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 واإلقليمية الدولية املنظمات الفصل االول : : الرابعة الوحدة

 وضح املقصود مبا يلي؟( س
 أغراض حتقيق إىل تسعى الدول من جمموعة تضم هيئات :الدولية املنظمة 

 املتميزة والذاتية القانونية ابلشخصية وتتمتع مدائ حنو على مشرتكة ومصاحل
 .الدول من غريها عن
 منطقة أو معني إقليم دول على فيها العضوية تقتصر :اإلقليمية املنظمة 

 .مشرتكة مصال تربطها جغرافية
 ؟(فسر) الدولية املنظمات إنشاء فكرة ظهور( س

 حبل تُعىن يةدول منظمة بتأسيس األوىل العاملية احلرب انتهاء بعد ظهرت
 وعرفت الدوليني واألمن السلم على واحملافظة الدولية، والنـزاعات املشكالت

 (.األمم عصبة) ابسم
 اإلنشاء؟ سبب/  االمم عصبة عرف( س

 دائم مؤسسي تنظيم طريق عن اجلماعي األمن فكرة لتجسيد عملية حماولة أول
( 1919) ريساب يف الصلح مؤمتر بعد ونتجت الدول بني العالقات لتنظيم
 :إىل هتدف وكانت

 .الدوليني واالمن السلم على احملافظة (2 .والنـزاعات املشكالت حل (1
 ؟(1945) عام األمم عصبة اهنيار أسباب وضح( س
 .الثانية العاملية احلرب وقوع منع يف فشلها بسبب (1
 .األمريكية املتحدة كالوالايت  هلا الكربى الدول بعض انضمام عدم (2
 .وإيطاليا كاملانيا  أخرى دول سحابان (3
 .فيه الواردة ابملبادئ الدول إلزام يف ميثاقها لقصور (4
 .وآسيا إفريقيا من أجزاء على السيطرة يف االستعمارية الدول استمرت (5

اللغات  املقر األهداف النشأة
 الرمسية

إثر توافق دول 
احللفاء عن طريق 

مشاورات مرت بعدد 
 اتمن املراحل املؤمتر 

سان (مؤمتر)أمهها
فرانسيسكو  

 ( اتُفق على1945)
 ميثاق املنظمة.

فظ السلم واألمن ح -1
 الدوليني.

تدعيم التعاون الدويل  -2
والعالقات بني الدول يف 

اجملاالت القتصادية )خمتلف
وتعزيز حقوق (واالجتماعية

اإلنسان عن طريق مبدأ حق 
 الشعوب يف تقرير مصريها.

 نيويورك   
 

 العربية
 يزيةاإلجنل

 الفرنسية
 اإلسبانية
 الروسية 
 الصينية

o دولة(  51)  املتحدة األمم ميثاق على وافقت اليت الدول عدد بلغ  :
 (العراق/  سوراي/  لبنان/  السعودية/  مصر) العربية الدول من وكان

 الدوليني؟ واالمن السلم حلفظ املتحدة االمم هبا قامت اليت التدابري عدد( س
 .منازعات نشوب دون واحليلولة التوتر أسباب إلزالة: ةوقائي تدابري (1
  واملساواة العدل ملبادئ وفقا املتنازعة األطراف بني تسوية إجياد: سلمية تدابري (2
 .الدويل السلم هتديد او العدوان حاالت ملواجهة: عقابية تدابري (3

 

 هاالرئيسية؟ بين األجهزة من عدد من املتحدة االمم منظمة تتالف( س
 فيها ومتثل(  نيويورك) ومقرها املتحدة لألمم الرئيسية اهليئة  العامة: اجلمعية (1

 واحدة مرة وجتتمع واحد صوت دولة ولكل متساو حنو على االعضاء الدول
 .اشهر ثالثة وتستمر أيلول يف تعقد سنواي

 س( عدد اهم اختصاصات ) مهام ( اجلمعية العامة؟
 .املتحدة األمم اختصاص يف تدخل يتال واملسائل القضااي مناقشة -أ

 .األعضاء الدول حصص حتدد  -ج       .امليزانية اعتماد -ب
 .األمن جملس يف الدائمني غري األعضاء انتخاب -د

 منها مقعدا عشر مخسة  من ويتكون املنظمة أجهزة أهم: األمن جملس (2
 النقض حبق تتمتع اليت العضوية دائمة الدول تشغلها دائمة مقاعد مخسة

 العامة اجلمعية جانب من ابالنتخاب تشغل دائمة غري مقاعد وعشر  (الفيتو)
 رئيس ويتوىل استثنائية أو دورية بصورة جلساته اجمللس ويعقد سنتني، ملدة

 .الدول بني ابلتناوب الرائسة وتكون االنعقاد إىل الدعوة اجمللس
 جملس االمن؟  س( عدد اهم اختصاصات ) مهام (

 لم الدوليني وحل النزاعات ابلطرق السلمية.ضبط األمن والس -أ

 اختاذ قرار ابلقيام بعمليات حربية  -ب

 التوصية بتعيني األمني العام وقبول أعضاء جدد . -ج

( مقعدا تشغل مجيعا 54يتكون من ) :واالجتماعي االقتصادي اجمللس (3  
ابالنتخاب من اجلمعية العامة ملدة ثالث سنوات ولكل عضو صوت واحد 

يهدف إىل تنسيق األنشطة االقتصادية قرارات ابألغلبية املطلقة و الوتؤخذ 
 واالجتماعية لألمم املتحدة والوكاالت املتخصصة التابعة هلا.

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي؟ س( عدد اهم اختصاصات ) مهام (
  والتعليم والثقافة واالجتماع ابالقتصاد  املتعلقة األمور يف املقرتحات تقدمي -أ

  التوصيات وتقدمي واحلرايت االنسان حقوق احرتام دعم -ب
 املتحدة األمم يف االعضاء للدول واالجتماعية االقتصادية اخلدمات تقدمي -ج

  املرأة حقوق وجلنة والتنمية السكان جلنة مثل واللجان الوكاالت طريق عن

 ومقرها املتحدة لألمم الرئيس القضائي اجلهاز هي: الدولية العدل حمكمة (4
 العامة اجلمعية  من ينتخبون قاضيا( 15) من وتتكون هولندا يف الهاي نةمدي

 . سنوات( 9) ملدة ونزاهتهم وكفائتهم خلرباهتم األمن وجملس
 حمكمة العدل الدولية؟ س( عدد اهم اختصاصات ) مهام (

 األعضاء وغري األعضاء الدول بني النـزاعات حل: القضائي االختصاص-أ
 احلكم ويكون أنفسهم النـزاع أطراف من عليها املتنازع القضية إحالة شريطة

 .فيه استئناف ال هنائيا
 اليت املسائل يف القانوين الرأي ابداء صالحية للمحكمة القانونية املشورة -ب

 .ملزم غري رأيها أبن علما عليها تعرض
 الكيان أقامه الذي العنصري الفصل جدار قرار ضد احملكمة اصدرته ما: مثال
 م2012 عام يوينالصه
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 كلها  اإلدارية األعمال يتوىل الذي والفين اإلداري اجلهاز العامة: األمانة( 5

 من وتتكون( العدل حمكمة ابستثناء) وأجهزهتا املتحدة األمم فروع إىل ابلنسبة
 .املوظفني من وعدد العام األمني

o عني االمني العام لالمم املتحدة بناء على توصية من جملس االمن ويعد ي
نروجيي هو اول امني عام ،  )ترجيفلي(املسؤول عن ادائها واملتحدث ابمسها 

 مصري توىل منصب االمني العام.) بطرس غايل ( و 

 ؟(الفيتو) النقض حق عرف( س
 الصني / بريطانيا(  // فرنسا / روسيا  امريكا)  العضوية دائمة الدول حق هو
 .االمن جملس عن يصدر أكثر أو دولة تتبناه قرار مشروع اي رفض يف
 املتحدة؟ األمم مصداقية إضعاف يف( الفيتو) النقض حق أسهم: فسر( س

 مصاحلها مع يتماشى ال قرار أي بتعطيل العضوية دائمة الكربى الدول قيامل
 . اإلسرائيلي الكيان يدين قرار أي إفشال يفامريكا احلق  استخدام: مثل
o جملس عضوية وتولت (1955)املتحدة ألممل األردنية اململكة انضمت 

 .م2014 يفته رائس و(1964/1982/2014) األمن
 املتحدة؟ لألمم التابعة املنظمات عدد/  عرف( س
 (:UNICEFللطفولة ) املتحدة األمم منظمة -1

 ) االهداف( ::بـ وتُعىن نيويورك مقرها

 .واألمهات لألطفال اإلنسانية ملساعدةا تقدمي -أ

 .واجلهل واملرض التغذية وسوء الفقر انتشار من احلد -ب

 (: ILOالدولية )  العمل منظمة -2
 :إىل وهتدف جنيف مدينة مقرها

 .والعمال العمل أحوال حتسني -أ  

 .العمالية االحتادات تكوين حرية -ج   .االجتماعية العدالة حتقيق -ب
 (  :F.A.Oالدولية ) والزراعة يةاألغذ منظمة -3

 :إىل وهتدف روما مدينة مقرها

 .والتغذية املعيشة مستوايت حتسني طريق عن الدويل التعاون تعزيز -أ

 .الغذائية واملساعدات للمواد العادل التوزيع حتسني -ب

 UNESCO): والثقافة )  والعلوم للرتبية املتحدة األمم منظمة -4
 :إىل وهتدف ابريس مدينة مقرها

 .والثقافة والعلوم الرتبية ميادين يف الدول بني التعاون تشجيع-أ

 .املعرفة جمتمعات بناء-ج           .العلم نشر -ب

 .العاملي اإلنساين الرتاث على احلفاظ-ه    .التعبري حرية تشجيع -د

 .العامل شعوب بني واللغوي الثقايف التنوع احرتام -و

 :(WHOالعاملية )  الصحة منظمة -5
 :إىل هتدف

 .الشعوب لدى مناسب صحي مستوى حتقيق -أ 

 .األمراض ملكافحة الالزمة والربامج اخلدمات تقدمي -ب

 .ابلسكان املأهولة املناطق يف الصحية األحوال حتسني -ج

 (: HRاإلنسان ) حلقوق السامية املفوضية -6
 :إىل وهتدف (1993) عام أنشأت

 .اإلنسان حقوق جمال يف املتحدة األمم أنشطة على اإلشراف -أ

 .املتحدة األمم منظمات عمل متابعة -ب
 . العمل وفرق التحقيق بعثات متابعة -ج

o حلقوق السامي ملتحدةا األمم مفوض منصب رعد بن زيد األمري تقلد 
 .املنصب هذا يشغل ومسلم عريب أول وكان م2014 عام اإلنسان

o مثل املتحدة، لألمم التابعة والوكاالت واألجهزة اهليئات من كثري  يوجد: 
 الالجئني شؤون مفوضية. 
 الدويل البنك ،(االنروا) الالجئني وتشغيل إلغاثة الدولية الوكالة. 

