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الوحدة الربعة

المنظمات الدولية واإلق ييمية
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منظمة األمم المتحدة
 #المنظمات الدولٌة (سؤال وزاري) :هيي هيبيات تضيم مجموعية مين اليدول تسيعح يليح تحمييك أؼيرا
ومصالح مشتركة ،علح نحو دابيم ،وتتمتيه هيال الايبيات بالشخصيية المانونيية والااتيية المتمييزة عين اليدول
األعضاء فياا والن في المجال الدولي.
 #المنظماات اقليٌمٌااة (سااؤال وزاري) :هيي هيبييات تمتصيير عضييويتاا علييح دول يلليييم نمعييين ،أو من ميية
جؽرافية ترب اا مصالح مشتركة مثل منظمة االتحاد األفريمي.
 #لارن بين المنظمات دولية والمنظمات يلليمية من حيث.
المنظمات يلليمية

المنظمات دولية
هييي هيبييات تضييم مجموعيية ميين الييدول تسييعح
يلح تحمييك أؼيرا

ومصيالح مشيتركة ،عليح هيي هيبيات تمتصير عضيويتاا عليح دول يلليييم

التعريؾ نحيييو دابيييم ،وتتمتيييه هيييال الايبيييات بالشخصيييية نمعيييين ،أو من مييية جؽرافيييية ترب ايييا مصيييالح
المانونية والااتية المتميزة عن الدول األعضياء مشتركة مثل منظمة االتحاد األفريمي.
فياا والن في المجال الدولي.
أمثلة

عصبة األمم ،و نمنظمة األمم المتحدة.
ن

منظمة االتحاد األفريمي

عمد
صلح الاي ن
 #عصبة األمم :هي منظمة دولية ظارت بعد انتااء الحرب العالمية األولح نتيجة مإتمر ال ن
في باريس عام 1919م ،ت نعنح بحل المشكالت والنزاعات الدولية ،والمحافظة علح السلم واألمن الدوليين.
عصبة األمم أول محاولة عملية لتجسيد فكرة األمن الجماعي.
 #فسر تعد ن
ألناا لامت بتنظيم مإسسي دابم ينظم العاللات بين الدول.
عصبة األمم في عام 1945م.
 #بٌن أسباب انايار ن
عصبة األمم المتحدة في عام 1945م (سؤال وزاري).
 #فسر حل ن
 -1فشلاا في منه ولوع الحرب العالمية الثانية.
 -2عدم انضمام بع

الدول الكبرى لاا مثل الواليات المتحدة األمريكية.

 -3انسحاب دول أخرى كؤلمانيا ويي اليا.
 -4لصور ميثالاا في يلزام الدول بالمبادئ اليواردة فيي  ،حييث اسيتمرت اليدول االسيتعمارية فيي السيي رة
علح أجزاء من أفريميا وآسيا.
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 #بٌن أسباب تؤسيس نمنظمة األمم المتحدة عام 1945م.
عصبة األمم في منه ولوع الحرب العالمية الثانية.
 -1فشل ن
عصبة األمم في يلزام الدول بالمبادئ الواردة في  ،حيث استمرت الدول االستعمارية في
 -2لصور ميثاق ن
السي رة علح أجزاء من أفريميا وآسيا.
 #منظماة األمام المتحادة :هيي منظمية دوليية ظايرت بعيد انتاياء الحيرب العالميية الثانيية فيي ميإتمر سيان
فرانسيسكو عام 1945م ،تنعنح بحفظ السالم واألمن الدوليين ،وتدعيم التعاون الدولي والعاللات بين الدول
في مختلؾ المجاالت ،وتعزيز حموق اإلنسان.
 #نشؤت نمنظمة األمم المتحدة يثر توافك دول الحلفاء ،سم الدول المؤسسة ليمنظمة.
 -1الواليات المتحدة األمريكية.

 -3وبري انيا.

 -2واالتحاد السوفييتي.

 #حـدد نتابج مإتمر سان فرانسيسكو عام 1945م.
اتفك في علح ميثاق نمنظمة األمم المتحدة ،ولد ضم في الن الولت ( )51دولة.
 #سـم الدول العربية ال نمولعة علح الميثاق التؤسيسي نمنظمة األمم المتحدة عام 1945م.
 -2السعودية.

 -1مصر.

 -4سورية.

 -3لبنان.

 -5العراق.

 #أٌن يمه ممر نمنظمة األمم المتحدة الدابم.
في مدينة نيويورن في الواليات المتحدة األمريكية.
 #حـدد مصدر تمويل نمنظمة األمم المتحدة.
من الدول األعضاء.
 #سـم اللؽات الرسمية في الايبة العامة لألمم المتحدة (سؤال وزاري).
 #ما هً اللؽات الرسمية في الايبة العامة لألمم المتحدة.
 -1العربية.

 -2اإلنجليزية.
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 -3الفرنسية.

 -4اإلسبانية.

 -5الروسية.

 -6الصينية.
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 #أنشبت نمنظمة األمم المتحدة لتحميك عدد من األهداؾ التي وردت في ميثالاا التؤسيسي ،أذكار أهام هاذ
األهداف.
 -1حفظ السالم واألمن الدوليين.
 -2تدعيم التعياون اليدولي والعالليات بيين اليدول فيي مختليؾ المجياالت االلتصيادية واالجتماعيية والثمافيية
واإلنسانية ،وتعزيز حموق اإلنسان.
 #ما هً التدابير التي اتخاتاا نمنظمة األمم المتحدة لتحميك حفظ السالم واألمن الدوليين.
 -1تدابير ولابية إلزالة أسباب التوتر والحيلولة دون نشوب منازعات.
 -2تدابير سلمية إليجاد تسوية بين األ راؾ المتنازعة وفما ً لمبادئ العدل والمساواة والمانون الدولي.
 -3تدابير عمابية لمواجاة حاالت العدوان ،أو تاديد السلم الدولي.
 #من أهداؾ نمنظمة األمم المتحدة تعزيز حموق اإلنسان ،وضح ذلن.
تحميك مبدأ حك الشعوب في تمرير مصيرها.
عصبة األمم و نمنظمة األمم المتحدة من حيث.
 #لارن بين ن
نمنظمة األمم المتحدة

عصبة األمم
ن

بعيييد انتاييياء الحيييرب العالميييية األوليييح نتيجييية بعيييـد انتايييـاء الحيييـرب العـالمييييـة الثـانييييـة فيييي
نشؤتاا

عمد في بياريس
عميييد فيييي بييياريس عيييام مـإتمـر سان فرانسيسكو الاي ن
صيييلح الييياي ن
ميييإتمر ال ن
1919م

أهدافاا

عام 1945م

 -1حل المشكالت والنزاعات الدولية.
 -2المحافظة علح السلم واألمن الدوليين.

 -1حفظ السالم واألمن الدوليين.
 -2تدعيم التعاون الدولي والعاللات بين الدول
في مختلؾ المجاالت ،وتعزيز حموق اإلنسان.

 -1ولوع الحرب العالمية الثانية.
الدول الكبرى لايا مثيل

 -2عدم انضمام بع

الواليات المتحدة األمريكية.
فشلاا

 -3انسحاب بع

الدول مثل ألمانيا ويي اليا.

ال تزال لابمة حتح اآلن

 -4لصييور ميثالاييا فييي يلييزام الييدول بالمبييادئ
الواردة فياا مثل استمرار االسيتعمار فيي آسييا
وافريميا.
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 #اذكر أبرز األجازة الربيسية التابعة ل نمنظمة األمم المتحدة.
 -1الجمعية العامة.

 -2مجلس األمن الدولي.

 -4محكمة العدل الدولية.

 -5األمانة العامة.

 -3المجلس االلتصادي واالجتماعي.

 #الجمعٌة العامة (سؤال وزاري) :هي الايبة الربيسة لألمم المتحدة وممرها مدينة نيويورن في الوالييات
المتحدة األمريكية ،وتمثل فياا الدول األعضاء جميعاا علح نحو متسا ،و ،ولكل دولة صوت واحد ،وتجتمه
الجمعية العامة مرة واحدة سنويا ً في دورة اعتيادية تعمد في شار أيار وتستمر ثالثة أشار.
 #حـدد المضايا والمسابل التي تنالش في الجمعية العامة.
 -1منالشة المضايا والمسابل التي تدخل في اختصاص األمم المتحدة.
 -2اعتماد الميزانية العامة لألمم المتحدة.
 -3تنحدد حصص الدول األعضاء.
 -4انتخاب األعضاء ؼير الدابمين في مجلس األمن.
 #مجيس األمن الدولً :من أهم أجازة منظمة األمم المتحدة ،ويتكون من ( )15ممعداً ،مناا خمسة مماعد
دابمة تشؽلاا الدول الدابمة العضوية التي تتمته بحك النم

(الفيتيو) ،وعشير مماعيد ؼيير دابمية العضيوية

تنشؽل باالنتخاب من جانب الجمعية العامة دويا ً ولمدة سنتين.
 #حك النمض (الفٌتو) (سؤال وزاري) :هو حك الدول دابمة العضوية في رف

أي مشروع لرار تتبنيال

دولة أو أكثر يصدر عن مجلس األمن.
 #حـدد مكونات مجلس األمن.
 -1أعضاء دابمين وهم :الصين وفرنسا وروسيا االتحادية وبري انيا والواليات المتحدة األمريكية ،وتتمتيه
بحك استخدام النم

(الفيتو).

 -2أعضاء ؼير دابمين ويبلػ عددهم ( )10دول تنتخبام الجمعية العامة من بين أعضاباا مدة سنتين.
 #سـم الدول دابمة العضوية في مجلس األمن (سؤال وزاري).
 #اذكر الدول التي تتمته بحك النم

(الفيتو).

 -1الواليات المتحدة األمريكية.

 -2فرنسا.

 -4الصين.

 -5بري انيا.
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 #كٌف أثر لرار حك النم

(الفيتو) علح مصدالية األمم المتحدة.

أسام هاا الحك في يضعاؾ مصدالية األمم المتحدة بميام الدول الكبرى دابمة العضيوية بتع ييل أي ليرار
ال يتماشح مه مصالحاا ،مثل :اسيتخدام الوالييات المتحيدة األمريكيية لاياا الحيك فيي يفشيال أي ليرار ييدين
الكيان االسرابيلي باستخدام الموة المفر ة خاصة في حرب لبنان في عيام 2006م ،ول ياع ؼيزة فيي عيام
2008م.
 #أعـط مثال لحك النم

(الفيتو) أثر علح مصدالية األمم المتحدة.

استخدام الواليات المتحدة األمريكية لااا الحك في يفشال أي لرار ييدين الكييان االسيرابيلي باسيتخدام الميوة
المفر ة خاصة في حرب لبنان في عام 2006م ،ول اع ؼزة في عام 2008م.
 #اذكر اختصاصات مجلس األمن.
 -1ضب األمن والسلم الدوليين ،وحل النزاعات بال رق السلمية.
 -2اتخاا لرار بالميام بعمليات حربية بمساعدة الدول األعضاء.
 -3التوصية بتعيين األمين العام ،ولبول أعضاء جدد من ؼير األعضاء الدابمين.
 #متى انضمت المملكة األردنية الااشمية يلح منظمة األمم المتحدة.
انضمت في عام 1955م.
 #حـدد السنوات التي تولت فياا المملكة األردنية الااشمية عضوية مجلس األمن بصفة عضو ؼير دابم.
1964 -1م.

1982 -2م.

2014 -3م.

 #متى تولت المملكة األردنية الااشمية رباسة مجلس األمن.
في شار كانون الثاني من عام 2014م.
 #المجيس االلتصادي واالجتماعً :يتكون من ( )54ممعيدا ً تشيؽل جميعيا ً باالنتخياب مين الجمعيية العامية
لمدة ثالث سينوات ،ولكيل عضيو صيوت واحيد ،وتإخيا الميرارات باألؼلبيية الم لمية ،ويايدؾ يليح تنسييك
األنش ة االلتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة والوكاالت المتخصصة التابعة لاا.
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 #حـدد ماام المجلس االلتصادي واالجتماعي.
 -1تمديم الممترحات في األمور المتعلمة بااللتصاد واالجتماع والثمافة والتعليم والصحة.
 -2دعم احترام حموق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتاا وتمديم التوصيات في هاا المجال.
 -3تمديم الخدمات االلتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في األمم المتحدة عن ريك الوكاالت واللجان
المختلفة ،مثل :لجنة السكان والتنمية ،ولجنة حموق المرأة ،واللجان االلتصادية.
 #أعـط أمثية لوكاالت ولجان تابعة للمجلس االلتصادي واالجتماعي.
 -1لجنة السكان والتنمية.

 -3واللجان االلتصادية.

 -2ولجنة حموق المرأة.

 #محكمة العدل الدولٌة (سؤال وزاري) :هي الجااز المضابي الربيس لألمم المتحدة ،وممرها مدينة الهاي
فييي هولنييدا ،وتتكييون ميين ( )15لاضييياً ،ينتخبييون ميين الجمعييية العاميية ومجلييس األميين لخبييراتام المانونييية
وكفاءاتام المانية العالية ونزاهتام ،لمدة ( )9سنوات لابلة للتجديد.
 #حـدد سمات لنضاة محكمة العدل الدولية.
يتم انتخابام من الجمعية العامة ومجلس األمن لخبراتام المانونية وكفاءاتام المانية العالية ونزاهتام.
 #اذكر اختصاصات محكمة العدل الدولية.
 -1االختصاص المضابي :ويتمثل بحل النزاع بين الدول األعضاء أو ؼير األعضاء شري ة يحالة المضية
المتنازع علياا من أ راؾ النزاع أنفسام ،ويكون الحكم ناابيا ً ال استبناؾ في .
 -2المشورة المانونية :للمحكمة صالحية يبداء اليرأي الميانوني فيي المسيابل التيي تعير

عليي  ،علميا ً بيؤن

رأياا ؼير نملزم.
 #حـدد شرو لبول محكمة العدل الدولية أي لضية خالفية بين الدول.
 -1يحالة المضية المتنازع علياا من أ راؾ النزاع أنفسام.

