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٠٧٩٦٣٢١٧٥٣
مدارس المعالي االھلية
٠

الفصل األول  :منظمة األمم المتحدة
عرف المنظمات الدولية:

ھيئات تضم مجموعة من الدول تسعى إلى تحقيق مصالح مشتركة وتتمتع ھذه
الھيئات بالشخصية القانونية والذاتية المتميزة عن الدول األعضاء فيھا..

تقتصر العضوية فيھا على دول إقليم معين تربطھا مصالح مشتركة مثل االتحاد األفريقي.
المنظمة اإلقليمية
فسر إنشاء عصبة االمم ؟ -١بھدف حل النزاعات الدولية  -٢ .والمحافظة على السلم واألمن الدولي
وھي أول محاولة عملية لتجسيد فكرة األمن الجماعي عن طريق تنظيم مؤسسي دائم
عرف عصبة األمم:
ينظم العالقة بين الدول ،وقد جاءت نتيجة لمؤتمر الصلح الذي عقد في باريس في عام ١٩١٩م.
أسباب فشل عصبة األمم ؟
عدد
 -١فشلھا في منع وقوع الحرب العالمية الثانية.
 -٢وعدم انضمام بعض الدول الكبرى لھا كالواليات المتحدة األمريكية
 -٣وانسحاب دول أخرى كألمانيا وإيطاليا .
 -٤قصور ميثاقھا في إلزام الدول بالمبادئ الواردة فيه .
 -٥استمرت الدول االستعمارية في السيطرة على أجزاء من أفريقيا وآسيا
عرف مؤتمر سان فرانسيسكو :
اھم المؤتمرات النشاء األمم المتحدة في عام ١٩٤٥م ،الذي ﱡاتفق فيه على ميثاق المنظمة ،وضم ) (٥١دولة
عدد الدول العربية الموقعة على الميثاق التأسيسي لمنظمة االمم المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو ؟
والعراق .
وسوريا
ولبنان
مصر والسعودية
اين يقع مقر منظمة االمم المتحدة الدائم ؟ نيويورك
عدد اللغات الرسمية في االمم المتحدة ؟العربية  ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،واإلسبانية ،والروسية ،والصينية
أھداف االمم المتحدة ؟
عدد
 – ١حفظ السلم واألمن الدوليين  ،بالتدابير اآلتية:
إلزالة أسباب التوتر
أ – تدابير وقائية
بالعدل والمساواة
إليجاد تسوية
ب – تدابير سلمية
لمواجھة حاالت العدوان
ج – تدابير عقابية
 – ٢تدعيم التعاون الدولي والعالقات بين الدول في المجاالت االقتصادية واالجتماعية
عدد
عرف
عدد
عرف

أجھزة االمم المتحدة الرئيسية :
 – ٣المجلس االقتصادي والجتماعي:

 -١الجمعية العامة
 – ٤األمانة العامة

والقانون الدولي.

 – ٢مجلس األمن
 – ٥محكمة العدل الدولية .

الجمعية العامة :ھي الھيئة الرئيسة لألمم المتحدة ومقرھا نيويورك وتمثل فيھا الدول
لكل دولة صوت واحد وتجتمع مرة واحدة سنوياﱡ تعقد في شھر أيلول  ،وتستمر ثالثة أشھر
الجمعية العامة لالمم المتحدة ؟
اختصاصات
ُ -١تناقش القضايا التي تدخل في اختصاص األمم المتحدة .
ُ -٢
 -٣وينتخب األعضاء غير الدائمين في مجلس األمن .
وتعتمد الميزانية
يعد أھم أجھزة منظمة األمم المتحدة  ،ويتكون من خمسة عشر مقعداً
مجلس األمن :
منھا خمسة مقاعد دائمة وتتمتع بحق النقض ) الفيتو ( وعشر مقاعد غير دائمة العضوية
ُتشغل باالنتخاب من جانب الجمعية العامة دوريا ً ولمدة سنتين .
١

الدول الدائمة العضوية في مجلس االمن ھي :
) الواليات المتحدة األمريكية  ،وفرنسا ،وروسيا االتحادية ،والصين ،وبريطانيا (
حق النقض  :ھو حق الدول دائمة العضوية في رفض أي قرار تتبناه دولة أو أكثر يصدر عن مجلس األمن .
مجلس األمن ؟
اخصتاصات
ب – اتخاذ قرار بالقيام بعمليات حربية
أ – ضبط األمن والسلم الدوليين
ج – التوصية بتعيين األمين العام ،وقبول أعضاء جدد من غير األعضاء الدائمين.

عدد

انضمت المملكة األردنية لمنظمة األمم المتحدة ؟

في عام ١٩٥٥م

ما األعوام التي تولت المملكة االردنية عضوية مجلس األمن بصفتھا عضواً غير دائم ؟
 -٢وتولت رئاسة مجلس األمن ٢٠١٤م.
 - ١في األعوام ١٩٦٤م١٩٨٢ ،م٢٠١٤ ،م
عرف المجلس االقتصادي واالجتماعي :
يتكون المجلس من ) (٥٤مقعداً تشغل باالنتخاب من الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات ،ولكل عضو صوت واحد،
وتؤخذ القرارات باألغلبية المطلقة ،ويھدف إلى تنسيق األنشطة االقتصادية واالجتماعية.
عدد

مھام

المجلس االقتصادي واالجتماعي ؟
أ – تقديم المقترحات باالقتصاد واالجتماع والثقافة
ب – دعم احترام حقوق اإلنسان
ج – تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء

ھي الجھاز القضائي الرئيس لألمم المتحدة ،ومقرھا مدينة الھاي
عرف محكمة العدل الدولية:
ً
في ھولندا ،وتتكون من ) (١٥قاضيا  ،ينتخبون من الجمعية العامة ومجلس األمن
لخبراتھم القانونية ،وكفاءاتھم المھنية العالية ،ونزاھتھم لمدة ) (٩سنوات قابلة للتجديد.
عدد اختصاصات محكمة العدل الدولية :
ً
ويتمثل بحل النزاع بين الدول األعضاء ويكون الحكم نھائيا ال استئناف فيه.
أ – االختصاص القضائي:
ومن األمثلة ما أصدرته ضد قرار جدار الفصل العنصري
إبداء الرأي القانوني في المسائل رأيھا غير ملزم.
ب – المشورة القانونية:
عرف
ما أھمية

األمانة العامة  :ھي الجھاز اإلداري والفني الذي يتولى األعمال اإلدارية كلھا بالنسبة
إلى فروع األمم المتحدة )باستثناء محكمة العدل الدولية( ،وتتكون من األمين العام وعدد من الموظفين.
منصب االمين العام لألمم المتحدة؟
 -١أعلى موظف في األمم المتحدة  -٢.والمسؤول عن أدائھا  -٣.والمتحدث باسمھا.

تعين االمين العام لالمم المتحدة ؟ تعينه الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس األمن
كيف يتم
تريجفلي النرويجي الجنسية عام  ١٩٤٦م.
أول أمين عام لألمم المتحدة ؟
من
وتولى بطرس غالي المصري المنصب ) ١٩٩٦-١٩٩٢م (
عدد أھم إنجازات األمم المتحدة ؟
 – ١زيادة الوعي العالمي ببعض القضايا :
مثل قضايا التنمية وقضايا حقوق اإلنسان ،وإصدارھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام ١٩٤٨م
 – ٢مساعدة الالجئين في أنحاء العالم
 – ٣تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية
 - ٤مساندة حركات التحرر في العالم كما حدث في تونس والجزائر .
٢

عدد أھم المنظمات التابعة لألمم المتحدة ؟
 -١منظمة األمم المتحدة للطفولة ): ( UNICEF
مقرھا مدينة نيويورك ،وتعني بتقديم المساعدة اإلنسانية لألطفال واألمھات والحد من انتشار الفقر والمرض
 -٢منظمة العمل الدولية ): (ILO
مقرھا جنيف ،وتھدف إلى تحسين أحوال العمل والعمال العدالة االجتماعية وحرية تكوين االتحادات العمالية.
 -٣منظمة األغذية والزراعة الدولية) -: ( F.A.Oمقرھا روما  ،وتھدف تعزيز التعاون الدولي عن طريق
تحسين مستويات المعيشة والتغذية وتحسين توزيع المساعدات الغذائية .
 -٤منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ) : ( UNESCO
مقرھا باريس  ،وتھدف إلى  -١تشجيع التعاون بين الدول في التربية والعلوم والثقافة .
 -٢ونشر العلم -٣ .وبناء مجتمعات المعرفة  -٤ .وتشجيع حرية التعبير -٥ .والحفاظ عل التراث.
أھدافھا :
 -٥منظمة الصحة العالمية ): ( WHO
تحقيق مستوى صحي مناسب \ مكافحة األمراض المعدية والسارية\ وتحسين األحوال الصحية في المناطق
 -٦المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ) : ( HRأنشئت في عام ١٩٩٣م
أھدافھا  -١لإلشراف على أنشطة األمم المتحدة في مجال حقوق اإلنسان .
 -٣ومتابعة بعثات التحقيق
 -٢ومتابعة عمل منظمات األمم المتحدة
• أول عربي ومسلم يشغل منصب مفوض األمم المتحدة لحقوق اإلنسان األمير زيد بن رعد عام ٢٠١٤
* من الھيئات التابعة لألمم المتحدة :

الوكالة الدولية لإلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيني األنروا

في حل كثير من النزاعات والحروب في العالم ؟
أخفقت األمم المتحدة
أعط أسباب :
أ – تركز أھم السلطات والصالحيات في يد مجلس األمن على حساب بقية األجھزة
ب – امتالك القوى الكبرى حق النقض الذي تستخدمه ضد القرارات التي ال تتماشى مع مصالحھا
ج – تضخم الھيكل التنظيمي لألمم المتحدة  ،وكثرت األجھزة
الفصل الثاني
فسر  :حدوث تغيرات في االقتصاد العالمي ؟
 -٢تفرد الواليات المتحدة األمريكية بالعالم

منظمات اقتصادية دولية
 - ١انھيار االتحاد السوفييتي .
 -٣وبروز االتحاد األوربي على الساحة الدولية .

