر لدى بعض الفئات ممن هم في سن العمل، نتيجة توجي. 
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 الفصل الثاني: ماليزيا

 دة في العالم، وضح ذلك:تعد ماليزيا من الدول اإلسالمية ذات التجارب الرائ   س:

 رة لبالد بصوفي ا نتيجة لما حققته من تنمية شملت جوانب الحياة المختلفة، فأدى ذلك إلى دفع عجلة التقدم
 ملحوظة وفي زمن قصير.

 

 أوالً: الموقع

 ،جنوب شرق آسياتقع ماليزيا في    -       س:  تتبع موقع ماليزيا:

  لشرقيةاماليزيا ( 2   شبة الجزيرة الماليزية( 1: ساسيين، وتقسم إلى قسمين أوالية 13تتألف من ،
 2كم329.845تبلغ مساحة ماليزيا   -         ويفصل بينهما بحر الصين الجنوبي.

 نسمة. مليون 30يبلغ عدد سكان ماليزيا نحو   -                   .ويسودها المناخ االستوائي 
 

 :حدد الدول المجاورة لماليزيا(، 715من خالل خريطة ماليزيا السياسية )ص س: 

 .تايالند ، أندونيسيا ، الفلبين ، سنغافوره ، سلطنة بروناي 
 

 كوااللمبور  : ما اسم العاصمة الماليزية س: 
 

 ، اذكرها:يتكون السكان في ماليزيا من المجموعات العرقية  س:

 كلون نصف السكان تقالصينيين، والتاميل، والهنود، والعرب، والماليو المسلمين الذين يش ً  .ريبا
 

ية يرة العربالجز : دخل اإلسالم إلى ماليزيا عن طريق التجار العرب المسلمين، ورحالتهم التجارية بينمعلومة
 وشبة الجزيرة الماليزية.

 
 (158. )صطورهاس: برأيك، هل يمكن أن يقف تعدد األعراق والديانات والمذاهب في وجه وحدة الدول وت

 هناك وحدة وطنية وعمل مشترك وأهداف واحدة. ال، إذا كانت 
 

 ثانياً: لمحة تاريخية عن ماليزيا
 

 (158)ص س:  تتبع تاريخ ماليزيا:

 ،ملتقى لعدد من الحضارات والشعوبكانت ماليزيا منذ القدم  (1
 ية،الذين كانوا يقومون بالرحالت التجارية البحر استقبلت التجار الصينيين والهنود والعرب (2
 دي،حتى القرن الخامس عشر الميالة ملقا من أشهر المحطات التجارية في قارة آسيا جزيركانت  (3
 م.1115بعد أن احتلها البرتغاليون في عام  أهم مراكز التجارة البرتغاليةمن )ملقا( وأصبحت  (4
ى إل ليينلبرتغاأصبح التنافس التجاري واضحاً بين الهولنديين وافي بداية القرن السابع عشر الميالدي،  (5

 قرابة قرنين من الزمن، سيطر عليها الهولنديونأن 
تقسيم على  عاهدةنصت المم، 1834بين اإلنجليز والهولنديين عام أمتد إليها النفوذ البريطاني إثر معاهدة  (6

 بينهما. البالد
 م،9451، إال أنها اضطرت لإلنسحاب منها عام سعت اليابان للسيطرة على ماليزيام، 1941عام في  (7
 م،1957اليزيا على استقاللها عن بريطانيا عام حصلت مو (8
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 رة عام، إضافة إلى سنغافويضم دولة الماليو وجزيرتي صباح وسرواكالذي  تأسس االتحاد الماليزي (9
 م.1965م، إال أن سنغافورة انفصلت عن االتحاد عام 1963

 
 
 (158دوافع التنافس بين الدول االستعمارية على جزيرة ملقا. )ص  : س

  من أشهر المحطات التجارية في قارة آسيا حتى القرن الخامس عشر الميالدي.ألنها 
 

 (158. )ص1945فسر: انسحاب اليابان من ماليزيا عام   س: 

 حدة.بسبب الحرب العالمية الثانية، واحتالل اليابان من قوات الحلفاء بقيادة الواليات المت 
 

 ثالثاً: النهضة في ماليزيا
 

وضح سياسة مهاتير ، ليزية بتولي مهاتير محمد منصب رئيس الوزراء في ماليزيابدأت النهضة الما س:
 :محمد للنهوض بماليزيا

 عن طريق العمل واالنفتاح على العالم والتعاون الدولي سعى للنهوض بماليزيا. 
 
  بة التجر تحويل ماليزيا من دولة فقيرة إلى قوة اقتصادية توازي في تحولها (مهاتير محمد)استطاع

 محمد نموذجاً للتنمية في بالده. اليابانية التي اتخذها مهاتير
 

 (5الوحده  2أ من ف/2)س. أنموذجاً للنهوض بماليزياالتجربة اليابانية من مهاتير محمد أعِط سبب: استلهم  س:
 ،قلة الموارد الطبيعية للتشابة الكبير بين ظروف الدولتين من حيث (1
 ،وتنمية مهاراتهتركيز اليابان على العنصر البشري  (2
 ،إعداده لبناء نهضتها الصناعية (3
 ،التركيز على القيم األخالقية (4

 ،تنمية مفاهيم العمل الجماعي (5
 االنتماء للوطن والعمل على رفعته. (6

 
 على ركائز أساسية، اذكرها: بماليزيااعتمدت سياسة مهاتير محمد في النهوض  س:

 (5الوحدة  2من ف 3)ستير محمد في النهوض بماليزيا: عدد الركائز األساسية التي اعتمد عليها مها وأ

 لمشاركة، وذلك بتدعيم اوااللتفاف حول هدف نهضة ماليزيا والتماسك الشعبي بناء الوحدة الوطنية (1
 العملية بين مكونات المجتمع الماليزي الذي يتصف بالتنوع والتعدد العرقي.

التي  يابانهي ال، وكان هذه الدولة دم والتنميةالبحث عن دولة داعمة لماليزيا في تجربتها نحو التق (2
 .أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم

 .جذب االستثمارات األجنبية إلى ماليزياالعمل على  (3
بالد إلى بال ، لالنتقالإدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب والتواصل واإلنفتاح على العالم الخارجي (4

 ثر تطوراً.مرحلة أك
 .، والسعي من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين الماليزيين جميعاً االهتمام بالعنصر البشري (5
 

ئيس وزراء م، وتعد أطول مدة مكثها ر2003 -1981: هو رئيس وزراء ماليزيا في األعوام من مهاتير محمد
ً في نهضة ماليزيا، إذ تحولت من دولة زراعي لموارد انتاج ة تعتمد على إفي ماليزيا، أدى دوراً رئيسا

ديات إلى دولة صناعية متقدمة، ومن أشهر مؤلفاته: التحدي، وصوت آسيا، وتح األولية وتصديرها
 ها".ي دولة هي شعبأاالضطراب، والعولمه، والواقع الجديد، ومن أشهر أقواله: "أفضل ثروة في 

 
إلنسان أعلى ما نملك"، وبين مقولة كيف توفق بين مقولة المغفور له الملك الحسين بن طالل "ا س:

 (160مهاتير محمد "أفضل ثروة في أي دولة هي شعبها"؟ )ص

  لعمل ايادة زألن الشعب هم مصدر القوة والتقدم واإلزدهار للدولة، فتوفير الرفاهية للشعب يؤدي إلى
 واإلنتاج والوالء للوطن.
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 (160ي التنمية االقتصادية. )صناقش: يعد العنصر البشري المؤهل المقوم األهم فس:   

 لذي اهو  تكارقدرة على االختراع واالب، وبما لديه من العقل والجهدمن  يملكبما  ألنه العنصر البشري
 ،أن يوسع من التنمية االقتصادية هيمكنبحيث  والتقدمالتطوير يؤدي إلى 

 امها بسبب اهتمذلك  ،ةكبيرة جعلتها في مصاف الدول المتقدم فالدول التي حققت تنمية اقتصادية
  .الذي ساهم في اإلسراع بعملية التنمية االقتصادية بالعنصر البشري

 
 س: أسهمت عوامل عدة في نجاح التجربة الماليزية، أذكرها:

 ـ  :ب  تتمثلو  ()س: عدد القيم االجتماعية في ماليزيا   ،في ماليزيامنظومة القيم االجتماعية  (1
 ،مة والقوانينواحترام األنظ جـ(  والتركز على العمل الجماعي، ب( ماعي، االنضباط والتجانس االجت أ(
 واحترام الوقت. هـ(واإللتزام بالموعيد،  د(

ة ي التنميفيسهم  الذي الوحدة والتنوع واالستقرار السياسيالقائم على  المناخ السياسي لدولة ماليزيا (2
 االقتصادية.

تطبيق  لي فيجعل سياسة ماليزيا توصف بأنها نموذج مثا ، ماالنهج الديمقراطي في اتخاذ القرارات (3
 الديمقراطية.

على  ، تعتمدرىإنشاء صناديق ادخارية كب )فسر(، الماليزي استراتيجية االعتماد على الذات للشعب (4
ً من المليارات شكلت جالشعب الماليزي نفسه، واستطاعت هذه الصناديق أن ت  صيداً رمع رقماً ضخما

 ، وجلب المنفعة للشعب الماليزي.زيادة االستثمارأسهم في للدولة 
 قتصادية.ات االالالزمة لتمويل االستثمار االعتماد على الموارد الذاتية في توفير رؤوس األموال (5
 

 (160؟ )صاليزيامناقش: كيف أسهمت صناديق اإلدخار في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في س: 

  تجمع  استطاعت هذه الصناديق أنتعتمد على الشعب الماليزي نفسه، وإنشاء صناديق ادخارية كبرى
ً من المليارات شكلت رصيداً للدولة أسهم في زيادة االستثمار وجلب المنفعة  ً ضخما لشعب لرقما

 .الماليزي
 

 (160ما رايك في تطبيق نظام صناديق اإلدخار في األردن. )ص  س: 

 ن العمل لين عوفير رؤوس أموال إلقامة المشاريع وتشعيل العاطفكرة جيدة تؤدي إلى زيادة االستثمار وت
 والقضاء على البطالة وزيادة اإلنتاج باالعتماد على الذات.

 

 رابعاً: االقتصاد الماليزي

 :وضح ذلك، سعت ماليزيا لتطبيق بعض مبادىء نظام االقتصاد اإلسالميس:  

 ،ميةبإمكاناته وإسهامه في عملية التن اهتمت باإلنسان واالرتقاءالتي  خطط التنميةعن طريق  (1
رية ارتفاع معدالت التنمية البش، أدت إلى سياسات تعليمية وصحية واجتماعية واقتصاديةتبني  (2

 .في ماليزيا واالقتصادية
 
إلى  باالنتقال من االعتماد على التعدين والزراعةفي السبعينيات من القرن العشرين  بدأت ماليزياس:  

 وضح ذلك: ،عياالقتصاد الصنا
 ،الصناعات الثقيلةبدأت معها  (2 في البالد، االستثمارات اليابانيةانتشار  (1
 .يوأصبحت صادرات البالد محرك النمو الرئيسفي غضون سنوات،  ازدهرت الصناعات (3
 ،بتبني سياسة استئصال الفقربدأت الحكومة الماليزية  (4
 ،في إنشاء مشاريع بنية تحتية ضخمة األموالاستثمار  (5
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بين فئات المجتمع  والمساواة في فرص العمل (7 ،إلى البالد استقدام االستثمارات االجنبيةو (6
جميعها.