 -2ويكون الحكم ناابيا ً ال استبناؾ في .

 #أعـط مثال لمرار لضابي صادر من محكمة العدل الدولية.
لرارات المحكمة ما أصدرت ضد لرار جدار الفصل العننصري الاي ألام الكيان الصايوني فيي فلسي ين
بتاريخ  17أيلول من عام 2013م.
 #األمانة العامة :هي الجااز اإلداري والفني الاي يتولح األعمال اإلداريية كلايا بالنسيبة يليح فيروع األميم
المتحدة وأجازتاا الربيسة والفرعية جميعا ً (باستثناء محكمة العدل الدولية) ،وتتكون من األمين العام وعدد
من الموظفين.
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 #األمٌن العام  :هو أعلح موظؾ في األمم المتحدة المسإول عن أداباا ،والمتحدث باسماا ،تعين الجمعية
العامة بناء علح توصي من مجلس األمن.
 #من هو أول من تولح منصب األمين العام لألمم المتحدة.
ينعد النرويجي تريجفلي أول من تولح المنصب في عام 1946م.
 #من هو أول عربي تولح منصب األمين العام لألمم المتحدة.
هو ب رس ؼالي مصري الجنسية بين عامي (1996-1992م) ،وكان ل دور في تمديم ممترحات لتحسين
ناج األمم المتحدة في تحميك السالم.
 #وضح اختصاصات كل من األجازة اآلتية:

الجمعية العامة

 -1منالشة المضايا والمسابل التي تدخل في اختصاص األمم المتحدة.
 -2اعتماد الميزانية العامة لألمم المتحدة.
 -3تنحدد حصص الدول األعضاء.
 -4انتخاب األعضاء ؼير الدابمين في مجلس األمن.

مجلس األمن
الدولي

 -1ضب األمن والسلم الدوليين ،وحل النزاعات بال رق السلمية.
 -2اتخاا لرار بالميام بعمليات حربية بمساعدة الدول األعضاء.
 -3التوصية بتعيين األمين العام ،ولبول أعضاء جدد من ؼير األعضاء الدابمين.

 -1تمييديم الممترحييات فييي األمييور المتعلميية بااللتصيياد واالجتميياع والثمافيية والتعليييم
والصحة.
 -2دعم احترام حموق اإلنسان والحريات األساسية ومراعاتاا وتمديم التوصيات فيي
المجلس االلتصادي
هاا المجال.
واالجتماعي
 -3تمديم الخدمات االلتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في األمم المتحدة عن
ريك الوكاالت واللجان المختلفة ،مثل :لجنة السكان والتنمية ،ولجنة حموق المرأة،
واللجان االلتصادية.

محكمة العدل
الدولية

 -1االختصاص المضابي :ويتمثل بحل النزاع بين الدول األعضاء أو ؼير األعضاء
شري ة يحالة المضية المتنازع علياا من أ راؾ النزاع أنفسام ،ويكون الحكم ناابيا ً
ال استبناؾ في .
 -2المشييورة المانونييية :للمحكميية صييالحية يبييداء الييرأي المييانوني فييي المسييابل التييي
تعر علي  ،علما ً بؤن رأياا ؼير نملزم.

األمانة العامة

تتييولح األعمييال اإلدارييية كلاييا بالنسييبة يلييح فييروع األمييم المتحييدة وأجازتاييا الربيسيية
والفرعية جميعا ً (باستثناء محكمة العدل الدولية).
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 #حـدد الادؾ من ينشاء المنظمات التابعة لألمم المتحدة.
 -1تحميك أهداؾ التنمية في العالم.

 -2وتعزيز حموق اإلنسان.

 -3وتحميك التعاون بين الدول.

 #اذكر أهم المنظمات التابعة لألمم المتحدة (سؤال وزاري).
 -1منظمة األمم المتحدة لل فولة.

 -2منظمة العمل الدولية.

 -3منظمة األؼاية والزراعة الدولية.

 -4منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة.

 -5منظمة الصحة العالمية.

 -6المفوضية السامية لحموق اإلنسان.

 #لارن بين المنظمات التابعة لألمم المتحدة من حيث:
المنظمات التابعة
لألمم المتحدة

االختصار

ممرها الدابم

منظمة األمم المتحدة
لل فولة

UNICEF
اليونسيؾ

نيويورن

منظمة العمل الدولية

ILO

جنيؾ

منظمة األؼاية
والزراعة الدولية

F.A.O
فاو

روما

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلوم
والثمافة

UNESCO
اليونسكو

باريس

اختصاصاا
 -1تعنييييح بتميييييديم المسييييياعدة اإلنسيييييانية لأل فيييييال
واألماات.
 -2الحد من انتشيار الفمير وسيوء التؽايية والمير
والجال.
 -1تادؾ يلح تحسين أحوال العمل والعمال.
 -2تحميك العدالة االجتماعية.
 -3حرية تكوين االتحادات العمالية.
 -1تاييدؾ يلييح تعزيييز التعيياون الييدولي عيين ريييك
تحسين مستويات المعيشة والتؽاية.
 -2تحسييين التوزيييه العييادل للمييوارد والمسيياعدات
الؽاابية.
 -1تادؾ يلح تشجيه التعاون بين الدول في ميادين
التربية والعلوم والثمافة.
 -2نشر العليم ،وبنياء مجتمعيات المعرفية ،وتشيجيه
حرية التعبير.
 -3الحفاظ علح التراث اإلنساني العالمي.
 -4احتيييرام التنيييوع الثميييافي واللؽيييوي بيييين شيييعوب
العالم.
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المنظمات التابعة
لألمم المتحدة

االختصار

ممرها الدابم

منظمة الصحة
العالمية

WHO

ـــ

المفوضية السامية
لحموق اإلنسان

HA

ـــ

اختصاصاا
 -1تادؾ يلح تحمييك مسيتوى صيحي مناسيب ليدى
الشعوب.
 -2تمييييديم الخييييدمات والبييييرامج الالزميييية لمكافحيييية
األمرا

ال نمعدية والسارية.

 -3تحسين األحوال الصحية فيي المنيا ك المؤهولية
بالسكان.
 -1أنشبت في عام 1993م لإلشراؾ عليح أنشي ة
األمم المتحدة في مجال حموق اإلنسان.
 -2متابعة عمل منظمات األمم المتحدة.
 -3متابعة بعثات التحميك وفرق العمل.
 #الٌونسٌف  :هي منظمة األمم المتحدة لل فولة وممرها الدابم في مدينة نيويورن  ،تعنيح بتميديم المسياعدة
اإلنسانية لأل فال واألماات ،والحد من انتشار الفمر وسوء التؽاية والمر

والجال.

 #الٌونسكو  :هي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة وممرها الدابم في مدينة باريس ،تادؾ يليح
تشجيه التعاون بين الدول في ميادين التربية والعلوم والثمافة ،والحفاظ علح التراث اإلنساني العالمي.
 #منظمة العمل الدولٌة )ILO( :هي يحدى منظمات األمم المتحدة وممرها الدابم في مدينة جنييؾ ،تايدؾ
يلح تحسين أحوال العمل والعمال ،وتحميك العدالة االجتماعية ،وحرية تكوين االتحادات العمالية.
 #فسر ينشاء منظمة الصحة العالمية (سؤال وزاري).
 #بٌن أسباب ينشاء منظمة الصحة العالمية.
 -1تادؾ يلح تحميك مستوى صحي مناسب لدى الشعوب.
 -2تمديم الخدمات والبرامج الالزمة لمكافحة األمرا

ال نمعدية والسارية.

 -3تحسين األحوال الصحية في المنا ك المؤهولة بالسكان.
 #فسر ينشاء المفوضية السامية لحموق اإلنسان عام 1993م (سؤال وزاري).
 -1لإلشراؾ علح أنش ة األمم المتحدة في مجال حموق اإلنسان.
 -2ومتابعة عمل منظمات األمم المتحدة.
 -3ومتابعة بعثات التحميك وفرق العمل.
تاريخ العرب والعالم  /الفصل الثاني

12

 #سـم أول عربي مسلم اشتؽل منصب مفو
تملد األمير زيد بن رعد منصب مفو

األمم المتحدة السامي لحموق اإلنسان.

األمم المتحدة السامي لحموق اإلنسان في عام 2014م.

 #هنان العديد من الايبات واألجازة والوكاالت التابعة لألمم المتحدة ،اذكرها.
 -2البنن الدولي.

 -1مفوضية شإون الالجبين.

 -3الوكالة الدولية إلؼاثة وتشؽيل الالجبين الفلس ينيين (األنروا).
 " #نجحت منظمة األمم المتحدة في تحميك كثير من اإلنجازات " ،عـدد أربعة من إنجازات منظمة األمام
المتحدة (سؤال وزاري).
 " #نجحيت هيبية األمييم المتحيدة فيي تحميييك كثيير مين اإلنجييازات منيا تؤسيسياا يلييح اآلن ،والتيي تتفيك مييه
أهدافاا التي وجدت من أجلاا " ،حـدد أهم اقنجازات التً حممتها منظمة األمم المتحدة.
 -1زيادة الوعي العالمي ببع

المضايا المامة مثل لضايا حموق اإلنسان ،ما أحدث نمل نوعية في الوعي

بعالمية المضايا البيبية ،واستحالة معالجتاا علح أساس محلي أو يلليمي ،بل البد من مواجاتاا عليح أسياس
عالمي.
 -2مسيياعدة الالجبيييين فيييي أنحييياء متفرلييية مييين العييالم كفلسييي ين والبوسييينة والارسييين والعيييراق وسيييورية
والصومال ،يضافة يلح ينماا آالؾ المااجرين ؼير الشيرعيين الياين يعبيرون البحير المتوسي يليح سيواحل
أوروبا ،والاجرات من دول أمريكا الالتينية يلح لارة أمريكا الشمالية.
 -3تمديم المساعدات للمنا ك المتضررة من الكوارث ال بيعية كالفيضانات والزالزل ومنا ك المجاعيات
كالصومال وجنوب السودان.
 -4مساندة العديد من حركات التحرر في العالم كما حدث في تونس والجزابر ،واإلساام فيي التخفييؾ مين
حدة بع

النزاعات ،ويرسال لوات دولية لحفظ السالم ،والفصل بين األ راؾ المتنازعة في بعي

دول

العالم مثل أريتيريا وهاييتي ولبنان والبوسنة.
 #أعـط أمثية لمضايا مامة عملت منظمة األمم المتحدة علح زيادة الوعي العالمي علياا.
 -1لضايا التنمية والتعاون الدولي.
 -3ارتفاع درجة حرارة األر

.

 -5لضايا البيبة والتصحر والجفاؾ وتآكل الشوا ا.

 -2ولضايا حموق اإلنسان.
 -4معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية.
 -6الضؽ علح الموارد ال بيعية.

 -7يصدار اإلعالن العالمي لحموق اإلنسان في عام 1948م.
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 #أعـط أمثية لدول أصبحت شعوباا الجبة ومااجرة.
 -1فلس ين.

 -2والبوسنة والارسن.

 -3العراق.

 -4سورية.

 -5الصومال.

 #فسر ظاور المااجرين ؼير الشرعيين الاين يعبرون البحر المتوس يلح سواحل أوروبا.
 #حـدد أسباب الاجرات من دول أمريكا الالتينية يلح لارة أمريكا الشمالية.
 -2هربا ً من منا ك النزاع وعدم االستمرار.
 -1بحثا ً عن حياة أفضل.
 #أعـط أمثية لدول تعاني من مجاعات.
 -2جنوب السودان.

 -1الصومال.

 #بٌن دور منظمة األمم المتحدة في الحروب والنزاعات.
 -1لامت المنظمة بمساندة العديد من حركات التحرر في العالم كما حدث في تونس والجزابر.
 -2اإلساام في التخفيؾ من حدة بع

النزاعات.

 -3يرسال لوات دولية لحفظ السالم ،والفصل بين األ راؾ المتنازعة.
 #أعـط أمثية لدول أرسل يلياا لوات دولية لحفظ السالم.
 -1أريتيريا.

 -2وهاييتي.

 -3ولبنان.

 -4والبوسنة.

 #فسر يخفاق منظمة األمم المتحدة في حل كثير من النزاعات والحروب في العالم (سؤال وزاري).
 #بٌن أسباب يخفاق األمم المتحدة في حل بع

المضايا العالمية.

 -1تركز أهم السل ات والصالحيات في يد مجلس األمن علح حساب بمية األجازة والفروع األخرى.
 -2امتالن الموى الكبيرى فيي العيالم حيك الينم

(الفيتيو) الياي تسيتخدم ضيد مشياريه الميرارات التيي ال

تتماشح مه مصالحاا ،ما يجعلاا تتحكم في لرارات األمم المتحدة.
 -3تضخم الايكل التنظيميي لألميم المتحيدة ،وكثيرة األجايزة والمنظميات التابعية لايا ،وأنشي تاا المختلفية،
وتضخم نفمات لوات ال وارئ الدوليية ميا يت ليب االتفياق عليح نظيام جدييد لتموييل أنشي ة المنظمية التيي
تعاني من أزمة مالية مستمرة.
 #فسر تحكم الدول الكبرى بمرارات منظمة األمم المتحدة.
بسبب امتالن الموى الكبرى في العالم حك النم

(الفيتو) الاي تسيتخدم ضيد مشياريه الميرارات التيي ال

تتماشح مه مصالحاا.
 #فسر تعاني منظمة األمم المتحدة من أزمة مالية مستمرة.
 -1تضخم الايكل التنظيمي لألمم المتحدة.
 -2وكثرة األجازة والمنظمات التابعة لاا ،وأنش تاا المختلفة.
 -3وتضخم نفمات لوات ال وارئ الدولية.
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منظمات التصادٌة دولٌة
 #حـدد نتابج انايار االتحاد السوفييتي.
 -1تفرد الواليات المتحدة األمريكية بالعالم.
 -2بروز االتحاد األوروبي علح الساحة الدولية.
 -3يحداث تؽيرات في االلتصاد العالمي وظاور نظام التصادي جديد.
 #سم أبرز التكتالت والمنظمات االلتصادية العالمية التي ظارت بعد انايار االتحاد السوفييتي.
 -2منظمة البريكس.