 املتحدة؟ مماأل منظمة إجنازات أهم وضح( س
 والتعاون التنمية قضااي مثل املهمة القضااي ببعض العاملي الوعي زايدة -1

  االعالن العاملي حلقوق االنسان،  والتصحر البيئة قضااي ،اإلنسان حقوق الدويل،
 غري املهاجرين آالف انقاذ و العامل من متفرقة أحناء يف الالجئني مساعدة -2

 .االستقرار وعدم نـزاعال مناطق من هراب الشرعيني
 . والزالزل كالفيضاانت  الكوارث من املتضررة للمناطق املساعدات تقدمي -3
 قوات وإرسال(  واجلزائر تونس) العامل يف التحرر حركات من العديد مساندة -4

 . املتنازعة األطراف بني والفصل السالم حلفظ دولية
 العاملية؟ القضااي بعض حل يف املتحدة األمم إخفاق: فسر( س
 بقية حساب على األمن جملس يد يف والصالحيات السلطات أهم تركز (1

 .والفروع االخرى  األجهزة
 ضد تستخدمه الذي( الفيتو) النقض حق العامل يف الكربى القوى امتالك (2

  مصاحلها مع تتماشى ال اليت القرارات مشاريع
 هلا التابعة واملنظمات هزةاألج وكثرة ملتحدة لألمم التنظيمي اهليكل تضخم (3

 الدولية. الطوارئ قوات نفقات وتضخم
 دولية اقتصادية الفصل الثاين : منظمات

 العاملي؟ االقتصاد يف تغريات إىل أدت اليت األحداث أهم عددس( 
 .ابلعامل املتحدة الوالايت تفرد (2     .السوفيييت االحتاد اهنيار (1
 .الدولية احةالس على االورويب اإلحتاد بروز (3

 س( وضح املقصود ابملصطلحات االتية: 
 االسم هبذا مسيت موسكو يف (2001) دولية منظمة منظمة شنغهاي: -أ

 روسيا بني التنسيق إطار يف املنظمة وأتيت الصينية شنغهاي مدينة إىل نسبة
 . والغريب األمريكي االقتصادي النفوذ من للحد جهودمها وتوحيد والصني

 الصني روسيا، طاجيكستان، اوزبكستان، قريغيزستان، كازاخستان، اء:الدول االعض

 التجاري التعاون تشجيع على تعمل دولية منظمة منظمة الربيكس: -ب
 وقد دول مخس وتضم روسيا يف2009 األعضاء الدول بني والثقايف والسياسي

 الدول أمساء من األوىل للحروف اختصار" بريكس" اسم الدول هذه على أطلق
 العامل سكان عدد ونصف تقريبا العامل مساحة ربع وتشكل املؤسسة، اخلمس
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  (روسيا الربازيل، الصني، اهلند، افريقيا، جنوب) الدول االعضاء للربيكس :

 س( قارن بني اهداف منظمة ) شنغهاي ( و ) الربيكس( ؟
 الربيكس شنغهاي

 احلدودية املناطق يف واالستقرار الثقة تعزيز .1
 .وروسيا الصني بني

 عاملي اقتصادي نظام إىل الوصول حماولة .2
 .جديد

 دول بيني احلرة للتجارة منطقة إنشاء .3
 .املنظمة

 النفط قطاعات يف مشرتكة مشاريع إقامة .4
 والغاز

 إلصدار سعيا مشرتك مصرف إنشاء .5
 موحدة عملة

 .واإلرهاب املخدرات وجتارة اجلرمية حماربة .6

 التجاري التعاون تشجيع .1
 الدول بني والثقايف ياسيوالس

 .األعضاء
 نقدية تعاون منظومة إجياد .2

 دول بني املستوايت متعددة
  اجملموعة

 صندوق هيمنة من احلد .3
 .الدوليني والبنك النقد

 من يتكون وكان امليالد، قبل عام 3000 إىل اتريخ اىل يرجع :احلرير طريق 
 هبدف والقوافل السفن لكهاتس املرتابطة والبحرية، الربية الطرق من جمموعة
 واهلند آلسيا والغريب اجلنويب واجلزء الصني بني يربط كان  حيث التجارة

 .الطريق هذا عرب تصدر سلعة أبرز كان  احلرير ألن وسبب التسميه
 شنغهاي؟ منطقة يف السوفيييت االحتاد عن استقلت اليت الدول دخول فسر( س

 .آسيا يف نفوذمها مناطق على غريبوال األمريكي االقتصادي النفوذ من للحد
 البنكي؟ لالحتاد شنغهاي منظمة إنشاء: فسر( س

 .املنظمة يف األعضاء الدول بني االقتصادية العالقات لتشجيع
 للتعاون؟ شنغهاي منظمة يف البنكي اإلحتاد مهام بني( س
 .للمواصالت التحتية البىن بناء إىل اهلادفة املشاريع متويل (1
 .املالية القروض تقدمي( 3 .املتطورة واألجهزة عداتامل إنتاج( 2
 .املنظمة يف األعضاء الدول يف االجتماعية األمهية ذات املشاريع تنفيذ(4
 للتعاون؟ شنغهاي مبنظمة الدويل االهتمام تزايد: فسر( س
 .والصني روسيا األمن جملس يف العضوية دائمة الدول من دولتني تضم ألهنا(1
 .هلما واالقتصادية عسكريةال اإلمكاانت (2
 ؟(2014) الربيكس ملنظمة امنائي مصرف أتسيس: فسر( س

 البنية مشروعات وتنمية النامية الدول يف التحتية البنية مشاريع يف لالستثمار
 النظام إصالح يف والرغبة ومتويلها األعضاء الدول يف املستدامة والتنمية التحتية

 .شنغهاي مدينة هومقر  العاملي، واالقتصادي املايل
 الربيكس؟ اجتماعات تناولتها اليت القضااي أهم عدد( س
 .  الطاقة أمن. 4.     الغذاء. 3.      املناخ تغري. 2.     اإلرهاب. 1
 .العاملية املالية األزمة. 6.    التنمية مشكالت. 5

# تعد البريكس من اغىن اقتصادايت العامل الهنا متتلك اكرب االسواق وجتذب 
 نصف استثمارات العامل.

 منها؟ اهلدف وما العشرين جمموعة عرف( س
 ةالصناعي الدول وتضم وتطويره العاملي االقتصاد لتعزيز( 1999) أنشئت
 . وأملانيا وفرنسا والصني وكندا والربازيل األرجنتني مثل املتطورة الدول مع الكربى

 :إىل يهدف منتدى وهي
 .العاملي االقتصاد هتم اليت الرئيسية املوضوعات مناقشة(1
 .املايل النظام حتسني (3  .الدولية املالية املؤسسات إصالح( 2
 .العمل فرص آليات طويريت (5    .العاملي االقتصادي النمو دعم( 4

 اإلسالمي التعاون الفصل الثالث : منظمة
 اذكرها؟ ، مبرحلتني اإلسالمي التعاون مؤسسة س( مرت

 .اإلسالمي املؤمتر منظمة ابسم ومسيت 2011 وحىت 1969: األوىل املرحلة-أ
 .مياإلسال التعاون منظمة إىل االسم تغيري احلاضر الوقت حىت 2011:الثانية املرحلة-ب

 املنظمة؟ إنشاء مراحل تتبع( س
 تواجهها اليت للتحدايت التصدي يف إسالمي تكتل إلنشاء حماوالت. 
 عام اإلسالمية الدول جتمع منظمة إلنشاء دعوة أول وكانت مؤمترات عقدت 

 بعد توالت و الدول ممثلي من عددا ضم الصومال، يف لقاء إثر م1964
 .اإلسالمي املؤمتر منظمة قيام متخض أن إىل ابلتضامن تنادي املؤمترات ذلك

 الصهاينة أيدي على األقصى املسجد حرق جرمية أاثرت :املباشر السبب 
 مباشرا دافعا شكل ما كله،  العامل أرجاء يف املسلمني غضب م1969 عام

 اإلعتداء هذا لتدارس اإلسالمي املؤمتر منظمة إلنشاء اإلسالمية للدول
 .اإلسالمية اتاملقدس محاية كيفية  يف والنظر

 االقصى؟ املسجد إحراق حادثة من اإلسالمية الدول موقف بني( س
 للدول مباشر دافعا شكل ما كله  العامل أرجاء يف املسلمني غضب أاثرت -1

  اإلسالمي املؤمتر منظمة إلنشاء اإلسالمية
 إسالمي مؤمتر قدلع عبدالعزيز بن فيصل وامللك طالل بن حسني امللك دعا -2

 . اإلسالمية املقدسات حلماية حازم موقف واختاذ الفلسطينية قضيةال لدعم
 م؟1969 عام الرابط مؤمتر عقد: فسر( س

 .اإلسالمية املقدسات محاية يف والنظر األقصى املسجد على االعتداء لتدارس -أ
 :أمهها أمور، عدة تناول اإلسالمي العامل قادة أصدره الذي البيان-ب
 .شعوهبم بني والروحية األخوية لروابطا توثيق على حرصهم .1
 .الدويل السالم حلفظ جهودهم توحيد .2
 .والثقافية االقتصادية اجملاالت يف التعاون .3
 مدينة تتحرر أن إىل (علل) للمنظمة مؤقتا مقرا جدة مدينة تكون أن تقرر .4

 .العامة لألمانة الدائم املقر لتكون القدس
 اإلسالمي؟ راملؤمت منظمة أهداف أهم وضح( س
 .واالجتماعية االقتصادية اجملاالت يف االعضاء الدول بني التعاون دعم (1
 .العدل على القائمني الدوليني والسلم األمن دعم (2
 .االستعمار على والقضاء العنصرية التفرقة حماربة (3
 .سالمتها على واحلفاظ فلسطني يف املقدسة األماكن حترير أجل من السعي (4

 .حقوقه واسرتجاع أرضه حترير على ومساعدته الفلسطيين لشعبا ودعم
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 ودوليا؟ إقليميا اإلسالمي التعاون منظمة اجنازات أهم عدد( س
        لتقدمي م1947 عام يف( عرف) اإلسالمي التضامن صندوق إنشاء (1

 . املنكوبة املناطق يف اإلنسانية املساعدات    
 . نيةالوط وحقوقها استقالهلا على للمحافظة اإلسالمية الشعوب كفاح  دعم (2
 الدعم تقدمي هبدف( فسر) م1975 للتنمية اإلسالمي البنك إنشاء(3

 .التنموية املشاريع إلقامة القروض طريق عن االعضاء للدول االقتصادي
 .بعقد ملتقيات دولية واقليمية واألداين والثقافات احلضارات بني احلوار تعزيز (4
 . املغرب يف" أسيسكو" فةوالثقا والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة إنشاء(5
 .الذايت احلكم مبنحهم الفلبني مشكلة مثل املسلمني تواجة ملشكالت حلها( 6
 اإلسالمي؟ التضامن صندوق هبا قام مساعدات على أمثلة أعط( س
 .أندونيسيا يف الزالزل لضحااي سكنية وحدات بناء (1
 .والصومال واهلريسك البوسنة يف الالجئني مساعدة (2
 .اإلسالمية للجاليات املادية املعوانت تقدمي (3
 القدس؟ صندوق إنشاء سبب: فسر( س
 .احملتلة واملناطق القدس أهل كفاح  لدعم األموال جتميع (1
 .اإلحتالل سلطات تتبعها اليت التهويد سياسة مقاومة (2
 .للمدينة واإلسالمي العريب الطابع على احملافظة (3
 .فلسطني يف واملسيحية اإلسالمية ةاملقدس األماكن على احملافظة (4
 والثقافة والتعليم الرتبية بشؤون تعىن اليت املنظمة هي  األسيسكو؟ عرف( س

 ( الرابط يف املغرب.1981) .وتنفيذها تطبيقها واسرتاتيجيات
 األسيسكو؟ منظمة مشاريع أهم عدد( س
 .اإلسالمية فةوالثقا املعرفة لنشر( فسر) سالميةإ وجامعات ثقافية مراكز إنشاء(1
 .التعليم برامج يف رئيسة مادة بوصفها وإدراجها ونشرها العربية ابللغة اإلهتمام(2
 :اإجنازاهت أهم ومن( أرسيكا) إنشاء (3
 .اندرة إسالمية وخرائط وخمطوطات كتبا  حتوي مكتبة إنشاء -أ

 .اإلسالمية واملعامل الرتاث حول إعالمية ونشرات وأحباث كتب  نشر -ب
 .اللغات ملختلف الكرمي القرآن ةترمج -ج
  .اإلسالمي الفقه جممع طريق عن اإلسالمية الدراسات تفعيل (4

 اإلسالمية؟ التعاون منظمة عرف( س
 والروحية األخوية الروابط توثيق إىل تسعى اإلسالمية الدول تضم عاملية منظمة

 يف والتعاون الدويل السلم حلفظ جهودهم توحيد على وعزمهم شعوهبم بني
 .القدس مدينة حترير يتم أن إىل جدة املؤقت ومقرها مجيعها اجملاالت