 
 

قابل رنغيت( ميزية )الم، واجه االقتصاد الماليزي أزمة كبيرة أدت إلى هبوط العملة المال1997في عام س:  
 :اديةا االقتصوضح اإلجراء الذي قامت به الحكومة الماليزية للخروج من أزمته الدوالر،

 ،طبقت ماليزيا سياسات وطنية للخروج من هذه األزمة (1

 لم تعتمد على مقترحات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، (2

مام ألرنغيت إلى استقرار سعر اإلى استمرار معدالت ثابتة من النمو أدت  أدى نجاح هذه السياساتوقد  (3

 ،وبذلك تجاوزت أزمتها االقتصادية ،الدوالر

ً معتمدة في ذلك على قطاعات عدةوأصب (4  نها:م ،حت ماليزيا من الدول الصناعية المتقدمة اقتصاديا

 .الصناعة، والزراعة، والسياحة

 

 الصناعة: (1
 .دخلت ماليزيا في التسعينات من القرن الماضي مرحلة صناعية مهمةأعِط سبب:    س:  

 (5الوحدة  2ب من أسئلة ف/2)س. القرن العشرين أعِط سبب: دخلت ماليزيا عالم الصناعات في التسعينات من أو
 وذلك بتشجيع الصناعات ذات التقنية العالية، مثل صناعة السيارات واإللكترونيات، (1

 والتوسع في صناعة النسيج والحديد والصلب، (2
 % من العمالة الماهرة والمدربة.40صبح القطاع الصناعي يستوعب أ (3
 

 ي لماليزيا في مدة والية مهاتير محمد:مؤشرات نجاح األداء االقتصادس: بي ن 
 ،في استثمارات القطاع الصناعيالذي حدث  التوسع (1
 ،لف مشروع صناعيأ 15أنشىء أكثر من  (2
 ،% من هذه المشاريع54المشروعات األجنبية قرابة وشكلت  (3
 الية،لعا حيةمدى االطمئنان الذي يشعر به المستثمر األجنبي في ماليزيا من ناحية األمان وضمان الرب (4
 .% من هذه المشاريع46المشروعات المحلية بينما مثلت  (5
 

 ليزية:دية الماالقتصااأو أهمية المشاريع   الصناعية بالنفع على الشعب الماليزي. المشروعاتس: بي ن أثر 

 وفرت مليوني فرصة عمل، 

  ليزيةالماالفائدة الكبرى المتمثلة في نقل التقنية الحديثة وتطوير مهارات العمالة إلى جانب. 
 
  كومة مام الحالذي حظي باهت االقتصاد المعرفيطفرة ملحوظة في  (مهاتير محمد)وتحققت في مدة والية

 ً  ي مجالأصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية ف، ومن عناصر الخطط التنمويةبوصفة عنصراً مهما
 .صناعة االتصاالت والمعلومات واإلنترنت

 
ف  س:  هدف ب ،توظيفهاواالستثمار في المعرفة والعقل البشري واستخدام التقنية هو  :االقتصاد المعرفيعر 

 تحسين نوعية الحياة بمجاالتها وأنشطتها جميعاً.

 

 الزراعة: (2
 

 عد ماليزيا إحدى الدول الزراعية الرئيسة في منطقة جنوب شرق آسيا،ت  س:  فسر: 

 لقوميأحد الروافد الرئيسة للدخل افيها  الزراعيقطاع ال يعتبر، 

  األيدي العاملة المحلية واألجنبيةهذا القطاع كثيراً من  يستقطبحيث، 
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 تشتهر ماليزيا بزراعة المطاط وشجر زيت النخيل والكاكاو والشاي والموز وجوز الهندو. 
 
 
 

 السياحة (3
 

 .يةومن أهم القطاعات االقتصاد اعد السياحة من القطاعات المهمة في ماليزيت  س:  فسر: 

 ةالسياحي سياسة الصناعةإذ انتهجت ماليزيا  ،النهوض باالقتصاد الماليزيفي  ع السياحيالقطاسهم أ ،
 حالياً، السياحة ثاني أكبر مصدر دخل لالقتصاد الماليزيوتعد 

 
 لك:س:  رأت الحكومة الماليزية في أن تعزز الجهود لتطوير هذه الصناعة السياحة، وضح ذ

 زيا،مالي وتحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات سياحية في جذب السياح، وفتح الفنادق العالمية، (1
 وقد أنشىء أول موقع سياحي عن ماليزيا باللغة العربية، (2
 ويعد شارع العرب أبرز األماكن السياحية في كوااللمبور. (3
 

ف   مصدر ي أكبر: هي سياسة انتهجتها الحكومة الماليزية، حيث تعد السياحة ثانالصناعة السياحيةس: عر 
ن طريق عناعة دخل لالقتصاد الماليزي حالياً، قامت الحكومة الماليزية بتعزيز الجهود لتطوير هذه الص

زيا، مالي جذب السياح، وفتح الفنادق العالمية، وتحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات سياحية في
 وأنشىء أول موقع سياحي عن ماليزيا باللغة العربية

 

 ليزياخامساً: التعليم في ما

 (5الوحدة  2ن أسئلة فم 5)س اعتمدت السياسة التعليمية في ماليزيا على مجموعة من المرتكزات، أذكرها:س: 

جزءاً لة هذه المرح جعلت أ(    )فسر( ، م في مرحلة ما قبل المدرسة )رياض األطفال(ياالهتمام بالتعل (1

، لتربيةمسجلة لدى وزارة اميعها واشترط أن تكون دور رياض األطفال ج  ،  ب(من النظام التعليمي

 .تلتزم بمنهج تعليمي مقرر من الوزارةوجـ( 

عن  )فسر(  ،الثانويئي وتنمية المعاني والقيم الوطنية وتعزيز روح االنتماء في مرحلتي التعليم االبتدا (2

 لبةللط ة تتيحمواد خاصة بالمجاالت المهنية والفنيوب(     ،مواد تدرس فيها العلوم واآلدابأ(  طريق 

 .تنمية مهاراتهم وصقلها

جال في م لعملتؤهلهم لدخول سوق ا )فسر( ،طلبة المدارس الثانويةلمعاهد التدريب المهني  إنشاء (3

 الهندسة الميكانيكة والكهربائية.

، اآللى ادخال الحاسبأ(   (5الوحدة  2من أسئلة ف 4)س :أهدافها، من م1996وضع خطة تقنية شاملة عام  (4

تي ال كيةالمدارس الذفأنشات الحكومة الماليزية جـ(  ، بشبكة اإلنترنت في كل مدرسة واالرتباطب( 

ن طريق ذلك عو ،مواد دراسية تساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدةتتوافر فيها 

 الالتي  ةنظم استخدام الطاقة النظيفو، شبكات االتصالو ،عن أنظمة التصنيع المتطورة مواد متخصصة

  تلحق تلوثاً بالبيئة.

ياق سفي هذا الو ةص على االنفتاح واالستفادة من النظم التعليمية المتطورة في الدول المتقدمرالح (5

راستهم دأتاحت الفرصة للطلبة الماليزيين لمواصلة و ،معهد وكلية جامعية خاصة 400انشى أكثر من 

 .في الجامعات األجنبية

البتكار تطوير وازيادة القدرة على المما أدى إلى  )فسر( ،م البحث العلميمشاركة القطاع الخاص بدع (6

 .والمنافسة واثبات وجود ماليزيا في األسواق المحلية والعالمية

 
 س:  كيف يمكن نقل تجربة المدارس الذكية إلى بالدنا؟
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  ة.العلميعن طريق زيادة استخدام الحاسب اآللى، واالرتباط بشبكة اإلنترنت لتحقيق الفائدة 
 
 
 

 (164)ص دي.القتصاسهمت الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في ماليزيا في زيادة معدالت النمو اأس: 

  زيادة وبتكار الذي يؤدي إلى التطوير واال ودعم القطاع الخاص للبحث العلميفيما بينهم، وذلك للتعاون
 .االستثمارات

 
م على مستوى 1620في اختبار )تمس( في الرياضيات لعام : إن ماليزيا حصلت على المركز األول معلومة

 (164)ص العالم.

 .وذلك نتيجة تطوير مهارات الطلبة واستيعاب التقنيات الجديدة 
 

 
 إجابات أسئلة الفصل الثاني من الوحدة الخامسة

 

 عرف ما يأتي:: 1س

 ر دخل مصد ة ثاني أكبرهي سياسة انتهجتها الحكومة الماليزية، حيث تعد السياح :الصناعة السياحية

ريق جذب عن ط لالقتصاد الماليزي حالياً، قامت الحكومة الماليزية بتعزيز الجهود لتطوير هذه الصناعة
وأنشىء  يزيا،السياح، وفتح الفنادق العالمية، وتحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات سياحية في مال

 أول موقع سياحي عن ماليزيا باللغة العربية.

 التقنية  ستيعابلمساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم وا، أنشأتها الحكومة الماليزية :رس الذكيةالمدا
 الجديدة، وذلك عن طريق مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة، وشبكات االتصال، ونظم

 استخدام الطاقة النظيفة التي ال تلحق تلوثاً بالبيئة.

 ي نهضة فم، أدى دوراً رئيساً 2003 -1981ا في األعوام من هو رئيس وزراء ماليزي :مهاتير محمد
عية ة صناماليزيا، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج الموارد األولية وتصديرها إلى دول

، لجديدامتقدمة، ومن أشهر مؤلفاته: التحدي، وصوت آسيا، وتحديات االضطراب، والعولمه، والواقع 
 ثروة في أي دولة هي شعبها"ومن أشهر أقواله: "أفضل 

 
 : بين أسباب كل مما يأتي:2س

 استلهم مهاتير محمد من التجربة اليابانية أنموذجاً للنهوض بماليزيا. (أ

 ،للتشابة الكبير بين ظروف الدولتين من حيث قلة الموارد الطبيعية 

 ،تركيز اليابان على العنصر البشري وتنمية مهاراته 

 ية،إعداده لبناء نهضتها الصناع 

 ،التركيز على القيم األخالقية 

 ،تنمية مفاهيم العمل الجماعي 

 .االنتماء للوطن والعمل على رفعته 
 

 .دخلت ماليزيا عالم الصناعات في التسعينات من القرن العشرين (ب

 مثل صناعة السيارات واإللكترونيات، وذلك بتشجيع الصناعات ذات التقنية العالية 

 والصلب ديدوالتوسع في صناعة النسيج والح. 