 -1منظمة شنؽااي.

 #منظماة ناناهاي ليتعااون :هيي منظمية التصيادية دوليية تؤسسيت فيي عيام 2001م فيي موسيكو ،باييدؾ
توحيد جاود الصين وروسيا للحد من النفوا االلتصادي االمريكي والؽربي علح منيا ك نفواهميا فيي آسييا
الوس ح.
 #فسر تسمية منظمة شنؽااي بااا االسم.
نسبة يلح مدينة شنؽااي الصينية التي ان لمت مناا فكرة ينشاء المنظمة.
 #سـم الدول األعضاء في منظمة شنؽااي.
 -1الصين.

 -2وروسيا.

 -3وكازاخستان.

 -4وليرؼيزستان.

 -5وأوزبكستان.

 -6و اجيكستان.

 #فسر ينشاء منظمة شنؽااي في عام 2001م.
 #فسر دخول الدول التي استملت عن االتحاد السوفيتي سابما ً في منظمة شنؽااي.
بادؾ توحيد جاود الصين وروسيا للحد من النفوا االلتصادي االمريكي والؽربي علح منا ك نفواهما في
آسيا الوس ح.
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 " #تعييد منظميية شيينؽااي للتعيياون يحييدى المنظمييات االلتصييادية الدولييية " ،بااٌن أهااداف منظمااة نااناهاي
ليتعاون (سؤال وزاري).
 #عـدد أهداؾ منظمة شنؽااي للتعاون (سؤال وزاري).
 -1تعزيييز الثميية واالسييتمرار فييي المنييا ك الحدودييية بييين الصييين وروسيييا وعييدد ميين جماوريييات االتحيياد
السوفييتي السابك.
 -2محاولة الوصول يلح نظام التصادي عالمي جديد.
 -3ينشاء من مة للتجارة الحرة بين دول المنظمة.
 -4يلامة مشاريه مشتركة في ل اعات النف والؽاز والموارد المابية.
 -5ينشاء مصرؾ مشترن سعيا ً إلصدار عملة موحدة في المستمبل.
 -6محاربييية الجريمييية وتجيييارة المخيييدرات ،ومواجاييية حركيييات االنفصيييال والت يييرؾ اليييديني والعرليييي
واإلرهاب.
 #فسر دعمت منظمة شنؽااي فكرة الصين في يحياء ريك الحرير االلتصادي.
لت وير التعاون االلتصادي األلليمي.
 #طرٌك الحرٌر العظٌم (سؤال وزاري) :هي رق برية وبحرية متراب ة تسيلك السيفن والموافيل بايدؾ
التجارة ،يرجه تاريخ ينشاء ريك الحرير يلح ( )3000عام لبل الميالد ،وكان يرب بين الصين والجزء
الجنوبي والؽربي آلسيا الوس ح والاند.
 #فسر تسمية ريك الحرير بااا االسم.
ألن الحرير كان أبرز سلعة تصدر عبر هاا ال ريك.
 #سـم الدول التي يمر فياا ريك الحرير.
 -1الصين.

 -2تركستان.

 -3خراسان.

 -4العراق.

 -5سورية.

 -6تركيا.

 -7مصر.

 -8اي اليا.

 #اذكر أبرز الايبات التي أنشؤتاا منظمة شنؽااي للتعاون.
االتحاد البنكي في منظمة شنؽااي للتعاون.
 #فسر أنشاء االتحاد البنكي في منظمة شنؽااي للتعاون.
من أجل تشجيه العاللات االلتصادية بين الدول األعضاء في المنظمة.

تاريخ العرب والعالم  /الفصل الثاني

16

 " #أنشؤت منظمة شنؽااي للتعاون هيبات عديدة ،من أبرزها االتحاد البنكي " ،باٌن مهاام االتحااد البنكاً
فً منظمة نناهاي ليتعاون (سؤال وزاري).
 -1تمويل المشاريه الاادفة يلح بناء البنح التحتية للمواصالت.
 -2ينتاج المعدات واألجازة المت ورة.
 -3تنفيا المشاريه اات األهمية االجتماعية في الدول األعضاء في المنظمة.
 -4تمديم المرو

المالية.

 #فسر تزايد االهتمام العالمي بمنظمة شنؽااي للتعاون.
 -1ألناييا تضييم فييي عضييويتاا دولتييين ميين الييدول دابميية العضييوية فييي مجلييس األميين الييدولي همييا روسيييا
والصين.
 -2يضافة يلح اإلمكانات العسكرية وااللتصادية لاما.
 #البرٌكس (سؤال وزاري) :هي منظمة التصادية دوليية تعميل عليح تشيجيه التعياون التجياري والسياسيي
والثمافي بين الدول األعضاء ،ولد تؤسست عام 2009م في روسيا.
 #فسر ينشاء منظمة البريكس في عام 2009م.
بادؾ تشجيه التعاون التجاري والسياسي والثمافي بين الدول األعضاء.
 #سـم الدول األعضاء في منظمة البريكس.
 -1الصين.

 -2روسيا.

 -3الاند.

 -4جنوب افريميا.

 -5البرازيل.

 #فسر تسمية منظمة البريكس بااا االسم.
هييو اختصييار للحييروؾ األولييح ميين أسييماء الييدول الخمييس المإسسيية (الصييين ،وروسيييا ،والانييد ،وجنييوب
افريميا ،والبرازيل).
 #بماذا تتميز الدول األعضاء في منظمة البريكس.
 -1تشكل مساحة هال الدول ربه مساحة العالم تمريباً ،ونصؾ عدد السكان العالم.
 -2تعد من أؼنح التصاديات دول العالم حالياً ،بحكيم أنايا تمتلين أكبير األسيواق العالميية ،يضيافة يليح أنايا
تجاب نصؾ االستثمارات العالمية يلياا.
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 #فسر تعد الدول األعضاء في منظمة البريكس من أؼنح التصاديات دول العالم حالياً.
 -1ألناا تمتلن أكبر األسواق العالمية.

 -2يضافة يلح أناا تجاب نصؾ االستثمارات العالمية يلياا.

 #حـدد أهداؾ منظمة البريكس.
 -1تشجيه التعاون التجاري والسياسي والثمافي بين الدول األعضاء.
 -2ييجيياد منظومييية تعييياون نمديييية متعيييددة المسيييتويات بيييين دول المجموعييية ميييا يسيييال التبيييادل التجييياري
واالستثمار بين دول المجموعة.
 -3الحد من هيمنة صندوق النمد والبنن الدوليين.
 #فسر تادؾ منظمة البريكس يلح ييجاد منظومة تعاون نمدية متعددة المستويات بين دول المجموعة.
لتسايل التبادل التجاري واالستثمار بين دول المجموعة.
 #اذكر أبرز ينجازات منظمة البريكس.
تؤسيس بنن التنمية الجديد في عام 2014م ،وممرل في مدينة شنؽااي الصينية.
 #فسر تؤسيس بنن التنمية الجديد لمنظمة البريكس.
 -1خصص لالستثمار في مشاريه البنية التحتية في الدول النامية.
 -2تنمية مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول األعضاء وتمويلاا.
 -3رؼبة دول البريكس في يصالح النظام المالي وااللتصادي العالمي.
 " #تنوعت المضايا التي تناولتاا اجتماعات بريكس ،وتعددت لتشمل التحديات الدوليية " ،عادد أربعاة مان
التحدٌات الدولٌة التً تناولتها اجتماعات البرٌكس (سؤال وزاري).
 #اذكر أبرز المضايا التي تم تداولاا في اجتماعات البريكس.
 -1التحديات الدولية المتمثلة في اإلرهاب الدولي.
 -4أمن ال الة.

 -2التؽير المناخي.

 -5مشكالت التنمية.

 -3الؽااء.

 -6األزمة المالية العالمية.

 #أعـط مثال لمنتدى التصادي ياتم بتعزيز االلتصاد العالمي وت ويرل.
مجموعة العشرين.
 #مجموعة العنرٌن :هي منتدى التصيادي أنشيبت فيي عيام 1999م ،ويايدؾ يليح منالشية الموضيوعات
الربيسيية التييي تاييم االلتصيياد العييالمي ،عييالوة علييح يصييالح المإسسييات المالييية الدولييية ،وتفعيييل مبييادرات
التجارة الحرة.
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 #سـم أبرز الدول األعضاء في منتدى مجموعة العشرين.
 -1األرجنتين.

 -2البرازيل.

 -3كندا.

 -6ألمانيا.

 -7السعودية.

 -8الواليات المتحدة.

 -5فرنسا.

 -4الصين.

 -9واالتحاد األوروبي.

 #فسر ينشاء مجموعة العشرين عام 1999م (سؤال وزاري).
 -2ت وير آليات فرص العمل.

 -1دعم النمو االلتصادي العالمي.
 -3تفعيل مبادرات التجارة الحرة.
 #حـدد أهداؾ منتدى مجموعة العشرين.

 -2يصالح المإسسات المالية الدولية.

 -1منالشة الموضوعات التي تام االلتصاد ىالعالمي.
 -3تحسين النظام المالي.

 -4وتركز علح دعم النمو االلتصادي العالمي.

 -5ت وير آليات فرص العمل.

 -6وتفعيل مبادرات التجارة الحرة.

 #لارن بين منظمة شنؽااي ومنظمة البريكس من حيث.
منظمة شنؽااي

منظمة البريكس

2001م

2009م

الصين ،وروسيا ،وكازاخستان،

الصين ،وروسيا ،والاند ،وجنوب

وليرؼيزستان ،وأوزبكستان ،و اجيكستان

افريميا ،والبرازيل

سنة التؤسيس
الدول األعضاء

 -1تعزييييز الثمييية واالسيييتمرار فيييي المنيييا ك  -1تشييجيه التعيياون التجيياري والسياسييي
الحدودييية بيييين الصيييين وروسييييا وعيييدد مييين والثمافي بين الدول األعضاء.
جماوريات االتحاد السوفييتي السابك.
األهداؾ

 -2ييجيياد منظوميية تعيياون نمدييية متعييددة

 -2محاولييية الوصيييول يليييح نظيييام التصيييادي المستويات بين دول المجموعة.
عالمي جديد.

 -3الحد من هيمنة صندوق النميد والبنين

 -3ينشيياء من مييية للتجيييارة الحيييرة بيييين دول الدوليين.
المنظمة.
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منظمة التعاون اقسالمً
 #مرت منظمة التعاون اإلسالمي منا تؤسيساا بمرحلتين ،أذكرهما.
 -1المرحلة األولح منا عام 1969م وحتح عام 2011م ،وكانت تسمح باسم منظمة المإتمر اإلسالمي.
 -2المرحلة الثانية منا عام 2011م وحتح الوليت الحاضير ،حييث تميرر تؽييير اسيم المنظمية يليح منظمية
التعاون اإلسالمي.
 #منظمة المؤتمر اقسالمً (سؤال وزاري) :منظمة دولية أنشبت عام 1969م علح أثير جريمية احيراق
الصااينة للمسجد األلصح ،وتدعو يلح توثيك الرواب األخوية والروحية بين اليدول والشيعوب اإلسيالمية،
ولد تمرر تؽيير اسم المنظمة عام 2011م يلح منظمة التعاون اإلسالمية.
 #منظمة التعاون اقسالمً :هي منظمة دولية تضم الدول اإلسالمية ،تسعح يلح توثييك اليرواب األخويية
والروحييية بييين شييعوبام ،وعييزمام علييح توحيييد جاييودهم لحفييظ السييلم الييدولي والتعيياون فييي المجيياالت
االلتصادية والثمافية والروحية ان اللا ً من تعاليم الدين اإلسالمي ،وتمرر أن تكيون مدينية جيدة مميرا ً مإلتيا ً
للمنظمة ،يلح أن يتم تحرير مدينة المدس لتكون الممر الدابم لألمانة العامة.
 #وجدت محاوالت عدة إلنشاء تكتل يسالمي لتنسيك جايود اليدول اإلسيالمية فيي التصيدي للتحيديات التيي
تواجااا ،حيث عمدت موتمرات عدة لاال الؽاية ،سم هذ المؤتمرات.
 -1مإتمر ممديشو عام 1964م :كانت أول دعوة حديثة إلنشاء منظمة تجمه الدول اإلسالمية ،يثر لماء في
الصومال ضم عددا ً من ممثلي الدول والحركات اإلسالمية.
عمد علح يثر حريك المسجد األلصح في نفس العام ،ب لب مين
 -2مإتمر لمة الربا عام 1969م :الاي ن
الملن الحسين بن الل والملن فيصل بن عبد العزيز ملن السعودية ،وفي اجتمه ملون ورإساء وممثلون
ميين ( )25دوليية يسييالمية فييي المملكيية المؽربييية ،مييا شييكل دافع يا ً مباشييرا ً للييدول اإلسييالمية إلنشيياء منظميية
المإتمر اإلسالمي.
 #حـدد الموضوعات التي كانت سببا ً في عمد مإتمر لمة الربا عام 1969م.
 #فسر عمد مإتمر لمة الربا عام 1969م.
 -1لتدارس اعتداء الصااينة علح المسجد األلصح في عام 1969م.
 -2النظر في كيفية حماية الممدسات اإلسالمية.
 -3ودعم المضية الفلس ينية.
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 #بٌن مولؾ الدول اإلسالمية من حادثة حرق المسجد األلصح.
أثارت جريمة حيرق المسيجد األلصيح عليح أييدي الصيااينة فيي عيام 1969م ؼضيب المسيلمين فيي كافية
أرجاء العالم ،مما شيكل دافعيا ً لليدول اإلسيالمية إلنشياء منظمية الميإتمر اإلسيالمي لتيدارس هياا االعتيداء،
والنظر في كيفية حماية الممدسات اإلسالمية.
 #سـم أبرز الشخصيات التي نادت يلح عمد مإتمر يسالمي لدعم المضية الفلس ينية عام 1969م.
 #سااـم أبييرز الشخصيييات التييي نييادت يلييح عمييد مييإتمر يس يالمي لتييدارس اعتييداء الصييااينة علييح المسييجد
األلصح في عام 1969م.
 -1الملن الحسين بن الل ملن األردن.