 السياسية؟ الناحية يف اإلسالمي املؤمتر منظمة إخفاق: فسر( س
 االسرائيلي االحتالل به يقوم ما( مثال) قراراهتا يف اإللزام ملبدا االفتقار بسبب

 . الفلسطيين الشعب جتاه ممارسات من
 احلضارات بني احلوار تعزيز يف اإلسالمي التعاون منظمة أسهمت كيف(  س
 واألداين؟ الثقافات و
 .العلمية املؤلفات إصدار (2 .والدولية اإلقليمية امللتقيات عقد(1
 
 

 األرسكيا؟ عرف( س
 واحلضارة والفنون التاريخ ألحباث مركز وهو األسيسكو منظمة مشاريع أحد هو

 اإلسالمي الرتاث حلماية يهدف لاسطنبو  يف م،1980 عام أنشئ اإلسالمية
 .والتارخيي الفكري والرتاث اإلسالمية التارخيية واملعامل

 األمريكيتني القارتني الفصل الرابع : منظمات
 أعلن كولومبيا  عاصمة بوجوات يف مؤمتر عقد م1948: منظمة الدول االمريكية

 .ةواجلنوبي الشمالية أمريكا دول تضم إقليمية منظمة أتسيس عن فيه
 اجلنوبية؟ امريكا قارة به تتميز ما أهم وضح( س

 .احلمر اهلنود من األصليني لسكاهنا ابإلضافة عدة أجناس من خليط ابهنا
  اتفاقني؟ م2013 عام األمريكية الدول منظمة اعتماد ما هدف( س

 . العنصري التمييز ومكافحة األمريكيتني يف األقليات محاية إىل هتدفان
 ابملصطلحات االتية؟س( وضح املقصود 

 بوليفيا دول بني م1969 عام اقتصادي جتمع :األنديز دول مجاعة -1
 االقتصادية السياسات تنسيق إىل ويهدف وفنـزويال وبريو واإلكوادور وكولومبيا

 .اإلنديز بدول خاصة حرة جتارية منطقة وإقامة
 أطلق بيةاجلنو  أمريكا لدول االقتصادي للتجمع اسم هو :مريكوسور احتاد -2

 والربازيل األرجنتني يضم م،1991 عام أتسس اجلنوبية املشرتكة السوق عليه
 .وابراغواي واألوروغواي

 اجلنوبية؟ أمريكا دول احتاد  -3
 قيام إىل أدت اليت الدويل النقد صندوق لسياسة واسعة النتقادات نتيجة

  يف اندجما لذينال مريكوسور واحتاد اإلنديز دول كاحتاد  قوية اقتصادية منظمات
 يف 2008 عام ميثاقه وقع والذي اجلنوبية أمريكا دول احتاد ابسم دويل كيان

 .العامل يف اقتصادية كتلة  أكرب بذلك مشكلني الربازيل عاصمة برازيليا
 س( قارن بني منظمة الدول األمريكية واحتاد أمريكا اجلنوبية من حيث:

 وبيةاجلن أمريكا احتاد األمريكية الدول منظمة 

أسباب 
 النشأة

منظمة إقليمية يف إطار األمم 
املتحدة تسعى لتأمني دفاع ذايت 
مجاعي وتعاون إقليمي وتسوية 

 سلمية للخالفات.

عانت دول أمريكا اجلنوبية يف 
اواخر القرن املاضي من 
 مشكلة املديونية العاملية.

 األهداف

دعم التعاون السياسي واالقتصادي 
األعضاء واإلقليمي بني الدول 

ونشر وترسيخ الدميقراطية والدفاع 
 عن مبادئ حقوق اإلنسان.

زايدة التعاون والتكامل  -1
اإلقليمي بني دول أمريكا 

 اجلنوبية.
فتح احلدود للتنقل احلر  -2

والتنمية االقتصادية وإلغاء 
التعرفة اجلمركية  بني دول 

 أمريكا اجلنوبية.

تعزيز العالقات واتباع  -3
 شرتك.سياسة الدفاع امل
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 اجلنوبية؟ أمريكا دول مع العربية العالقات طبيعة وضح( س

 العالقات تنمية هبدف األمريكية العربية القمة م2011 عام البريو يف عقدت
 ابلدولة اإلعرتاف على القارة دول لتشجيع واقفامل وتنسيق اإلقتصادية
 .إيران مع عليها املتنازع اجلزر قضية يف اإلمارات ومساندة الفلسطينية

 اجلنوبية؟ امريكا ودول العربية الدول بني الرايض مؤمتر إليه دعا ما أهم عدد( س
 .املشرتكة املصاحل على قائمة شراكة لتطوير اإلقليمني بني القائم التعاون زايدة (1
 .الدمار وأسلحة اإلرهاب من خال مستقر عامل يف ابلعيش اإلميان (2
 .الفلسطينية للقضية والشامل العادل السالم لتحقيق السعي (3
 .األمن جملس قرارات تطبيق عرب سلمي حل إىل التوصل ضرورة أتكيد (4
 .األمن جملس قرارات تطبييق عرب اليمنية لألزمة حل إجياد (5
 .املتحدة األمم رعاية حتت ليبيا يف السياسي احلوار دعم (6
 اجلنوبية؟ أمريكا ودول العربية الدول بني متميزة عالقات وجود: علل( س

 تطوير عزز ما ، مليون( 20) إىل تصل كبرية  عربية جاليات وجود بفضل
 األمريكية القارة يف رفيعة مناصب عربية أصول من شخصيات وتولت العالقات

 . األرجنتني رائسة توىل الذي منعم كارلوس  منهم ،اجلنوبية
 الفصل اخلامس : االحتاد االورويب

 اقتصادي؟ أساس على األورويب اإلحتاد فكرة بنيت: فسر( س
 اقتصادي تكتل إجياد إىل الثانية العاملية احلرب بعد األوروبية الدول اجتهت
 مشكالت حلل ينهاب فيما والتعاون هبا، أملت اليت األزمات ملواجهة سياسي
 .اورواب يف املعيشي املستوى ورفع التنمية

 األورويب؟ اإلحتاد أتسيس هبا مر اليت املراحل تتبع( س
 /فرنسا) وضمت :1950 عام والصلب للفحم األوروبية اجلماعة إنشاء -1

 سياسي اقتصادي تكتل إلجياد ،(ايطاليا / لوكسمبورغ/  بلجيكا/  هولندا/  املانيا
 .املعيشة مستوى ورفع التنمية مشكالت حلل والتعاون ألزماتا ملواجهة

 االورويب االقتصادي االحتاد انشاء :بنودها وأهم 1957 روما اتفاقية -2
 .والصلب للفحم االوروبية اجلماعة حمل حل الذي

 واليت": األورويب اإلحتاد معاهدة" أو م1992 هولندا ماسرتخيت اتفاقية  -3
 (:فسر) األورويب اإلحتاد يخاتر  يف حتول نقطة تعد

 .ونقدية ودفاعية وأمنية سياسية وحدة من إليه دعت ما -أ
 .االقتصادية الوحدة -ب
 .العامة والصحة والثقافة والشباب التعليم جملاالت تناوهلا -ج

 فيه؟ انضمت الذي والعام األورويب اإلحتاد دول س( عدد
 .والصلب الفحم مجاعة هم: مؤسسة بلدان -1
 .ايرلندا/  الدمنارك( / بريطانيا: )1973 عام انضمت بلدان -2
 .اليوانن: 1981 عام انضمت بلدان -3
 .اسبانيا/  الربتغال: 1986 عام انضمت بلدان -4
 .السويد/  النمسا/  فنلندا: 1995 عام انضمت بلدان -5
 سلوفينيا/  قربص: 2004 عام انضمت بلدان -6
 .اكرواتي:  2013 عام انضمت دول -7
 
 

 االورويب؟ اإلحتاد هبا يقوم اليت االدوار عدد( س
 .الداخلي واألمن والدفاع البيئة يف وانشطه واقتصادي سياسي دور
 رويب؟و اال االحتاد مؤسسات عدد( س
 .االوروبية املفوضية (2     .االورويب االحتاد جملس (1
 .بيةاألورو  العدل حمكمة (4            .األورويب الربملان (3
o واملفوضية العامة لألمانة مقرا( بروكسل) البلجيكية العاصمة من اختذ االحتاد 

 .االورويب للربملان مقرا   الفرنسية( سرتاسبورغ) ومدينة األوروبية

 االورويب؟ االحتاد جناح عوامل استنتج( س
 والثروات البشرية ابملوارد متثلت وإجناحه االحتاد دعم يف أسهمت مقومات
 . والتكنولوجية العسكرية والقدرات، يةاالقتصاد

  األوروبية؟ القارة على األورويب االحتاد آاثر وضح( س
 اي من أكثر تنتج واصبحت ابلعامل موحدة سوق أكرب اىل القارة االحتاد حوَّل
 دخل أكرب ميتلك االحتاد واصبح الطبية واملواد السيارات من العامل يف اخرى دولة

 .العلمي البحث على اإلنفاق جمال يف عاملية سوق ربأك ويعد ابلعامل قومي
 االورويب؟ االحتاد إجنازات أهم بنّي (  س
 .العملة هبذه رمسيا   التعامل بدأ 2002 العام ففي، قوته عناصر من: اليورو (1
 :( فسر) م2003 عام يف عسكرية قوة إنشاء (2

 .واإلقليمية الدولية األزمات يف التدخل. أ        
 .إنسانية ومهمات السالم حفظ بعمليات القيام. ب       

 النامية الدول لبعض مساعدات تقدمي هبدف االورويب التنمية صندوق أُنشئ (3
 .وجتارية سياسية مصاحل ابالحتاد تربطها اليت
 .املناخي التغري لظاهرة األورويب اإلحتاد تصدى (4
 االورويب؟ االحتاد تواجه اليت التحدايت اهم وضح( س
 .األمريكية املتحدة والوالايت االورويب االحتاد بني  العالقة (1
 .أورواب يف الثقافات اختالف  (2
 .االحتاد تواجه اليت القضااي يف األعضاء الدول بني اخلالفات( 3
 .السكاين النمو معدل اخنفاض مشكلة( 4
 ؟ االحتاد تواجه اليت التحدايت من وامريكا االورويب االحتاد بني العالقة تعد :فسر( س

 الناتو حلف طريق عن ابمريكا التحالف أن واملانيا فرنسا مثل دول بعض ترى
 بني التوّتر حدة من زاد وما السوفييت االحتاد زوال بعد وظائفه من كثريا    فقد

 بعض ودعوة موحدة اوروبية عملة وإصدار املشرتكة االوروبية السوق إقامة الطرفني
 . الناتو حلف إطار خارج االحتاد دول عن تدافع اوروبية دفاع قوة إلنشاء الدول

 االورويب؟ االحتاد تواجه اليت التحدايت من الثقافات اختالف تعد: فسر( س
 لو: "بقوله االورويب اإلندماج فكرة صاحب( مونيه جان) الفرنسي ذلك عن عربَّ 

 يسول الثقافة على رّكزت قد لكنت جديد من أورواب بناء فرصة يل أُتيحت
 الدول من كثري  عضوية قبول عدم يف كبري  اثر التحدي هلذا كان  وقد". اإلقتصاد

 .تركيا مثل لالحتاد لالنضمام الراغبة
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 االورويب؟ االحتاد تواجه اليت التحدايت من السكاين النمو معدل يعد( س

 .اورواب قارة يف الشابة العناصر نسبة واخنفاض الشيخوخة نسبة ارتفاع بسبب
 ؟ التحدايت من اإلحتاد تواجه اليت القضااي يف اخلالفات تعد: فسر( س

  ليصبح فدرالية إىل وحتويله اإلحتاد توسعة تريد فأملانيا وطبيعته اإلحتاد توسعة قضية
 من متحفظة كانت  فقد بريطانيا اما فرنسا وأيدهتا األمريكي الفدرايل كاإلحتاد

 دفعها ما مشرتكة عملة بوصفها اليورو استعمال تطبيق يف ومرتددة اإلندماج هذا
 فيه أيد شعيب استفتاء بعد م2016 عام األورويب اإلحتاد من اإلنسحاب إىل

 الشرعية غري اهلجرة مثل اخرى خالفية قضااي إىل إضافة اإلنسحاب الربيطانيون
 .كاليوانن  الدول بعض ومديونية

 األورويب؟ إلحتادا من بريطانيا انسحاب دوافع: فسر( س
 .فدرايل احتاد إىل وحتويله أورواب دول اندماج من بريطانيا حتفظ (1
 .مشرتكة عملة بوصفها اليورو استعمال تطبيق يف ترددها (2
 .اإلنسحاب الربيطانيون فيه أيد شعيب استفتاء (3
 :أييت ما عّرف( س
 التنفيذي الذراع وهي االورويب االحتاد مؤسسات أحد هي: االوروبية املفوضية (1

 واملعاهدات القرارات وتطبيق والتشريعات القوانني اقرتاح عن مسؤولة وهي لالحتاد
 .االحتاد لشؤون اليومية اإلدارة عن فضال   االحتاد عن الصادرة

 .املوحدة االوروبية العملة هي: اليورو (2
 يةالنام الدول لبعض مساعدات لتقدمي يهدف: االوروبية التنمية صندوق  (3

 . وجتارية سياسية مصاحل ابالحتاد تربطها اليت
 الفصل السادس : االحتاد االفريقي.