  من العمالة الماهرة والمدربة.40أصبح القطاع الصناعي يستوعب % 
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 عدد الركائز األساسية التي اعتمد عليها مهاتير محمد في النهوض بماليزيا: :3س

 كة لمشار، وذلك بتدعيم ابناء الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي وااللتفاف حول هدف نهضة ماليزيا
 ت المجتمع الماليزي الذي يتصف بالتنوع والتعدد العرقي.العملية بين مكونا

 التي  يابانهي ال، وكان هذه الدولة البحث عن دولة داعمة لماليزيا في تجربتها نحو التقدم والتنمية
 أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعها نحو التنمية والتقدم.

  جذب االستثمارات األجنبية إلى ماليزياالعمل على. 

 بالد إلى بال ، لالنتقالخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب والتواصل واإلنفتاح على العالم الخارجيإد
 مرحلة أكثر تطوراً.

 والسعي من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين الماليزيين جميعاً االهتمام بالعنصر البشري ،. 
 
 .م1996يزيا في عام : بين الهدف من وضع الخطة التقنية الشاملة التي قامت بها مال4س

 ادخال الحاسب اآللى، 

 واالرتباط بشبكة اإلنترنت في كل مدرسة، 

  المدارس الذكيةأنشات الحكومة الماليزية، 

 د ق مواعن طري، توفير مواد دراسية تساعد الطلبة على تطوير مهاراتهم واستيعاب التقنية الجديدة
لحق ي ال تونظم استخدام الطاقة النظيفة التمتخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة، وشبكات االتصال، 

 تلوثاً بالبيئة.
 
 : اعتمدت السياسة التعليمية في ماليزيا على مجموعة من المرتكزات، أذكرها:5س

 )االهتمام بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة )رياض األطفال. 

  انوياالبتدائي والثتنمية المعاني والقيم الوطنية وتعزيز روح االنتماء في مرحلتي التعليم. 

 إنشاء معاهد التدريب المهني لطلبة المدارس الثانوية. 

  م1996وضع خطة تقنية شاملة عام. 

 الحرص على االنفتاح واالستفادة من النظم التعليمية المتطورة في الدول المتقدمة. 

 مشاركة القطاع الخاص بدعم البحث العلمي. 
 

 الفصل الثالث: جنوب أفريقيا
 

سية السيا تعد جنوب أفريقيا من الدول التي نجحت في تحقيق تنمية شاملة في الجوانب س: )فسر(:
 االقتصادية واالجتماعية والعلمية.و

 مرتفع من التحول إلى دولة ذات نمو اقتصاديتمكنت  الرغم من ظروف قارة أفريقيا القاسيةوذلك ب. 
 

  الموقع:: أوالً 
 

 وقع والمساحة والسكان:س:  تتبع موقع جنوب أفريقيا من حيث الم

  قصى جنوب القارة األفريقيةأتقع جمهورية جنوب أفريقيا في، 

  2كم1.221.037تبلغ مساحتها   مليون نسمة 54بلغ عدد سكانها 
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 .فهم خليط من أصول أفريقية وأوروبية وآسيوية تتميز جمهورية جنوب أفريقيا بالتنوع العرقي لسكانها :فسر س:

 مار الهولندي، واالستعمار البريطاني.نتيجة خضوعها لالستع 
 
 
 
 

 :وب أفريقياحدد الدول المجاورة لجمهورية جن(، 166س: من خالل خريطة جنوب أفريقيا السياسية )ص

  ،ناميبيا ، بوتسوانا ، زيمبابويليسوتو. 
 

 
 ثانياً: لمحة تاريخية

 
 س:   تتبع تاريخ جنوب أفريقيا:

 لهولندي تعرضت لالستعمار افقد  ،لالستعمارقارة األفريقية من دول ال هاجنوب أفريقيا كغير خضعت
 صيلين.، حيث مارس كالهما سياسة استعمارية استيطانية عنصرية ضد السكان األوالبريطاني

 م1910شكل اتحاد جنوب أفريقيا عام تَ و، 

 م1931حصلت على استقاللها عام و، 

  إلى  تحولت البالدة الفصل العنصري ووصل الحزب الوطني إلى الحكم، فتبنى سياسم، 1948في عام
 ،م1961النظام الجمهوري عام 

  م1984ضد تلك السياسة بعد عام  تصاعد الكفاحأدى تنامي سياسة التمييز العنصري إلى، 

 ادة ال قيتتفاقم الصراع في المناطق التي خصصت لألفارقة، فشكلت فرق في الجيش والشرطة مهمتها اغ
 ،المعارضة

 ام درت عالعنف، اضطرت حكومة األقلية البيضاء إلى التفاوض مع المعارضين، وأص وبعد تزايد أعمال
لة مواصم عفواً عن كثير من قادة حزب المؤتمر الوطني األفريقين، وسمح لألحزاب المعارضة ب1990

 نشاطها السياسي،

  قيافرينيلسون مانديال، هو أبرز زعماء الحركة الوطنية والنضال الوطني في جنوب أأطلق سراح. 
 

فقد  م بالفوضى العارمة،1994م وعام 1990تميز تاريخ جنوب أفريقيا في الفترة الواقعة بين عام  س: 
كومة ته الحوضح اإلجراء الذي اتخذ من القتلى، أعمال العنف السياسي عشرات اآلالفذهب ضحية 

 .وحزب المؤتمر الوطني األفريقي المعارض
نيلسون مانديال من أجل تحرر جمهورية جنوب أفريقيا من النظام  وضح الدور النضالي الذي قام به أو

 (5من الوحدة  3من أسئلة الفصل 4)س العنصري.
 ،بشأن مستقبل الحكم في البالد، أدت إلى إنهاء العنف إجراء مفاوضات (1
على  قيحزب المؤتمر الوطني األفريحصل فيه ، م1994انتخابات حرة عام  لواالتفاق على إجراء أو (2

 ية أصوات الناخبين،أغلب
 .وأصبح نلسون مانديالً رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا (3
 

ألوروبية : هي سياسة تمييز عنصري عرقي بين األقلية البيضاء ذات األصول االفصل العنصريع رف  س: 

م 1652م يا عاواألغلبية السوداء األفريقية، بدأت تلك السياسة منذ سيطرة الهولنديين على جنوب أفريق
 ميعهاوات جبوصفها أيدلوجية تقوم على حصر السلطة بيد الرجل األبيض، ما يتيح له السيطرة على الثر

 والتمتع باألمتيازات واحتقار السود واستعبادهم.
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 ثالثاً: مرحلة التحول الديمقراطي

 
إدارة التعددية في تعد جنوب أفريقيا من دول العالم الرائدة التي مرت في عمليات التحول الديمقراطي، و س:

ً وعرقياً، حيث  ً دينيا التحول وسالم سهمت عوامل عدة في تحقيق الأالمجتمعات التي تشهد تنوعا
 :اذكرها الديمقراطي،

 (5الوحده  3من أسئلة ف 3)س بين عوامل نجاح التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا. أو

سؤولية حمل مم إال باالعتماد على أنفسهم وتقناعة األطراف المتنازعة بأنه ال بديل عن معالجة أزمته (1
 .تحقيق السالم والتعايش في بلدهم

وُمثَل كل حزب بصرف النظر عن حجمه وعدد  ،مشاركة األحزاب السياسية جميعها بحوار شامل (2
ء من ألعضاا ضمن وجود ثلث امأعضائه بثالثة أعضاء شريطة أن يكون أحد المندوبين الثالثة امرأة، م

 ولكن مانديال كان يوجد اتجاه يدعو الستبعاد األحزاب األفريقية المساندة لحكومة البيض، النساء، وقد
 رفض ذلك وأصرَّ على أن يكون التمثيل شامالً ال يستثنى أحداً.

رضت لتي فعبر المقاطعة االقتصادية ا إسهام المجتمع الدولي في الضغط على حكومة األقلية البيضاء (3
 ر.ا أجبره على التفاوض مع المعارضة وإنجاح الحواموب أفريقيا، معلى النظام الحاكم في جن

 
 وضح كيف أسهم المجتمع الدولي في الضغط على حكومة األقلية البيضاء في جنوب أفريقيا. س:

  ع أجبره على التفاوض م، وذلك المقاطعة االقتصادية التي فرضت على النظام الحاكممن خالل
 .المعارضة وإنجاح الحوار

 
 :حزب المؤتمر الوطني األفريقيع رف س: 

 يض،يدة للبم الزعاء التقليديون والمثقفون الذين أغضبتهم السيطرة العنصرية المتزا1912سه عام ـأس 
 وممارسة سياسة التمييز العنصري في المجاالت كلها،

 د منوشّن سلسلة من االحتجاجات الجماهيرية المنظمة الملتزمة بمبدأ الالعنف بهدف اجتذاب الس 
 الطبقات جميعها إلى النضال من أجل الديمقراطية.

 ري،وبحلول التسعينيات من القرن الماضي، أصبح القوة الرئيسة المعادية لسياسة الفصل العنص 

  بزعامة نيلسون مانديال.1994استطاع الوصول إلى الحكم عام ، 
 

عددة األعراق، وفي سبيل إنجاح هذا مت التحول لدولة ديمقراطيةاستطاع مانديال أن يقود بالده نحو  س:
ً  التحول دفع بكل ند تذى به ع يحجهده نحو عملية مصالحة عدت األنجح على مستوى العالم، وأنموذجا

 .ة التي اتبعها نيلسون ماندياليالسياسوضح الحديث عن تجارب التحول الديمقراطي، 
 راطية.وتطبيق الديمق(  2              ،    المطالبة بحقوق اإلنسان (1

 
 169رؤية مانديال السياسية، نص مذكرات نيلسون مانديال، ص 

 
 (169)ص ماذا تعني حقوق اإلنسان حسب رؤية مانديال السياسية؟  س: 

 العداله، واحترام القانون الدولي.والديمقراطية في أنحاء العالم،  تطبيق 
 

 بشرية؟ائمة للمشكالت الما المقترحات التي قدمها مانديال للوصول إلى حلول عادلة ود  س: 

 .توافق دولي وبآليات غير عنيفة 
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 رابعاً: مرحلة التحول االقتصادي

 
 (5الوحدة  3من أسئلة الفصل 2)س وضح السياسة االقتصادية في جنوب أفريقيا في مرحلة التحول الديمقراطي. س:

الم في المجال االقتصادي منذ عام أدت جنوب أفريقيا دوراً متزايداً على مستوى القارة األفريقية والع س:
 :وضح ذلكم، 1994

 ،الموارد الطبيعيةجنوب أفريقيا من الدول الغنية بتعد  (1
 ،األسواق المالية والطاقة واالتصاالتتمتلك قطاعات متطورة في  (2
 ،سوقاً في العالم 15أكبر وتأتي ضمن  (3
 م،1994عام  لمجال االقتصادي منذلذا أدت دوراً متزايداً على مستوى القارة األفريقية والعالم في ا (4
ً لمعالجة ما -برنامج التعمير والتنمية بوصفه اطاراً اجتماعياً حيث وضعت الحكومة الجديدة  (5 اقتصاديا

 ،أسفر عنه الفصل العنصري من تناقضات واختالالت
 .معالجة أوجه القصور في تقديم الخدماتو (7 ،تخفيف حدة الفقرلكن األهم من ذلك كله هو  (6
 

 وضح ذلك: ،على تدابير دفع عجلة االقتصادفي جنوب أفريقيا  برنامج التعمير والتنميةركز س:   

 تحرير التجارة، وتقليص الديون الحكومية، وتخفيض الضرائب، واحتواء التضخم المالي. 
 