 -2والملن فيصل بن عبد العزيز ملن السعودية.

 #بٌن مضمون البيان الاي أصدرل لادة العالم اإلسالمي في مإتمر لمة الربا عام 1969م.
 -1حرصام علح توثيك الرواب األخوية والروحية بين شعوبام.
 -2وعزمام علح توحيد جاودهم لحفظ السلم الدولي.
 -3والتعاون في المجاالت االلتصادية والثمافية والروحية ان اللا ً من تعاليم الدين اإلسالمي.
 -4وتمرر أن تكون مدينة جدة مميرا ً مإلتيا ً للمنظمية ،يليح أن ييتم تحريير مدينية الميدس لتكيون الممير اليدابم
لألمانة العامة.
 #فسر اتخاا مدينة جدة ممرا مإلتا منظمة التعاون اإلسالمي.
تمرر أن تكون مدينة المدس ممر المنظمة وبسبب االحتالل اإلسرابيلي للمدس أتخات مدينة جدة ممرا مإلتا
منظمة المإتمر اإلسالمي.
 " #سعت منظمة التعاون اإلسالمي يلح تحميك مجموعة من األهداؾ " ،ماا األهاداف التاً ساعت منظماة
التعاون اقسالمً إلى تحمٌمها (سؤال وزاري).
 #وضح أهداؾ منظمة التعاون اإلسالمي.
 -1دعم التعاون بين الدول األعضاء في المجاالت االلتصادية واالجتماعية والثمافية والعلمية.
 -2دعم األمن والسلم الدوليين المابمين علح العدل.
 -3محاربة التفرلة العنصرية والمضاء علح االستعمار في جميه صورل وأشكال .
 -4السعي من أجل تحرير األماكن الممدسة في فلس ين ،والحفاظ علح سالمتاا ،ودعم الشيعب الفلسي يني
ومساعدت علح تحرير أرض واسترجاع حمول المشروع .
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 #بٌن أهداؾ منظمة التعاون اإلسالمي الداعمة للمضية الفلس ينية.
 -1السعي من أجل تحرير األماكن الممدسة في فلس ين.
 -2والحفاظ علح سالمة األماكن الممدسة فياا.
 -3دعم الشعب الفلس يني ومساعدت علح تحرير أرض واسترجاع حمول .
 #كان لمنظمة التعاون اإلسالمي ينجازات عدة في المجاالت المختلفـة انسـجمت مه األهـداؾ التي أنشـبت
من أجلاـا ،اذكر أبرزها.
 -1ينشاء صندوق التضامن اإلسالمي في عام 1974م.
 -2دعم كفاح الشعوب اإلسالمية في سبيل المحافظة علح استماللاا وحمولاا الو نية.
 -3ينشاء البنن اإلسالمي للتنمية في عام 1975م لتمديم الدعم االلتصادي للدول األعضاء.
 -4تعزيز الحوار بين الحضارات والثمافات واألديان.
 -5ينشاء المنظمة اإلسالمية للتربية والتعليم والثمافة (أسيسكو) في عام 1981م.
 -6اإلساام في حل بع

المشكالت التي تواج المسلمين في العالم.

 #صندوق التضامن اقسالمً :هو صندوق أنشؤت منظمة التعاون اإلسالمي في عام 1974م ،يادؾ يلح
تمديم المساعدات اإلنسيانية فيي المنيا ك المنكوبية جيراء الكيوارث ال بيعيية والحيروب ،مثيل بنياء وحيدات
سكنية لضحايا الزالزل في جزيرة سوم رة األندونيسية.
 #فسر ينشاء صندوق التضامن اإلسالمي في عام 1974م (سؤال وزاري).
 #أعـط أمثية إلنجازات صندوق التضامن اإلسالمي التابه لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 -1يادؾ يلح تمديم المساعدات اإلنسانية في المنا ك المنكوبة جراء الكوارث ال بيعية والحروب.
 -2بناء وحدات سكنية لضحايا الزالزل في جزيرة سوم رة األندونيسية.
 -3مساعدة االجبين في البوسنة والارسن والصومال.
 -4تمديم المعونات المادية للجاليات اإلسالمية في شتح أنحاء العالم.
 #أعـط مثال لدور منظمة التعاون اإلسالمي في دعم كفاح الشعوب اإلسالمية.
أناا ولفت يلح جانب الشعب الفلسي يني فيي نضيال ضيد االحيتالل الصيايوني ،فؤنشيؤت (صيندوق الميدس)
بادؾ جمه األموال لدعم كفاح أهل المدس والمنا ك المحتلة.
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 #فسر ينشاء "صندوق المدس" من لبل منظمة التعاون اإلسالمي (سؤال وزاري).
 -1بادؾ جمه األموال لدعم كفاح أهل المدس والمنا ك الممدسة المحتلة.
 -2المحافظة علح األماكن الممدسة اإلسالمية والمسيحية في فلس ين وترميماا.
 -3ومماومة سياسة التاويد التي تتبعاما سل ات االحتالل في مدينة المدس.
 -4المحافظة علح ال ابه العربي واإلسالمي لمدينة المدس.
 #فسر ينشاء البنن اإلسالمي للتنمية في عام 1975م (سؤال وزاري).
 -1بادؾ تمديم الدعم االلتصادي للدول األعضاء عن ريك المرو

.

 -2إللامة المشاريه التنموية في الدول األعضاء.
 -3وتحسين أحوال المجتمعات اإلسالمية في الدول األعضاء.
 #كٌف تسام منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز الحوار بين الحضارات والثمافات واألديان.
 -1عن ريك عمد الملتميات اإللليمية والدولية.

 -2ويصدار المإلفات العلمية.

 #األسٌسكو (سؤال وزاري) :هي المنظمة اإلسيالمية للتربيية والتعلييم والثمافية أنشيؤت فيي عيام 1981م،
وممرها الربا في المملكة المؽربية ،وهيي تنعنيح بشيإون التربيية والتعلييم والثمافية ويسيتراتيجيات ت بيمايا
وتنفياها.
 #أذكر أهم المشاريه التي نفاتاا المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثمافة (أسيسكو) (سؤال وزاري).
 #بٌن أهم مشاريه المنظمة اإلسالمية للتربية والتعليم والثمافة (أسيسكو).
 -1ينشاء المراكز الثمافية والجامعات اإلسالمية لنشر المعرفة والثمافة اإلسالمية.
 -2االهتمام باللؽة العربية ونشرها ويدراجاا كمادة ربيسة في برامج التعليم.
 -3ينشاء مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية (أرسيكا) في عام 1980م.
 -4تفعيل الدراسات اإلسالمية عن ريك مجمه الفم اإلسالمي في مدينة جدة في السعودية.
 #فسر ينشاء المراكز الثمافية والجامعات اإلسالمية.
لنشر المعرفة والثمافة اإلسالمية.
 #أعـط أمثية لمراكز ثمافية وجامعات يسالمية أنشؤتاا منظمة أسيسكو.
 -1أنشبت الجامعة اإلسالمية في النيجر عام 1986م.
 -2الجامعة اإلسالمية في أوؼندا في عام 1988م.
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 #أعـط أدله علح اهتمام منظمة أسيسكو باللؽة العربية.
 -1يدراج اللؽة العربية كمادة ربيسة في برامج التعليم.
 -2كتابة ( )17لؽة افريمية بالحرؾ العربي.
 -3أنشبت مدارس لتعليم اللؽة العربية في منا ك مختلفة مثل السودان وباكستان.
 #فسر ينشاء مركز األبحاث للتاريخ والفن والحضارة اإلسالمية (أرسيكا) عام 1980م.
بادؾ حماية التراث اإلسالمي والمعالم التاريخية اإلسالمية والتراث الفكري والتاريخي.
 #أرساٌكا  :هيو مركيز ألبحيياث التياريخ والفنيون والحضييارة اإلسيالمية ،أنشيؤ فييي مدينية اسيتنبول التركييية،
بادؾ حماية التراث اإلسالمي والمعالم التاريخية اإلسالمية والتراث الفكري والتاريخي.
 #اذكر أبرز انجازات مركز األبحاث للتاريخ والفن والحضارة اإلسالمية (أرسيكا).
 -1ينشاء مكتبة تحتوي كتبا ً ومخ و ات وخراب يسالمية نادرة.
 -2نشر كتب وأبحاث ونشرات يعالمية حول التراث والمعالم اإلسالمية.
 -3ترجمة المرآن الكريم لمختلؾ اللؽات.
 #أعـط مثال إلحدى المشكالت التي تواج المسلمين في العالم ساهمت منظمة التعاون اإلسالمي في حلاا.
مثل مشكلة المسلمين في الفلبين ،حيث است اعت منظمة التعاون اإلسيالمي أن توافيك بيين حكومية الفلبيين
وجباة تحرير مورو الو نية ،والن لمنح الحكم الااتي إللليم مسلمي جنيوب الفلبيين ،حييث ولعيت معاهيدة
سالم بين ال رفين في عام 1996م.
 #بيالرؼم ميين أن منظميية التعيياون اإلسييالمي حممييت كثيييرا ً ميين اإلنجييازات فييي الميييادين المختلفيية ،يال أناييا
أخفمت في الميدان السياسي ،اذكر إحداها.
الممارسات اإلسرابيلية اتجال الشعب الفلس يني والممدسات اإلسالمية والمسيحية في فلس ين.
 #فسر يخفاق منظمة المإتمر اإلسالمي في الناحية السياسية.
نظرا ً الفتمار المنظمة لمبدأ اإللزام في لراراتاا.
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منظمات المارتٌن األمرٌكٌتٌن
 #متى بدأت محاولة ينشاء تكتل يضم دول أمريكا الشمالية والجنوبية.
في النصؾ األول من المرن التاسه عشر.
 #منظمااة الاادول األمرٌكٌااة  :منظميية يلليمييية تضييم دول أمريكييا الشييمالية والجنوبييية ،تؤسسييت فييي مييإتمر
بوجوتا (عاصمة كولومبيا) عام 1948م ،بايدؾ دعيم التعياون السياسيي وااللتصيادي اإللليميي بيين اليدول
األعضاء ،ونشر الديممرا ية وترسيخاا ،والدفاع عن مبادئ حموق اإلنسان.
 #فسر ينشاء منظمة الدول األمريكية (سؤال وزاري).
 #بٌن أهداؾ منظمة الدول األمريكية.
 -2ونشر الديممرا ية وترسيخاا.

 -1للدفاع عن مبادئ حموق اإلنسان.

 -3ولدعم التعاون السياسي وااللتصادي اإللليمي بين الدول األعضاء.
 #بماذا تتميز لارة أمريكا الجنوبية.
بؤناا خلي من أجناس عدة باإلضافة لسكاناا األصليين من الانود الحمر حيث يسكناا عناصر من أصول
أوروبية وأفريمية وآسيوية.
 #سـم االتفاليات التي اعتمدتاا منظمة الدول األمريكية في عام 2013م.
 -1حماية األلليات في األمركيتين بما فيام النازحون.
 -2ومكافحة التمييز العنصري بين شعوب المارتين.
 #بٌن أبرز المشكالت التي عانت مناا دول أمريكا الجنوبية في أواخر المرن الماضي.
مشكلة المديونية العالمية.
 #جماعااة دول األناادٌز (سااؤال وزاري) :هييو تجمييه التصييادي أنشييا فييي عييام 1969م بييين دول بوليفيييا
وكولومبيا واإلكوادور وبيرو وفنزويال ،بادؾ تنسييك السياسيات االلتصيادية ،ويلامية من مية تجاريية حيرة
خاصة بدول األنديز.
 #سـم أربعا ً من دول " جماعة دول األنديز " (سؤال وزاري).
 -1بوليفيا.

 -2وكولومبيا.
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 #بٌن أهداؾ جماعة دول األنديز.
 -1تنسيك السياسات االلتصادية بين الدول األعضاء.
 -2ويلامة من مة تجارية حرة خاصة بدول األنديز.
 #اتحاد مٌركوسور (سؤال وزاري) :هو اسم للتجمه االلتصادي ليدول أمريكيا الجنوبيية الياي أ ليك عليي
(السيييوق المشيييتركة الجنوبيييية) تؤسيييس فيييي عيييام 1991م ،يضيييم األرجنتيييين والبرازييييل واألوروؼيييواي
وباراؼواي.
 #سـم الدول األعضاء في "اتحاد ميركوسور".
 -1األرجنتين.

 -2والبرازيل.

 -3واألوروؼواي.

 -4وباراؼواي.