 وّضحهما؟ مبرحلتني أتسيسه منذ االفريقي االحتاد مرّ (  س
 ".اإلفريقية الوحدة منظمة" مسي 2002 وحىت م1963: االوىل املرحلة( 1
 .اإلفريقي داإلحتا سمال بُدل، حلاضروقت  حىت 2002:  الثانية املرحلة( 2
 اإلفريقي؟ ابإلحتاد اإلفريقية الوحدة منظمة اسم استبدال: فسر( س
 .اإلفريقية للقارة حقيقية وحدة حتقيق أجل من
 اإلفريقي؟ اإلحتاد إنشاء مراحل تتبع( س
 (1999) اجلزائر يف اإلفريقية القمة انعقاد أثناء يف زعماء اندى (1

 .اإلفريقية للقارة قيقيةح وحدة أجل من الوحدة منظمة بتطوير    
 .اإلفريقي اإلحتاد إنشاء عن وأعلن زامبيا يف إفريقية قمة عقدت (2001) (2
 

 س( قارن االهداف والتحدايت )املشاكل( االحتاد االفريقي؟
 التحدايت االهداف ) املبادئ(

 .الدميقراطية واملؤسسات املبادئ تعزيز.1
    تعزيز طريق عن القارة تنمية زايدة.2

 .مجيعها اجملاالت يف العلمي البحث    
 القارة متكن اليت الالزمة الظروف هتيئة.3

 اإلقتصاد يف الدولية هامكانت أخذ من
 والسياسة

 ذوي الدوليني الشركاء مع العمل.4
 منها والوقاية األوبئة على للقضاء الصلة

 .السياسي االستقرار عدم.1
 يف واحلروب الصراعات تعدد.2

 .اإلفريقية القارة
 للتنمية الالزم الدعم توفري ضعف.3

 .القارة دول يف
 .اخلارجية املديونية حجم ضخامة.4
 .والفقر واألمراض األوبئة نتشارا.5

 أعداد يف املستمر التزايد.6
 الالجئني

 س( بني اهم اجنازات االحتاد االفريقي؟ 
 واحلفاظ الدميقراطية تطبيق جمال يف ملحوظا تقدما إفريقيا دول بعض حتقيق .1

 .الدولة سيادة وعلى عليها
 .السالم حلفظ اتقو  وإرسال اإلفريقية القارة يف السالم حفظ يف اإلسهام.2
 . االيدز مرض وخاصة القارة يف واالوبئة األمراض مكافحة.3
 .م2001 عام" النيباد" افريقيا يف للتنمية اجلديدة الشراكة منظمة إنشاء.4
 أعمال لوقف الصهيوين الكيان ومطالبة حقوقه لنيل الفلسطيين للشعب دعم.5

 .العنصري اجلدار بناء ووقف العنف
 والشباب للعلماء اإلفريقي اإلحتاد جائزة إبنشاء التكنولوجياو  العلم تشجيع.6

 .والتنمية االستثمار صندوق وإنشاء
 اإلفريقي؟ اإلحتاد يف األعضاء غري الدول أمساء عدد( س

 [مدغشقر/  الوسطى افريقيا/  غينيا/  ارترياي] 
 اإلفريقي؟ لإلحتاد التابع النيباد مشروع إنشاء: فسر( س

  املتقدم العامل وببني بينها الفجوة وسد فيها، شاملة إقتصادية ةتنمي حتقيق هبدف
 .عاملية اقتصادية منظمات مع راكةالش طريق عن
 اإلفريقي؟ لإلحتاد التابع والتنمية االستثمار صندوق إنشاء: فسر( س

 .منها التخفيف أو القارة خارج العقول هجرة نعم هبدف
 فصل االول: الياابنال الوحدة اخلامسة : جتارب رائدة للدول

o  جزيرة( 4000) من وتتكونتقع الياابن يف اقصى الشرق من قارة اسيا 
 وعدد الياابنية اجلزر جمموعة أي( الياابين األرخبيل) عليها ويطلق صغرية

 نسمه. مليون( 128) يقارب سكاهنا

 :يلي ما عرف( س
 سابعال القرن يف ظهرت الياابن يف العسكرية الطبقة هم :الساموراي -1

 جميئ حىت واقتصادية اجتماعية ابمتيازات ومتتعوا احلربية مبهارهتم متيزوا عشر،
 .نفوذهم تقليص على عمل  الذي احلكم اىل ميجي االمرباطور
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 اليت االصالحية حبركته( موتوسوهيتو) االمرباطور هبا قام: ميجي حركة -2

 وتعد 1868 عام يف للحكم جميئه بعد( املستنري احلاكم) ميجي حبركة عرفت
 اليت العزلة طوق كسر  اىل وهدفت البالد يف الفعلية النهضة بداية احلركة هذه

 طريق عن والغرب الياابن بني والعسكرية االقتصادية الفجوة وردم الياابن عاشها
 . والعلمي التجاري االنفتاح

 عشر؟ التاسع القرن منتصف حىت الياابن عاشها اليت العزلة آاثر وضح( س
 .اجتماعيا السكان متاسك( 1
 .االخرى الشعوب لدى احلضارة مبظاهر االخذ من الياابن حرمان( 2
 ميجي؟ حركة حققتها اليت املنجزات اهم عّدد( س
 على ممتلكاهتم وتوزيع الساموراي نفوذ وتقليص العسكرية االمتيازات إلغاء (1

 .املنتجني الفالحني من طبقة تكوين يف اسهم ما الفالحني
 القومي التاريخ على الرتكيز طريق عن التعليم نظام يف حقيقية هنضة إحداث(2

 0العسكرية ابلصبغة التعليم وصبغ
  الياابن؟ على عشر التاسع القرن يف االنفتاح حركة( نتائج) آاثر وّضح( س

 قلون الصناعي والقطاع واإلدارة التعليم جماالت يف الغربية االنظمة من استفادة 
 .الثانية العاملية احلرب يف شاركت شرقية قوة بروزها إىل أدى ما التقنية املعرفة

 الثانية؟ العاملية احلرب يف الياابن دور بني( س
 .الصني ابحتالهلا توسعية عسكرية سياسة اتبعت (1
 .الثانية العاملية احلرب يف احملور دول مع حتالفت (2
 .االمريكية هاربر بريل قاعدة على جواي هجوما شنت 1941 (3
 .الصينية واهلند الفلبني الياابن احتلت  (4
 .اهلادي احمليط يف الياابن إيقاف من والربيطانية االمريكية القوات متكنت (5
 انغازاكي مدينيت على الذريتني القنبلتني إبلقاء املتحدة الوالايت قامت (6

 .م1945 عام آب 15 يف االستسالم إعالن إىل الياابن دفع ما وهريوشيما
 ؟1945 عام الياابن على الذريتني القنبلتني إلقاء: فسر( س

 االمريكية هاربر بريل قاعدة على هجوم بشن الياابن قامت 1941 عام يف ألنه
 .اهلادي احمليط يف
 ؟ الياابن على ألقيتا الللتني النوويتني للقنبلتني املدمرة االاثر وّضح( س

 عشرات موت إىل إضافة، السكان من اآلالف تمئا وقتل املدينتني تدمري
 .النووي اإلشعاع بسبب الحق وقت يف االآلف

 الثانية؟ العاملية احلرب انتهاء بعد الياابن موقف بني( س
 .هزميتها بعد شاملة دمار حالة يف كانت  (1
 والبناء اإلصالح حركة بدأت( هريوهيتو) بقيادة و الياابين الشعب بتصميم (2

 .سريعوال املنظم
 .العامل يف إقتصاداي املتقدمة املراكز يف السبعينات منذ أصبحت (3
 .ابلعامل الكربى الثمانية الدول ضمن من عظمى قوة اصبحت (4

 

 : هريوهيتو ابالمرباطور عرف( س
 احلرب من الياابنية السياسة حتول يف كبري  دور له وكان 1926 منذ احلكم توىل
 يسافر ايابين رباطورإم أول وكان العامل على الياابن وإنفتاح والبناء اإلعمار إىل

 .وامريكية اوروبية جولة يف 1971 عام يف بالده خارج
 أمهها؟ وضح احلديثة، الياابنية النهضة قيام إىل أدت عدة عوامل تضافرت( س
   العمل يف الوقت واحرتام واملثابرة واالنضباط ابلنشاط الياابنية الشخصية متيز (1

 .القيم منظومة (بسبب)    
 .وتطويره اإلداري امالنظ حتديث (2
 .البالد لنهضة أساسية ركيزة التعليم جعل (3
 .اخرتاعاهتم وتسويق بدعمهم واملخرتعني املبدعني الياابنية احلكومة تشجيع (4
   التسهيالت تقدمي طريق عن واخلارج الداخل يف االستثمار تشجيع (5

 .البالد خارج املصانع وإقامة للمستثمرين    
  يف الطببيعية املوارد ضعف بسبب التكنولوجيا وتطوير التصنيع حنو  التوجه (6

 .الياابن    
 اوال : االدارة يف الياابن:

 الياابنية؟ اإلدارة يف الفلسفة عليها ترتكز اليت القيم وضح( س
 والتضحية. والشجاعة والصدق كاالستقامة:  للياابنيني األخالقية املنظومة .1
 من مراقبة غري ومن نفسه تلقاء من يعمل الياابين فالعامل: الذايت االنضباط .2

 .متطوعا اإلضايف ابلعمل ويقوم عمله  عن غياب نسبة أقل وهو رئيسه
 .الفردية من أكثر اجلماعية واملسؤولية الواحد الفريق بروح العمل قيمة أتكيد .3
 اللذان زانالرم واالمرباطور الياابنية الراية تعد إذ: للوطن واإلنتماء الوالء غرس .4

 .الياابنية األمة حوهلما تلتف
 .العمل يف اجلهد لبذل اإلداريني و للعمال دافعا تشكل اليت املعنوية احلوافز.5
 .اآلخر الفريق يف فريق كل  ثقة إىل يؤدي للعاملني، املستمر والتدريب الثقة .6
 .الوقت واستثمار ابملواعيد كاإللتزام  أبمهيته، والشعور الوقت احرتام .7
 القانون؟ سيادة من أكثر ابألخالق التمسك على مبنيا الياابين اجملتمع يعد: فسر( س

 والتضحية واإلستقامة والشجاعة الصدق مثل األخالق من جمموعة على قام ألنه
 .ابلوقت واإللتزام

 للياابنيني؟ األخالقية املنظومة تستند ماذا على( س
 .الغربية ابلتقنية واألخذ فتاحاإلن مع والعادات ابلتقاليد املرن التمسك

 الذايت؟ ابالنضباط الياابين العامل متيز: فسر( س
 شركاء العاملني واعتبار الوظيفي الرضا أجواء بتوفري الياابنية املؤسسات تقوم