التغيرات في االقتصاد العالمي؟
ما نتائج
 -١ظھور نظام اقتصادي عالمي جديد.
 -٢وتكتالت ومنظمات اقتصادية عالمية ،منھا  :منظمة شنغھاي للتعاون ومنظمة البريكس.
عرف منظمة شنغھاي للتعاون ؟
منظمة دولية تأسست في عام ٢٠٠١م في موسكو  ،وقد سميت يھذا االسم نسبة إلى مدينة شنغھاي الصينية وتضم
الصين وروسيا ،وعدد من جمھوريات آسيا الوسطى وھي  :كازاخستان ،قيرغيزستان ،أوزبكستان ،طاجيكستان
فسر :

إنشاء منظمة شنغھاي للتعاون ؟ في إطار التنسيق بين روسيا والصين لتوحيد جھودھما للحد
من النفوذ االقتصادي األمريكي والغربي على مناطق نفوذھم في آسيا الوسطى.

أھداف منظمة شنغھاي للتعاون ؟
عدد
 – ١تعزيز االستقرار على الحدود بين الصين وروسيا
 – ٣إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول المنظمة.
– ٢الوصول إلى نظام اقتصادي عالمي جديد.
 – ٥إنشاء مصرف مشترك إلصدار عملة موحدة
 – ٤إقامة مشاريع مشتركة
 – ٦محاربة الجريمة وتجارة المخدرات
٣

عرف  :طريق الحرير العظيم
يتكون من الطرق البرية والبحرية
يرجع تاريخ إنشاء طريق الحرير إلى ٣٠٠٠عام قبل الميالد ،وكان ّ
بھدف التجارة وسمي طريق الحرير بھذا االسم  ،ألن الحرير كان أبرز سلعة تصدر عبر الطريق .
ما أبرز الھيئات التي أنشأتھا

منظمة شنغھاي للتعاون ؟ " االتحاد البنكي في منظمة شنغھاي للتعاون "،
من أجل تشجيع العالقات االقتصادية بين الدول األعضاء في المنظمة .

عدد مھام  :االتحاد البنكي في منظمة شنغھاي للتعاون ؟
 -١تمويل المشاريع في البنية التحتية للمواصالت.
 -٣وتنفيذ المشاريع ذات األھمية االجتماعية
أعط أسباب :

 -٢وإنتاج المعدات واألجھزة المتطورة.
 -٤وتقديم القروض المالية.

تزايد االھتمام الدولي بمنظمة شنغھاي للتعاون ؟
 -١ألنھا تضم دولتين من الدول دائمة العضوية في مجلس األمن روسيا والصين.
 -٢اإلمكانات العسكرية واالقتصادية لھما.

منظمة البريكس ؟
منظمة البريكس عرف :
منظمة دولية تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي تأسست في عام  ٢٠٠٩في روسيا ،وتضم
خمس دول وقد ُأطلق على ھذه الدول اسم " البريكس "  .وھو اختصار للحروف األولى من أسماء الدول الخمس
المؤسسة وتشكل مساحة ھذه الدول ربع مساحة العالم تقريبا ً ونصف عدد سكان العالم.
حالياَ :
فسر  :منظمة البريكس تعد من أغنى اقتصاديات دول العالم
ﱠ
 -٢تجذب نصف االستثمارات العالمية.
 -١تمتلك أكبر األسواق العالمية
عدد دول منظمة البريكس  :روسيا \ الصين \ البرازيل \ الھند \جنوب أفريقيا
عدد

أھداف

منظمة البريكس ؟
 - ١تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي
 – ٢إيجاد منظومة تعاون نقدية بين دول المجموعة.
 – ٣الحد من ھيمنة صندوق النقد والبنط الدوليين .

عدد إنجازات منظمة البريكس؟
 -١تأسيس بنك التنمية الجديد في عام ٢٠١٤م ومقره في مدينة شنغھاي الصينية.
 -٢تنوعت القضايا لتشمل التحديات الدولية :اإلرھاب الدولي وتغير المناخ والغذاء
 -٣وأُنشئت منتديات اقتصادية منھا مجموعة العشرين
فسر  :إنشاء منظمة البريكس بنك التنمية الجديد عام  ٢٠١٤؟
لالستثمار في مشاريع البنية التحتية في الدول النامية \ وتنمية مشروعات البنية التحتية في الدول األعضاء
ويأتي ذلك في إطار الرغبة التي تجمع دول البريكس في إصالح النظام المالي واالقتصادي العالمي .
عرف مجموعة العشرين ؟ عام ١٩٩٩م وتضم الدول الصناعية الكبرى مع الدول المتطورة مثل األرجنتين
\ والبرازيل\ وكندا \ والصين \ وفرنسا \ السعودية \ والواليات المتحدة \ و لالتحاد األوربي .
مجموعة العشرين :
ما أھداف
 - ١مناقشة الموضوعات التي تھم االقتصاد العالمي
 -٤دعم النمو االقتصادي العالمي
 -٣وتحسين النظام المالي

 -٢إصالح المؤسسات المالية الدولية
 -٥وتطوير آليات فرص العمل

٤

الفصل الثالث

منظمة التعاون اإلسالمي

عدد المراحل التي مرت بھا منظمة التعاون اإلسالمي ؟
المرحلة األولى  :منذ عام ١٩٦٩م وحتى عام ٢٠١١م ،وكانت تسمى باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي.
المرحلة الثانية  :منذ عام ٢٠١١م حتى الوقت الحاضر،حيث تقرر اسم المنظمة إلى منظمة التعاون اإلسالمي.
وضح :

نشأت منظمة المؤتمر اإلسالمي ؟
 -١أول دعوة حديثة إلنشاء منظمة تجمع الدول اإلسالمية في عام ١٩٦٤م في مقديشو في الصومال
 -٢أثارت جريمة حرق المسجد األقصى في ١٩٦٩م
غضب المسلمين ما شكل دافعا ً للدول اإلسالمية إنشاء منظمة المؤتمر اإلسالمي .
إلى عقد مؤتمر إسالمي ؟

والملك فيصل بن عبد العزيز
الملك الحسين بن طالل
فسر دعا
 -١لدعم القضية الفلسطينية
 - ٢واتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات اإلسالمية .
عرف مؤتمر قمة الرباط ؟ او علل انعقد مؤتمر الرباط
ھو اجتماع ملوك ورؤساء وممثلون من ) (٢٥دولة إسالمية في الرباط عاصمة المملكة المغربية في عام ١٩٦٩م
لتدارس االعتداء على المسجد األقصى والنظر في كيفية حماية المقدسات اإلسالمية.
بين اھم ما تضمنه البيان الذي أصدره قادة العالم اإلسالمي في ختام مؤتمر قمة الرباط عام  ١٩٦٩؟
 -١البحث في حادثة إحراق المسجد األقصى  -٢ .توثيق الروابط األخوية والروحية بين شعوبھم
 -٤والتعاون في المجاالت االقتصادية والثقافية
 -٣توحيد جھودھم لحفظ السلم الدولي.
ً
ُ
مقراً مؤقتا للمنظمة  .إلى أن ّ
 -٥وتقرر أن تكون مدينة جدة ّ
تحرر القدس
منظمة عالمية تضم الدول اإلسالمية تسعى لتوثيق الروابط االخوية والروحية
منظمة التعاون اإلسالمي :
بين شعوبھم من أجل توحيد جھودھم لحفظ السلم الدولي والتعاون وتقرر ان تكون جدة مقرا مؤقتا لھا .
عدد أھداف منظمة المؤتمر اإلسالمي ؟
 – ٢دعم األمن والسلم الدوليين القائمين على العدل.
 – ١دعم التعاون بين الدول األعضاء
 – ٣محاربة التفرقة العنصرية والقضاء على االستعمار  – ٤السعي من أجل تحرير األماكن المقدسة في فلسطين
إنجازات منتظمة التعاون اإلسالمي إقليميا ً ودوليا ً؟
عدد
 – ١إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي في عام ١٩٧٤م
 – ٢دعم كفاح الشعوب اإلسالمية.
 – ٣إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية في عام ١٩٧٥م بھدف تقديم الدعم االقتصادي للدول األعضاء
عن طريق القروض ،إقامة المشاريع التنموية وتحسين أحوال المجتمعات اإلسالمية فيھا .
 – ٤تعزيز الحوار بين الحضارات واألديان
 – ٥إنشاء المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة " أسيسكو " في عام ١٩٨١م
ومقرھا الرباط في المغرب وھي المنظمة التي تعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافة وإستراتيجيات تطبيقھا
 – ٦إلسھام في حل بعض المشكالت التي تواجه المسلمين في العالم مثل مشكلة المسلمين في الفلبين
عرف أسيسكو  :ھي المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة انشئت في عام ١٩٨١م ،ومقرھا
الرباط في المغرب وھي المنظمة التي تعنى بشؤون التربية والتعليم والثقافة وإستراتيجيات تطبيقھا وتنفيذھا.
عرف أرسيكا  :ھو مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية تأسس في عام ١٩٨٠م في مدينة
لحماية التراث اإلسالمي والمعالم التاريخية اإلسالمية والتراث الفكري والتاريخي
إسطنبول يھدف :
٥