 .تقاليةحلة االنثناء المرألم تشهد جمهورية جنوب أفريقيا أية أعمال عنف أو نزاعات عمالية في س:   

 .نظراً الحتواء معظم مطالب نقابات العمال 
 
  مية بناء يد أهتأك، ولة ذات أولوية بعد التحول إلى الديمقراطيةأبناء القدرات العلمية مسأصبحت عملية

 .الكفاءات في العلوم الرائدة كلها التي تسهم في نهضة جمهورية جنوب أفريقيا
 

 (170ادية في جنوب أفريقيا: )صاستنتج األسباب التي أدت إلى النهضة االقتص  س: 

اقتصادياً لمعالجة ما أسفر عنه -برنامج التعمير والتنمية بوصفه اطاراً اجتماعياً وضعت الحكومة الجديدة  (1
 ،الفصل العنصري من تناقضات واختالالت

 معالجة أوجه القصور في تقديم الخدماتو (3 ،تخفيف حدة الفقر (2
 
 رين على مستثمذبة لكثير من الفرص االستثمارية بالنسبة إلى الأوجدت جنوب أفريقيا بيئة استثمارية جا

ً في كثير من المجاالت االقتص  نها:مادية المستويين الدولي والمحلي، وأصبحت البلد الرائدة عالميا
 .الصناعة، والزراعة، والسياحة

 

 الصناعة: (1
 

 ا:نوب أفريقيجالصناعات في أشهر   .   أوتهرت جنوب أفريقيا بمناطق التصنيع المتخصصةاشفسر:   س: 
 ،تنتج الذهب والفحم والماسفهي من أكبر الدول التي  (1
 لمنغنيزمثل: البالتين والنحاس والحديد وا، معالجة المعادنوتتصدر أيضاً قائمة الدول في مجال  (2

 ،والبالتينيوم واليورانيوم والفوالذ المقاوم للصدأ
 ،صناعة اآلالت والمعداتباإلضافة إلى  (3
معادن يج والبضائع ومعدات، مثل: الغذاء والمالبس والنسكل ما تحتاج إليه البالد من  لمصانعوتنتج ا (4

 .والسيارات والمنتجات الصناعية األخرى
 ،% من المنتجات التعدينية50، وقرابة % من المنتجات الصناعية40وتنتج جنوب أفريقيا نحو  (5
ر ين أكثبقنية في اإلنتاج، بحيث أصبحت من إلى مرتبة متقدمة في قدرتها الت صناعة األسلحةووصلت  (6

 الدول تقدماً في العالم.
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 الزراعة: (2
 

 .فريقياأتعد الزراعة من القطاعات االقتصادية األساسية في جنوب س:  فسر: 
 ،حاجة السكان من المواد الغذائيةتنتج ما يكفي  (1
 ،د األولية المطلوبة للصناعةالمواإضافة إلى  (2
 .اسعة من الغابات التي تعد مصدراً مهماً للصناعات الخشبيةبمساحات شأيضاً  تتميزو (3
 

 المزروعات في جنوب أفريقيا:أشهر س: 
 ل والذرة الصفراء،القمح وقصب السكر والقطن والفو (1
 .زراعة الورود وتجارتها (3 ،وتنتج أنواع الفواكه والخضروات (2
 
  تربية األغنام وتصدير الصوفوتعد من الدول الرئيسة في. 
 

 :سياحةال ( 3
 

 (5الوحدة  3الفصل أ من أسئلة/5)س تعد جنوب أفريقيا من أكثر دول القارة جذباً للسياحة.أعِط سبب: س: 

 تنوعاً وجماالً في قارة أفريقيا،واحدة من أكثر البالد التي تعد طبيعتها سبب  (1

لمطيرة ابات الغاففيها الجبال العالية والهضاب الواسعة والصحاري الجافة والقاحلة والحياة البرية و (2

 طلسي والهندي،االستوائية والسواحل الشاسعة التي تطل على المحيطين األ

ائق الحدوالمائية  والمحميات وحدائق الحيوان والمتاحف وتتميز بكثرة الحدائق والمتنزهات الوطنية (3

 من السياح من أنحاء العالم.النباتية التي تستقطب أعداداً هائلة 

 
 

 جنوب أفريقيا خامساً: التعليم في
 

 س:  تتبع السياسة التعليمية في جنوب أفريقيا:

 أحد مظاهر التفرقة والتمييز العنصريفي جنوب أفريقيا  كان التعليم، 

 ه،أعراقوأطيافه  بكل أحد ركائز الدولة في تحقيق الوحدة بين أبناء الشعب الواحداآلن  لكنه أصبح 

 عرقة وديانته ي طفل من االلتحاق بالمدرسة بسببال يستثنى أ. 

  العامة في البالد ياسة التعليميةوزارة التعليم األساسي مسؤولة عن السوتعد، 

  بإدراة تعليمية خاصة بهاالتسع  من واليات الدولة تتمتع كل واليةفي حين، 

 عليمية التي تتولى إدارة المدارستنتخب األجهزة الت، 

 تتمتع مؤسسات التعليم العالي باالستقالل الذاتيو. 

 
ب /5)س )مهم( لفلك.اس:  أعِط سبب: تعد جنوب أفريقيا من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال علم 

 (5الوحدة  3من اسئلة الفصل
 .ليسكوبوالت شعة جاما لنظام التجسيم عالي الطاقةمرصد أ لعلم الفلك مركز رئيِس  بعد إنشاءوذلك  (1
مل تعلم والعلم للالفلك الذين كانوا يأتون من أنحاء العا واستقطبت جنوب أفريقيا عدداً كبيراً من علماء (2

 فيها.
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 إجابات أسئلة الفصل الثالث من الوحدة الخامسة
 : عرف ما يأتي:1س

 ة ألغلبيهي سياسة تمييز عنصري عرقي بين األقلية البيضاء ذات األصول األوروبية وا :سياسة الفصل العنصري
يدلوجية تقوم على م بوصفها أ1652سة منذ سيطرة الهولنديين على جنوب أفريقيا عام السوداء األفريقية، بدأت تلك السيا

ود ار السحصر السلطة بيد الرجل األبيض، ما يتيح له السيطرة على الثروات جميعها والتمتع باألمتيازات واحتق
 .واستعبادهم

 :يطرة العنصرية قفون الذين أغضبتهم السم الزعاء التقليديون والمث1912أسسه عام  حزب المؤتمر الوطني األفريقي
ة المنظمة ماهيريالمتزايدة للبيض، وممارسة سياسة التمييز العنصري في المجاالت كلها، شّن سلسلة من االحتجاجات الج
لتسعينيات حلول االملتزمة بمبدأ الالعنف بهدف اجتذاب السود من الطبقات جميعها إلى النضال من أجل الديمقراطية. وب

، 1994ام لقرن الماضي، أصبح القوة الرئيسة المعادية لسياسة الفصل العنصري، استطاع الوصول إلى الحكم عمن ا
 بزعامة نيلسون مانديال.

 زعيم حزب ، وم( هو أبرز زعماء الحركة الوطنية والنضال الوطني في جنوب أفريقيا2013 -1918) :نيلسون مانديال
 م.1994المؤتمر الوطني األفريقي عام 

 
 : وضح السياسة االقتصادية في جنوب أفريقيا في مرحلة التحول الديمقراطي.2س

 الموارد الطبيعيةتعد جنوب أفريقيا من الدول الغنية ب، 

  األسواق المالية والطاقة واالتصاالتتمتلك قطاعات متطورة في، 

  سوقاً في العالم 15أكبر وتأتي ضمن، 

  برنامج التعمير واوضعت الحكومة الجديدة ً اقتصادياً لمعالجة ما أسفر عنه الفصل العنصري -لتنمية بوصفه اطاراً اجتماعيا
 ،من تناقضات واختالالت

  تخفيف حدة الفقرلكن األهم من ذلك كله هو،  معالجة أوجه القصور في تقديم الخدماتو. 
 
 : بين عوامل نجاح التحول الديمقراطي في جنوب أفريقيا.3س

  لسالم اتحقيق  بأنه ال بديل عن معالجة أزمتهم إال باالعتماد على أنفسهم وتحمل مسؤوليةقناعة األطراف المتنازعة
 في بلدهم. والتعايش

 اء ثة أعض، وُمثَل كل حزب بصرف النظر عن حجمه وعدد أعضائه بثالمشاركة األحزاب السياسية جميعها بحوار شامل
دعو تجاه ياد ثلث األعضاء من النساء، وقد كان يوجد شريطة أن يكون أحد المندوبين الثالثة امرأة، مما ضمن وجو

امالً ال شتمثيل الستبعاد األحزاب األفريقية المساندة لحكومة البيض، ولكن مانديال رفض ذلك وأصرَّ على أن يكون ال
 يستثنى أحداً.

 م الحاكم النظا فرضت علىعبر المقاطعة االقتصادية التي  إسهام المجتمع الدولي في الضغط على حكومة األقلية البيضاء
 .مما أجبره على التفاوض مع المعارضة وإنجاح الحوارفي جنوب أفريقيا، 

 
 وضح الدور النضالي الذي قام به نيلسون مانديال من أجل تحرر جمهورية جنوب أفريقيا من النظام العنصري. :4س

 ،إجراء مفاوضات بشأن مستقبل الحكم في البالد، أدت إلى إنهاء العنف 

 ة أصوات حصل فيه حزب المؤتمر الوطني األفريقي على أغلبي، م1994االتفاق على إجراء أول انتخابات حرة عام و
 وأصبح نلسون مانديالً رئيساً لجمهورية جنوب أفريقيا.   -       الناخبين،

 
 : بين أسباب كل مما يأتي:5س
 تعد جنوب أفريقيا من أكثر دول القارة جذباً للسياحة. (أ

 عتها التي تعد واحدة من أكثر البالد تنوعاً وجماالً في قارة أفريقيا،سبب طبي 

 سواحل توائية والة االسففيها الجبال العالية والهضاب الواسعة والصحاري الجافة والقاحلة والحياة البرية والغابات المطير
 الشاسعة التي تطل على المحيطين األطلسي والهندي،

 قطب ة التي تستلنباتيهات الوطنية والمحميات وحدائق الحيوان والمتاحف المائية والحدائق اوتتميز بكثرة الحدائق والمتنز
 أعداداً هائلة من السياح من أنحاء العالم.