 #اتحاد دول أمرٌكا الجنوبٌة  :نشؤ نتيجة انتمادات واسعة لسياسة صندوق النمد الدولي التيي أدت يليح لييام
منظمات التصادية لوية كاتحاد دول األنديز واتحاد ميركوسيور اللياين انيدمجا فيي كييان دوليي باسيم اتحياد
دول أمريكا الجنوبية ،والاي وله ميثال في عام 2008م في العاصمة البرازيلية (برازيليا) نمشيكلين بيالن
ثالث أكبر كتلة التصادية في العالم.
 " #تعد منظمة اتحاد دول أمريكا الجنوبية يحدى التكتالت االلتصيادية فيي العيالم " ،حاـدد أهاداف منظماة
اتحاد دول أمرٌكا الجنوبٌة (سؤال وزاري).
 #بٌن أهداؾ اتحاد دول أمريكا الجنوبية.
 -1زيادة التعاون والتكامل اإللليميين بين دول أمريكا الجنوبية.
 -2فتح الحدود للتنمل الحر والتنمية االلتصادية ،ويلؽاء التعرفة الجمركية بين دول أمريكا الجنوبية.
 -3تعزيز العاللات ،واتباع سياسة الدفاع المشترن.
 #نجحت دول أمريكا الجنوبية في يلامة عاللات يلليمية ودولية واسعة بعيدا ً عن سياسية التبعيية للوالييات
المتحدة األمريكية.
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 #لارن بين منظمة الدول األمريكية واتحاد أمريكا الجنوبية من حيث.
منظمة الدول األمريكية
أسباب النشؤة

تسييعح لتييؤمين دفيياع ااتييي جميياعي وتعيياون
يلليمي وتسوية سلمية للخالفات

اتحاد أمريكا الجنوبية
بسييييبب معانيييياة دول أمريكييييا الجنوبييييية ميييين
مشييكلة المديونييية العالمييية فييي أواخيير المييرن
الماضي

 -1دعييييم التعيييياون السياسييييي وااللتصييييادي  -1زيييادة التعيياون والتكامييل اإللليميييين بييين

األهداؾ

اإللليمي بين الدول األعضاء.

دول أمريكا الجنوبية.

 -2ونشر وترسيخ الديممرا ية.

 -2فيييييتح الحيييييدود للتنميييييل الحييييير والتنميييييية

 -3والدفاع عن مبادئ حموق اإلنسان.

االلتصييادية ،ويلؽيياء التعرفيية الجمركييية بييين
دول أمريكا الجنوبية.
 -3تعزيييز العاللييات ،واتبيياع سياسيية الييدفاع
المشترن.

 #فسر يتمته اتحاد دول أمريكا الجنوبية بعاللات مميزة بالدول العربية.
 -1بفضل وجود جاليات عربية كبيرة في المارة األمريكية الجنوبية تصل يلح نحو ( )20مليون نسمة ميا
عزز ت وير العاللات بين الجانبين.
 -2تولت شخصيات من أصول عربية مناصب رفيعة في المارة األمريكية الجنوبيية ،مينام كيارلوس مينعم
الاي تولح رباسة األرجنتين في المدة بين عام (1999 - 1989م).
 #تولت شخصيات من أصول عربية مناصب رفيعة في المارة األمريكية الجنوبية ،اذكر أبرزهم.
كارلوس منعم الاي تولح رباسة األرجنتين في المدة بين عام 1999-1989م.
 #وضح بيعة العاللات العربية مه دول أمريكا الجنوبية.
في ي ار التعاون العربي مه دول أمريكا الجنوبية عمدت في البيرو عام 2011م الممية العربيية األمريكيية
بادؾ تنمية العاللات االلتصادية العربية مه دول أمريكا الجنوبيية ،وتنسييك المواليؾ فيي المحافيل الدوليية
لتشييجيه دول المييارة بيياإلعتراؾ بالدول ية الفلس ي ينية ،ومسيياندة دوليية اإلمييارات العربييية المتحييدة فييي لضييية
الجزر العربية الثالث ( نب الكبرى و نب الصؽرى وأبو موسح) المتنازع علياا مه ييران.
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 #فسر عمد الممة العربية األمريكية في البيرو عام 2011م.
 -1بادؾ تنمية العاللات االلتصادية العربية مه دول أمريكا الجنوبية.
 -2وتنسيك الموالؾ في المحافل الدولية لتشجيه دول المارة باإلعتراؾ بالدولة الفلس ينية.
 -3ومسيياندة دوليية اإلمييارات العربييية المتحييدة فييي لضييية الجييزر العربييية الييثالث ( نييب الكبييرى و نييب
الصؽرى وأبو موسح) المتنازع علياا مه ييران.
 #أذكر خمسة من لرارات مإتمر الريا

عمد فيي عيام 2015م بيين دول أمريكيا الجنوبيية واليدول
الاي ن

العربية (سؤال وزاري).
عمد في الريا
 #حـدد نتابج مإتمر بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية الاي ن

عام 2015م.

 -1تؤكيييد زيييادة التعيياون المييابم بييين اإللليمييين لت ييوير شييراكة يسييتراتيجية لابميية علييح المصييالح المشييتركة
واالحترام المتبادل.
 -2اإليمييان بحييك الشييعوب بييالعيش فييي عييالم مسييتمر ومزدهيير خييال ميين أخ ييار اإلرهيياب وأسييلحة الييدمار
الشامل.
 -3السعي لتحميك السالم العادل والشامل للمضية الفلس ينية وفما ً لمرارات الشرعية الدولية.
 -4تؤكيد ضرورة التوصل يلح حل سلمي لألزمة السورية.
 -5ييجاد حل لألزمة اليمنية عبر ت بيك لرارات مجلس األمن.
 -6دعم الحوار السياسي في ليبيا تحت رعاية األمم المتحدة.
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االتحاد األوروبً
 #شادت المدة التي تلت الحرب العالمية الثانية توج دول العالم نحو التكتل االلتصيادي والسياسيي ،حييث
اتجات دول المادة األوروبية يلح ييجياد وحيدة أوروبيية للوليوؾ فيي وجي األزميات االلتصيادية األوروبيية
والعالمية.
صلب في عام 1950م.
 #فسر ينشاء الجماعة األوروبية للفحم وال ن
 #فسر بنيت فكرة االتحاد األوروبي علح أساس التصادي.
 -1بسبب توج الدول األوروبية نحو التكتل االلتصادي والسياسي بعد الحرب العالمية الثانية.
 -2للولوؾ في وج األزمات االلتصادية األوروبية.
 -3والتعاون فيما بيناا لحل مشاكل التنمية.
 -4ورفه المستوى المعيشي في أوروبا.
 #فسر اتجات الدول األوروبية بعيد الحيرب العالميية الثانيية يليح ييجياد تكتيل التصيادي سياسيي فيميا بينايا
(سؤال وزاري).
 -1لمواجاة األزمات التي ألمت باا.

 -2والتعاون فيما بيناا لحل مشكالت التنمية.

 -3ورفه المستوى المعيشي في أوروبا.
صلب األوروبية عام 1950م.
 #اذكر الدول المإسسة لجماعة الفحم وال ن
 -1فرنسا.

 -2ألمانيا.

 -3هولندا.

 -4بلجيكا.

 -5لوكسمبورغ.

 -6يي اليا.

 #بٌن مراحل ت ور ونشؤة االتحاد األوروبي.
صلب في عام 1950م ،وضمت ( )6دول أوروبية.
 -1ينشاء الجماعة األوروبية للفحم وال ن
 -2في عام 1975م ولعت اتفالية "روما" وكان من أهم بنودها ينشاء االتحاد االلتصيادي األوروبيي الياي
صلب ،وزاد عدد الدول األعضاء يلح ( )28دولة في عام 2010م.
حل محل الجماعة األوروبية للفحم وال ن
 -3تعد اتفالية ماستريخت في هولندا في عام  1992أو معاهدة االتحاد األوروبيي نم ية تحيول فيي تياريخ
االتحيياد األوروبييي بسييبب مييا دعييت يلي ي ميين وحييدة سياسييية وأمنييية ودفاعييية ونمدييية يلييح جانييب الوحييدة
االلتصادية التي لامت علياا المجموعة االلتصادية األوروبية ،وتناولاا لمجياالت التعلييم والشيباب والثمافية
والصحة العامة.
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 #اتفالٌة "روما" عاام 7591م (ساؤال وزاري) :هيي االتفاليية التيي كيان مين أهيم بنودهيا ينشياء االتحياد
االلتصادي األوروبي الاي حل محل الجماعة األوروبية للصلب والفحم.
 #معاهدة االتحاد األوروبً :أو اتفالية ماستريخت التي ولعت في هولندا عيام  ،1992وتعيد نم ية تحيول
في تاريخ االتحاد األوروبي بسبب ما دعت يلي من وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونمدية يلح جانب الوحدة
االلتصادية التي لامت علياا المجموعة االلتصادية األوروبية.
 #فسر تعد اتفاليية ماسيتريخت (معاهيدة االتحياد األوروبيي) عيام 1992م نم ية تحيول فيي تياريخ االتحياد
األوروبي (سؤال وزاري).
 #بٌن أهمية اتفالية ماستريخت في عام 1992م.
 -1دعوتاا يلح وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونمدية.
 -2يلح جانب الوحدة االلتصادية التي لامت علياا المجموعة االلتصيادية األوروبيية /أو /تناولايا لمجياالت
التعليم والشباب والثمافة والصحة العامة.
 #حـدد تواريخ انضمام الدول لالتحاد األوروبي.
الدول المإسسة لالتحاد األوروبي عام 1957م

فرنسا ،وألمانيا ،وهولنيدا ،وبلجيكيا ،ولوكسيمبورغ،
ويي اليا.

الدول التي انضمت لالتحاد األوروبي عام 1973م

المملكة المتحدة (بري انيا) ،الدنمارن.

دولة انضمت لالتحاد األوروبي عام 1981م

اليونان.

الدول التي انضمت لالتحاد األوروبي عام 1986م

اسبانيا ،والبرتؽال.

الدول التي انضمت لالتحاد األوروبي عام 1995م

النمسا ،والسويد ،وفنلندا.
يسييييتونيا ،والتفيييييا ،وليتوانيييييا ،وبولنييييدا ،والتشييييين،
وسلوفاكيا ،وهنؽاريا ،وسلوفينيا.

الدول التي انضمت لالتحاد األوروبي عام 2007م

رومانيا ،وبلؽاريا.

دولة انضمت لالتحاد األوروبي عام 2013م

كرواتيا.

الدول التي انضمت لالتحاد األوروبي عام 2004م

 " #يمييوم االتحيياد األوروبييي بييدور ماييم علييح الصييعيدين :السياسييي وااللتصييادي ،ويييتم اليين عيين ريييك
مجموعة من المإسسات " ،عدد مؤسسات االتحاد األوروبً (سؤال وزاري).
 -1مجلس االتحاد األوروبي.

 -2المفوضية األوروبية.

 -3البرلمان األوروبي.

 -4محكمة العدل األوروبية.
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 #المفوضاٌة األوروبٌااة :هييو أحييد مإسسييات االتحيياد األوروبيي وهييي اليياراع التنفييياي لالتحيياد األوروبييي
والمفوضية مسإولة عن التراح الموانين والتشريعات وت بيك المرارات والمعاهدات الصادرة عن االتحاد،
فضالً عن اإلدارة اليومية لشإون االتحاد.
 #اتخا االتحاد األوروبي من العاصمة البلجيكيية (بروكسيل) مميرا ً لألمانية العامية والمفوضيية األوروبيية،
ومدينة (ستراسبورغ) الفرنسية ممرا ً للبرلمان األوروبي.
 #تمتلن دول االتحاد األوروبي ممومات أسامت في دعم االتحاد األوروبي وينجاح  ،أذكرها.
 #حـدد عوامل نجاح االتحاد األوروبي.
 -1الموارد البشرية.

 -2والثروات االلتصادية.

 -3والمدرات العسكرية.

 -4والمدرات التكنولوجية.

 #فسر أصبح االتحاد األوروبي لوة التصادية وسياسية مامة في النظام العالمي الجديد.
 -1ألن حول االتحاد المارة األوروبية يلح أكبر سوق موحد في العالم.
 -2أصبحت دول االتحاد تنتج مجتمعة أكثر مين أي دولية أخيرى فيي العيالم مين السييارات والميواد ال بيية
واألدوات المصنعة والسله الاندسية.
 -3أصبح االتحاد يمتلن أكبر دخل لومي في العالم.
 -4يعد أكبر سوق عالمية في مجال اإلنفاق علح البحث العلمي وت ويرل.
 " #تمتليين دول االتحيياد األوروبييي ممومييات أسييامت فييي دعييم االتحيياد ،ومكنت ي ميين تحميييك العديييد ميين
اإلنجازات " ،بٌن خمسة من اقنجازات التً حممها االتحاد األوروبً (سؤال وزاري).
 -1ازدياد االنتاج للدولة األوروبية المجتمعة (االتحاد) بحييث أصيبح أكبير سيوق موحيدة فيي العيالم إلنتياج
السيارات والمواد ال بية ،وأصبح االتحاد يمتلن أكبر دخل لومي فيي العيالم ،ويعيد أكبير سيوق عالميية فيي
مجال اإلنفاق علح البحث العلمي وت ويرل.
 -2العملة األوروبية الموحدة (اليورو).
 -3ينشاء لوة عسكرية في عام 2003م مامتاا التدخل في االزمات الدولية واإللليمية.
 -4والميام بعمليات حفظ السالم ومامات ينسانية أخرى.
 -5ينشياء صييندوق التنمييية األوروبييي باييدؾ تمييديم مسياعدات لييبع

الييدول النامييية التييي ترب اييا باالتحيياد

مصالح سياسية وتجارية.
 -6كان لاا الدور األكبر في المفاوضات من أجل التمليل من انبعاث الؽازات والتلوث ،وحيث اليدول عليح
توليه البروتكوالت الخاصة بالتصدي لظاهرة التؽير المناخي.
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 #الٌورو :هي عملة أوروبية موحدة ،وتعد من أهم ينجازات االتحاد األوروبي ومين عناصير لوتايا ،وبيدأ
التعامل رسميا باا في عام 2002م.
 #فسر ينشاء لوة عسكرية تابعة لالتحاد األوروبي.
 #بٌن ماام الموة العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي.
 -1التدخل في االزمات الدولية واإللليمية.

 -2والميام بعمليات حفظ السالم ومامات ينسانية.

 #أعـط أمثية لمنا ك شاركت فياا الموات العسكرية لالتحاد في حفظ السالم.
 -3ل اع ؼزة.

 -1جنوب لبنان 2006م.

 -2الكونؽو.

 -4البوسنة والارسن.

 -5مكافحة المرصنة في الصومال عام 2008م.