عدد أبرز

مشاريع المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة ) أسيسكو ( ؟
أ–
إنشاء المراكز الثقافية والجامعات اإلسالمية لنشر المعرفة والثقافة اإلسالمية
وكتبت ) (١٧لغة أفريقية بالحرف العربي
ب – االھتمام باللغة العربية ونشرھا ُ ِ َ
ج – إنشاء مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية ) أرسيكا (
د – تفعيل الدراسات اإلسالمية عن طريق مجمع الفقه اإلسالمي في مدينة جدة
) أرسيكا (

إنجازات مركز األبحاث للتاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية
عدد أھم
 -١إنشاء مكتبة تحوي كتبا ً ومخطوطات وخرائط
 -٣وترجمة القرآن الكريم لمختلف اللغات .
 -٢ونشر كتب وأبحاث حول التراث والمعالم اإلسالمية .
فسر :إنشاء صندوق التضامن اإلسالمي في عام ١٩٧٤م ؟
لتقديم المساعدات اإلنسانية في المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية والحروب.
 - ١بناء وحدات سكنية لضحايا الزالزل في جزيرة "سومطرة
مثل:
 -٢ومساعدة الالجئين في البوسنة والصومال.
 -٣وتقديم المعونات المادية للجاليات اإلسالمية في العالم.
؟
أعط أسباب  :قيام منظمة المؤتمر اإلسالمي بإنشاء صندوق القدس
 -١يھدف إلى جمع األموال لدعم كفاح أھل القدس  - ٢والمحافظة على األماكن المقدسة في فلسطين
 -٤والمحافظة على الطابع العربي واإلسالمي للمدينة .
 -٣ومقاومة سياسية التھويد في مدينة القدس.
•

فسر منظمة التعاون اإلسالمي أخفقت في الميدان السياسي؟
في ما يتعلق بما يقوم به االحتالل اإلسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني
ويمكن إرجاع ھذا اإلخفاق إلى افتقار المنظمة لمبدأ اإللزام في قراراتھا.
منظمات القارتين األمريكيتين

الفصل الرابع
:

وضح نشأت منظمة الدول األمريكية ؟
 -١بدأت محاولة إنشاء تكتل يضم دول أمريكا الشمالية والجنوبية في النصف األول من القرن التاسع عشر .
 -٢وفي ١٩٤٨م عقد مؤتمر في بوجوتا ُأعلن فيه تأسيس منظمة تضم دول أمريكا الشمالية والجنوبية .
أھداف منظمة الدول االمريكية ؟
عدد
 -١دعم التعاون السياسي واالقتصادي  -٢نشر الديمقراطية وترسيخھا  -٣ .والدفاع عن حقوق اإلنسان.
فسر  :اعتمدت منظمة الدول األمريكية في ٢٠١٣م اتفاقيتين تھدفان إلى حماية األقليات في األمريكيتين؟
 -١ألن قارة أمريكا الجنوبية خليط من أجناس عدة باإلضافة لسكانھا األصليين من الھنود الحمر
 -٢وبھدف حماية األقليات في األمريكيتين بما فيھم النازحون ،ومكافحة التمييز العنصري
فسر نشأت اتحاد دول أمريكا الجنوبية ؟
بسبب أن دول أمريكا الجنوبية عانت من مشكلة المديونية العالمية أدى إلى انتقادات لسياسة صندوق النقد الدولي
عرف دول أمريكا الجنوبية ؟ ھو اندمجا اتحاد دول األنديز واتحاد ميركوسور في كيان دولي باسم اتحاد
دول امريكا الجنوبية .ووقع ميثاقه في ٢٠٠٨م في برازيليا مشكالً بذلك ثالث أكبر كتلة اقتصادية في العالم .
عرف جماعة دول األنديز :تجمع اقتصادي ُأنشئ في علم ١٩٦٩م بين دول بوليفيا وكولومبيا واألكوادور وبيرو
وإقامة منطقة تجارية حرة خاصة بدول األنديز.
وفنزويال ويھدف إلى  :تنسيق السياسات االقتصادية،
٦

اتحاد ميركوسور :ھو اسم للتجمع االقتصادي لدول أمريكا الجنوبية ُأطلق علية " السوق المشتركة الجنوبية "
تأسس في عام  ،١٩٩١ويضم األرجنتين والبرازيل واألوروغواي وباراغواي.
أھداف اتحاد دول أمريكا الجنوبية ؟
عدد
 – ٢فتح الحدود للتنقل الحر والتنمية االقتصادية  ،وإلغاء التعرفة الجمركية.
 -١زيادة التعاون والتكامل
 – ٣تعزيز العالقات  ،وإتباع سياسة الدفاع المشترك.
فسر  :كان لمنظمة اتحاد دول أمريكا الجنوبية عالقات مميزة بالدول العربية ؟
 -١نجحت في إقامة عالقات بعيداً عن سياسة التبعية للواليات المتحدة األمريكية
 -٢وجود جاليات عربية كبيرة تصل إلى نحو ) (٢٠مليون
 -٣وقد تولت شخصيات من أصول عربية مناصب منھم كارلوس منعم تولى رئاسة األرجنتين)١٩٩٩ -١٩٨٩م(.
فسر :في إطار التعاون مع دول أمريكا الجنوبية عقدت في البيرو في عام ٢٠١١م القمة العربية األمريكية ؟
أ -لتنمية العالقات االقتصادية العربية مع دول أمريكا الجنوبية .
ب -وتنسيق المواقف في المحافل الدولية لتشجيع دول القارة
على االعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندة دولة اإلمارات العربية في قضية الجزر العربية الثالث:
طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى المتنازع عليھا مع إيران.
عام ٢٠١٥م ؟
عدد أھم ما دعا اليه مؤتمر الرياض بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية
 – ٢اإليمان بحق الشعوب بالعيش في عالم مستقر
 - ١زيادة التعاون لتطوير شراكة إستراتيجية
– ٤ضرورة التوصل إلى حل سلمي ألزمة السورية .
 – ٣السعي لتحقيق السالم العادل للقضية الفلسطينية
 – ٥إيجاد حل لألزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس األمن – ٦ .دعم الحوار السياسي في ليبيا.
الفصل الخامس

االتحاد األوربي

فسر  :اتجھت الدول األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية إلى إيجاد تكتل اقصادي سياسي ؟
 -٢التعاون لحل مشكالت التنمية
 -١لمواجھة األزمات
 -٣ورفع المستوى المعيشي في أوروبا  -٤ .لذلك أنشئت " الجماعة األوروبية للفحم والصلب " في ١٩٥٠م
عدد الدول التي انضمت إلى

الجماعة األوروبية للفحم والصلب ؟
) فرنسا ،وألمانيا ،وھولندا ،وبلجيكا ،ولوكسمبورغ ،وإيطاليا( .

عرف  :اتفاقية روما ؟
ُﱢ
وقعت في  ١٩٥٧وكان من أھم بنودھا إنشاء االتحاد األوربي الذي حل محل الجماعة األوروبية للفحم والصلب
فسر :تعد اتفاقية " ماستريخت" في ھولندا في عام ١٩٩٢م نقطة تحول في تاريخ االتحاد األوروبي؟
 -١بسبب دعت إلى وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونقدية
 -٣وتناولھا التعليم والشباب والثقافة والصحة العامة .
 -٢و الوحدة االقتصادية
يقوم االتحاد األوروبي بدور مھم على الصعيدين السياسي واالقتصادي
مؤسسات االتحاد األوروبي :
و نشاطاته في مجال البيئة والدفاع واألمن الداخلي .
مؤسسات االتحاد األوروبي ؟
عدد
 – ١مجلس االتحاد األوروبي  – ٢المفوضية األوروبية  – ٣البرلمان األوروبي  – ٤محكمة العدل األوروبية.
اين مقر االتحاد األوروبي ؟ عاصمة بلجيكيا " بروكسل" ّ
مقراً لألمانة العامة والمفوضية األوروبية .
أين مقر البرلمان األوروبي ؟ مدينة " ستراسبورغ " الفرنسية
٧

استنتج عوامل نجاح االتحاد األوروبي .
والثروات االقتصادية ،
الموارد البشرية

والقدرات العسكرية والتكنولوجية

عدد إنجازات االتحاد األوروبي ؟
 -١العملة األوروبية الموحدة ) اليورو (
للتدخل في األزمات الدولية واإلقليمية و القيام بعمليات حفظ السالم
 -٢إنشاء قوة عسكرية في عام ٢٠٠٣م
بھدف تقديم مساعدات لبعض الدول النامية .
 -٣وأنشئ صندوق التنمية األوروبي
المفاوضات من أجل التقليل من انبعاث الغازات
 -٤تصدى االتحاد األوروبي لظاھرة التغيير المناخي
وحث الدول على توقيع البرتوكوالت بالتصدي لھذه الظاھرة
 -٥وأصبح االتحاد يمتلك أكبر دخل قومي في العالم  ،ويعد أكبر سوق عالمية
عرف اليورو :