 
 تعد جنوب أفريقيا من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال علم الفلك.ب(  

  والتليسكوب م التجسيم عالي الطاقةمرصد أشعة جاما لنظامركز رئيِس لعلم الفلك  بعد إنشاءوذلك 
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 يها.فالعمل واستقطبت جنوب أفريقيا عدداً كبيراً من علماء الفلك الذين كانوا يأتون من أنحاء العالم للتعلم و 

 

 الفصل الرابع: مملكة السويد
 

ً س:   :، عددهاتعد مملكة السويد إحدى الدول االسكندنافية المتقدمة في المجاالت جميعا
 ية.واالقتصاد(  4    واالجتماعية (  3    والتنمية البشرية (  2    ديمقراطية في مجال ال (1
 

 أوالً: الموقع
 

 س: عرف ما يأتي:

 :احتها هي إحدى الدول االسكندنافية التي تقع في أقصى شمال أوروبا، وتبلغ مس مملكة السويد
، لبلطيقل ساحلها على بحر اويبلغ عدد سكانها قرابة تسعة ماليين نسمة، وتتميز بطو، 2كم450.000

 وكثرة غاباتها وبحيراتها.

 رك لدنما: هي مجموعة الدول التي تشكل شبه جزيرة اسكندنافيا، وتتألف من االدول االسكندنافية
ا في وقوعهل دول الشمالوالنرويج والسويد، وتقع في أقصى شمال أوروبا وفنلندا، ويطلق عليها أيضاً 

 شمال القارة األوروبية.
 

 :اذكر أسماء الدول المجاورة لمملكة السويد(، 173من خالل خريطة السويد )ص س:

 الندا.وببيالروسيا،  ،وسيا، الدنمارك، كوبنهاجن، ألمانيا ، ليتوانيا ، التفيا ، استونيا ، فينالندا ، رالنرويج 
 

 ستوكهولم   ما عاصمة مملكة السويد؟ س:
 

 لمحة تاريخية ثانياً:
 

 خية عن مملكة السويد.تتبع لمحة تاري س:

 دولة موحدة في العصور الوسطىيد برزت السو، 

 قوى الشمال في القرن السابع عشر،كانت إحدى أهم  توسعت لتشكل إمبراطوريةو 

  م1905ذا االتحاد سلمياً في عام ُحلَّ هو، م اتحدت مع النرويج1814عام وفي، 

 ةتجاه الحروب والصراعات الدولي السويد تتبنى سياسة الحياد في مواقعهاومنذ ذلك الوقت و. 
 

 مع بداية القرن العشرين أصبحت السويد دولة صناعية مهمة.فسر:  س:
 (5الوحدة  4جـ من اسئلة الفصل/5)سنمو الصناعة السويدية في بداية القرن العشرين. فسر:  س:

  تطوير التصنيع والتعدين وشبكات السكك الحديديةتمكنت السويد من، 

 على يد المخترع السويدي )ألفرد نوبل(، المناجم بعد اختراع الديناميتفيها  ازدهرتو 

 الحديد والفوالذالتي تقوم على  تطورت الصناعاتو، 
 

 هو عالم سويدي اخترع مادة الديناميت التي استخدمت في تصنيعوم( 1896 -م1836): ألفرد نوبل

نت م، وكاثروته لجائزة نوبل للسال وعندما شعر بخطورة اختراعه أوصى بمعظم ما جناه من المتفجرات
 ، وعرفت بجائزة نوبل.أهم مجاالتها الطب والفيزياء والكيمياء واألدب والسالم

 
: هي جائزة أوصى بها العالم السويدي ألفرد نوبل، وأهم مجاالتها الطب والفيزياء عرف جائزة نوبل س:

 والكيمياء واألدب والسالم.
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 (174)ص :لعربية التي نالت جائزة نوبلس: سم ِ عدداً من الشخصيات ا

 إلياس خوري، محمد البرادعي، ياسر عرفات، محمد أنور الساداتنجيب محفوظ، أحمد زويل ، 
 

 أسهمت عوامل عدة في بناء نهضة السويد وتقدمها، اذكر أهم هذه العوامل: س:
ً في مجال الديمقراطية وحقوق اإل أو نسان، ما هي أبرز مظاهر تعد السويد من الدول المتقدمة عالميا

 (5الوحدة  4من أسئلة الفصل 2)سالديمقراطية في السويد؟ 

حرير ، مثل: الحركة العمالية، وحركة االمتناع عن شرب الكحول، وحركة تنشوء الحركات الشعبية (1

ة المطالبعلى إنشاء قاعدة من المبادىء الديمقراطية في البالد وهذه الحركات  ساعدتالمرأة، حيث 

 .قوق والحرياتبالح

م، 1917 التي قام بها الحزب االشتراكي الديمقراطي منذ توليه الحكم في عام اإلصالحات السياسية (2

 .مهدت للحياة البرلمانية الحديثةوالتي 

 السياسية مازت، ما جنبها الدمار واألوقوف السويد على الحياد في الحربين العالميتين األولى والثانية (3

دات لمساعااقتصر دورها في الحرب على تقديم لت كثيراً من الدول األوروبية، وواالقتصادية التي طا

 .واإلسهام في جهود اإلغاثة اإلنسانيةإليها من دول البلطيق،  لالجئين

 عشرينفي األربعينات والخمسينيات من القرن ال تنفيذ الحكومة لكثير من اإلصالحات االقتصادية (4

ل فأصبحت من الدو ،ئز النظام لدولية الرفاهية السويديةأسهمت هذه اإلصالحات في وضع ركاو

 م(.1945 -1939الصناعية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية )

 
د يع كل فرويستط : هي الدولة التي توفر الرعاية االجتماعية واالقتصادية لمواطنيهاس: عرف دولة الرفاهية

دولة عمل، السكن، الصحة ..(، وال تسمح اليعيش فيها أن يحصل على مستوى الئق من المعيشة )ال
 بهبوط ذلك المستوى عن الحد األدنى.

 

 ثالثاً: الديمقراطية في السويد
 
 ين مكتوبة منذ القرن الرابع عشر،كان لدى السويد قوان 
 

 االنطالق للديمقراطية في السويد.نقطة  م1809ساسي الصادر عام  القانون األد  ع و   س:

  ة بين الملك والبرلمان،السلطنص على تقاسم حيث 

 حرية التعبير واختيار الديانة، :ثلم ،عزز الحريات والحقوق المدنية 
 

 اذكر، يخسداغ(م جرى تعديل الدستور لتصبح السلطة العليا بيد البرلمان السويدي )الرا1974في عام  س:

 :مهام البرلمان السويدي

 تحديد الضرائب وفرضها (1
 ق اإلنفاقوطرائ تحديد موارد الدولة (2

 تعيين رئيس الوزراء (3
 أصبحت سلطة الملك رمزية. (4

 
 مجالس وديات ويسمح القانون السويدي بالتعددية الحزبية، وتطبق الالمركزية في اإلدارة عن طريق البل

 المحافظات.
 

ً هو لس المحافظات: امج وم فظ، ويقيرأسه المحا تنظيم سياسي إداري، تتبع إلى مجلس إقليمي منتخب شعبيا
 مجلس بمهام تقديم الخدمات المجتمعية كالصحة والثقافة والمرور والتخطيط اإلقليمي.ال
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 رابعاً: تطور االقتصاد السويدي

 

 س:  تتبع التطور االقتصادي السويدي:

 تعد السويد دولة صناعية متقدمة، 

  من مجمل القطاع الصناعي،90يملك فيها القطاع الخاص % 

 ناجم والمواصالت والطاقة واالتصاالت،وتقتصر ملكية الدولة على الم 

 

 .تحويل السويد من دولة زراعية فقيرة إلى دولة صناعية متقدمةفسر:  س: 

 ،سبب الموارد الطبيعية الوفيرة كالغابات الكثيفة 

 .وخام الحديد 

 

 د من أسئلة الفصل(/5)سأهمية اإلصالحات الحكومية السويدية بعد الحرب العالمية الثانية.  :فسر س:

 االستغاللو ،ماعياالستقرار االجت إلى أدت اإلصالحات التي قامت بها السويد بعد الحرب العالمية الثانية 

توسعت و لحرب،ابعد  المشاركة في تمويل إعادة بناء أوروباو ،نمو االقتصادفي  السليم للموارد الطبيعية

 .المنافسة في قطاع الصناعات التحويليةواتجهت إلى  ،في تجارتها

 

 .االقتصاد السويدي في السبعينات من القرن الماضيفسر: تراجع  س:

  طية العالميةالنفبالسياسات بسبب تأثرة. 

 

 السويدية في الثمانينات. أعيدت هيكلة الصناعة س:

  صناعات على االتصاالت وصناعة الحديد الصلب والسيارات واألدوية والبصورة أكبر  االعتمادأصبح

 ،القائمة على األخشاب

  من الدول المستوردة للنفظ والغاز السويدوتعد، 

 على الصناعة والتجارةبشكل رئيسي  تعتمدو، 

 من واردتها51تمد الضرائب الموازنة بنحو و %، 

 يشكل المهاجرون نسبة كبيرة من العمالة في البالدو، 

 

 (5الوحدة  4اسئلة الفصل من هـ/5)س .االبتكاربراءات االختراع وتحتل السويد مرتبة متقدمة في مجال س: فسر: 

 بفضل النظام التعليمي عالي الجودة، 

 واالهتمام بالبحث العلمي، 

 .إضافة إلى االستقرار السياسي في البالد 
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 خامساً: التعليم في السويد

 
بدأ االهتمام بالتعليم في السويد منذ مدة طويلة، وتعد حالياً من الدول الرائدة في هذا المجال، بي ن أهم  س:

 المح التعليم في السويد:م

 سنوات. 9ولمدة سنوات  7ر من عم نظام التعليم اإللزامي المجانيعلى  يعتمد التعليم (1

 حقوقهم لمعرفةداخل المدرسة  ممارسة النظام الديمقراطييركز التعليم على تدريب األفراد على  (2
ريق ، عن طلية في التفكيرتحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية واالستقالوتدريبهم على  وواجباتهم

لخطط وضع ا مشاركة أولياء األمور فيوتركز المدرسة السويدية أيضاً على  ،ممارسة األنشطة المتنوعة
 داخل المدرسة والتواصل المستمر معها. لتنمية قدرات ابنائهم وتطويرها

ة واللغة جليزيية واإلنتعليمهم اللغة السويديقدم التعليم المجاني للمهاجرين عن طريق برامج تركز على  (3
 .األم للمهاجر

 ي السويدفلتعليم لس: بي ن أهداف النظام الجديد ) :بتطبيق النظام الجديد للتعليمم بدء 2011م اعفي  (4
 م2011ام عادر في ما هي أهم الجوانب التي ركز عليها النظام التعليمي الجديد الصأو ) (2011لعام 

 : (5حدة الو 4من اسئلة الفصل 4)س؟( في السويد

حتوي ة، وتللمدراس اإللزامية والثانوية جميعها ومدارس ذي االحتياجات الخاص مناهج دراسية موحدة(أ

 ية )رياضمناهج المدارس التمهيد تركز، بينما أهداف عامة وإرشادات توجيهيةهذه المناهج على 
ً جاً إلزمنه السباحة، وتعد التواصل االجتماعي، وو اللغوي لألطفالحالنعلى  األطفال( لطلبة لاميا

 لكثرة البحيرات الموجودة فيها.