 #صندوق التنمٌة األوروبً (سؤال وزاري) :هو صندوق يادؾ يلح تمديم مساعدات لبع
التي ترب اا باالتحاد مصالح سياسية وتجارية مثل بع

الدول النامية

دول افريميا والمحي الاادي والبحر الكاريبي.

 #بٌن دور االتحاد األوروبي في التصدي لظاهرة التؽير المناخي.
 -1كان ل دور كبير في المفاوضات من أجل التمليل من انبعاث الؽازات.
 -2حث الدول علح توليه البروتكوالت الخاصة بالتصدي لاال الظاهرة العالمية.
 #ل ه االتحاد األوروبيي شيو ا ً ماميا ً فيي تحمييك أهدافي  ،وتحمييك التعياون بيين اليدول األعضياء ،يال أني
يواج بع

التحديات ،اذكرها.

 #ما التحدٌات التي تواج االتحاد األوروبي؟ (سؤال وزاري).
 -1العاللة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية.
 -2الخالفات بين الدول األعضاء في المضايا التي تواج االتحاد.
 -3اختالؾ الثمافات في أوروبا.
 -4مشكلة انخفا

معدل النمو السكاني.

 #من أهم التحديات التي تواج االتحاد األوروبي عاللت بالواليات المتحدة األمريكية ،وضح ذلن.
ترى بع

دول أوروبا مثل فرنسا وألمانيا أن التحالؾ الاي كان يجمعاا بالواليات المتحدة األمريكية عين

ريك حلؾ الناتو فمد كثيرا ً من وظابف بعد زوال االتحاد السوفييتي.
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 #فسر حدة التوتر في العاللات بين دول أوروبا والواليات المتحدة األمريكية.
 -1بسبب يلامة السوق األوروبية المشتركة.
 -3دعوة بعي

 -2يصدار عملة أوروبية موحدة.

اليدول فيي االتحياد إلنشياء ليوة دفياع أوروبيية تيدافه عين دول االتحياد خيارج ي يار حليؾ

الناتو.
 #حـدد المضايا الخالفية بين الدول األعضاء لالتحاد األوروبي.
 -1لضيية توسيعة االتحيياد و بيعتي  ،فؤلمانيييا ترييد توسييعة االتحياد وتحويلي يليح فدرالييية بعيد انضييمام دول
أوروبا الشرلية ،ليصبح كاالتحاد الفدرالي األمريكي ،وأيدتاا فرنسا في هال الفكرة.
 -2كانت بري انيا متحفظة من هاا االندماج ،ومترددة في ت بيك استعمال اليورو بوصفاا عملة مشيتركة،
ما دفعاا يلح االنسحاب.
 -3الاجرة ؼير الشرعية عبر البحر المتوس .
 -4مديونية بع

الدول األعضاء مثل اليونان.

 #عبر السياسي االلتصادي الفرنسي جان مونيي صياحب فكيرة االنيدماج األوروبيي بمولي  :ليو اتيحيت ليي
فرصة بناء أوروبا من جديد ،لكنت لد ركزت علح الثمافة ،وليس علح التصاد.
 #فسر معارضة دول االتحاد األوروبي انضمام تركيا لالتحاد األوروبي.
بسبب اختالؾ الثمافات بين تركيا ودول االتحاد األوروبي.
 #يعد انخفا

معدالت النمو السكاني في المارة األوروبية مين التحيديات التيي تواجي االتحياد األوروبيي،

وضح ذلن.
 #فسر انخفا

معدل النمو السكاني في دول االتحاد األوروبي (سؤال وزاري).

 -1بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة.
 -2وانخفا

نسبة العناصر الشابة في المارة األوروبية.
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االتحاد األفرٌمً
 #مر االتحاد االفريمي منا تؤسيس بمرحلتين ،أذكرهما.
 -1المرحليية األولييح منييا التؤسيييس فييي عييام 1963م وحتييح عييام 2002م ،وكييان يسييمح "منظميية الوحييدة
االفريمية".
 -2المرحلة الثانية تبدأ من عام 2002م حتح ولتنا الحاضر ،حيث تمرر تؽيير اسم المنظمية يليح "االتحياد
االفريمي".
 #بٌن مراحل نشؤة وت ور االتحاد االفريمي.
 -1نادى زعماء المادة االفريمية في أثناء انعماد الممة االفريمية ( )53في الجزابر في عام 1999م بت وير
منظمة الوحدة االفريمية من أجل وحدة حميمية للمارة االفريمية.
عمدت لمة افريميا في (لوساكا) عاصمة زامبيا ،وأعلن عين ينشياء االتحياد االفريميي،
 -2في عام 2001م ن
ولد انضمت دولة جنوب السودان بعد انفصالاا عن السودان في العام 2011م.
 #فسر استبدال اسم منظمة الوحدة االفريمية باالتحاد االفريمي.
من أجل وحدة حميمية للمارة االفريمية.
 #سـم دول افريمية ؼير عضو في االتحاد االفريمي.
 -1ؼينيا.

 -2مدؼشمر.

 -3يريتريا.

 -4جماورية افريميا الوس ح.

 #أذكر أربعة من أهداؾ االتحاد االفريمي (سؤال وزاري).
 #لام االتحاد االفريمي علح مجموعة من المبادئ ،اذكرها.
 -1تعزيز المبادئ والمإسسات الديممرا ية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.
 -2زيييادة تنمييية المييارة عيين ريييك تعزيييز البحييث العلمييي فييي المجيياالت جميعاييا ،وخاصيية مجييال العلييم
والتكنولوجيا.
 -3تايبيية الظييروؾ الالزميية التييي تمكيين المييارة ميين أخييا مكانتاييا الدولييية فييي االلتصيياد العييالمي والسياسيية
الدولية.
 -4العمل مه الشركاء الدوليين اوي الصلة للمضاء علح األوببة ،والولاية مناا ،وتحسيين المجيال الصيحي
في المارة.
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 " #سعح االتحاد االفريمي يلح زيادة التضامن بين الدول األعضاء ،وتنمية عاللاتام في المجاالت كلاا "،
بٌن أبرز اقنجازات التً حممها االتحاد االفرٌمً (سؤال وزاري).
 -1تحميك بع

دول افريمييا تميدما ً ملحوظيا ً فيي مجيال ت بييك الديممرا يية والحفياظ عليايا ،وعليح سييادة

الدولة.
 -2اإلسيياام فييي حفييظ السييالم فييي المييارة االفريمييية ،ويرسييال لييوات لحفييظ السييالم فييي منييا ك النييزاع مثييل
الصومال وجنوب السودان.
 -3مكافحة األمرا

اإليدز (فمدان المناعة ال نمكتسبة).

واألوببة في المارة ،وخاصة مر

 -4ينشيياء منظميية الشييراكة الجديييدة للتنمييية فييي افريميييا (النيبيياد) فييي عييام 2001م ،باييدؾ تحميييك تنمييية
التصادية شاملة فيايا ،وسيد الفجيوة بينايا وبيين العيالم المتميدم عين رييك الشيراكة ميه منظميات التصيادية
عالمية.
 -5دعم االتحاد االفريمي للشعب الفلس يني لنيل حمول وم البية الكييان الصيايوني بوليؾ أعميال العنيؾ،
وولؾ بناء جدار الفصل العنصري.
 -6تشجيه العلم والتكنولوجيا بإنشاء جيابزة االتحياد االفريميي للعلمياء الشيباب ،وينشياء صيندوق االسيتثمار
والتنمية.
 #أعـط أدلة علح ت بيك الديممرا ية في المارة االفريمية.
 -1أجبرت مواثيك االتحاد لادة االنمالب في ؼينيا عام 2008م علح العودة يلح الدستور فياا.
 -2كما وأجبرت المواثيك لادة االنمالب في نيجيريا عام 2010م علح العودة يلح الدستور فياا.
 #أعـط أمثية لمنا ك نزاع أرسل يلياا لوات حفظ السالم.
 -1الصومال.

 -2جنوب السودان.

 #حـدد أسباب ينشاء مشروع (النيباد) التابعة لالتحاد االفريمي.
 -1بادؾ تحميك تنمية التصادية شاملة في االتحاد االفريمي.
 -2وسد الفجوة بين االتحاد االفريمي وبين العالم المتمدم من خالل الشراكة مه منظمات التصادية عالمية.
 #وضح شكل الدعم الاي لدم االتحاد االفريمي للشعب الفلس يني حتح ينال حمول .
 -1م البة الكيان الصايوني بولؾ أعمال العنؾ.
 -2وولؾ بناء جدار الفصل العنصري.
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 #حـدد أسباب ينشاء جابزة االتحاد االفريمي للعلماء الشباب التابعة لالتحاد االفريمي.
 #حـدد أسباب ينشاء صندوق االستثمار والتنمية التابعة لالتحاد االفريمي.
بادؾ منه هجرة العمول خارج المارة أو التخفيؾ مناا.
 #وضح التحديات التي تواج االتحاد اإلفريمي (سؤال وزاري).
 -1عدم االستمرار السياسي.
 -2تعدد الصراعات والحروب في المارة االفريمية.
 -3ضعؾ توفير الدعم الالزم للتنمية في دول المارة.
 -4ضخامة حجم المديونية الخارجية لبع
 -5انتشار األوببة واألمرا

الدول األعضاء.

والفمر.

 -6التزايد المستمر في أعداد الالجبين.
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األسـئية الموضوعٌـة ليوحـدة الرابعة
 #هيبييات تضييم مجموعيية ميين الييدول تسييعح يلييح تحميييك أؼييرا

ومصييالح مشييتركة وتتمتييه هييال الايبييات

بالشخصية المانونية والااتية المتميزة عن الدول األعضاء فياا والن في المجال الدولي ،هاا تعريؾ:
أ ) المنظمة الدولية.

ب) المنظمة الم رية.

ج) المنظمة اإللليمية.

د ) المنظمة العالمية.

 #المنظمة التي يمتصر العضوية فياا علح دول يلليم نمعين أو من مة جؽرافية وترب اا مصيالح مشيتركة،
هي( :سؤال وزاري)
أ ) الدولية.

ب) عالمية.

ج) يلليمية.

د ) سياسية.

 #تعد منظمة األمم المتحدة مثالً علح:
أ ) المنظمة الدولية.

ب) المنظمة الم رية.

ج) المنظمة اإللليمية.

د ) المنظمة العالمية.

 #المنظمة الدولية التي تؤسسيت بعيد انتاياء الحيرب العالميية األوليح عيام 1919م وتنعنيح بحيل المشيكالت
والنزاعات الدولية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) منظمة األمم المتحدة.

ب) منظمة االتحاد االفريمي.

عصبة األمم.
ج) ن

د ) منظمة التعاون اإلسالمي.

 #أول محاولة عمليية لتجسييد فكيرة األمين الجمياعي عين رييك تنظييم مإسسيي دابيم يينظم العالليات بيين
الدول ،هو:
أ ) الحكومة العالمية.

ب) األمم المتحدة.

عصبة األمم.
ج) ن

د ) الوحدة العالمية.

 #عمد مإتمر الصلح عام  1919في مدينة:
أ ) لندن.

ب) باريس.

ج) واشن ن.

د ) برلين.

عصبة األمم:
 #من أسباب فشل ن
أ ) انسحاب بري انيا وفرنسا مناا.

ب) تحرر الدول المستعمرة من االستعمار.

ج) ولوع الحرب العالمية األولح.

د ) عدم انضمام الواليات المتحدة األمريكية يلياا.

عصبة األمم في عام:
 #حلت ن
أ ) 1939م.

ب) 1941م.
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 #منظمة دولية ظارت بعد انتااء الحرب العالمية الثانية في ميإتمر سيان فرانسيسيكو عيام 1945م تنعنيح
بحفظ السالم واألمن الدوليين وتدعيم التعاون الدولي والعاللات بيين اليدول فيي مختليؾ المجياالت وتعزييز
حموق اإلنسان ،هاا تعريؾ:
أ ) الحكومة العالمية.

ب) األمم المتحدة.

د ) الوحدة العالمية.

عصبة األمم.
ج) ن

 #يحدى الدول التالية لٌست من مإسسي منظمة األمم المتحدة:
أ ) االتحاد السوفييتي.

ب) بري انيا.

ج) الواليات المتحدة األمريكية.

د ) فرنسا.

 #المإتمر الاي اتفك في علح ميثاق منظمة األمم المتحدة عام 1945م ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) روما.

ب) سان فرانسيسكو.

ج) باريس.

د ) برلين.

 #عدد الدول التي انضمت يلح منظمة األمم المتحدة في مإتمر سان فرانسيسكو عام 1945م ،هو:
أ )  49دولة.

ب)  50دولة.

ج)  51دولة.

د )  52دولة.

 #عدد الدول العربية التي انضمت يلح منظمية األميم المتحيدة فيي ميإتمر سيان فرانسيسيكو عيام 1945م،
هو:
أ )  8دول.

ب)  7دول.

ج)  6دول.

د )  5دول.

 #من الدول العربية التي ولعت علح الميثاق التؤسيسي لمنظمة األمم المتحيدة عيام 1945م ،هيي( :ساؤال
وزاري)
أ ) العراق.

ب) الجزابر.

ج) ليبيا.

د ) السودان.

 #اليدول العربييية التييي ولعييت علييح الميثيياق التؤسيسيي لمنظميية األمييم المتحييدة عييام 1945م ،هييي( :سااؤال
وزاري)
أ ) األردن.

ب) تونس.

ج) سورية.

د ) موريتانيا.

 #دولة عربية لم تولع علح الميثاق التؤسيسي لمنظمة األمم المتحدة عام 1945م ،هي:
أ ) لبنان.

ب) األردن.

ج) السعودية.

د ) مصر.

 #الدولة التي يمه فياا ممر منظمة األمم المتحدة الدابم ،هي:
أ ) االتحاد السوفييتي.

ب) هولندا.
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 #المدينة التي يمه فياا ممر منظمة األمم المتحدة الدابم ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) سان فرانسيسكو.