العملة األوروبية الموحدة

تم التعامل باليورو عام ٢٠٠٢م

عدد أبرز التحديات التي تواجه االتحاد األوروبي ؟
 – ١العالقة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية .
إذ ترى فرنسا وألمانيا أن التحالف مع بأمريكا فقد كثيراً من وظائفه بعد زوال االتحاد السوفييتي .
 – ٢الخالفات بين الدول األعضاء في القضايا التي تواجه االتحاد ومنھا قضية توسعة االتحاد وطبيعته
 – ٣اختالف الثقافات في أوروبا.
 – ٤مشكلة انخفاض معدل النمو السكاني في دول االتحاد األوروبي
بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة  ،وانخفاض نسبة العناصر الشابة في القارة األوروبية.
بين موقف بريطانيا من االتحاد االوروبي ؟
 -١كانت متحفظة على االندماج ومترددة في استعمال اليورو
 -٢وقضايا خالفية أخرى الھجرة غير الشرعية عبر المتوسط ،ومديونية بعض الدول األعضاء.
 -٣ما دفعھا إلى االنسحاب من االتحاد األوروبي في عام ٢٠١٦م
اختالف الثقافات في أوروبا ؟
* من التحديات التي تواجه االتحاد االوروبي
وقد عبر عن ذلك السياسي االقتصادي الفرنسي " جان مونيه" صاحب فكرة االندماج األوروبي بقوله :
" لو أتيحت لي فرصة بناء أوروبا من جديد  ،لكنت ركزت على الثقافة ،وليس على االقتصاد" .
وقد كان لھذا التحدي سبب في عدم قبول انضمام تركيا .
الفصل السادس

االتحاد األفريقي

االتحاد األفريقي ؟
المراحل التي مر بھا
عدد
المرحلة األولى  -:منذ التأسيس ١٩٦٣م وحتى عام  ٢٠٠٢حيث كان االتحاد يسمى " منظمة الوحدة األفريقية"
بدل اسم منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقي.
المرحلة الثانية  -:منذ عام ٢٠٠٢م حتى وقتنا الحاضر حيث ُ ﱠ َ
• في مؤتمر القمة اإلفريقي  ٥٣في الجزائر عام  ١٩٩٩نادى زعماء إفريقيا بتطوير منظمة الوحدة
اإلفريقية من أجل وحدة حقيقية للقارة اإلفريقية .
• عام  ٢٠٠١عقدت قمة افريقية في لوساكا عاصمة زامبيا وأعلن عن إنشاء االتحاد اإلفريقي .
• انضمت جنوب السودان لالتحاد عام . ٢٠١١
عدد الدول األفريقية غير األعضاء في االتحاد األفريقي ؟ مدغشقر \ ارتيريا \ افريقيا الوسطى \ غينيا

٨

أھداف ومبادئ االتحاد اإلفريقي ؟
 – ١تعزيز المبادئ الديمقراطية
 – ٢تنمية القارة عن طريق تعزيز البحث العلمي
– ٣تمكن القارة من أخذ مكانتھا الدولية في االقتصاد العالمي
 – ٤العمل للقضاء على األوبئة

عدد

عدد

التي تواجه االتحاد األفريقي ؟
التحديات والمشكالت
 -١عدم االستقرار السياسي وتعدد الصراعات في القارة
 -٢وضعف توفير الدعم للتنمية.
 -٣ضخامة حجم المديونية الخارجية
 -٤وانتشار األوبئة والفقر ،والتزايد في أعداد الالجئين

إنجازات االتحاد األفريقي ؟
عدد
 – ١تحقيق تقدما ً في تطبيق الديمقراطية فقد أجبرت قادة االنقالب في غينيا ونيجيريا على العودة إلى الدستور
 – ٢اإلسھام في حفظ السالم في القارة األفريقية ،وإرسال قوات لحفظ السالم في مناطق النزاع
مثل الصومال وجنوب السودان.
 – ٣إنشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا " النيباد" في عام ٢٠٠١م)( NEPAD
بھدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة فيھا وسد الفجوة بينھا وبين العالم المتقدم
 – ٤دعم االتحاد األفريقي للشعب الفلسطيني
 – ٥تشجيع العلم والتكنولوجيا
أ -بإنشاء جائزة االتحاد األفريقي للعلماء الشباب
ب -وإنشاء صندوق االستثمار والتنمية
بھدف منع ھجرة العقول خارج القارة أو التخفيف منھا.
الوحدة الخامسة
   :

تجارب رائدة لدول في التاريخ المعاصر
Japan

!"#

لليابان ؟
معلومات عن الموقع والمساحة والسكان
 -١تقع اليابان في أقصى الشرق من قارة آسيا ،وتتكون من قرابة ) (٤٠٠٠جزيرة صغيرة.
 -٣ويقارب عدد سكانھا )(١٢٨مليون نسمة
 -٢مساحتھا قرابة )(٣٧٨.٠٠٠كم٢
ما االمور التي تتميز بھا اليابان و شكلت تحدي عندھم لمواجھتھا والتخفيف من آثارھا ؟
 -١بضآلة مواردھا الطبيعية -٢ .وكثرة تعرضھا للكوارث الطبيعية  -٣وبطبيعتھا الجبلية
ما نتائج  ) :كانت اليابان تعيش حالة من العزلة حتى منتصف القرن التاسع عشر الميالدي (
 -١اندماج السكان اجتماعيا ً
 -٢إال أنه أدى إلى حرمان اليابان من األخذ بمظاھر الحضارة
حركة ميجي :
عرف
ھي حركة قام بھا اإلمبراطور )موتسو ھيتو( وتعني ) الحاكم المستنير( بعد مجيئه للحكم في عام ١٨٦٨م وتعد
ھذه الحركة بداية النھضة الفعلية في البالد وھدفت إلى كسر طوق العزلة التي عاشتھا اليابان
وردم الفجوة االقتصادية والعسكرية بين اليابان والغرب عن طريق  :االنفتاح التجاري والعلمي
التي حققتھا حركة ميجي؟
أھم المنجزات
عدد
 – ١إلغاء االمتيازات العسكرية وتقليص نفوذ الساموراي ،وتجريدھم من امتيازاتھم اإلقطاعية
 – ٢إحداث نھضة حقيقة في نظام التعليم.
٩

الساموراي  :ھم الطبقة العسكرية في اليابان ،ظھرت في القرن السابع عشر  ،تميزوا بمھاراتھم الحربية،
وتمتعوا بامتيازات اجتماعية واقتصادية حتى مجيء اإلمبراطور ميجي عمل على تقليص نفوذھم
في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في اليابان ؟
ما نتيجة حركة االنفتاح في اليابان
 -١االستفادة من األنظمة الغربية في التعليم واإلدارة -٢.ورفع كفاءة القطاع الصناعي -٣ .ونقل المعرفة التقنية
سياسة عسكرية توسعية ؟
اتبعت اليابان
وضح
 -٢وتحالفت مع دول المحور في الحرب العالمية الثانية .
١٩٣٧ -١م احتاللھا الصين
١٩٤١ -٣م شنت ھجوما ً قاعدة بيرل ھاربر األمريكية
 -٤احتلت اليابان الفلبين والھند الصينية ) فيتنام والوس وكمبوديا(
ما المدن اليابانية التي تم إلقاء القنابل الذرية عليھا ؟ مدينتي ناغازاكي وھيروشيما
 ما اآلثار المدمرة للقنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا على اليابان في الحرب العالمية الثانية . -١دفع اليابانيين إلى إعالن االستسالم عام  ١٩٤٥و تدمير المدينتين
 -٢وقتل مئات اآلالف من السكان  -٣ .موت عشرات اآلالف بسبب التعرض لإلشعاع النووي.
أذكر العوامل التي أدت إلى قيام النھضة اليابانية الحديثة ؟
 – ١تميز الشخصية اليابانية بالنشاط واالنضباط والمثابرة واحترام الوقت والنظام
بسبب منظومة القيم التي تربي عليھا الشعب الياباني وتمسكه بھا .
 - ٣جعل التعليم ركيزة أساسية لنھضة البالد .
 - ٢تحديث النظام اإلداري .
 – ٥تشجيع االستثمار
 – ٤تشجيع المبدعين والمخترعين
 – ٦التوجه نحو التصنيع  ،وتطوير التكنولوجيا
مظاھر التطور الحضاري في اليابان؟
ج( التنمية االقتصادية في اليابان
ب( التعليم في اليابان
أ( اإلدارة في اليابان
التي ترتكز عليھا فلسفة اإلدارة اليابانية ؟
وضح  :القيم
كاالستقامة والصدق والشجاعة.
 – ١المنظومة األخالقية لليابانيين :
أ -توفر المؤسسات تحقيق الرضا الوظيفي
 – ٢االنضباط الذاتي :
ب -وجعل العاملين شركاء بامتالك أسھم ج -ضمان الوظيفة مدى الحياة .
 – ٣العمل بروح الفريق الواحد.
 – ٤غرس الوالء واالنتماء للوطن إذ تعد الراية اليابانية واإلمبراطور الرمزان تلتق حولھما األمة اليابانية
 - ٥احترام الوقت والشعور بأھميته كااللتزام بالمواعيد واستثمار الوقت .
بين التعليم في اليابان؟
 -١من أفضل األنظمة التعليمية في العالم.
 -٢وطبق النظام التعليمي اإللزامي منذ علم ١٩٠٠م
 -٣وبلغت نسبة األطفال الذين يتلقون تعليما ً إلزاميا ً في عام ١٩٠٧م نحو ) (%٩٩من مجموع األطفال اليابانيين
المنظومة األخالقية لليابانيين ؟
وضح
 -١االستقامة \ الصدق \ الشجاعة \ االلتزام بالوقت
 -٢المجتمع الياباني مبنيا ً على التمسك باألخالق أكثر من سيادة القانون.
 -٣وتستند المنظومة األخالقية لديھم على التمسك المرن بالتقاليد والعادات مع االنفتاح واألخذ بالتقنية الغربية