 : بهدف التطوير المهني ورفع جودة التعليم.تأهيل المعلمين (ب

ة د الوكالبي، وتعمن داخل السويد ودول االتحاد األورو الجامعات ي لطلبةنالتعليم المجاتقدم السويد  (5
يم قة بالتعللمتعلزية المسؤولة عن الشؤون االمؤسسة الحكومية المرك وطنية السويدية للتعليم العالي هيال

 العالي مع استقاللية الجامعات في وضع برامجها وخططها وسياسات القبول.

مي في العل : يقوم مجلس األبحاث السويدي واالتحاد األوروبي بدعم وتمويل البحثدعم البحث العلمي (6
 .السويد

 
 (5الوحده  4من اسئلة الفصل 5)س. يمقراطيةفسر: تركيز التعليم في السويد على الممارسات الد س:

 ،تدريب األفراد على ممارسة النظام الديمقراطي داخل المدرسةوذلك من خالل  (1
 ،لمعرفة حقوقهم وواجباتهم (2
 ، تدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية واالستقاللية في التفكيرو (3
 .داخل المدرسة بنائهم وتطويرهاأ مور في وضع الخطط لتنمية قدراتمشاركة أولياء األو (4
 

 .% من الناتج القومي اإلجمالي لدعم البحث العلمي والتطوير4تخصص الحكومة السويدية )فسر(  س:

  الجتماعيةاالت االمجو تكنولوجيا االتصاالتو التكنولوجيا البيئيةجعلها تتقدم في مجاالت عده أهمها ذلك 
 وسوق العمل.

 
 (177. )صلمي من أهم العوامل التي تساعد على تطور الدولة ونهضتهاناقش: يعد البحث العس:   

 .ألنه يؤدي إلى االكتشافات واالختراعات والتقدم في جميع المجاالت 
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 سادساً: الرعاية االجتماعية

 
تعد السويد من الدول الرائدة في مجال تقديم برامج الرعاية االجتماعية لمواطنيها والمقيمين على  س:

 :عدد أهم مظاهر الرعاية االجتماعية في السويد .أرضها

من أسئلة  3)سوضح جوانب الرعاية االجتماعية في السويد في ما يتعلق بكبار السن والمرأة والطفل.  أو

 الوحدة ه( 4الفصل

أن يشارك لك، و؛ بشرط أن يبحث عن العمل إن كان قادراً على ذالنقدية لمن ليس لديه عمل تقديم المعونة (1
م 2009 ديم الخدمات االجتماعية التي تطلب منه عن طريق مكتب الشؤون االجتماعية، وفي عامفي تق

 .لضمان المساواة بين العاملين )فسر(صدر قانون منع التمييز داخل العمل 

 .نفال معاقييها أطوالعائالت التي لد، تقديم المعونة الالزمة للعائالت التي ليس لديها سكن ولديها أطفال (2

 .الرعاية الصحية لمختلف الفئات مجاناً تقديم  (3

إذ تشكل  ،اسيةحتى أصبح للمرأة السويدية دور كبير في الحياة السي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة (4
 % في مجالس البلديات.43% ونسبة 50نسبة النساء في عضوية البرلمان 

يوماً، ومن  048إجازة األمومة إلى ، وتصل بالرعاية االجتماعية في الحمل وبعد الوالدة تتمتع المرأة (5
ً  16معونة نقدية تسمى معونة األطفال حتى يبلغ عمر الطفل حق الوالدين الحصول على   .عاما

ً لمنع ضرب األطفالوكانت  (6 م، 9791عام ، وذلك السويد الدولة األولى في العالم التي تصدر قانونا
 م.1998قانون حماية المرأة من العنف عام وأصدرت أيضاً 

 

 سابعاً: قضايا البيئة
 

 .العالم اهتماماً بالبيئة لتعد السويد من أكثر دوفسر:  س:
 بفضل التشريعات والقوانين الصارمة التي تهدف للحفاظ على البيئة، (1
 .إضافة إلى الوعي البيئي لدى المواطنين والشركات (2
 
 ة عالمياً قع رائدات السويدية موا، وتحتل الشركاياتفمن أنجح دول العالم في مجال تدوير النالسويد تعد و 

 في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتشتهر السويد بمتنزهاتها ومحمياتها الطبيعية.
 

عدل غيلي وممصطلح يستخدم لوصف المنتجات أو الخدمات التي تحسن األداء التشهي : التكنولوجيا النظيفة
 لبيئي.اتلوث قة أو النفايات الناتجة والاإلنتاج في الوقت الذي تخفض فيه التكاليف أو استهالك الطا

 
مة بوجه ة المتقدصناعيعد التحدي البيئي من أهم التحديات التي تواجه العالم بوجه عام والدول الناقش: ي  

 (179صخاص. )

 البيئة  ر علىبسبب وجود المصانع والمدن الصناعية التي تعمل على نشر الغازات المنبعثة منها مما يؤث
 ستنزاف األراضي الزراعية.ونظافتها وا

 



 4تاريخ العرب والعالم /م 
 2018الفصل الثاني 

 المعلم محمد عبدالجواد
0788245026 

 

57 

 
 ثامناً: تحديات تواجه السويد

 
 :أذكر أهم هذه التحدياتالسويد عدداً من التحديات التي تسعى الدولة إلى معالجتها،  هتواج س:

 الوحدة ه( 4من أسئلة ف 6)س. أو     بي ن أهم التحديات المعاصرة التي تواجه السويد

ما مط، لمتوسا، بسبب الهجرة عبر البحر ا السويد والدول األوروبيةأزمة الهجرة والالجئين التي تشهده (1

 الدائمة، قامةدفع األحزاب الرئيسه في السويد إلى االتفاق على منح طلبات اللجوء المؤقت بدالً من اإل

 وتعليمهم اللغة السويدية. في سوق العمل إضافة إلى التسريع بدمج الالجئين الجدد

 عاداةوحركة م ،، مثل: النازيون، والفاشيون الجددتحمل أفكاراً متطرفةظهور بعض الحركات التي  (2

 .ا قد يهدد االستقرار واألمن في الدولةمماألجانب، 

 دد فيصعوبة دمج أبناء المهاجرين الج، وصعوبة اإلندماج االجتماعي والثقافي للمهاجرين الجدد (3

 .المدارس السويدية

ي تمثل الت ةثرة البحيرات واألرخبيالت وقلة األراضي الزراعيبرودة المناخ وكتحديات طبيعية تتمثل ب (4

 قل من عشر مساحة السويد.أ

 
 

 من الوحدة الخامسة 4إجابات أسئلة الفصل 
 
 : عرف المقصود بما يأتي:1س

 نرويج رك وال: هي مجموعة الدول التي تشكل شبه جزيرة اسكندنافيا، وتتألف من الدنماالدول االسكندنافية
ً والسويد، و ة ل القارلوقوعها في شما دول الشمالتقع في أقصى شمال أوروبا وفنلندا، ويطلق عليها أيضا
 األوروبية.

 يرأسه المحا :مجالس المحافظات ً قوم فظ، ويهو تنظيم سياسي إداري، تتبع إلى مجلس إقليمي منتخب شعبيا
 طيط اإلقليميالمجلس بمهام تقديم الخدمات المجتمعية كالصحة والثقافة والمرور والتخ

 عدل يلي ومهي مصطلح يستخدم لوصف المنتجات أو الخدمات التي تحسن األداء التشغ :التكنولوجيا النظيفة
 لبيئي.ااإلنتاج في الوقت الذي تخفض فيه التكاليف أو استهالك الطاقة أو النفايات الناتجة والتلوث 

 ن أعيش فيها يل فرد كاالقتصادية لمواطنيها ويستطيع هي الدولة التي توفر الرعاية االجتماعية و :دولة الرفاهية
ن ستوى عيحصل على مستوى الئق من المعيشة )العمل، السكن، الصحة ..(، وال تسمح الدولة بهبوط ذلك الم

 الحد األدنى.
 
راطية ما هي أبرز مظاهر الديمقتعد السويد من الدول المتقدمة عالمياً في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان،  :2س

 ؟في السويد

 حيث  لمرأة،ا، مثل: الحركة العمالية، وحركة االمتناع عن شرب الكحول، وحركة تحرير نشوء الحركات الشعبية
 .الحرياتوعلى إنشاء قاعدة من المبادىء الديمقراطية في البالد والمطالبة بالحقوق هذه الحركات  ساعدت

 مهدت م، والتي 1917كي الديمقراطي منذ توليه الحكم في عام التي قام بها الحزب االشترا اإلصالحات السياسية
 .للحياة البرلمانية الحديثة

 سية السيا ، ما جنبها الدمار واألمازتوقوف السويد على الحياد في الحربين العالميتين األولى والثانية
 الجئيندات ليم المساعاقتصر دورها في الحرب على تقدواالقتصادية التي طالت كثيراً من الدول األوروبية، و

 .واإلسهام في جهود اإلغاثة اإلنسانيةإليها من دول البلطيق، 

 ت هذه أسهمو في األربعينات والخمسينيات من القرن العشرين تنفيذ الحكومة لكثير من اإلصالحات االقتصادية
لحرب ابعد  ة الكبرى، فأصبحت من الدول الصناعياإلصالحات في وضع ركائز النظام لدولية الرفاهية السويدية

 م(.1945 -1939العالمية الثانية )
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 : وضح جوانب الرعاية االجتماعية في السويد في ما يتعلق بكبار السن والمرأة والطفل.3س

 رك في أن يشا؛ بشرط أن يبحث عن العمل إن كان قادراً على ذلك، وتقديم المعونة النقدية لمن ليس لديه عمل
در قانون م ص2009ية التي تطلب منه عن طريق مكتب الشؤون االجتماعية، وفي عام تقديم الخدمات االجتماع
 لضمان المساواة بين العاملين. منع التمييز داخل العمل

 اقينطفال معوالعائالت التي لديها أ، تقديم المعونة الالزمة للعائالت التي ليس لديها سكن ولديها أطفال. 

 تقديم الرعاية الصحية لمختلف الفئ ً  .ات مجانا

 ةإذ تشكل نسب حتى أصبح للمرأة السويدية دور كبير في الحياة السياسية، تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة 
 % في مجالس البلديات.43% ونسبة 50النساء في عضوية البرلمان 

 ومن حق اً يوم 480، وتصل إجازة األمومة إلى تتمتع المرأة بالرعاية االجتماعية في الحمل وبعد الوالدة ،
 عاماً. 16الوالدين الحصول على معونة نقدية تسمى معونة األطفال حتى يبلغ عمر الطفل 

  لمنع ضرب األطفال، وذلك عام ً م، وأصدرت 1979وكانت السويد الدولة األولى في العالم التي تصدر قانونا
 م.1998أيضاً قانون حماية المرأة من العنف عام 

 
 سويد؟م في ال2011تي ركز عليها النظام التعليمي الجديد الصادر عام : ما هي أهم الجوانب ال4س

 ه توي هذللمدراس اإللزامية والثانوية جميعها ومدارس ذي االحتياجات الخاصة، وتح مناهج دراسية موحدة
 ،أهداف عامة وإرشادات توجيهيةالمناهج على 

 عيالتواصل االجتما، وغوي لألطفالالنحو اللعلى  مناهج المدارس التمهيدية )رياض األطفال( تركز، 

  منهجاً إلزامياً للطلبة لكثرة البحيرات الموجودة فيها. السباحةوتعد 

 بهدف التطوير المهني ورفع جودة التعليم.تأهيل المعلمين : 
 
 : فسر ما يأتي:5س
 تركيز التعليم في السويد على الممارسات الديمقراطية. (أ

 ،لمعرفة حقوقهم وواجباتهم  م على تحمل المسؤولية والمشاركة تدريبهو
 ، المجتمعية واالستقاللية في التفكير

 أهمية جائزة نوبل. (ب

 .لتشجيع االختراعات واالبتكارات في مجاالت الطب والفيزياء والكيمياء واألدب والسالم 
 

 نمو الصناعة السويدية في القرن العشرين. جـ(

  حديد والفوالذال تطورت صناعات  -                   ،يديةتطوير التصنيع والتعدين وشبكات السكك الحدبسبب. 