 .احلياة مدى الوظيفة ضمان إىل إضافة املؤسسة يف أسهم ابمتالك
 :اثنيا: التعليم يف الياابن

 منذ به اإلهتمام بدا(: بسبب) العامل يف التعليمية نظمةاأل أفضل بني يعد من
 العاشرة وحىت السادسة سن من سنوات أربع يف وجعل  النهضة عصر بداية
 . اإللزامي التعليمي النظام وطبق
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 الياابن؟ يف التعليم تطور مظاهر عدد/  وضح( س

  املعلم يعد التدريس مهنة إىل فباإلضافة للمعلم الرفيعة االجتماعية املكانة -أ
 .اجتماعيا مصلحا    
  واالخرتاع االبتكار إىل الطالب تدفع اليت الالمنهجية طةاألنش على الرتكيز -ب

 .جديد هو ما كل  عن والبحث     
 . الياابنية االخالقية القيم منظومة على احلفاظ -ج
  .ثو والبح العايل والتعليم العام التعليم على احلكومية اإلنفاق نسبة ارتفاع -د

 ، األخالقية القيم منظومة ىعل احلفاظ الياابن يف التعليم تطور مظاهر من( س
 ذلك؟ وضح
 للعادات تسمح مل أهنا إال عليها والتفوق الغرب بتكنولوجيا الياابن أتثر من ابلرغم
 .العادات هبذه يتأثر ومل وأخالقها قيمها تغزو أن الغربية

 :اثلثا :  التنمية االقتصادية ابلياابن
  ففي الثانية العاملية احلرب بعد سريعا النهوض من الياابين االقتصادمتكن 

 عشر عن تزيد مدة واستمر( %10)  النمو معدالت متوسط بلغ اخلمسينيات
 .الدول من دولة أية مستواه إىل تصل مل إجنازا ذلك ويعد سنوات

 للياابن؟ االقتصادي النمو معدالت ارتفاع على ساعدت اليت العوامل عدد( س
 ت :ويشمل الفرتا :والتجاري الصناعي التطور -أ

 وأغرقت الدول أغلب مع الرئيس التجاري الشريك أصبحت :الستينيات
 . مبنتجاهتا العاملية األسواق

 السبعينيات؟ يف للياابن والتجاري الصناعي التطور مظاهر أهم بني( س
 .تقريبا اجملاالت كل  إىل التصنيع يف الياابين التفوق امتد .1
 .الياابن يف السفن بناء صناعة تفوقت .2
 . صناعاهتا حلماية اجلمركية احلماية إجراءات رفع إىل الغربية الدول اضطرت .3
 . الثمن وزهيدة متينة بسيارات األمريكية األسواق الياابن أغرقت ما سرعان .4

 كأجهزة  العاملية األسواق يف نفسها تفرض جديدة صناعات بدأت :الثمانينيات
 .اآليل واإلنسان الكمبيوتر

 العامل انتاجية معدل على تتفوق حيث :الياابين العامل يةانتاج ارتفاع -ب
 .العامل يف مكان أي يف
 اعتمدت :العاملية األزمات ملواجهة االقتصادية السياسات تعديل -ج

 الزراعية االراضي استصالح على الثانية العاملية احلرب بعد االقتصادية السياسة
 .للسكان الغذاء لتوفري

 هتيئة عن املسؤولة هي فاحلكومة :واخلاص العام اعنيالقط بني التعاون -د
 عن مسؤوال يكون اخلاص والقطاع االقتصادي للنشاط العام واملناخ الظروف

 .اإلنتاج زايدة
 النـزاعات وجتنب احلياد مبوقف واإلحتفاظ السالم سياسة الياابن انتهاج -ه

 .الدولية والصراعات
  اجلودة ذي والبرتول الفحم من كبرية  كمياتب الطاقة ملصادر الياابن استرياد -و
 

 الياابن؟ يف احلضاري التطور مظاهر أهم عدد( س
 .االقتصادية التنمية( 3  التعليم( 2   اإلدارة( 1
 احلاضر؟ الوقت يف الياابن تواجه اليت التحدايت أهم عدد( س
 .اخلارجية ابلدول ارتباطا اكثر جيعلها ما الطبيعية املصادر وضآلة البيئة تلوث (1
 .النسل تنظيم نتيجة السكان ابخنفاض املتمثل االجتماعي األمن حتدي (2
 توجيه نتيجة( فسر) العمل سن يف هم ممن الفئات بعض لدى الفقر مظاهر (3

 .السن كبار  حنو االجتماعية الرعاية من كبري  جزء
 املاضية؟ السنوات طوال االقتصادي تفوقها على الياابن حافظت: فسر( س

  . التحدي فلسفة ورسوخ املنظم التخطيط على القائمة سياستها بفضل
 الفصل الثاين : ماليزاي

 قسمني إىل تقسم، والية عشر ثالثة من تتالف، آسيا شرق جنوب يف تقع
 حبر بينهما ويفصل  الشرقية، ماليزاي: الثاين املاليزية، اجلزيرة هشب: األول: أساسني

 عدد من ماليزاي يف السكان يتكون، االستوائي املناخ ويسودها  ، اجلنويب الصني
 الذين املسلمني واملاليو والعرب واهلنود والتاميل كالصينيني  العرقية اجملموعات من

 .نسمة ليونم( 30) سكان عدد ويبلغ السكان نصف يشكلون
 حملة اترخيية عن ماليزاي:

 عشر السابع القرن بداية يف،  والشعوب احلضارات من لعدد ملتقى كانت 
  اهلولنديون عليها سيطر أن إىل والربتغاليني اهلولنديني بني واضحا التنافس أصبح

 استقالهلا على ماليزاي وحصلت ماليزاي على للسيطرة الياابن سعت م1941 يف 
 املاليو دولة يضم كان  الذي املاليزي اإلحتاد وأتسس م،1957 عام نيابريطا من

 اإلحتاد عن انفصلت سنغافورة أن إال سنغافورة إىل إضافة وسرواك صباح وجزيريت
 ملقة؟ جزيرة على االستعمارية الدول بني التنافس دوافع: فسر( س
 .آسيا قارة يف التجارية احملطات أشهر من ملقة جزيرة كانت  (1
 .م1511 الربتغاليون احتلها أن بعد الربتغالية التجارة مراكز أهم من (2
 حممد؟ مهاتري عرف( س

 تعتمد زراعية دولة من حتولت إذ ماليزاي هنضة يف دورا أدى ماليزاي وزراء رئيس
 التحدي،) مؤلفاته أشهر ومن متقدمة صناعية دولة إىل االولية املواد انتاج على

 ".شعبها هي ثروة أفضل: "أقواله ومن( اجلديد لواقعا العوملة، آسيا، وصوت
 احلكم؟ مهاتري تويل منذ ماليزاي يف النهضة تتبع( س

 عن مباليزاي للنهوض سعى حيث للوزراء كرئيس  حممد مهاتري بتويل النهضة بدأت
 دولة من ماليزاي حتويل واستطاع الدويل، والتعاون العامل على واالنفتاح العمل طريق
 .الياابنية التجربة حتوهلا يف توازي اقتصادية قوة إىل فقرية
 مباليزاي؟ للنهوض امنوذجا الياابنية التجربة من حممد مهاتري استلهم( س
 .الطبيعية املوارد قلة حيث من الدولتني ظروف بني الكبري للتشابه (1
 .هنضتها لبناء وإعداده مهاراته وتنمية البشري العنصر على الياابن وتركيز (2
 للوطن واإلنتماء اجلماعي العمل مفاهيم وتنمية األخالقية القيم على الرتكيز (3

 .رفعته على والعمل
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 مباليزاي؟ وضالنه يف حممد مهاتري عليها اعتمد اليت األساسية الركائز عدد( س
 .ماليزاي هنضة هدف حول وااللتفاف الشعيب والتماسك الوطنية الوحدة بناء (1
 .الياابن وكانت والتنمية التقدم حنو جتربتها يف ملاليزاي داعمة دولة عن البحث (2
 .ماليزاي إىل األجنبية االستثمارات جذب على العمل (3
 . العامل على واالنفتاح اصلوالتو  والتدريب احلديثة التكنولوجيا إدخال (4
 .للمواطنني الرفاهية حتقيق أجل من والسعي البشري ابلعنصر االهتمام (5
 ذلك؟ وضح الوطنية، الوحدة بناء مهاتري عليها اعتمد اليت الركائز من( س

 .العرقي ابلتنوع يتصف الذي اجملتمع مكوانت بني العملية املشاركة بتدعيم
 وضحها؟ املاليزية، التجربة حجنا  يف عدة عوامل أسهمت( س
 .الوقت واحرتام والتجانس ابالنضباط وتتمثل االجتماعية القيم منظومة (1
 .السياسي واالستقرار والتنوع الوحدة على القائم السياسي املناخ (2
 .مثايل منوذج أبهنا توصف هاجعل ما القرارات اختاذ يف الدميقراطي النهج (3
 .ادخارية صناديق وإنشاء املاليزي للشعب الذات ىعل االعتماد اسرتاتيجية (4
 لتمويل الالزمة األموال رؤوس توفري يف الذاتية املوارد على االعتماد (5

 .االستثمارات
 ماليزاي؟ يف االجتماعية القيم منظومة عليها تقوم اليت العوامل عدد( س
 .والقوانني األنظمة احرتام  (2  .االجتماعي والتجانس االنضباط (1
 .الوقت احرتام(5   .ابملواعيد االلتزام (4   .االجتماعي العمل على الرتكيز (3
  االقتصادية؟ التنمية حتقيق يف اإلدخار صناديق أسهمت كيف:  فسر( س

 رصيدا شكلت املليارات من ضخما رقما جتمع أن الصناديق هذه استطاعت
 .اليزيامل للشعب املنفعة وجلب االستثمار زايدة يف أسهم للدولة

 اإلسالمي؟ االقتصاد النظام مبادئ بعض لتطبيق ماليزاي سعت: فسر( س
 واسهامه إبمكاانته واإلرتقاء ابإلنسان اهتمت اليت التنمية خطط طريق عن (1
 .التنمية عملية يف
 إىل أدت واقتصادية واجتماعية وصحية تعليمية سياسات تبين على انعكس (2

 .ماليزاي يف واالقتصادية البشرية التنمية معدالت ارتفاع
 املاليزي؟ اإلقتصاد يف  املهمة الفرتات من السبعينيات فرتة تعترب( س
 .الصناعي االقتصاد إىل والزراعة التعدين على االعتماد من االنتقال (1
 .الثقيلة الصناعات معها بدأت البالد يف الياابنية االستثمارات انتشار (2
  .النمو حمرك البالد صادرات وأصبحت تسنوا غضون يف صناعات ازدهرت (3
 يف أمواهلا واستثمار الفقر استئصال سياسة بتبين املاليزية احلكومة بدأت (4

 .األجنبية االستثمارات واستقدام ضخمة، حتتية بنية مشاريع إنشاء
 معها؟ التعامل مت وكيف اقتصادية أزمة املاليزي االقتصاد واجه عام أي يف( س
 .الدوالر مقابل( الرنغيت) املاليزية العملة هبوط إىل زمةاأل أدت 1997 (1
 مقرتحات على تعتمد ومل األزمة هذه من للخروج وطنية سياسات طبقت (2

 .الدويل النقد وصندوق الدويل البنك
 

 إىل أدت النمو من اثبتة معدالت استمرار إىل السياسات هذه جناح أدى (3
 .االقتصادية أزمتها جتاوزت وبذلك الدوالر أمام الرنغيت سعر استقرار

 على ذلك يف معتمدة اقتصاداي املتقدمة الصناعية الدول من ماليزاي أصبحت (4
 .عدة قطاعات

 متقدمة؟ صناعية دولة إىل ماليزاي حتويل يف اسهمت اليت القطاعات عدد( س
 .السياحة( ج          .الزراعة( ب                 .الصناعة( أ

 :الصناعة( 1
 العشرين؟ القرن من التسعينيات يف الصناعات عامل ماليزاي دخلت: فسر( س

 السيارات صناعة مثل العاملية التقنية ذات الصناعات بتشجيع وذلك
 .والصلب والنسيج احلديد صناعة يف والتوسع واإللكرتونيات