١٠

بين مظاھر التعليم في اليابان ؟
ب – التركيز على األنشطة الالمنھجية
أ – المكانة االجتماعية الرفيعة للمعلم
ج – الحفاظ على منظومة القيم األخالقية اليابانية
د – ارتفاع نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم والبحث العلمي
حيث يبلغ حجم اإلنفاق على التعليم قرابة ) (%٩.٤لعام ٢٠١٤م من إجمالي اإلنفاق الحكومي
عدد العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدالت النمو االقتصادي لليابان ؟
 –١التطور الصناعي والتجاري.
 – ٢ارتفاع إنتاجية العامل الياباني  :حيث تتفوق على معدل إنتاجية العامل في أي مكان في العالم.
 –٣انتھاج اليابان سياسة السالم واالحتفاظ بموقف الحياد
 – ٤تعديل السياسات االقتصادية لمواجھة األزمات العالمية.
 –٥استيراد اليابان لمصادر الطاقة بكميات كبيرة من الفحم والبترول ذي الجودة العالية.
التطور الصناعي والتجاري في اليابان ؟
بين
أصبحت اليابان الشريك التجاري مع أغلب دول العالم
 -١نھاية الستينات من القرن العشرين
امتد التفوق الياباني في التصنيع في جميع المجاالت
 -٢نھاية السبعينيات من القرن العشرين
أغرقت اليابان األسواق األمريكية بسيارات  -:متينة الصنع ،وزھيدة الثمن ،وأقل استھالكا ً للوقود.
 -٣في الثمانينات من القرن العشرين بدأت صناعات يابانية جديدة كأجھزة الكمبيوتر واإلنسان اآللي
فسر  :حافظت اليابان على تفوقھا طوال السنوات الماضية
 -١بفضل سياساتھا القائمة على التخطيط المنظم -٢ .ورسوخ فلسفة التحدي لدى اليابانيين.
التي تواجه اليابان ؟
أبرز التحديات
عدد
 -٢ضآلة المصادر الطبيعية
 -١تلوث البيئة .
 -٣تحدي األمن االجتماعي المتمثل بانخفاض عدد السكان نتيجة سياسة تنظيم النسل
 -٤مظاھر الفقر لدى من ھم في سن العمل نتيجة توجيه جزء كبير من الرعاية االجتماعية نحو كبار السن .
ماليزيا
الفصل الثاني
 -١تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا ،وتتألف من ثالث عشرة والية
الموقع
ّ
الشرقية
 -٢وتقسم إلى قسمين أساسين  ،األول  :شبه الجزيرة الماليزية والثاني  :ماليزيا
ويفصل بينھما بحر الصين الجنوبي.
 -٣وتبلغ مساحة ماليزيا ) ٣٢٩.٨٤٥كم ،( ٢ويسودھا المناخ االستوائي.
التركيب السكاني لماليزيا ؟
وضح
 -١يتكون السكان في ماليزيا من عدد من المجموعات العرقية  :الصينيين والتاميل والھنود والعرب
والماليو المسلمين الذين يشكلون نصف السكان تقريبا ً .
 -٢ويبلغ عدد سكان ماليزيا نحو ثالثين مليون نسمة.
منذ القدم ملتقى لعدد من الحضارات والشعوب.؟
ماليزيا
بين كانت
 -١استقبلت التجار الصينيين والھنود والعرب
 -٢كانت جزيرة ملقا من أشھر المحطات التجارية في قارة آسيا
أصبح التنافس التجاري بين الھولنديين والبرتغاليين
 -٣وفي بداية القرن السابع عشر الميالدي
سيطر عليھا الھولنديون قرابة قرنيين
 -٤جاء النفوذ البريطاني إثر معاھدة بين اإلنجليز والھولنديين في عام ١٨٢٤م
 -٥وفي عام ١٩٤١م سعت اليابان للسيطرة على ماليزيا
 -٦وحصلت ماليزيا على استقاللھا عن بريطانيا في عام ١٩٥٧م ،وتأسست االتحاد الماليزي
الذي كان يضم دولة الماليو وجزيرتي صباح وسرواك ،إضافة إلى سنغافورة في عام ١٩٦٣م.
 -٧إال أن سنغافورة انفصلت عن االتحاد في عام ١٩٦٥م.
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بين  :دوافع التنافس بين الدول االستعمارية على جزيرة ملقا ؟
 -١كانت جزيرة ملقا من أشھر المحطات التجارية في قارة آسيا حتى القرن الخامس عشر الميالدي
 -٢وأصبحت من أھم مراكز التجارة البرتغالية بعد أن احتلھا البرتغاليون في عام ١٥١١م.
النھضة الماليزية ؟
بدأت
متى
 -١بتولي مھاتير محمد منصب رئيس الوزراء سعى للنھوض بماليزيا عن طريق :
والتعاون الدولي.
واالنفتاح على العالم \
\
العمل
 -٢واستطاع مھاتير محمد تحويل ماليزيا من دولة فقيرة إلى قوة اقتصادية توازي في تحولھا التجربة اليابانية
بين أسباب :استلھم مھاتير محمد من التجربة اليابانية أنموذجا ً للنھوض بماليزيا ؟
 -١للتشابه بين الدولتين من حيث قلة الموارد الطبيعية .
 -٢وتركيز اليابان على العنصر البشري وتنمية مھاراته مع التركيز على القيم األخالقية وتنمية مفاھيم العمل
مھاتير محمد  -:ھو رئيس وزراء ماليزيا في األعوم من ٢٠٠٣-١٩٨١من ُ
وتعد أطول له دوراً رئيسا ً في
نھضة ماليزيا ،إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على إنتاج المواد األولية وتصدرھا إلى دولة صناعية متقدمة.
وصوت آسيا ،وتحديات االضطراب ،والعولمة  ،والواقع الجديد.
ومن أشھر مؤلفاته  :التحدي،
ومن أشھر أقواله  :أفضل ثروة في أي دولة ھي شعبھا
عدد الركائز األساسية التي اعتمد عليھا مھاتير محمد في النھوض بماليزيا.
 – ١بناء الوحدة الوطنية وااللتفاف حول ھدف نھضة ماليزيا
 – ٢البحث عن دولة داعمة لماليزيا نحو التقدم وكانت اليابان
 – ٣العمل على جذب االستثمارات األجنبية إلى ماليزيا.
 – ٤إدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب
 – ٥االھتمام بالعنصر البشر
التي اسھمت في نجاح التجربة الماليزية ؟
عدد العوامل
 – ١منظومة القيم االجتماعية في ماليزيا ،وتتمثل:
واحترام الوقت .
وااللتزام بالمواعيد
التركيز على العمل الجماعي واحترام القوانين
 – ٢المناخ السياسي لدولة ماليزيا القائمة على الوحدة والتنوع واالستقرار السياسي
 – ٣النھج الديمقراطي في اتخاذ القرارات
 – ٤إستراتيجية االعتماد على الذات للشعب الماليزي وإنشاء صناديق ادخارية كبرى
تعتمد على الشعب الماليزي نفسه شكلت رصيداً للدولة أسھم في زيادة االستثمار
 – ٥االعتماد على الموارد الذاتية في توفير رؤوس األموال
االقتصاد الماليزي :
بين
 -١سعت ماليزيا لتطبيق بعض مبادئ نظام االقتصاد اإلسالمي
وإسھامه في عملية التنمية .
واالرتقاء بإمكاناته
التي اھتمت  :باإلنسان
 -٢انعكس على تبني سياسات تعليمية وصحية واجتماعية واقتصادية
 -٣بدأت ماليزيا في السبعينيات من القرن العشرين باالنتقال إلى االقتصاد الصناعي .
واستقدام االستثمارات األجنبية إلى البالد  .والمساواة بين فئات المجتمع جميعھا.
عرف االقتصاد المعرفي :

االستثمار في المعرفة والعقل البشري واستخدام التقنية وتوظيفھا
بھدف تحسين نوعية الحياة بمجاالتھا وأنشطتھا جميعا .

ما نتيجة األزمة المالية الكبيرة التي واجھھا االقتصاد الماليزي ؟
في عام ١٩٩٧م أدت إلى ھبوط العملة الماليزية ) الرنغيت ( مقابل الدوالر.
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وضح كيف استطاعت الحكومة الماليزية من الخروج من االزمة المالية التي واجھتھا عام  ١٩٩٧؟
 -١طبقت سياسات وطنية للخروج من األزمة
 -٢ولم تعتمد على مقترحات البنك الدولي
 -٣وقد أدى نجاح ھذه السياسات إلى استمرار معدالت ثابتة من النمو أدت إلى استقرار سعر الرنغيت أمام الدوالر.
دخلت ماليزيا عالم الصناعات في التسعينيات من القرن العشرين؟
 -١بتشجيع الصناعات ذات التقنية العالية .
 -٢والتوسع في صناعة النسيج والحديد والصلب .
 -٣حيث أصبح القطاع الصناعي يستوعب ) (%٤٠من العمالة الماھرة
بين  :مؤشرات نجاح األداء االقتصادي لماليزيا في مدة والية مھاتير محمد ؟
وشكلت المشروعات األجنبية قرابة )(%٥٤
 -١التوسع الذي حدث في استثمارات القطاع الصناعي.
و المشروعات المحلية ) (%٤٦من ھذه المشاريع .
 -٢وكان لھذه المشروعات األثر على الشعب الماليزي حيث وفرت مليوني فرصة عمل .
 -٣ونقل التقنية الحديثة وتطوير مھارات العمالة الماليزية.
 -٤وأصبحت ماليزيا محطة إقليمية وعالمية في مجال صناعة االتصاالت والمعلومات واإلنترنت.
وضح :

وضح :

تعد ماليزيا إحدى الدول الزراعية الرئيسة في منطقة جنوب شرق آسيا ؟
 -١ويشكل قطاع الزراعة أحد الروافد للدخل القومي
 -٢يستقطب ھذا القطاع كثيراً من األيدي العاملة المحلية واألجنبية.
 - ٣وتشتھر ماليزيا بزراعة المطاط و زيت النخيل والكاكاو وجوز الھند .
ومن أھم القطاعات االقتصادية ؟
تعد السياحة من القطاعات المھمة في ماليزيا
 -١أسھم ھذا القطاع في النھوض باالقتصاد الماليزي.
 -٢إذ انتھجت ماليزيا سياسة الصناعة السياحية.
 -٣وتعد السياحة ثاني أكبر مصدر لالقتصاد الماليزي حالياً.