 على يد المخترع السويدي )ألفرد نوبل(، المناجم بعد اختراع الديناميت ازدهرت 
 
 أهمية اإلصالحات الحكومية السويدية بعد الحرب العالمية الثانية. (د
      ،و االقتصادونم   -ليم للموارد الطبيعية      واالستغالل الس  -أدت اإلصالحات إلى االستقرار االجتماعي 

    ،واتجهت إلى المنافسة في قطاع الصناعات التحويلية -وتوسعت في تجارتها،  -والمشاركة في تمويل إعادة بناء أوروبا 

 تحتل السويد مرتبة متقدمة في مجال براءات االختراع واالبتكار. ( هـ
  بفضل النظام التعليمي عالي

 الجودة،
 ،واالهتمام بالبحث العلمي   إضافة إلى االستقرار

 السياسي في البالد.
 
 : بين أهم التحديات المعاصرة التي تواجه السويد.6س

 .،أزمة الهجرة والالجئين التي تشهدها السويد والدول األوروبية 

 ،ظهور بعض الحركات التي تحمل أفكاراً متطرفة 

 اجرين الجددصعوبة اإلندماج االجتماعي والثقافي للمه، 

 .وصعوبة دمج أبناء المهاجرين الجدد في المدارس السويدية 

 برودة المناخ وكثرة البحيرات واألرخبيالت وقلة األراضي الزراعية. 
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 الفصل الخامس: البرازيل

تعد البرازيل من الدول النامية التي تمكنت من التغلب على مشكالتها السياسية واالقتصادية فسر:  س:
 :عيةواالجتما

 دية القتصااإحدى القوى ة إلى زفي مدة وجي تحولت ،استثمار ثرواتها الطبيعيةو ،بفضل خططها التنموية
 .الكبرى في العالم

 

 أوالً: الموقع

 س:  تتبع موقع البرازيل ومساحتها وعدد سكانها واللغة الرسمية فيها:

 ة،يفي شرق قارة أمريكا الجنوب تقع البرازيل 

  يهاا ساعد على التنوع المناخي فموتشكل نصف مساحة القارة م، 2مليون كم 8.5وتبلغ مساحتها، 

  د ليين )الهنوأصول أوروبية باإلضافة إلى السكان األصمليون نسمة غالبيتهم من  200ويبلغ عدد سكانها
 فيها. يالحضارساعد على التنوع الثقافي و، األمر الذي الحمر( والمهاجرين األفرقة واآلسيويين والعرب

 ئيس ريحكمها رئيس منتخب يشغل منصب  ،والية 26 متتألف جمهورية البرازيل من اتحاد فدرالي يض
 هي اللغة الرسمية. اللغة البرتغاليةوتعد ، الوزراء

 
فسر: غالبية سكان البرازيل من أصول أوروبية باإلضافة إلى السكان األصليين )الهنود الحمر(  س:

 ها.في ي والحضاريالتنوع الثقافاألمر الذي ساعد على   -   والعرب.والمهاجرين األفرقة واآلسيويين 
 

 (118: )صحدد الدول المجاورة للبرازيل(، 181من خالل الخريطة السياسية للبرازيل )ص س:

  ،بوليفيا، بيرو، اكوادور، كولومبيا، فنزويال، جوياناباراجواي، أوروجواي . 
 

 .برازيليا: سم عاصمة البرازيل س:
 

 (181. )صاسهم التنوع السكاني في البرازيل في إثراء الجانب الحضاري والثقافي ناقش:

  ن المهاجريو ،السكان األصليين )الهنود الحمر(باإلضافة إلى  أصول أوروبيةالتنوع السكاني من بسبب
  .واآلسيويين والعرب ،األفرقة

 
اولو ووالية ريودي ر أغلب المهاجرين العرب في والية ساوبم، واستق1835: إن الهجرة العربية إلى البرازيل بدأت عام معلومة

في  لتعايشجانيرو، وقد اشتغل معظمهم بالتجارة والصناعة وخاصة صناعة األقمشة، وقد استطاع العرب االندماج وا
ا ناصب عليم بعضهم ا أكسبهم التقدير واالحترام، وتقلدمالمجتمع البرازيلي، وكان لهم دور فعال في القطاعات جميعها، م

 (182م. )ص2016في الدولة منهم )ميشيل تامر( الذي أصبح رئيساً مؤقتاً للبرازيل في عام 

 
 ثانياً: لمحة تاريخية عن البرازيل

 :س:   تتبع تاريخ البرازيل

 م،2718نالت االستقالل عام الذي استمر قرابة ثالثة قرون إلى أن  خضعت لالستعمار البرتغالي 
 عام  أبرزها إنهاء تجارة الرقيقكان  ل إصالحات سياسية وعسكرية واجتماعيةشهدت بعد االستقال

 م.1889ام النظام الجمهورية ع ذلك إلى اإلطاحة بالملكية وإعالن األمر الذي دفع المتضررين منم، 1888

  تجار ا كبارالتي تحكم به دخلت البالد في مرحلة سيطرة الحكومات االستبداديةومنذ إعالن الجمهورية 
 وب األهلية واألزمات االقتصادية،البن، وتراجعت الحريات، وانتشرت الحر

  م فيهاتمرت الدولة بتحوالت سياسية وفي أواسط السبعينات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي 
 .االنتقال بالتدريج من الحكم االستبدادي إلى الحكم الديمقراطي المؤسسي
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ى عدم استكمال م، دفعه الفقر إل2010-2003هورية البرازيل في المدة بين : رئيس جمالرئيس لوال دي سيلفا

ً للنقابات ال  ة، ومن ثمعماليتعليمه االبتدائي فانخرط في سوق العمل، وانضم للعمل النقابي، فأصبح رئيسا

ذ رازيل، إم، وكان له الدور األكبر في النهضة االقتصادية في الب2002إلى الحكم عام  استطاع الوصول

عدها م مستحقات صندوق النقد الدولي جميعها قبل عامين من مو2005استطاع أن يسدد في أواخر عام 

 المحدد، وأصبحت البرازيل في عهده من الدول التي تقدم القروض للصندوق.

 

 ثالثاً: النهضة في البرازيل
 

 اعتمد السياسة االقتصادية الذي بي ن. الرئاسة فيها ارتبطت النهضة في البرازيل بتولي )لوال دي سيلفا( س:

 :عليها لوال دي سيلفا

 ،باإلنفتاح والتحرر االقتصاديثل توجيه البالد نحو اقتصاد السوق المتم (1

ن ، ظل مستمراً بالرغم متحقيق نمو اقتصاديأسهمت في  برامج إصالحية داخليةوقد رافق ذلك  (2

 .م2008م، 2004األزمات االقتصادية العالمية في األعوام 

 

 ، فسر ذلك:(%5.1سجل االقتصاد البرازيلي معدل نمو مقداره ) س:

 على أن االقتصاد البرازيلي أصبح أقل تأثراً باألزمات االقتصادية الخارجية،داللة  (1

 وأكثر اعتماداً على السوق المحلي. (2

 

 على محاور عدة، اذكرها: ، رئيس جمهورية البرازيل(سيلفا)لوال دي ارتكزت سياسة  س:

 (5الوحدة  5من اسئلة الفصل 4)سسلفيا في خططه التنموية.  يد أهم الركائز التي اعتمدها الرئيس اللو بي ن أو

ازيلية م أجرت الحكومة البر2006ففي عام  .تهيئة المناخ التشريعي والقانوني الجاذب لالستثمار (1

ع شاريأمام الم وإزالة العقبات تعديالت دستورية إلرساء مبدأ العدالة، وإصالح النظام القضائي

 االستثمارية واإلنفاق على مشاريع البنية التحتية.

 ألمثل، ودعوة الشعب لتحمل ذلك، حتى يتعافى االقتصاد بوصفه الحل اتنفيذ برنامج صارم للتقشف (2

 للمشكالت االقتصادية.

عات ناالصوالقائمة على التعدين والصناعات الغذائية والجلود والغزل والنسيج  التوسع في الصناعات (3

 التقنية المتقدمة.

 (.8%( إلى )13%حيث خفضت سعر الفائدة من ) تشجيع المشاريع االستثمارية (4

وطة ، ومنح معونات مالية مشروالحد من التفاوت في الدخل وضع مخطط استراتيجي لمحاربة الفقر (5

 لألسر الفقيرة مع التزامها بتعليم أبنائها وتطعيم أطفالها بصورة منتظمة.

 أهمهاعن طريق االنضمام إلى التكتالت االقتصادية والدولية و ة التعاون االقتصاديتوسيع دائر (6

 وتوثيق العالقات االقتصادية مع االتحاد األوروبي.، البريكس

ق ن طريعودعم صغار المزارعين  والعام على االستثمار في المناطق الفقيرة تشجيع القطاعين الخاص (7

 منحهم القروض وشراء إنتاجهم.

 

 (183: تعد العدالة االجتماعية من ركائز تطور المجتمعات واستقرارها وتقدمها. )صناقش

 على تقدم يعمل ألن تطبيق العدالة االجتماعية تؤدي إلى شعور الفرد باإلنتماء والوالء لوطنه وبالتالي 

 وطنه ويساهم في استقراره.
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 رابعاً: االقتصاد البرازيلي

 
 .ارد اقتصادية كبيرةتتمتع البرازيل بموفسر:   س: 
 (5الوحدة  5أ من اسئلة الفصل/3)س: اذكر مقومات االقتصاد في البرازيل أو
 مسطحات المائية العذبة والمالحة،وفرة ال (1
 وتوافر المواد الخام، (2

 واألراضي القابلة للزراعة، (3
 واألراضي الرعوية والتنوع البيئي. (4

 
أذكر  ات االقتصادية كلها من أجل النهوض باقتصادها،اتبعت البرازيل سياسة تقوم على تشجيع القطاع س:

 :في البرازيلالقطاعات االقتصادية أهم 
 (  الزراعة3( الزراعة      2الصناعة        (1

 :الصناعة( 1

 :زيلفي البرا ةصناعالمنتوجات الأهم  بي ن، الدول المتقدمة في مجال الصناعةتعد البرازيل من س:   

 ةسلحاألو المعداتو اآلالتو السياراتو القصديرو الصلبو الحديدو سمنتاألو الكيماوياتو النسيج. 