 ماليزاي؟ يف االقتصادي األداء جناح على  دلت اليت املؤشرات عدد( س
 كبري  جزء األجنبية املشروعات وشكلت الصناعي القطاع استثمارات يف التوسع

 األمان انحية من ماليزاي يف املستثمر به يشعر الذي  االطمئنان مدى يعكس ما
 .العالية الرحبية وضمان

 املاليزي؟ الشعب على الصناعية املشاريع تركتها اليت اآلاثر عدد( س
 التقنية نقل يف املتمثلة الكربى الفائدة جانب إىل عمل فرصة مليوين وفرت

 .املاليزية العمالة مهارات وتطوير احلديثة
 املعريف؟ االقتصاد عرف( س

 حتسني هبدف وتوظيفها التقنية واستخدام البشري والعقل عرفةامل يف االستثمار
 .مجيعا وأنشطتها مبجاالهتا احلياة نوعية

 املعريف؟ االقتصاد أمهية بني( س
 وأصبحت التنموية اخلطط عناصر من عنصرا بوصفه احلكومة ابهتمام حظي
 .تواإلنرتن واملعلومات االتصاالت صناعة يف وعاملية إقليمية حمطة ماليزاي

 :الزراعة( 2
 املاليزي؟ االقتصاد يف الزراعة قطاع أمهية بني( س
 .آسيا جنوب منطقة يف الرئيسية الزراعية الدول إحدى ماليزاي تعد (1
 .القومي للدخل الرئيسية الروافد إحدى فيها الزراعة قطاع يشكل (2
 .واألجنبية احمللية العاملة األيدي من كثريا  القطاع هذا يستقطب (3
 .واملوز والشاي والكاكاو النخيل زيت وشجر املطاط بزراعة ماليزاي تشتهر (4
 :السياحة( 3
 املاليزي؟ االقتصاد يف السياحة قطاع أمهية بني( س
 .االقتصادية القطاعات أهم ومن ماليزاي يف املهمة القطاعات من تعد (1
 .املاليزي ابالقتصاد النهوض يف القطاع هذه أسهم (2
 .السياحية الصناعة سياسة يزايمال انتهجت (3
 .حاليا املاليزي لالقتصاد دخل مصدر أكرب اثين السياحة تعد (4
 العرب شارع ويعد العربية ابللغة ماليزاي عن سياحي موقع أول أنشئ وقد (5

 .كواالملبور  يف السياحية األماكن أبرز
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 السياحية؟ الصناعة عرف( س
 دخل مصدر أكرب اثين تعد اليت ابلسياحة االهتمام على تقوم اليت الصناعة هي

 لتطوير اجلهود تعزز أن يف املاليزية احلكومة رأت ولذلك حاليا املاليزي لالقتصاد
 الشركات وحتفيز العاملية نادقالف وفتح السياح جذب طريق عن الصناعة هذه

 .ماليزاي يف سياحية شركات إلنشاء العاملية
 اذكرها؟ املرتكزات، من جمموعة على ماليزاي يف التعليمية السياسة اعتمدتس( 

  من جزءا املرحلة هذه جعلت إذ املدرسة قبل ما مرحلة يف ابلتعليم االهتمام (1
 .التعليمي النظام    

  االبتدائي التعليم مرحليت يف االنتماء روح وتعزيز والوطنية لقيموا املعاين تنمية (2
 .واآلداب العلوم فيها تدرس مواد طريق عن والثانوي    

  املدارس طالب تستوعب الذي املهين التدريب معاهد من كثري  إنشاء (3
 .العمل سوق لدخول وتؤهلهم الثانوية    

  بشبكة واالرتباط اآليل احلاسب إدخال اهدافها من شاملة تقنية خطة وضع (4
 .مدرسة كل  يف االنرتنت   
  الدول يف املتطورة التعليمية النظم من واالستفادة االنفتاح على احلرص (5

 اخلارج. يف دراستهم ملواصلة املاليزيني للطالب الفرصة وأاتحت املتقدمة    
 . العلمي البحث بدعم اخلاص القطاع مشاركة (6
 م؟1996 عام يف ماليزاي هبا قامت اليت الشاملة التقنية اخلطة وضع نم اهلدف بني( س
 .االنرتنت بشبكة واالرتباط اآليل احلاسب إدخال (1
 . تطوير على تساعد دراسية مواد فيها تتوفر اليت الذكية املدارس إنشاء (2
 يف ماليزاي يف والعام اخلاص القطاعني بني الشراكة  أسهمت كيف  وضح( س

 االقتصادي؟ النمو دالتمع زايدة
 على القدرة زايدة إىل أدى ما العلمي البحث بدعم اخلاص القطاع مشاركة
 .والعاملية احمللية األسواق يف ماليزاي وجود وإثبات واملنافسة واالبتكار التطوير

 الذكية؟ املدارس عرف( س
 ابوإستيع مهاراهتم تطوير على الطالب تساعد دراسية مواد فيها تتوفر مدارس
 املتطورة التصنيع أنظمة عن متخصصة مواد: "خالل من وذلك اجلديدة التقنية

 ".ابلبيئة تلواث تلحق ال اليت النظيفة الطاقة استخدام ونظم اإلتصال وشبكات
 افريقيا جنوب:  الثالث الفصل

 مرتفع؟ اقتصادي منو ذات دولة إىل التحول افريقيا جنوب استطاعت: فسر( س
 القارة ظروف من ابلرغم اجلوانب مجيع يف الشاملة التنمية قيقحت يف جنحت ألهنا
o ابلتنوع تتميز ، مليون(54) سكاهنا عدد ، القارة جنوب اقصى يف تقع 

 خضوعها نتيجة وآسيوية وأوروبية افريقية أصول من خليط فهم العرقي
 الربيطاينو  اهلولندي لالستعمار

 

 العنصري؟ الفصل سياسة عرف( س
 األوروبية األصول ذات البيضاء األقلية بني عرقي عنصري متييز سياسة هي

 تقوم أيدلوجية بوصفها اهلولندينني سيطرة منذ بدات اإلفريقية، السوداء بيةواألغل
 مجيعها الثروات على السيطرة له يتيح ما األبيض الرجل بيد السلطة حصر على

 .واستعبادهم السود واحتقار ابالمتيازات والتمتع
o اهلولندي لالستعمار تعرضت فقد لالستعمار افريقيا جنوب خضعت 

 .عنصرية استيطانية استعمارية سياسة كالمها  مارس يثح والربيطاين
o ويف م1931 استقالهلا على وحصلت إفريقيا جنوب احتاد وتشكل 

 العنصري الفصل سياسة فتبىن لحكمالوطين ل احلزب وصل م1948
 .اجلمهوري النظام إىل البالد وحتولت

 العنصري؟ التمييز سياسة تنامي آاثر وضح( س
 .م1984 عام بعد السياسة كتل ضد الكفاح تصاعد (1
 .لألفارقة خصصت اليت املناطق يف الصراع تفاقم (2
 .املعارضة قادة اغتيال مهمتها والشرطة اجليش يف فرق شكلت (3
  مع التفاوض إىل البيضاء األقلية حكومة اضطرت العنف أعمال تزايد بعد (4

 .ريقياإلف الوطين املؤمتر حزب قادة عن عفوا وأصدرت املعارضني    
 .السياسي نشاطها مبواصلة املعارضة لألحزاب مسح (5
 . الوطين والنضال الوطنية احلركة زعماء أبرز مانديال نيلسون سراح أطلق (6
 العارمة؟ ابلفوضى 94-90 عامي بني إفريقيا جنوب اتريخ متيز: فسر( س
 .القتلى من اآلالف عشرات السياسي العنف اعمال ضحية ذهب (1
 . مفاوضات إجراء إىل املعارض اإلفريقي الوطين املؤمتر وحزب ومةاحلك دفع (2
 املعارض؟ الوطين املؤمتر وحزب احلكومة نتائج مفاوضات بني( س
 .م1994 عام يف حرة انتخاابت أول إجراء على واإلتفاق العنف إهناء (1
 .الناخبني األصوات أغلبية على اإلفريقي الوطين املؤمتر حزب فيها حصل (2
 .إفريقيا جنوب جلمهورية رئيسا مانديال نيلسون وأصبح (3
 مانديال؟ نيسلون عرف( س

 رئيسا وأصبح إفريقيا جنوب يف الوطين والنضال الوطنية احلركة زعماء أبرز
 اإلفريقي الوطين املؤمتر حزب حصل ان بعد 1994 عام إفريقيا جنوب جلمهورية

 .الناخبني أصوت اغلب على يرأسه الذي
 اإلفريقي؟ الوطين املؤمتر بحز  عرف( س

 السيطرة اغضبتهم الذين واملثقفون التقليديون الزعماء م1912 عام يف أسسه
 كلها،  اجملاالت يف العنصري التمييز سياسة وممارسة للبيض املتزايدة العنصرية
 العنصري الفصل لسياسة املعادية الرئيسية القوة اصبح التسعينيات وحبلول

 .مانديال نيلسون بزعامة م1994 عام يف احلكم إىل الوصول واستطاع
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 إفريقيا؟ جنوب يف الدميقراطي التحول جناح عوامل بني( س
  على ابإلعتماد إال أزمتهم معاجلة عن بديل ال أبنه املتنازعة األطراف قناعة (1

 .السالم حتقيق أنفسهم    
 .امرأة الثالثة ندوبنيامل أحد يكون أن شريطة شامل حبوار األحزاب مشاركة (2
  املقاطعة عرب البيضاء االقلية احلكومة على الضغط يف الدويل اجملتمع إسهام (3

 .التفاوض على أجربه ما االقتصادية    
 ؟ مانديال نيلسون به قم الذي النضايل الدور وضح( س

 السود اجتذاب هبدف الالعنف مببدا امللتزمة املنظمة االحتجاجات من سلسلة
 .اإلنسان حبقوق واملطالبة الدميقراطية أجل من النضال إىل الطبقات افةك  من
 السياسية؟ مانديال رؤية حسب اإلنسان حقوق تعين ماذا( س
 القضااي وتشمل السياسية القضااي تتجاوز وأهنا الدولية العالقات حمور هي

 .والبيئية واالجتماعية االقتصادية
 ودائمة عادلة حلول إىل للوصول مانديال قدمها اليت املقرتحات ما( س

 البشرية؟ للمشكالت
 .مجيعه العامل أحناء يف الدميقراطية تعزيز (1
 .األمم بني العالقات توجه اليت  هي دويل قانون واحرتام العدالة اعتبار (2
 .مجيعها األمم اجله من تسعى الذي اهلدف يكون أن ينبغي السالم (3
 .عنيفة غري وآبليات دويل فقتوا خالل املشكالت حتل أن جيب (4
 يف والعامل اإلفريقية القارة مستوى على متزايد دور إفريقيا جلنوب كان:  فسر( س

 االقتصادي؟ اجملال
 املالية األسواق يف متطورة قطاعات ومتتلك الطبيعية ابملوارد الغنية الدول من تعد

 وضعت .العامل يف سوقا عشر مخسة اكرب ضمن واتيت واالتصاالت والطاقة
 .والتنمية التعمري برانمج اجلديدة احلكومة

 املرحلة أثناء يف عنف أعمال اية إفريقيا جنوب مجهورية تشهد مل: فسر( س
 .العمال نقاابت مطالب معظم الحتواء نظرا   االنتقالية؟

 االقتصاد؟ والعامل يف القارة مستوى على دور إفريقيا جلنوب كان:  فسر( س
 املالية األسواق يف متطورة قطاعات ومتتلك الطبيعية ابملوارد الغنية الدول من تعد