الصناعية السياحية  :ھي الصناعة التي تقوم على االھتمام بالسياحة وھي ثاني أكبر مصدر لالقتصاد الماليزي
ولذلك قامت الحكومة الماليزية :
بجذب السياح ،وفتح الفنادق العالمية ،وتحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات سياحة في ماليزيا
وقد أنشئ أول موقع سياحي عن ماليزيا باللغة العربية ويعد شارع العرب أبرز األماكن السياحية في كوااللمبور.
أذكر

عرف :

المرتكزات

التي اعتمدت عليھا السياسة التعليمية في ماليزيا ؟
ً
 -١االھتمام بالتعليم العام في )رياض األطفال( وجعله جزءا من النظام التعليمي
 – ٢تنمية المعاني والقيم الوطنية ،وتعزيز روح االنتماء
 – ٣إنشاء كثير من معاھد التدريب المھني
 - ٤وضع خطط تقنية شاملة
 – ٥مشاركة القطاع الخاص بدعم البحث العلمي.

المدارس الذكية :
ھي التي تتوافر فيھا مواد دراسية تساعد الطالب على تطوير مھاراتھم واستيعاب التقنية الجديدة،
وذلك عن طريق مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة واستخدام الطاقة النظيفة .

االستاذ \ زكريا الرفاعي
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جنوب أفريقيا

الفصل الثالث

الموقع والمساحة و التركيب السكاني لجنوب افريقيا ؟
بين
 -١تقع جمھورية جنوب أفريقيا في أقصى جنوب القارة األفريقية .
 -٣وبلغ عدد سكانھا ) (٥٤مليون نسمة .
 -٢وتبلغ مساحتھا ) ١.٢٢١.٠٣٧كم. (٢
فسر :تتميز جمھورية جنوب أفريقيا بالتنوع العرقي لسكانھا؟
 -١ھم خليط من أصول أفريقية وأوروبية وآسيوية  -٢وذلك نتيجة خضوعھا لالستعمار الھولندي ثم البريطاني.
عرف الفصل العنصري:
ھي سياسة تمييز عنصري عرقي بين األقلية البيضاء واألغلبية السوداء بدأت منذ سيطرة الھولنديين
على جنوب أفريقيا في عام ١٦٥٢م تقوم على حصر السلطة بيد الرجل األبيض ،ما يتيح له :
واحتقار السود واستعبادھم
والتمتع باالمتيازات،
السيطرة على الثروات جمعيھا،
في جنوب أفريقيا ؟
سياسة التمييز العنصري
ما نتيجة تنامي
 -١تصاعد الكفاح ضد تلك السياسة بعد عام ١٩٤٨م فشكلت فرق مھمتھا اغتيال قادة المعارضة .
 - ٢وبعد تزايد أعمال العنف ،اضطرت حكومة األقلية البيضاء إلى التفاوض مع المعارضين .
 -٣وأصدرت في عام ١٩٩٠م عفواً عن قادة حزب المؤتمر الوطني األفريقي .
 -٤وأطلق سراح نيلسون مانديال .
تاريخ جنوب أفريقيا

في الفترة الواقعة بين عام ١٩٩٤-١٩٩٠م

بماذا تميز
 -١بالفوضى العارمة
 -٢ما دفع الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الى إجراء أول انتخابات حرة في عام ١٩٩٤م
ً
حصل فيھا حزب المؤتمر الوطني األفريقي على أغلبية األصوات وأصبح نلسون مانديال رئيسا لجنوب أفريقيا.
في جنوب أفريقيا ؟

التي اسھمت في تحقيق السالم والتحول الديمقراطي
بين األسباب
 – ١قناعة األطراف المتنازعة بـأنه ال بديل عن معالجة أزمتھم إال باالعتماد على أنفسھم
 – ٢مشاركة األحزاب السياسية جميعھا بحوار شامل
 – ٣إسھام المجتمع الدولي في الضغط على حكومة األقلية البيضاء عبر المقاطعة االقتصادية
متعددة األعراق؟
بين كيف استطاع مانديال أن يقود بالده نحو التحول لدولة ديمقراطية
 -١دفع بكل جھده نحو عملية مصالحة ُ ﱠ
عدت األنجح على مستوى العالم
 -٢السياسة التي اتبعھا نيلسون مانديال المطالبة بحقوق اإلنسان وتطبيق الديمقراطية

مذكرات نيلسون مانديال ) رحلتي الطويلة من أجل الحرية (
للوصول إلى حلول عادلة ودائمة للمشكالت البشرية ؟
 ما المقترحات التي قدمھا نيلسون مانديال -٢العدالة واحترام القانون الدولي ھي التي توجه العالقات بين األمم
 -١تعزيز الديمقراطية
 - ٤يجب أن تحل المشكالت فيھا من خالل توافق دولي
 -٣السالم ينبغي أن يكون ھو الھدف
وضح من األسباب التي اسھمت في تحقيق السالم في جنوب أفريقيا مشاركة األحزاب جميعھا بحوار شامل ؟
مثل كل حزب بثالثة أعضاء شريطة أن يكون أحد المندوبين الثالثة امرأة
 -١بسبب ً ﱢ َ
 -٢مانديال أص ﱠر على أن يكون التمثيل شامالً ال يستثني أحداً.
حزب المؤتمر الوطني األفريقي:
أسس في عام ١٩١٢م ،الزعماء التقليديون والمثقفون الذين أغضبھم ممارسة سياسة التمييز العنصري
وقد ّ
شن سلسلة من االحتجاجات بمبدأ الالعنف بھدف اجتذاب السود للنضال من أجل الديموقراطية.
واستطاع الوصول إلى الحكم في عام ١٩٩٤م ،بزعامة نلسون مانديال .
١٤

وضح الدور النضالي الذي قام به نيلسون مانديال من أجل تحرر جمھورية جنوب أفريقيا من النظام العنصري؟
 -١سلسلة من االحتجاجات الملتزمة بمبدأ الالعنف
 -٢بھدف اجتذاب السود إلى النضال من أجل الديموقراطية والمطالبة بحقوق اإلنسان .
استنتج األسباب التي أدت إلى النھضة االقتصادية في جنوب أفريقيا ؟
 -١من الدول الغنية بالموارد الطبيعية.
 -٢وتمتلك قطاعات متطورة في األسواق المالية والطاقة واالتصاالت.
 -٣وتأتي ضمن أكبر خمسة عشر سوقا ً في العالم.
 -٤أھمية بناء الكفاءات في العلوم الرائدة كلھا .
 -٥وضعت الحكومة برنامج التعمير والتنمية .
بين أدت جنوب أفريقيا دوراً على مستوى القارة األفريقية والعالم في المجال االقتصادي منذ عام ١٩٩٤م؟
 -٢تخفيف حدة الفقر.
 -١وضعت برنامج التعمير والتنمية
 -٣ومعالجة القصور في تقديم الخدمات.
 -٤وركز برنامج التعمير والتنمية على تدابير دفع عجلة االقتصاد مثل . :
د  -وتحرير التجارة
أ -احتواء التضخم المالي ب -وتخفيض الضرائب ج -وتقليص الديون الحكومية
أعط أسباب  :اشتھرت جنوب أفريقيا بمناطق التصنيع المتخصصة ؟
 -١ھي من أكبر الدول التي تنتج الذھب والفحم والماس .
 -٢وتتصدر قائمة الدول في مجال معالجة المعادن ،مثل البالتين والنحاس ،والحديد
 -٣صناعة اآلالت والمعدات .
 -٤وتنتج جنوب أفريقيا نحو  %٤٠من المنتجات الصناعية في أفريقياوقرابة  %٥٠من المنتجات التعدينية
من القطاعات االقتصادية األساسية في جنوب أفريقيا ؟
الزراعة
بين تعد
 -١تنتج ما يكفي حاجة السكان من المواد الغذائية و المواد األولية
 -٣وتشتھر بزراعة القمح وقصب السكر والقطن
 -٢وتتميز بمساحات شاسعة من الغابات
 -٥وتعد من الدول الرئيسة في تربية األغنام وتصدير الصوف .
 -٤زراعة الورود وتجارتھا.
بين  :تعد جنوب أفريقيا واحدة من أكثر الدول جذبا ً للسياحة في القارة األفريقية ؟
 -١طبيعتھا من أكثر البالد تنوعا ً وجماالً
فيھا الجبال العالية والحياة البرية  ،والغابات المطيرة االستوائية،
والسواحل التي تطل على المحيطين األطلسي والھندي.
 -٢وتتميز بكثرة الحدائق والمتنزھات
 -٣المحميات وحدائق الحيوان والمتاحف المائية والحدائق النباتية
بين وضع التعليم في جنوب أفريقيا ؟
 -١أصبح اآلن ال يستثنى أي طفل من االلتحاق بالمدرسة
 -٢وتعد وزارة التعليم مسؤولة عن السياسة التعليمية
 - ٣تتمتع كل واليات الدولة التسع بإدارة تعليمية خاصة
 -٤وتتمتع مؤسسات التعليم العالي باالستقالل الذاتي.
تعد جنوب أفريقيا من الدول الرائدة على مستوى العالم في مجال علم الفلك؟
أعط أسباب :
 -١إنشاء مركز رئيس لعلم الفلك " مرصد أشعة جاما لنظام التجسيم عالي الطاقة"
 -٣واستقطبت جنوب أفريقيا عدداً كبيراً من علماء الفلك من أنحاء العالم
 -٢ومركز التليسكوب.
نيلسون مانديال :
أبرز زعماء الحركة الوطنية والنضال الوطني في جنوب أفريقيا واصبح رئيسا لجنوب افريقيا عام  ١٩٩٤بعد أن
حصل حزب المؤتمر الوطني األفريقي الذي يرأسه على أغلبية أصوات الناخبين .
١٥