ب) نيويورن.

د ) لوس أنجلوس.

ج) واشن ن.

 #عدد اللؽات الرسمية في هيبة األمم المتحدة:
أ )  10لؽات.

ب)  8لؽات.

د )  4لؽات.

ج)  6لؽات.

 #من اللؽات الرسمية في هيبة األمم المتحدة ،اللؽة( :سؤال وزاري)
أ ) التركية.

ب) العربية.

د ) الفارسية.

ج) األلمانية.

 #من أهداؾ منظمة األمم المتحدة:
أ ) تعزيز حموق اإلنسان.

ب) الحد من هيمنة صندوق النمد الدولي.

ج) ينشاء من مة للتجارة الحرة.

د ) محاربة الجريمة وتجارة المخدرات.

 #من التدابير التي اتخاتاا نمنظمة األمم المتحدة لتحميك حفظ السالم واألمن الدوليين:
(الفيتو) للدول األعضاء.

أ ) دعم التعاون الدولي والعاللات بين الدول.

ب) امتالن حك النم

ج) ييجاد تسوية بين األ راؾ المتنازعة.

د ) يلامة مشاريه مشتركة في مختلؾ المجاالت.

 #عدد األجازة الربيسية التابعة ل نمنظمة األمم المتحدة:
أ )  9أجازة.

ب)  7أجازة.

د )  3أجازة.

ج)  5أجازة.

 #هيبة ربيسة لألمم المتحدة وتمثل فياا الدول األعضاء جميعاا علح نحو متسا ،و ولكل دولة صيوت واحيد
وتجتمه مرة واحدة سنويا ً في دورة اعتيادية تستمر لمدة ثالثة أشار ،هاا تعريؾ:
أ ) الجمعية العامة.

ب) مجلس األمن.

د ) األمانة العامة.

ج) محكمة العدل.

 #الجااز الاي ينعد الايبة الربيسة لألمم المتحدة وممرها مدينة نيويورن ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) مجلس األمن.

ب) الجمعية العامة.

د ) األمانة العامة.

ج) محكمة العدل.

 #الدولة التي تمه فياا ممر الجمعية العامة التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،هي:
أ ) االتحاد السوفييتي.

ب) هولندا.

ج) بري انيا.

د ) الواليات المتحدة األمريكية.

 #المدينة التي تمه فياا ممر الجمعية العامة التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،هي:
أ ) سان فرانسيسكو.

ب) نيويورن.
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ج) واشن ن.

د ) لوس أنجلوس.
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 #عدد اجتماع أعضاء الجمعية العامة سنويا في دورة اعتيادية ،هو:
أ )  4مرات.

ب)  3مرات.

د ) مرة واحدة.

ج) مرتان.

 #يجتمه أعضاء الجمعية العامة مرة واحدة سنويا في دورة اعتيادية تعمد في شار:
أ ) أيلول.

ب) آب.

د ) شبا .

ج) تموز.

 #الجااز الاي تنحدد حصص الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة ،هو:
أ ) الجمعية العامة.

ب) مجلس األمن.

ج) محكمة العدل.

د ) األمانة العامة.

 #المضايا والمسابل التي تنالش في الجمعية العامة التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،هو:
أ ) دعم حموق اإلنسان والحريات األساسية.

ب) اعتماد الميزانية العامة لألمم المتحدة.

ج) التوصية بتعيين األمين العام للمنظمة.

د ) تولح األعمال اإلدارية لكل أجازة المنظمة.

 #الجااز الاي ينعد أهم أجازة منظمة األمم المتحدة ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) الجمعية العامة.

ب) محكمة العدل.

ج) مجلس األمن.

د ) األمانة العامة.

 #أهم أجازة منظمة األمم المتحدة ويتكون من خمسة عشر ممعداً ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) مجلس األمن.

ب) األمانة العامة.

ج) الجمعية العامة.

د ) المجلس االلتصادي واالجتماعي.

 #يبلػ عدد مماعد مجلس األمن الدولي التابه لمنظمة األمم المتحدة:
أ )  6مماعد.

ب)  9مماعد.

ج)  12ممعد.

د )  15ممعد.

 #يبلػ عدد مماعد الدول دابمة العضوية في مجلس األمن الدولي( :سؤال وزاري)
أ ) أربعة.

ب) خمسة.

ج) عشرة.

د ) خمسة عشرة.

 #يبلػ عدد مماعد الدول ؼير دابمة العضوية في مجلس األمن الدولي:
أ ) أربعة.

ب) خمسة.

ج) عشرة.

د ) خمسة عشرة.

 #المدة التي تشؽلاا الدول ؼير دابمة العضوية في مجلس األمن الدولي:
أ ) سنتان.

ب) سنة واحدة.

ج)  4سنوات.

 #من الدول الخمس الدابمة العضوية في مجلس األمن الدولي وتتمته بحك النم
أ ) كندا.

ب) ألمانيا.
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ج) يسبانيا.

د )  6أشار.
(الفيتو) ،هي:
د ) الصين.
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 #يحدى الدول التالية ال تتمتع بحك النم
أ ) بري انيا.
 #من األمثلة علح حك النم

(الفيتو) في مجلس األمن الدولي ،هي:

ب) يي اليا.

ج) فرنسا.

د ) روسيا االتحادية.

الاي أصدرل أحد األعضاء الدابمين لمجلس األمن وأثر علح مصدالية األمم

المتحدة:
أ ) حرب فيتنام في عام 1975م.

ب) حرب الشيشان في عام 2000م.

ج) حرب لبنان في عام 2006م.

د ) نزاع كشمير في عام 1999م.

 #الجااز الاي يتخا لرار يالميام بعمليات حربية بمساعدة الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة ،هو:
أ ) الجمعية العامة.

ب) مجلس األمن.

ج) محكمة العدل.

د ) األمانة العامة.

 #المضايا والمسابل التي تنالش في مجلس األمن التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،هو:
أ ) دعم حموق اإلنسان والحريات األساسية.

ب) اعتماد الميزانية العامة لألمم المتحدة.

ج) التوصية بتعيين األمين العام للمنظمة.

د ) تولح األعمال اإلدارية لكل أجازة المنظمة.

 #انضمت المملكة األردنية الااشمية لمنظمة األمم المتحدة في عام:
أ ) 1951م.

ب) .1953

ج) 1955م.

د ) 1957م.

 #من األعوام التي تولت فياا المملكة األردنية الااشمية عضوية مجلس األمن بصفة عضو ؼير دابم:
أ ) 1976م.

ب) 1978م.

ج) 1980م.

د ) 1982م.

 #تولت المملكة األردنية الااشمية رباسة مجلس األمن في:
أ ) شار تشرين األول عام 2013م.

ب) شار كانون الثاني عام .2016

ج) شار كانون الثاني عام 2014م.

د ) شار تشرين األول عام 2015م.

 #يبلػ عدد مماعد المجلس االلتصادي واالجتماعي التابعة لمنظمة األمم المتحدة:
أ )  45ممعد.

ب)  40ممعد.

ج)  50ممعد.

د )  54ممعد.

 #المدة التي يشؽلاا أعضاء المجلس االلتصادي واالجتماعي التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،هو:
أ )  4سنوات.

ب)  3سنوات.
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ج) سنتان.

د ) سنة واحدة.
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 #المضايا والمسابل التي تنالش في المجلس االلتصادي واالجتماعي التابعة لمنظمة األمم المتحدة ،هو:
أ ) دعم حموق اإلنسان والحريات األساسية.

ب) اعتماد الميزانية العامة لألمم المتحدة.

ج) التوصية بتعيين األمين العام للمنظمة.

د ) تولح األعمال اإلدارية لكل أجازة المنظمة.

 #من الوكاالت واللجان التابعة للمجلس االلتصادي واالجتماعي ،هو:
أ ) لجنة شإون الالجبين.

ب) لجنة األمانة العامة.

ج) البنن الدولي.

د ) لجنة السكان والتنمية.

 #الدولة التي تمه فياا ممر محكمة العدل الدولية ،هي:
أ ) الواليات المتحدة األمريكية.

ب) بلجيكا.

د ) بري انيا.

ج) هولندا.

 #المدينة التي تمه فياا ممر محكمة العدل الدولية ،هي:
أ ) الهاي.

ب) باريس.

ج) جنيؾ.

د ) نيويورن.

 #يبلػ عدد لضاة محكمة العدل الدولية:
أ )  5لضال.

ب)  10لضال.

ج)  15لاضي.

د )  20لاضي.

 #الجااز الاي ينتخب من لبل الجمعية العامة ومجلس األمن ،هو:
أ ) المجلس االلتصادي واالجتماعي.

ب) محكمة العدل الدولية.

ج) األمانة العامة.

د ) المفوضية السامية لحموق اإلنسان.

 #المدة التي يمضياا المضال في محكمة العدل الدولية:
أ ) سنة واحدة لابلة للتجديد.

ب)  3سنوات لابلة للتجديد.

ج)  6سنوات لابلة للتجديد.

د )  9سنوات لابلة للتجديد.

 #من شرو لبول محكمة العدل الدولية ألي لضية حل نزاع بين الدول:
أ ) الحكم ناابي ال استبناؾ في .

ب) وجود وكالء أل راؾ النزاع.

ج) حل النزاع بال رق السلمية.

د ) يمكانية عدم اإللتزام بالمرار.

 #تاريخ يصدار محكمة العدل الدوليية لرارهيا المضيابي بشيؤن جيدار الفصيل العصيري الياي ألامي الكييان
الصايوني في فلس ين ،هو:
أ )  9تموز 2004م.

ب)  17أيلول 2012م .ج)  10آب 2006م.
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د )  20شبا 2014م.
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 #لمحكمة العدل الدولية صالحية يبداء الرأي المانوني في المسابل التي تعر

علي وتكون المشورة:

أ ) ناابية ال استبناؾ في .

ب) وجود وكالء أل راؾ النزاع.

ج) حل النزاع بال رق السلمية.

د ) يمكانية عدم اإللتزام بالمرار.

 #الجااز اإلداري والفني الاي يتولح األعميال اإلداريية كلايا بالنسيبة يليح فيروع األميم المتحيدة وأجازتايا
الربيسة والفرعية جميعا ً (باستثناء محكمة العدل الدولية) ،هو:
أ ) الجمعية العامة.

ب) مجلس األمن.

ج) المجلس االلتصادي .د ) األمانة العامة.

 #أعلح موظؾ في األمم المتحدة المسإول عن أداباا والمتحدث باسماا ،هو:
أ ) الممثل العام.

ب) األمين العام.

ج) المندوب السامي.

د ) ربيس المنظمة.

 #أول من تولح منصب األمين العام في األمم المتحدة عام 1946م ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) تريجفلي.

ب) كوفي عنان.

ج) كورت فالدهايم.

د ) ب رس ؼالي.

 #أول من تولح منصب األمين العام لايبة األمم المتحدة ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) كوفي عنان.

ب) كورت فالدهايم.

ج) بان كي مون.

د ) تريجفلي.

 #أول عربي تولح منصب األمين العام لايبة األمم المتحدة ،هو:
أ ) دمحم البرادعي.

ب) ميخابيل يوحنا.

ج) ب رس ؼالي.

د ) دمحم حسنين هيكل.

 #الشخصية العربية التي توليت منصيب األميين العيام لألميم المتحيدة بيين عيامي (1996-1992م) ،هيو:
(سؤال وزاري)
أ ) تريجفلي.

ب) ب رس ؼالي.

ج) ميشيل تامر.

د ) كارلوس منعم.

 #يحدى الخيارات التالية لٌست من أجازة منظمة األمم المتحدة:
أ ) المجلس االلتصادي واالجتماعي.

ب) محكمة العدل الدولية.

ج) الجمعية العامة.

د ) المفوضية السامية لحموق اإلنسان.

 #اختصار منظمة األمم المتحدة لل فولة ،هو:
أ ) UNESCO

ب) .ILO
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ج) UNICEF

د ) WHO
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 #اختصار منظمة األمم المتحدة لل فولة ،هو:
أ ) اليونسكو.

ب) الفاو.

ج) اليونسيؾ.

د ) األونروا.

 #المدينة التي تمه فياا ممر منظمة األمم المتحدة لل فولة ،هي:
أ ) نيويورن.

ب) روما.

ج) جنيؾ.

د ) باريس.

 #المنظمة التي تنعنح بتمديم المساعدة اإلنسانية لأل فال واألماات والحد من انتشار الفمر والمير

 ،هيي:

(سؤال وزاري)
أ ) منظمة الصحة العالمية.

ب) منظمة العمل الدولية.

ج) منظمة األؼاية والزراعة الدولية.

د ) منظمة األمم المتحدة لل فولة.

 #اختصار منظمة العمل الدولية ،هو:
أ ) UNESCO

ب) ILO

ج) UNICEF

د ) WHO

 #المدينة التي اتخات ممرا ً لمنظمة العمل الدولية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) نيويورن.

ب) روما.

ج) جنيؾ.

د ) الهاي.

 #واحدة من اآلتية تعد من أهداؾ منظمة العمل الدولية( :سؤال وزاري)
أ ) الحد من انتشار الفمر.

ب) تحميك العدالة االجتماعية.

ج) تشجيه حرية التعبير.

د ) تمديم المساعدة لأل فال واألماات.

 #اختصار منظمة األؼاية والزراعة الدولية ،هو:
أ ) F.A.O

ب) ILO

ج) HA

د ) WHO

 #اختصار منظمة األؼاية والزراعة الدولية ،هو:
أ ) اليونسكو.

ب) الفاو.

ج) اليونسيؾ.

د ) األونروا.

 #المدينة التي تمه فياا ممر منظمة األؼاية والزراعة الدولية ،هي:
أ ) نيويورن.

ب) روما.
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ج) جنيؾ.

د ) باريس.
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 #المنظمة التي تادؾ يلح تعزيز التعاون الدولي عن ريك تحسين مستويات المعيشة والتؽاية ،هي:
أ ) منظمة الصحة العالمية.