  في إنتاج الحد الخامات المعدنيةوعلى مستوى ً الثة مرتبة الثال، ويدتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا

ن السلع ما ساعدها على تصدير الصناعات المعدنية وزيادة صادراتها مم، معدن البوكستفي إنتاج 

تصنيع  اتكالبرازيلية من أكبر شر Embraerشركة إمبريير الية والمتوسطة التقنية، حيث أصبحت الع

 .الطائرات في العالم

  ا طالق هذاأحد المشروعات الناجحه في البرازيل، إذ تم  من قصب السكر غاز اإليثانولإنتاج ويعد

ل حالياً لبرازيا، وتعد البديلة لطاقةبوصفه برنامجاً لمصادر االمشروع في السبعينيات من القرن الماضي 

 .في أميركا الجنوبية بعد فنزويال للنفطثاني أكبر دولة منتجة 

 

 الزراعة:( 2

 :ادة اإلنتاج الزراعي في البرازيلزي :اعط سبب س: 

 أدى استخدام التكنولوجيا الزراعية إلى زيادة اإلنتاج الزراعي في البرازيل. 

  األبحاث  ( من مجموع ما تنفقه دول قارة أمريكيا الجنوبية على%41)م أنفقت الحكومة 2006ففي عام
  الزراعية مما أسهم في زيادة اإلنتاج الزراعي إلى أربعة أضعاف.

 
ً في إنتاج كثير من  س: نظراً لمساحات األراضي الزراعية الكبيرة تحتل البرازيل مراتب متقدمة عالميا

 .لقطنز، الذرة، االبن، فول الصويا، القمح، األر -   :يلأذكر أهم هذه المحاص، المحاصيل الزراعية

 السياحة:( 3
 

مقومات  ها تمتلكاصة أنوخ زيادة التنمية االقتصاديةكان لالهتمام بالقطاع السياحي في البرازيل أثر في س: 
 :اذكر أهم مقومات السياحة في البرازيل .سياحية ضخمة

 في  افيالثق تنوع التراثالمتنوعة، وقد أسهم  يئة الطبيعيةالبالطويلة و الشواطىء، والغابات الواسعة
 5بة يل قراالتي أسهمت في تنشيط السياحة، حيث تستقبل البراز سياحة المهرجاناتالبرازيل إلى ظهور 
 مليون سائح سنوياً.

 
 (185برأيك: كيف تقيم تجربة البرازيل االقتصادية؟ )ص   س:
  ،تثمار.لى االسارة الفعالة والحكومة الرشيدة وإرادة الشعب وتشجيع الحكومة عاإلد لىع قائمةتجربة ريادية ناجحة 

 



 4تاريخ العرب والعالم /م 
 2018الفصل الثاني 

 المعلم محمد عبدالجواد
0788245026 

 

62 

 

 خامساً: التعليم في البرازيل:
 

 ينقسم التعليم العام في البرازيل إلى ثالث مراحل، اذكرها:   س:

 مرحلة التعليم ما قبل المدرسة )رياض األطفال(، وهي اختيارية دون سن السادسة. (1

 ( عاماً.14-6لزامي من سن )مرحلة التعليم اإل (2

 مرحلة التعليم الثانوي، وتستمر ثالث سنوات. (3

 

ً من الحكومة المركزية، حيث تسعى للنهوض به عن طريق  س: ً واسعا يلقى التعليم في البرازيل اهتماما

 :اذكرهامشاريع تطويرية، 

 .جميعها عليمي مراحل التسن قوانين لزيادة عدد أيام الدراسة، وإجراء دورات تدريبية إضافية للطلبة ف (1

 م.2012 ذ عاماعتماد معايير الجودة التعليمية التي وضعتها منظمة اليونسف التابعة لألمم المتحدة من (2

 دمج تكنولوجيا التعليم في المناهج الدراسية وربطها بالبيئات المحلية. (3

 يعهاء الدولة جمالتعاون مع القطاع الخاص إلنشاء مدارس ومراكز تدريب متخصصة للطلبة في أنحا (4

 وخاصة المناطق الفقيرة.

 تعد البرازيل من أكثر الدول إنفاقاً على التعليم. (5

من أجل  متحدة،التابعة لهيئة األمم الالتعاون مع المنظمات الدولية، خاصة البريكس، ومنظمة اليونسكو  (6

م الذي 2011عام  دعم التعليم العالي على الصعيد العالمي عن طريق اطالق برنامج الحشد العلمي في

 طالب برازيلي إتمام تعليمهم العالي. 100.000سمح ألكثر من 

 

 سادساً: تحديات تواجه البرازيل

 

 :اذكرهابالرغم مما حققته البرازيل من تقدم إال أنها تواجه عدداً من التحديات،  س:

 (5الوحدة  5صلمن أسئلة الف 5)سوضح أهم التحديات التي تواجه البرازيل في الوقت الراهن:  أو

 لية.العا تضخم الجهاز الحكومي، وذلك ألن الوظيفة العامة تتمتع بإقبال كبير عليها بسبب الرواتب (1

 زيادة العبء الضريبي على األفراد والشركات. (2

 ارتفاع معدل الجريمة والفقر والبطالة. (3

 قلة أعداد المتعلمين من ذوي الخبرة والمهارة التي يحتاجها سوق العمل. (4

 ل النظام البيئي في حوض األمازون نتيجة إزالة الغابات.اختال (5

 

عية عدة ت اجتماد مشكالتسمى البرازيل بلد التناقضات، حيث تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً، لكنها تشهناقش: 

 (186)ص تجعلها ال تخرج عن نطاق دول العالم الثالث.

  ين المهاجرو، ن األصليين )الهنود الحمر(السكاباإلضافة إلى  التنوع السكاني من أصول أوروبيةبسبب

 . واآلسيويين والعرب، األفرقة

 ارتفاع معدل الجريمة والفقر والبطالة. 
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 5من الوحدة  5إجابات أسئلة الفصل 

 : عرف ما يأتي:1س

 عدم  م، دفعه الفقر إلى2010-2003هو رئيس جمهورية البرازيل في المدة بين  :لوال دي سيلفا
ية، ات العماللنقاباالبتدائي فانخرط في سوق العمل، وانضم للعمل النقابي، فأصبح رئيساً ل استكمال تعليمه

ية في م، وكان له الدور األكبر في النهضة االقتصاد2002ومن ثم استطاع الوصول إلى الحكم عام 
عامين  بلقم مستحقات صندوق النقد الدولي جميعها 2005البرازيل، إذ استطاع أن يسدد في أواخر عام 

 من موعدها المحدد، وأصبحت البرازيل في عهده من الدول التي تقدم القروض للصندوق

 شركة إمبريير Embraer  لعالم.من أكبر شركات تصنيع الطائرات في ا: هي شركة برازيلية، وتعد 

 سهمت ي أت التأسهم تنوع التراث الثقافي في البرازيل إلى ظهور سياحة المهرجانا :سياحة المهرجانات
ً  5في تنشيط السياحة، حيث تستقبل البرازيل قرابة  ديد من عن طريق إقامة الع مليون سائح سنويا

 المهرجانات الثقافية.
 
 : أذكر أسباب كل مما يأتي:2س

 :زيادة اإلنتاج الزراعي في البرازيل (أ

 م أنفقت 2006م أدى استخدام التكنولوجيا الزراعية إلى زيادة اإلنتاج الزراعي في البرازيل. ففي عا
ي فا أسهم ( من مجموع ما تنفقه دول قارة أمريكيا الجنوبية على األبحاث الزراعية مم%41الحكومة )

 زيادة اإلنتاج الزراعي إلى أربعة أضعاف.
 

  نمو الطبقة الوسطى في البرازيل: (ب

 سبب بلك نمت الطبقة الوسطى بشكل متسارع واتسعت قاعدتها بشكل واضح في المجتمع البرازيلي، وذ
كومة ا الحاإلصالحات والبرامج االقتصادية الفاعلة ذات البعدين االجتماعي واالقتصادي التي نفذته

 .البرازيلية

 
 عدم تأثر االقتصاد البرازيلي باألزمات االقتصادية العالمية: (ج

  امج رلك بذبسبب توجيه البالد نحو اقتصاد السوق المتمثل باإلنفتاح والتحرر االقتصادي، وقد رافق
ية قتصادإصالحية داخلية أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، ظل مستمراً بالرغم من األزمات اال

 م.2008م، 2004العالمية في األعوام 
 

 : اذكر اثنين لكل مما يأتي:3س
   :مقومات االقتصاد البرازيلي (أ

 ،وفرة المسطحات المائية العذبة والمالحة  ،وتوافر المواد الخام 

 ي القابلة للزراعة،واألراض  .واألراضي الرعوية والتنوع البيئي 
 

 :سياسات النهوض باالقتصاد البرازيلي (ب

 ،العمل على زيادة الصادرات العالمية  .وتشجيع القطاعات االقتصادية 
 
 مشاريع تنموية رائدة في البرازيل اسهمت في التنمية االقتصادية: (ج

 إنتاج غاز اإليثانول من قصب السكر، 

  لبرازيل حالياً ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أميركا الجنوبية بعد فنزويالاوتعد. 
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 : بي ن أهم الركائز التي اعتمدها الرئيس لوال دي سلفيا في خططه التنموية:4س

 .تهيئة المناخ التشريعي والقانوني الجاذب لالستثمار (1
 ية.ل األمثل للمشكالت االقتصاد، حتى يتعافى االقتصاد بوصفه الحتنفيذ برنامج صارم للتقشف (2
ات الصناعوالتعدين والصناعات الغذائية والجلود والغزل والنسيج القائمة على  التوسع في الصناعات (3

 المتقدمة. التقنية
  تشجيع المشاريع االستثمارية (4
وطة ومنح معونات مالية مشر، والحد من التفاوت في الدخل وضع مخطط استراتيجي لمحاربة الفقر (5

 مع التزامها بتعليم أبنائها وتطعيم أطفالها بصورة منتظمة. ر الفقيرةلألس
 أهمهاعن طريق االنضمام إلى التكتالت االقتصادية والدولية و توسيع دائرة التعاون االقتصادي (6

 البريكس، وتوثيق العالقات االقتصادية مع االتحاد األوروبي.
ق ن طريعودعم صغار المزارعين  لمناطق الفقيرةتشجيع القطاعين الخاص والعام على االستثمار في ا (7

 منحهم القروض وشراء إنتاجهم.
 
 : وضح أهم التحديات التي تواجه البرازيل في الوقت الرهن:5س
 لية.العا تضخم الجهاز الحكومي، وذلك ألن الوظيفة العامة تتمتع بإقبال كبير عليها بسبب الرواتب (1
 ركات.زيادة العبء الضريبي على األفراد والش (2
 ارتفاع معدل الجريمة والفقر والبطالة. (3

 قلة أعداد المتعلمين من ذوي الخبرة والمهارة التي يحتاجها سوق العمل. (4
 اختالل النظام البيئي في حوض األمازون نتيجة إزالة الغابات. (5
 