الفصل الرابع

مملكة السويد

تقع في أقصى شمال أوربا ،ويبلغ عدد سكانھا تسعة ماليين نسمة ،وتتميز بطول ساحلھا على البحر البلطيق
 ما عاصمة دولة السويد؟استوكھولم
الدول اإلسكندنافية :
ھي مجوعة الدول التي تشكل شبه جزيرة إسكندنافيا وتتألف من الدنمارك والنرويج والسويد ،وتقع في أقصى
شمال أوروبا وفنلندا ،ويطلق عليھا أيضا ً دول الشمال لوقعھا في شمال القارة األوروبية.
لمحة عن تاريخ السويد ؟
بين
العصور الوسطى
 -١برزت السويد دولة موحدة في
كانت إحدى أھم قوى الشمال في القرن السابع عشر.
 -٢وتوسعت ليشكل إمبراطورية
ً
وحلﱡ ھذا االتحاد سلميا في عام ١٩٠٥م،
 -٣وفي عام ١٨١٤م ،اتحدت مع النرويج،
ُ
 -٤تمكنت السويد من تطوير التصنيع والتعدين وازدھرت فيھا المناجم
الفرد نوبل -:
عالم سويدي اخترع مادة الديناميت التي استخدمت في تصنيع المتفجرات .وعندما شعر بخطورة اختراعه أوصى
بثروته لجائزة نوبل للسالم وكانت أھم مجاالتھا الطب والفيزياء والكيمياء واألدب والسالم
التي أدت إلى بناء نھضة السويد وتقدمھا ؟
العوامل
عدد
 – ١نشوء الحركات الشعبية  :كالحركة العمالية\وحركة االمتناع عن شرب الكحول\ وحركة تحرير المرأة
 – ٢اإلصالحات السياسية التي قام بھا الحزب االشتراكي الديمقراطي
 -٣وقوف السويد على الحياد في الحربيين العالميتين األولى والثانية
 – ٤تنفيذ الحكومة لكثير من اإلصالحات االقتصادية في األربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين
ما

بعد الحرب العالمية الثانية .؟

أھمية اإلصالحات الحكومية السويدية
 -١وأسھمت في وضع ركائز النظام لدولة الرفاھية السويدية
 -٢فأصبحت من الدول الصناعية الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية )١٩٤٥-١٩٣٩م(.

دولة الرفاھية :
ھي الدولة التي توفر الرعاية االجتماعية واالقتصادية لمواطنيھا ويستطيع كل فرد يعيش فيھا أن يحصل على
مستوى الئق من المعيشة ) العمل  ،السكن ،الصحة (.....،وال تسمح الدولة بھبوط ذلك المستوى عن الحد األدنى.
تعد السويد من الدول المتقدمة عالميا ً في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان ما أبرز مظاھر الديمقراطية ؟
 -١كان لدى السويد قوانين مكتوبة منذ القرن الرابع عشر .
نقطة االنطالق للديمقراطية ونص على تقاسم السلطة بين الملك والبرلمان.
 -٢القانون األساسي ١٩٠٨م
وعزز الحريات والحقوق المدنية
جرى تعديل الدستور
 -٣وفي ١٩٧٤م
لتصبح السلطة العليا بيد البرلمان السويدي " الرايخسداغ" في تحديد الضرائب
وأصبحت سلطة الملك رمزية .وتحديد موارد الدولة وطرائق اإلنفاق  .وتعيين رئيس الوزراء
 -٤ويسمح القانون السويدي بالتعددية الحزبية وتطبيق الالمركزية
مجالس المحافظات- :
تنظيم سياسي إداري ،وتتبع ھذه المجالس إلى مجلس إقليمي منتخب شعبيا ً ،يرأسه المحافظ
ويقوم المجلس بمھام تقديم الخدمات المجتمعية كالصحة والثقافة والمرور والتخطيط اإلقليمي .
١٦

عدد األمور التي ساعدت السويد للتحول من دولة زراعية فقيرة إلى دولة صناعية متقدمة ؟
 -١تعد السويد دولة صناعية متقدمة يملك فيھا القطاع الخاص ) (%٩٠من مجمل القطاع الصناعي
وتقتصر ملكية الدولة على المناجم والمواصالت والطاقة واالتصاالت.
 -٢وقد ساعدت الموارد الطبيعية الوفيرةوخام الحديد على تحويل السويد من دولة زراعية فقيرة إلى دولة صناعية
بين أھمية اإلصالحات الحكومية السويدية بعد الحرب العالمية الثانية .
 -١أدت إلى االستقرار االجتماعي
 - ٢واالستغالل السليم للموارد الطبيعية
 -٣والمشاركة في تمويل إعادة بناء أوروبا بعد الحرب.
 -٤وتوسعت في تجارتھا .
 -٥والمنافسة في قطاع الصناعات التحويلية.
فسر  -:االقتصاد السويدي تراجع في السبعينيات من القرن الماضي؟
متأثراً بالسياسات النفطية العالمية
براءات االختراع واالبتكار ؟

فسر  :تحتل السويد مرتبة متقدمة في مجال
 -١بسبب البحوث والدراسات التقنية
 -٢وذلك بفضل النظام التعليمي عالي الجودة.
 -٣واالھتمام بالبحث العلمي و االستقرار السياسي في البالد.

فسر  :تركيز التعليم في السويد على الممارسات الديمقراطية.
 -١لمعرفة حقوقھم وواجباتھم
 -٢وتدريبھم على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية
 -٣وتركز المدرسة السويدية على مشاركة أولياء األمور في وضع الخطط لتنمية قدرات أبنائھم
أذكر أھم مالمح التعليم في السويد ؟
 - ١يعتمد نظام التعليم اإللزامي المجاني من عمر سبع سنوات ولمدة تسع سنوات .
ّ ُ -٢
يقدم التعليم المجاني للمھاجرين ببرامج تركز على تعليمھم اللغة السويدية واإلنجليزية واللغة األم للمھاجر .
 – ٣في ٢٠١١م ُبدئ بتطبيق النظام الجديد للتعليم
 -٤تقديم السويد التعليم المجاني لطالب الجامعات.
 -٥دعم البحث العلمي .
ما ھي أھم الجوانب التي ركز عليھا النظام التعليمي الجديد الصادر في عام ٢٠١١م في السويد؟
أ – مناھج دراسية موحدة للمدارس وتحتوي ھذه المناھج على أھداف عامة
ب -تركز مناھج المدارس التمھيدية على النمو اللغوي لألطفال والتواصل االجتماعي
وتعد السباحة منھجا ً الزاميا ً للطبلة  :لكثرة البحيرات الموجودة فيھا.
ب – تأھيل المعلمين :بھدف التطوير المھني ورفع جودة التعليم.
عرف الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العالي -:
ھي المؤسسة الحكومية المركزية المسؤولة عن الشؤون المتعلقة بالتعليم العالي
في دعم البحث العلمي :
السويد
دور
يقوم مجلس األبحاث السويدي واالتحاد األوروبي بدعم وتمويل البحث العلمي في السويد
وتخصص الحكومة السويدية ) (%٤من الناتج القومي اإلجمالي لدعم البحث العلمي والتطوير

١٧

عدد نتائج اھتمام السويد بالبحث العلمي ؟
جعلھا تتقدم في مجاالت عدة أھمھا :
وتكنولوجيا االتصاالت ،
التكنولوجيا البيئية،

والمجاالت االجتماعية ،

وسوق العمل .

بين أھم مظاھر الرعاية االجتماعية في السويد ؟
 – ١تقديم المعونة النقدية لمن ليس لديه عمل
 – ٢تقديم المعونة الالزمة للعائالت التي ليس لديھا سكن ولديھا أطفال ،والعائالت التي لديھا أطفال معاقون.
 – ٣تقديم الرعاية الصحية لمختلف الفئات مجانا ً.
 – ٤تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة .
االستاذ \ زكريا الرفاعي
وضح من مظاھر الرعاية االجتماعية في السويد تقديم المعونة النقدية لمن ليس لديه عمل ؟
 -١بشرط أن يبحث عن العمل إن كان قادراُ على ذلك
 -٢وأن يشارك في تقديم الخدمات االجتماعية
 -٣وفي عام ٢٠٠٩م صدر قانون منع التمييز داخل العمل لضمان المساواة بين العاملين.
بحقوق المرأة ؟
بين اھتمام السويد
 -١تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
 -٢تشكل نسبة النساء في البرلمان) (%٥٠ونسبة ) (%٤٣في مجالس البلديات .
 -٣وتتمتع المرأة بالرعاية االجتماعية في الحمل وتصل إجازة األمومة إلى ) (٤٨٠يوما ً .
 -٤ومن حق الوالدين الحصول على معونة نقدية تسمى معونة األطفال حتى يبلغ عمر الطفل ستة عشر عاما ً
وكانت السويد الدولة األولى في العالم التي تصدر قانونا ً لمنع ضرب األطفال وذلك في عام ١٩٧٩م،
وأصدرت قانون حماية المرأة من العنف في عام ١٩٩٨م.
وضح

تعد السويد من أكثر دول العالم اھتماما ً بالبيئة ؟
 -١التشريعات التي تھدف للحفاظ على البيئة .
 -٢الوعي البيئي لدى المواطنين والشراكات .
 - ٣وھي من أنجح دول العالم في مجال تدوير النفايات.
 -٤وتحتل مواقع رائدة عالميا ً في مجال التكنولوجيا النظيفة .
 -٥وتشتھر السويد بمتنزھاتھا ومحمياتھا الطبيعية.