 .والتنمية التعمري برانمج احلكومة وضعتو  االسواق  من اكرب  و والطاقة
 أهدافه؟ بني والتنمية، التعمري برانمج اجلديدة احلكومة وضعت: فسر( س
 .العنصري الفصل عنه أسفر ما ملعاجلة واجتماعي اقتصادي إطار (1
 .اخلدمات يف القصور أوجه ومعاجلة الفقر حدة من تخفيفال (2
 .الضرائب و الديون تقليص مثل االقتصاد عجلة لدفع التدابري على الرتكيز (3
 االقتصادي؟ التحول مرحلة يف إفريقيا جنوب يف االقتصادية السياسة وضح( س
 الضرائب وختفيض املايل التضخم احتواء مثل االقتصاد عجلة دفع تدابري على ركز

 .التجارة وحترير احلكومية الديون وتقليص
 

  إفريقيا؟ جنوب يف قتصاديةاال النهضة إىل أدت اليت األسباب استنتج( س
 .والتنمية التعمري برانمج اجلديدة احلكومة وضع (1
 .املالية األسواق يف املتطورة والقطاعات الطبيعية املوارد (2
 .أولوية ذات مسألة العلمية القدرات بناء عملية أصبحت (3
 .الرائدة العلوم يف الكفاءات بناء امهية أتكيد (4
 إفريقيا؟ جنوب يف لالستثمارات جاذبة بيئة أوجدت اليت اجملاالت عدد( س
 .السياحة( ج  .الزراعة( ب   .الصناعة( أ 

 إفريقيا؟ جنوب جلمهورية االقتصاد يف الصناعة قطاع دور وضح( س
 .املتخصصة التصنيع مبناطق إفريقيا جنوب اشتهرت -1
 عداتوامل اآلالت صناعة و واملاس والفحم الذهب تنتج اليت الدول أكرب -2
 .والنحاس البالتني مثل املعادن معاجلة جمال يف الدول قائمة تتصدر -3
 .ومعدات بضائع من البالد إليه حتتاج ما كل  املصانع تنتج -4
 .اإلنتاج يف التقنية قدرهتا يف متقدمة مرتبة إىل األسلحة صناعة وصلت -5
 إفريقيا؟ جنوب يف األساسية القطاعات من الزراعة تعد: فسر( س

 مبساحات تتميزو  األولية واملواد الغذائية املواد من السكان حاجة يكفي ما تنتج
 أنواع تنتجو  والقطن السكر وقصب القمح بزراعة تشتهرو  الغاابت من شاسعة
 تربية يف الرئيسية الدول منو  وجتارهتا الورود زراعةو  مجيعها واخلضراوات الفواكه
 .الصوف وتصدير األغنام

 للسياحة؟ جذاب القارة دول أكثر من إفريقيا وبجن تعد: فسر( س
 واهلضاب العالية اجلبال ففيها ومجاال تنوعا البالد أكثر من واحدة طبيعتها تعد

واهلندي األطلسي احمليطني على تطل اليت الشاسعة السواحلو  الواسعة
 .احليوان وحدائق واحملميات الوطنية واملنتزهات احلدائق بكثرة تتميز 

 إفريقيا؟ جنوب يف النهضة يف التعليم ردو  بني( س
 الوحدة حتقيق يف الدولة ركائز احداحد  العنصري والتمييز التفرقة مظاهر أحد 

 .أطيافه بكل الواحد الشعب أبناء بني
 الفلك؟ علم جمال يف الرائدة الدول من إفريقيا جنوب تعترب: فسر( س

 وكذك" الطاقة عايل التجسيم لنظام جاما أشعة مرصد" إنشاءمن خالل  
 .والعمل للتعلم الفلك علماء من عدد واستقطبت التيلسكوب

 الفصل الرابع : مملكة السويد
 ( مليون .اقصى مشال اورواب9من الدول االسكندانفية عدد سكاهنا ) 

 االسكندانفية؟ الدول عرف( س
 الدمنارك من وتتالف اسكندانفيا جزيرة شبه تشكل اليت الدول جمموعة هي
 .الشمال دول عليها ويطلق أورواب مشال أقصى يف وتقع وفلندا والسويد ويجوالنر 
 السويد؟ مملكة نشأة مراحل تتبع( س
  مع احتدت الشمال قوى أهم وإحدى الوسطى العصور يف موحدة دولة برزت (1

 .احلياد سياسة تتبىن وهي الوقت ذلك ومنذ سلميا اإلحتاد هذا وحل النرويج    
 . الديناميت اخرتاع بعد املناجم و والتعدين التصنيع تطوير متكنت (2
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 نوبل؟ ألفرد عرف( س 

 وعندما املتفجرات تصنيع يف استخدمت اليت الديناميت مادة اخرتع سويدي عامل
 وكانت للسالم نوبل جلائزة ثروته من جناه ما معظم أوصى اخرتاعه خبطورة شعر
 .نوبل جبائزة وعرفت والسالم واألدب والكيمياء والفيزايء الطب جماالهتا أهم
 نوبل؟ جائزة أمهية: فسر( س

 .والسالم والكيمياء والفيزايء الطب جماالت يف العامل يف االخرتاعات لتشجيع
 السويد؟ يف والتقدم النهضة حتقيق يف أسهمت اليت العوامل عدد( س
  الكحول شرب عن االمتناع وحركة العمالية كاحلركة  الشعبية احلركات نشوء (1

 .املرأة حترير وحركة    
 .الدميقراطي االشرتاكي احلزب به قام اليت السياسية اإلصالحات (2
 .الدمار جنبها ما العامليتني احلربني يف احلياد على السويد وقوف (3
 .الرفاهية لدولة النظام وضع يف أسهمت اقتصادية إلصالحات احلكومة تنفيذ (4
 الرفاهية؟ دولة عرف( س
 فرد كل  ويستطيع ملواطنيها واالقتصادية االجتماعية الرعاية توفر اليت الدولة هي

( الصحة السكن، العمل،) املعيشة من الئق مستوى على حيصل أن فيها يعيش
 .األىن احلد عن ملستوى ذلك هببوط الدولة تسمح وال
 املرأة؟ حترير/  العمالية مثل الشعبية احلركات دور بني( س
 .الدميقارطية املبادئ من قاعدة إنشاء على ساعدت (1
 .واحلرايت ابحلقوق املطالبة (2
 العامليتني؟ احلربني يف احلياد على السويد وقوف نتائج بني( س
 .واالقتصادية السياسية واالزمات الدمار جتنب (1
 .لالجئني اإلنسانية واإلغاثة املساعدات  تقدمي (2
 الثانية؟ العاملية احلرب بعد احلكومية اإلصالحات أمهية: فسر( س
 .السويدية الرفاهية لدولة النظام ركائز وضع يف أسهمت (1
 .الثانية عامليةال احلرب بعد الكربى الصناعية الدول من أصبحت (2

 ؟األساسي س( عرف القانون
 تقاسم على ونص السويد يف للدميقراطية االنطالق نقطة 1809 عام يف الصادر 

 واختيار التعبري كحرية  املدنية واحلقوق احلرايت وعزز والربملان امللك بني السلطة
 .الداينة

 السويد؟ يف الدميقراطية مظاهر أبرز هي س( ما
( الراخيسداغ) الربملان بيد العليا السلطة لتصبح الدستور لتعدي جرى 1974( 1
 .رمزية امللك سلطة وأصبحت الوزراء رئيس وتعيني الضرائب حتديد يف
 .1809( القانون االساسي الصادر 3.والالمركزية احلزبية ابلتعددية حا سمال (2
 احملافظات؟ جملس عرف( س

 يرأسه شعبيا منتخب إقليمي سجمل إىل اجملالس هذه وتتبع إداري سياسي تنظيم
 .واملرور والثقافة كالصحة  اجملتمعية اخلدمات تقدمي مبهام اجمللس ويقوم احملافظ

 

 ابلسويد؟ االقتصادي القطاع مييز ما أهم وضح( س
 (.%90) اخلاص القطاع فيها ميلك متقدمة صناعية دولة تعد (1
 .واالتصاالت والطاقة واملواصالت املناجم على الدولة ملكية تقتصر (2
 دولة إىل فقرية زراعية دولة من دالسوي حتويل على الطبيعية املوارد ساعدت (3

 .واالستقرار االجتماعي والتوسع يف التجارة متقدمة صناعية
 .والتجارة الصناعة على وتعتمد والغاز للنفط املستوردة الدول من تعد (4
 السويدي؟ االقتصاد منو على ساعدت اليت األمور بني( س
 .االجتماعي واالستقرار الثانية العاملية احلرب بعد اإلصالحات (1
 .الطبيعية للموارد السليم االستغالل (2
 ؟ االقتصاد تطور يف الثانية العاملية احلرب بعد اإلصالحات نتائج ببني( س
 .احلرب أورواببعد بناء إعادة متويل يف املشاركة (2   .االقتصاد منو (1
 .التحويلية الصناعات قطاع يف للمنافسة التوجه (4 .التجارة توسعت(3
 السويدي؟ االقتصاد تطور مراحل تبعت( س
 .النفطية ابلسياسات متأثرا السبعينيات يف تراجع (1
 .الثمانينيات يف الصناعة هيكلة أعيدت (2
 .احلديد وصناعة االتصاالت على أكرب بصورة اإلعتماد أصبح (3
 واإلبتكار؟ اإلخرتاع براءات جمال يف متقدمة مرتبة السويد حتتل: فسر( س
 تسجل اليت اإلخرتاع براءات ومن تنشر اليت التقنية والدراسات وثالبح من (1

 .البالد يف السياسي االستقرار إىل إضافة التعليمي النظام بفضل وذلك ابستمرار
 القومي الناتج من نسبة وختصيص السويد يف العلمي البحث ومتويل دعم (2

 .والتطوير العلمي البحث لدعم
 التعليم؟ مالمح اهم وضح التعليم، يف ئدةالرا الدول من السويد تعد( س

 .اجملاين اإللزامي تعليم نظام على يعتمد( 1 
 . وواجباهتم حقوقهم ملعرفة الدميقراطي النظام ممارسة على األفراد تدريب( 2
 واإلجنليزية السويدية اللغة تعليمهمل برامج طريق عن للمهاجرين اجملاين التعليم( 3

 .للمهاجر األم واللغة
 :إىل يهدف الذي للتعليم اجلديد النظام بتطبيق بدئ 2011 (4
 .املعلمني أتهيل(  ب .والثانوية اإللزامية للمدارس موحدة دراسية مناهج( أ

 . اإلحتاد ودول السويد داخل من اجلامعات لطالب اجملاين التعليم تقدم( 5
 نولوجياالتك: )أمهها عدة جماالت يف تتقدم جعلها ما: العلمي البحث دعم( 6

 %( 4ووصل الدعم من الناتج القومي ) (االتصاالت وتكنولوجيا البيئية
 الدميقراطية؟ املمارسات على السويد يف التعليم تركيز: فسر( س

 اجملتمعية واملشاركة املسؤولية حتمل على وتدريبهم وواجباهتم حقوقهم األفراد ملعرفة
 .التفكري يف واالستقاللية

 يف الصادر اجلديد التعليمي النظام عليها ركز اليت اجلوانب اهم هي ما( س
 السويد؟ يف م2011 عام

 .مجيعها والثانوية اإللزامية للمدارس موحدة دراسية مناهج-أ
 .التعليم جودة ورفع املهين التطوير هبدف املعلمني أتهيل-ب
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 االجتماعية؟ الرعاية تقدمي جمال يف ائدةالر  الدول من السويد تعد( س
 .العمل عن يبحث أن بشرط عمل له ليس ملن النقدية املعونة تقدمي (1
 والعائالت أطفال ولديها سكن هلا ليس اليت للعائالت الالزمة املعونة تقدمي (2

 .معاقون أطفال لديها اليت
 .جماان الفئات ملختلف الصحية الرعاية تقدمي (3
 يف كبري  دور السويدية للمراة أصبح حىت واملرأة الرجل بني ملساواةا حتقيق (4

 ضرب ملنع قانوان تصدر اليت العامل يف األوىل الدولة السويد وكانت السياسية احلياة
 . العنف من املرأة محاية قانون أيضا وأصدرت األطفال