التكنولوجيا النظيفة:
مصطلح يستخدم لوصف المنتجات أو الخدمات التي تحسن األداء التشغيلي ومعدل اإلنتاج
في الوقت الذي تخفض فيه التكاليف أو استھالك الطاقة أو النفايات الناتجة والتلوث البيئي
أھم التحديات المعاصرة التي تواجه السويد؟
بين
 - ١أزمة الھجرة والالجئين
ً
 - ٢ظھور بعض الحركات التي تحمل أفكارا متطرفة مثل النازيون والفاشيون الجدد
 – ٣صعوبة االندماج االجتماعي والثقافي للمھاجرين الجدد
 – ٤تحديات طبيعية ببرود المناخ ،وكثرة البحيرات
ما

موقف االحزاب الرئيسة في السويد أزمة الھجرة والالجئين ؟
 -١االتفاق على منح طلبات اللجوء المؤقت بدالً من اإلقامة الدائمة.
 -٢التسريع بدمج الالجئين الجدد ،في سوق العمل ،وتعليمھم اللغة السويدية.

١٨

الفصل الخامس

البرازيل

الموقع  -١تقع البرازيل في قارة أمريكا الجنوبية .
 -٢وتبلغ مساحتھا ) ٨.٥مليون كم (٢ما ساعد على التنوع المناخي
 -٣ويبلغ عدد سكانھا  ٢٠٠مليون غالبيتھم من أصول أوروبية باإلضافة إلى السكان األصليين ) الھنود الحمر(
 -٤تتألف من ) (٢٦والية  -٥وتعد اللغة البرتغالية ھي اللغة الرسمية .
دور العرب في البرازيل ؟
بين
 -١الھجرة العربية إلى البرازيل بدأت في عام ١٨٣٥م.
 -٣وقد اشتغل معظمھم بالتجارة والصناعة وخاصة صناعة األقمشة .
 -٤وتقلد بعضھم مناصب عليا في الدولة منھم ميشيل تامر الذي أصبح رئيسا ً مؤقتا ً للبرازيل في عام ٢٠١٦م .
لمحة تاريخية
 خضعت البرازيل لالستعمار البرتغالي الذي استمر قرابة ثالثة قرون إلى أن نالت االستقالل في عام ١٨٢٧م .أبرز ما شھدته البرازيل من إصالحات سياسية وعسكرية واجتماعية بعد االستقالل ؟
ما
 -١إنھاء تجارة الرقيق في عام ١٨٨٨م
 -٢األمر الذي دفع المتضررين من ذلك إلى اإلطاحة بالملكية وإعالن النظام الجمھوري في عام ١٨٨٩م.
ما نتائج اإلطاحة بالملكية و إعالن الجمھورية في البرازيل ؟
 -١دخلت البالد في مرحلة سيطرة الحكومات االستبداديةالتي تحكم بھا كبار تجار البن.
 -٣وانتشرت الحروب األھلية -٤ .واألزمات االقتصادية .
 -٢وتراجعت الحريات
الرئيس لوال دي سيلفا رئيس جمھورية البرازيل في المدة بين )٢٠١٠-٢٠٠٣م(.
أصبح رئيسا ً للنقابات العمالية ومن ثم استطاع الوصول إلى الحكم في عام ٢٠٠٢م
وكان له الدور األكبر في النھضة االقتصادية في البرازيل
إذ استطاع أن يسدد في عام ٢٠٠٥م ،مستحقات صندوق النقد الدولي جميعھا قبل عامين من موعدھا المحدد
االقتصاد البرازيلي باألزمات االقتصادية العالمية ؟
عدم تأثر
 -١الرئيس ) لوال دي سيلفا( اعتمد على توجيه البالد نحو اقتصاد السوق المتمثل باالنفتاح والتحرر
 -٢وقد رافق ذلك برامج إصالحية داخلية
فسر  :بالرغم من األزمات االقتصادية العالمية في األعوام ٢٠٠٤م ،/٢٠٠٨
سجل االقتصاد البرازيلي معدل نمو مقداره ) (%٥.١؟
 -١يدل على أن االقتصاد البرازيلي أصبح أقل تأثراَ باألزمات االقتصادية الخارجية
 -٢وأكثر اعتماداً على السوق المحلي
للنھوص باالقتصاد البرازيلي ؟
المحاور التي ارتكزت عليھا سياسة سيلفا
عدد
 – ١تھيئة المناخ التشريعي والقانوني الجاذب لالستثمار .
 – ٢تنفيذ برنامج صارم للتقشف ،ودعوة الشعب لتحمل ذلك
 – ٣التوسع في الصناعات القائمة على التعدين والصناعات الغذائية
 – ٤وضع مخطط إستراتيجي لمحاربة الفقر والحد من التفاوت في الدخل..
 -٥تشجيع القطاعين الخاص والعام على االستثمار في المناطق الفقيرة  ،ودعم صغار المزارعين
وضح من سياسة سيلفا للنھوض باقتصاد البرازيل تھيئة المناخ التشريعي والقانوني الجاذب لالستثمار .؟
ففي عام ٢٠٠٦م أجرت الحكومة البرازيلية تعديالت دستورية :
 -٢وإصالح النظام القضائي.
 -١إلرساء مبدأ العدالة.
 -٤واإلنفاق على مشاريع البنية التحتية
 -٣وإزالة العقبات أمام المشاريع االستثمارية.
١٩

عدد مقومات االقتصاد البرازيلي ؟
 -١وفرة المسطحات المائية العذبة والمالحة .
 -٣واألرضي القابلة للزراعة واألراضي الرعوية

 -٢وتوافر المواد الخام.
 -٤والتنوع البيئي .

بين تعد البرازيل من الدول المتقدمة في مجال الصناعة.
 -١من أھم منتجاتھا صناعة النسيج واألسمنت والحديد والسيارات
 -٢وعلى مستوى الخامات المعدنية تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا ً في إنتاج الحديد
والمرتبة الثالثة عالميا في إنتاج معدن البوكست
 -٣أصبحت شركة إمبريير ) (EMBRAERالبرازيلية من أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم.
 -٤ويعد إنتاج غاز اإليثانول من قصب السكر أحد المشروعات الناجحة في البرازيل
بوصفه برنامجا ً لمصادر الطاقة البديلة .
 -٥البرازيل ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أميركا الجنوبية بعد فنزويال.
عرف شركة إمبريير  : EMBRAERھي شركة برازيلية من أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم .
عدد أسباب  :زيادة اإلنتاج الزراعي في البرازيل ؟
 -١استخدام التكنولوجيا الزراعية
 -٢في ٢٠٠٦م ،أنفقت الحكومة ) (%٤١من مجموع ما تنفقه دول قارة أمريكا الجنوبية على األبحاث الزراعية .
 -٣وبسبب لمساحات األراضي الزراعية الكبيرة تحتل البرازيل مراتب متقدمة عالميا ً في إنتاج
كثير من المحاصيل الزراعية مثل البن والقمح واألرز والذرة .
كان لالھتمام بالقطاع السياحي في البرازيل أثر في زيادة التنمية االقتصادية ؟
والشواطئ الطويلة
 -١النھا تمتلك مقومات سياحية ضخمة مثل  :الغابات
 -٢أسھم تنوع التراث الثقافي في البرازيل إلى ظھور سياحة المھرجانات

والبيئة الطبيعية المتنوعة

عرف سياحة المھرجانات  :ھي السياحة التي قامت على االستفادة من تنوع التراث الثقافي في البرزيل حيث
أسھمت في تنشيط السياحة  ،حيث تستقبل البرازيل قرابة خمسة مليون سائح سنوياً.
ثالث مراحل ؟
في البرازيل إلى
وضح  :ينقسم التعليم العام
 -١مرحلة التعليم ما قبل المدرسة ) رياض األطفال( وھي اختيارية دون سن السادسة .
 -٢مرحلة التعليم اإللزامي من سن ) (١٤-٦عاما ً  -٣مرحلة التعليم الثانوي ،وتستمر ثالث سنوات.
للنھوض بالتعليم وتطويره ؟
المشاريع التي تسعى من خاللھا الحكومة البرازيلية
ما
 - ١سن قوانين لزيادة عدد أيام الدراسة  ،و إجراء دورات تدريبية للطالب
 -٢اعتماد معايير الجودة التعليمية التي وضعتھا منظمة اليونسيف
 -٣دمج تكنولوجيا التعليم في المناھج الدراسية و ربطھا بالبيات المحلية .
 -٤تعد البرازيل من أكثر الدول ً
إنفاقا على التعليم .
 -٥التعاون مع المنظمات الدولية  ،خاصة البريكس  ،و منظمة اليونسكو من أجل دعم التعليم العالي
على الصعيد العالمي عن طريق إطالق برنامج الحشد العلمي في عام ٢٠١١م
الذي سمح ألكثر من  ١٠٠٠٠٠طالب برازيلي إتمام تعليمھم العالي .
وضح أھم التحديات التي تواجه البرازيل في الوقت الراھن ؟
 -٢زيادة العبء الضريبي على األفراد و الشركات .
 -١تضخم الجھاز الحكومي
 -٤قلة أعداد المتعلمين من ذوي الخبرة و المھارة
 -٣ارتفاع معدل الجريمة و الفقر و البطالة .
 -٥اختالل النظام البيئي في حوض األمازون نتيجة إزالة الغابات .
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