 ابملرأة؟ السويد مملكة اهتمت كيف  وضح( س
 .السياسية احلياة يف وركبريد السويدية للمرأة أصبح (1
 (.%50) الربملان عضوية يف النساء نسبة تشكل (2
 إىل األمومة إجازة تصل الوالدة وبعد احلمل يف االجتماعية ابلرعاية تتمتع (3
 .يوما( 480)

 النظيفة؟ التكنولوجيا عرف( س
 التشغيلي األداء حتسن اليت اخلدمات أو املنتجات لوصف يستخدم مصطلح
 أو الطاقة استهالك او التكاليف فيه ختفض الذي الوقت يف إلنتاجا ومعدل

 .البيئي والتلوث عن الناجتة النفاايت
 ابلبيئة؟ اهتماما العامل دول أكثر من السويد تعد: فسر( س
 .البيئة على للحفاظ هتدف اليت الصارمة والقوانني التشريعات بفضل (1
 .والشركات املواطنني لدى البيئي الوعي (2
 .النفاايت تدوير جمال يف العامل دول أجنح من (3
 .النظيفة التكنولوجيا جمال يف عامليا رائدة مواقع السويدية الشركات حتتل (4
 .الطبيعية وحممياهتا مبنتزهاهتا السويد تشتهر (5
 السويد؟ تواجه اليت التحدايت أهم بني( س
 على اإلتفاق إىل السويد يف الرئيسية األحزاب دفع ما والالجئني اهلجرة أزمة (1

 .الدائمة اإلقامة من بدال املؤقت اللجوء طلبات منح
 اجلدد والفاشيون النازيون: مثل متطرفة أفكارا حتمل اليت احلركات بعض ظهور (2

 .الدولة يف واإلستقرار األمن يهدد قد ما األجانب معاداة وحركة
 .دداجل للمهاجرين واالجتماعي الثقايف اإلندماج صعوبة (3
 األراضي وقلة واالرخبيالت البحريات وكثرة املناخ بربودة تتمثل طبيعية حتدايت(4

 .السويد مساحة عشر من أقل متثل اليت الزراعية
 
 
 

 الفصل اخلامس : الربازيل
 .القارة مساحة نصف تشكل و اجلنوبية أمريكا قارة شرق يف تقع
  ايف؟والثق احلضاري اجلانب اثراء يف الربازيل يف السكاين التنوع أسهم( فسر( )س

 السكان إىل ابإلضافة أوروبية أصول من غالبيتهم مليون( 200) سكاهنا يبلغ
 .األمر والعرب واملهاجرين األصليني

 منصب يشغل منتخب رئيس حيكمها والية( 26) يضم فدرايل احتاد من تتألف
 .الرمسية اللغة هي الربتغالية اللغة وتعد نفسه الوقت يف الوزراء رئيس

 و ابولو ساو والية يف العرب واستقر م1835 بدأت العربية اهلجرة :مالحظة
 يف فعال دور هلم وكان والصناعة ابلتجارة معظمهم اشتغل وقد جانريو ريودي

 رئيسا أصبح اتمر ميشيل منهم عليا مناصب بعضهم وتقلد مجيعها القطاعات
 .م2016 مؤقتا

 النامية؟ الدول من الربازيل تعد: فسر( س
 .ثرواهتا واستثمار التنموية خططها بفضل مشكالهتا على التغلب من متكنت

 للربازيل؟ التارخيي التطور تتبع( س
 .م1827 يف استقالهلا انلت أن إىل الربتغايل لالستعمار خضعت (1
  الرقيق جتارة إهناء أبرزها وعسكرية سياسية اصالحات االستقالل بعد شهدت (2

 . اجلمهوري النظام وإعالن كيةابملل اإلطاحة إىل املتضررين دفع ما     
 .االستبدادية احلكومات سيطرة مرحلة يف البالد دخلت اجلمهورية إعالن منذ (3
  فيها مت سياسية بتحوالت الدولة مرت الثمانينيات وأوائل السبعينيات يف (4

 .الدميقراطي حلكم إىل االستبدادي احلكم من ابلتدريج االنتقال    
 سيلفا؟ لوالدي عرف( س

 سوق يف فاخنرط تعليمه استكمال عدم إىل الفقر دفعه( الربازيل مجهورية رئيس
 الوصول استطاع العمالية للنقاابت رئيسا فأصبح النقايب للعمل وانضم العمل

 يسدد أن استطاع اذ االقتصادية النهضة يف الدور له وكان 2002 يف للحكم
 القروض تقدم اليت دولال من الربازيل وأصبحت الدويل النقد صندوق مستحقات

 .الدويل النقد لصندوق
 العاملية؟ االقتصادية ابألزمات الربازيلي االقتصاد أتثر عدم: فسر( س
  املتمثل السوق اقتصاد حنو البالد توجيه على االقتصادية السياسة  اعتماد (1

 .االقتصادي والتحرر ابالنفتاح    
 .االقتصادي موالن حتقيق يف أسهمت داخلية اصالحية برامج (2
 ابلبالد؟ النهضة لتحقيق حماور على سيلفا سياسة ارتكزت( س
   احلكومة أجرت حيث لالستثمار اجلاذب والقانوين التشريعي املناخ هتيئة (1

 .القضائي النظام وإصالح العدالة مبدأ إلرساء دستورية تعديالت     
 .ذلك لتحمل الشعب ودعوة للتقشف صارم برانمج تنفيذ (2

 .الغذائية والصناعات التعدين على القائمة الصناعات يف التوسع (3
 (.%8) إىل( %13) من فائدة خفضت حيث االستثمارية املشاريع تشجيع (4
 التكتالت إىل االنضمام طريق عن االقتصادي التعاون دائرة توسيع (5

 .الربيكس وأمهها والدولية االقتصادية
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 الربازيل؟ يف الوسطى الطبقة منو: فسر( س
 مالية معوانت ومنح الدخل يف التفاوت من واحلد الفقر حملاربة خمطط وضع (1

 .منتظمة بصورة أطفاهلا وتطعيم أبنائها بتعليم التزامها مع الفقرية لألسر طةمشرو 
 ودعم الفقرية املناطق يف االستثمار على والعام اخلاص القطاعني تشجيع (2

 .إنتاجهم وشراء القروض منحهم طريق عن املزارعني صغار
 الربازيلي؟ االقتصاد مقومات عدد( س

 للزراعة القابلة واألراضي اخلام املواد توافر واملاحلة، العذبة املائية املسطحات وفرة
 .البيئي والتنوع الرعوية واألراضي

 الربازيلي؟ االقتصاد ركائز من كركيزة  الصناعة دور بني( س
 والكيماوايت النسيج صناعة منتجاهتا واهم الصناعة جمال يف املتقدمة الدول من

 يف عامليا الثانية املرتبة الربازيل حتتل املعدنية اخلدمات مستوى وعلى واألسلحة
 إمربيري شركة اصبحت و البوكست معدن إنتاج يف الثالثة واملرتبة احلديد انتاج

 االيثانول غاز إنتاج يعد و العامل يف الطائرات تصنيع الشركات أكرب من الربازيلية
 ملصادر برانجما بوصفه الربازيل يف الناجحة املشروعات احد السكر قصب من

 .اجلنوبية أمريكا يف للنفط منتجة دولة أكرب اثين حاليا تعد و البديلة لطاقةا
 أمربيري؟ شركة عرف( س

 .العامل يف الطائرات تصنيع شركات أكرب من تعد برازيلية شركة
 الربازيل؟ يف الزراعي اإلنتاج زايدة: فسر( س

 ففي الربازيل يف الزراعي اإلنتاج زايدة إىل الزراعية  التكنولوجيا استخدام أدى
 زايدة يف أسهم ما الزراعية، األحباث ىعل( %41) احلكومة أنفقت 2006 عام

 .أضعاف أربعة إىل الزراعي اإلنتاج
 مراتب الربازيل حتتل الكبرية الزراعية األراضي ملساحات نظرا: هامة مالحظة
 والقمح الصواي وفول النب مثل الزراعية احملاصيل من كثري  إنتاج يف عامليا متقدمة
 .والقطن والذرة واألرز

 االقتصادية؟ التنمية يف سامهت الربازيل يف رائدة تنموية مشاريع عدد( س
   .الزراعة يف التكنولوجيا استخدام (1
 .السكر قصب من األيثانول انتاج( 2
 الربازيل؟ يف السياحة مقومات عدد( س
 .املتنوعة الطبيعية والبيئة الطويلة والشواطئ الواسعة الغاابت (1
 اليت املهرجاانت سياحة ظهور إىل الربازيل يف الثقايف الرتاث تنوع أسهم (2

  .سائح مليون( 5) قرابة الربازيل تستقبل حيث السياحة تنشيط يف أسهمت
 املهرجاانت؟ سياحة عرف( س
 الربازيل يف الثقايف الرتاث تنوع من االستفادة على قامت اليت السياحة هي

 مليون 5 حوايل تستقبل الربازيل أصبحت إذ السياحة نشيطت يف سامهت حيث
 .سنواي سائح

 ؟االقتصاد الربازيلي مقومات اهم عدد( س
 .السياحة( ج  .الزراعة( ب .  الصناعة( أ 
 
 
 

 عددها؟ اقسام ثالث إىل الربازيل يف التعليم ينقسم( س
 اإللزامي التعليم ومرحلة السادسة سن دون اختيارية املدرسة قبل ما التعليم مرحلة

 .سنوات ثالث وتستمر الثانوي التعليم مرحلة تليها عاما،( 14-6) سن من
 عددها؟ تطويرية، مشاريع طريق عن ابلتعليم للنهوض برازيل حكومة تسعى( س
 .للطالب إضافية تدريبية دورات وإجراء الدراسة أايم عدد لزايدة القوانني سن (1
 .اليونسف منظمة وضعتها اليت التعليمية اجلودة معايري اعتماد (2
 .احمللية ابلبيئات وربطها الدراسية املناهج يف التعليم تكنولوجيا دمج (3
 .متخصصة تدريب ومراكز مدارس إلنشاء اخلاص القطاع مع التعاون (4
 .التعليم على إنفاقا الدول أكثر من الربازيل تعد (5
  أجل من اليونسكو ومنظمة الربيكس خاصة الدولية املنظمات مع التعاون (6
 .العلمي احلشد برانمج إطالق طريق عن العاملي الصعيد على العايل التعليم دعم 

 الراهن؟ ابلوقت الربازيل تواجه اليت التحدايت أهم وضح( س
 دول نطاق عن خترج ال جتعلها التناقضات بلد الربازيل تسمى: فسر( س

 الثالث؟ العامل
   عليها كبري  إبقبال تتمتع لعامةا الوظيفة ألن وذلك احلكومي اجلهاز تضخم (1

 .العالية الرواتب بسبب    
 .والشركات االفراد على الضريبـي العبء زايدة (2
 .والبطالة والفقر اجلرمية معدل ارتفاع (3
 .العمل سوق حيتاجها اليت واملهارة اخلربة ذوي من املتعلمني أعداد قلة (4
 .الغاابت إزالة يجةنت االمازون حوض يف البيئي النظام اختالل (5

 اسئلة استنتاجية هامة:
 ؟2006س( اجراء احلكومة الربازيلية تعديالت دستورية يف 

 الرساء مبدأ العداله واصالح النظام القضائي وازاله العقبات امام املشاريع .
 س( علل/ انشاء املنظمات الدوليه التابعه لالمم املتحدة ؟

 قيق التعاون الدويل وتقرير حقوق االنسان .لتحقيق اهداف التنمية يف العامل وحت
 س( عدد اهم اجنازات البرييكس ؟

 .2014انشاء بنك التنمية اجلديد  -1
 انشاء جمموعة العشرين . -2
 معاجلة التحدايت مثل االرهاب والغذاء. -3

س( ما االمور اليت تتميز هبا الياابن وشكلت حتدي عندهم ملواجهتها 
 والتخفيف منها؟

 تعرضها للكوارث الطبيعية. كثرة  -1
 قلة مواردها الطبيعية. -2
 طبيعتها اجلبلية. -3

 ؤلف كتاب رحليت الطويلة من اجل احلرية؟س( من م
 نيلسون مانديال

 
 
 
 
 