ب) منظمة العمل الدولية.

ج) منظمة األؼاية والزراعة الدولية.

د ) منظمة األمم المتحدة لل فولة.

 #اختصار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة ،هو:
أ ) UNESCO

ب) .ILO

د ) WHO

ج) UNICEF

 #اختصار منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة ،هو:
أ ) اليونسكو.

ب) الفاو.

د ) األونروا.

ج) اليونسيؾ.

 #المدينة التي تمه فياا ممر منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة  ،هي:
أ ) نيويورن.

ب) روما.

ج) جنيؾ.

د ) باريس.

 #المنظميية التييي تنعنييح بالحفيياظ علييح التييراث اإلنسيياني العييالمي ،واحتييرام التنييوع الثمييافي واللؽييوي بييين
الشعوب ،هي:
أ ) المفوضية السامية لحموق اإلنسان.

ب) منظمة الصحة العالمية.

ج) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة.

د ) منظمة األمم المتحدة لل فولة.

 #اختصار منظمة الصحة العالمية ،هو:
أ ) F.A.O

ب) ILO

ج) HA

 #المنظمة التي تادؾ يلح تمديم الخدمات والبرامج الالزمة لمكافحة األمرا

د ) WHO
المعدية والسارية ،هي:

أ ) المفوضية السامية لحموق اإلنسان.

ب) منظمة الصحة العالمية.

ج) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة.

د ) منظمة األمم المتحدة لل فولة.

 #اختصار المفوضية السامية لحموق اإلنسان ،هو:
أ ) F.A.O

ب) ILO

ج) HA

د ) WHO

 #أنشبت المفوضية السامية لحموق اإلنسان في عام:
أ ) 1990م.

ب) 1991م.
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ج) 1992م.

د ) 1993م.
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 #المنظمة التي تتابه عمل منظمات األمم المتحدة ومتابعة بعثات التحميك وفرق العمل ،هي:
أ ) المفوضية السامية لحموق اإلنسان.

ب) منظمة الصحة العالمية.

ج) منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثمافة.

د ) منظمة األمم المتحدة لل فولة.

 #تملد األمير زيد بن رعد منصب مفو
أ ) 2011م.

األمم المتحدة السامي لحموق اإلنسان في عام:

ب) 2012م.

 #األمييير العربييي اليياي تملييد منصييب مفييو

د ) 2014م.

ج) 2013م.

األمييم المتحييدة السييامي لحمييوق اإلنسييان عييام 2014م ،هييو:

(سؤال وزاري)
ب) مرعد بن رعد.

أ ) زيد بن رعد.

 #أول عربي مسلم تملد منصب مفو

د ) علي بن الحسين.

ج) حمزل بن الحسين.

األمم المتحدة السامي لحموق اإلنسان في عام  ،2014هو( :سؤال

وزاري)
أ ) األمير علي بن الحسين.

ب) األمير زيد بن رعد.

ج) األمير فراس بن رعد.

د ) األمير ؼازي بن دمحم.

 #اختصار الوكالة الدولية إلؼاثة وتشؽيل الالجبين الفلس ينيين ،هو:
أ ) اليونسكو.

ج) اليونسيؾ.

ب) الفاو.

د ) األونروا.

 #يحدى الخيارات التالية لٌست من المنظمات التابعة لألمم المتحدة:
أ ) البنن الدولي.

ب) األونروا.

ج) الجمعية العامة.

د ) مفوضية شإون الالجبين.

 #أصدرت منظمة األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحموق اإلنسان في عام:
أ ) 1947م.

ب) 1948م.

ج) 1949م.

د ) 1950م.

 #يحدى المواضيه التالية لٌست من المضايا مامة عملت منظمة األمم المتحدة علح زيادة اليوعي العيالمي
علياا:
أ ) ارتفاع درجة حرارة األر

.

ج) حظر انتشار األسلحة النووية.

ب) المااجرين ؼير الشرعيين.
د ) الضؽ علح الموارد ال بيعية.

 #من الدول التي أصبحت شعوباا الجبة ومااجرة:
أ ) سورية.

ب) اليمن.
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ج) الجزابر.

د ) ليبيا.
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 #البحر الاي ينتمل في المااجرين ؼير الشرعيين للوصول يلح السواحل األوروبية ،هو:
أ ) البحر األسود.

ب) البحر المتوس .

ج) بحر البل يك.

د ) بحر الشمال.

 #الدولة التي انتشرت فياا المجاعة ،هي:
أ ) ؼينيا.

ج) جنوب السودان.

ب) أريتيريا.

د ) جيبوتي.

 #الدولة التي أرسل يلياا لوات دولية لحفظ السالم للفصل بين األ راؾ المتناعة ،هي:
أ ) ؼينيا.

ج) جنوب السودان.

ب) أريتيريا.

د ) جيبوتي.

 #من أسباب يخفاق منظمة األمم المتحدة في حل كثير من النزاعات والحروب في العالم:
أ ) كثرة األجازة والمنظمات التابعة لاا.
ج) امتالن جميه أعضاء المنظمة لحك النم

ب) تركز أهم السل ات في يد الجمعية العامة.
.

د ) تضخم الايكل التنظيمي لمجلس األمن.

 #يحدى الخيارات التالية ليست من أسباب معاناة منظمة األمم المتحدة من أزمة مالية مستمرة:
أ ) كثرة األجازة والمنظمات التابعة لاا.

ب) كثرة الحروب التي ينتج عناا مجاعات.

ج) تضخم نفمات لوات ال وارئ الدولية.

د ) تضخم الايكل التنظيمي لألمم المتحدة.

 #من نتابج انايار االتحاد السوفييتي عام 1991م:
أ ) تفرد الصين كدولة اشتراكية.

ب) ظاور نظام اجتماعي جديد.

ج) بروز االتحاد األوروبي.

د ) يعادة يحياء ريك الحرير.

 #تعد منظمة شنؽااي للتعاون مثالً علح:
أ ) المنظمة الدولية.

ب) المنظمة الم رية.

ج) المنظمة اإللليمية.

د ) المنظمة العالمية.

 #من المنظمات االلتصادية العالمية:
أ ) شنؽااي للتعاون.

ب) التعاون اإلسالمي.

ج) الدول األمريكية.

د ) االتحاد األوروبي.

 #تؤسست منظمة شنؽااي للتعاون في عام:
أ ) 2001م.

ب) 2002م.

ج) 2003م.

د ) 2004م.

 #المنظمة الدولية التي تؤسست في موسكو عام 2001م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) البريكس.

ب) شنؽااي.
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ج) االتحاد األوروبي.

د ) األسيسكو.
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 #المدينة التي تؤسست باا منظمة شنؽااي للتعاون في عام 2001م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) شنؽااي.

ب) هونػ كونػ.

ج) موسكو.

د ) بكين.

 #يحدى الدول التالية لم تكن جزءا من االتحاد السوفييتي ،هي:
أ ) ليرؼيزستان.

ب) اجيكستان.

ج) كازاخستان.

د ) باكستان.

 #دولة عضو في منظمة شنؽااي للتعاون ،هي:
أ ) أوزبكستان.

ب) أفؽانستان.

ج) تركمانستان.

د ) أاربيجان.

 #المنظميية الدولييية التييي ميين أهييدافاا محاوليية الوصييول يلييح نظييام التصييادي عييالمي جديييد ،هييي( :سااؤال
وزاري)
أ ) البريكس.

ب) شنؽااي.

ج) االتحاد األوروبي.

د ) جماعة دول األنديز.

 #المنظمة التي تادؾ يلح يلامة مشاريه مشتركة في ل اعات النف والؽاز والموارد المابية ،هي:
أ ) منظمة الدول األمريكية.

ب) منظمة شنؽااي للتعاون.

ج) منظمة البريكس.

د ) منظمة التعاون اإلسالمي.

 #من أهداؾ منظمة شنؽااي للتعاون( :سؤال وزاري)
أ ) الحد من هيمنة صندوق النمد والبنن الدوليين.

ب) محاربة الجريمة وتجارة المخدرات.

ج) محاربة التفرلة العنصرية.

د ) فتح الحدود للتنمل الحر والتنمية االلتصادية.

 #المنظمة التي من أهدافاا ينشاء مصرؾ مشترن سعيا ً إلصدار عملة موحدة في المستمبل ،هي:
أ ) منظمة الدول األمريكية.

ب) منظمة البريكس.

ج) منظمة شنؽااي للتعاون.

د ) منظمة التعاون اإلسالمي.

 #ريك برية وبحرية متراب ة تسلك السفن والموافيل بايدؾ التجيارة يرجيه تياريخ ينشياب يليح ()3000
عام لبل الميالد وكان يرب بين الصين والجزء الجنوبي والؽربي آلسيا الوس ح والاند ،هاا تعريؾ:
أ ) ريك البخور.

ب) ريك الحرير.

ج) ريك التوابل.

د ) ريك الاهب.

 #ال ريك المديم الاي تسعح يلح يحياباا منظمة شنؽااي بادؾ ت وير التعاون االلتصادي اإللليمي ،هو:
أ ) ريك البخور.

ب) ريك الحرير.
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ج) ريك التوابل.

د ) ريك الاهب.
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 #يرجه تاريخ ينشاء ريك الحرير يلح:
أ )  3000عام لبل الميالد.

ب)  3500عام لبل الميالد.

ج)  4000عام لبل الميالد.

د )  4500عام لبل الميالد.

 #من أبرز الايبات التي أنشؤتاا منظمة شنؽااي للتعاون:
أ ) المنتدى االلتصادي.

ب) بنن التنمية الجديد.

د ) االتحاد البنكي.

ج) مجلس األعمال.

 #من ماام االتحاد البنكي في منظمة شنؽااي للتعاون:
أ ) الحد من هيمنة صندوق النمد والبنن الدوليين.

ب) تنفيا المشاريه اات األهمية االجتماعية.

ج) تسايل التبادل التجاري واالستثماري.

د ) ييجاد منظومة تعاون نمدية متعددة المستويات.

 #من أسباب تزايد االهتمام العالمي بمنظمة شنؽااي للتعاون:
أ ) اإلمكانيات السياسية الاابلة للدول األعضاء.

ب) تعد من أؼنح التصاديات دول العالم.

ج) ألناا تضم روسيا والصين.

د ) مبادرات التجارة الحرل.

 #تعد منظمة البريكس مثالً علح:
أ ) المنظمة الدولية.

ب) المنظمة الم رية.

ج) المنظمة اإللليمية.

د ) المنظمة العالمية.

 #من المنظمات االلتصادية العالمية:
أ ) البريكس.

ب) التعاون اإلسالمي.

ج) الدول األمريكية.

د ) االتحاد األوروبي.

 #تؤسست منظمة البريكس في عام:
أ ) 2007م.

ب) 2008م.

ج) 2009م.

د ) 2010م.

 #الدولة التي تؤسست فياا منظمة البريكس عام 2009م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) روسيا.

ب) فرنسا.

ج) بري انيا.

د ) ألمانيا.

 #واحدة من الدول اآلتية تعد من الدول المإسسة لمنظمة البريكس عام 2009م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) اليابان.

ب) ألمانيا.

ج) السعودية.

د ) جنوب افريميا.

 #واحدة من الدول اآلتية ال تعد من الدول المإسسة لمنظمة البريكس عام 2009م ،هي:
أ ) الصين.

ب) كوريا الشمالية.
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ج) الاند.

د ) البرازيل.
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 #المنظمة التي تؤسست في روسيا عام 2009م بايدؾ تشيجيه التعياون التجياري والسياسيي والثميافي بيين
الدول األعضاء ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) البريكس.

ب) شنؽااي.

ج) الدول األمريكية.

د ) االتحاد األوروبي.

 #دولة عضو في منظمة البريكس ،هي:
أ ) األرجنتين.

ب) الانـد.

ج) مصر.

د ) ألبانيا.

 #تشكل مساحة الدول األعضاء في منظمة البريكس ما نسبت :
أ ) ربه مساحة العالم.

ب) ثلث مساحة العالم.

ج) نصؾ مساحة العالم .د ) خمس مساحة العالم.

 #نسبة عدد سكان الدول األعضاء في منظمة البريكس:
أ ) ربه عدد سكان العالم.

ب) خمس عدد سكان العالم.

ج) ثلث عدد سكان العالم.

د ) نصؾ عدد سكان العالم.

 #المنظمية االلتصيادية التيي تعيد مين أؼنيح التصيياديات دول العيالم حالييا ً بحكيم أنايا تمتلين أكبير األسييواق
العالمية يضافة يلح أناا تجاب نصؾ االستثمارات العالمية يلياا ،هي:
أ ) شنؽااي.

ب) البريكس.

ج) الدول األمريكية.

د ) العمل الدولية.

 #من أهداؾ منظمة البريكس:
أ ) تسايل التبادل التجاري واالستثماري.

ب) محاربة الجريمة وتجارة المخدرات.

ج) محاربة التفرلة العنصرية.

د ) فتح الحدود للتنمل الحر والتنمية االلتصادية.

 #المنظمة التي تادؾ يلح الحد من هيمنة صندوق النمد والبنن الدوليين ،هي:
أ ) منظمة الدول األمريكية.

ب) منظمة شنؽااي.

ج) منظمة البريكس.

د ) منظمة التعاون اإلسالمي.

 #من أبرز ينجازات منظمة البريكس:
أ ) المنتدى االلتصادي.

ب) بنن التنمية الجديد.

ج) مجلس األعمال.

د ) االتحاد البنكي.

 #تؤسس بنن التنمية الجديد في عام:
أ ) 2011م.

ب) 2012م.
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ج) 2013م.

د ) 2014م.
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 #ممر بنن التنمية الجديد الاي تؤسس في عام 2014م ،هو:
أ ) موسكو.

ب) شنؽااي.

ج) برازيليا.

د ) نيودلاي.

 #من اختصاصات بنن التنمية الجديد التابه منظمة البريكس:
أ ) الحد من هيمنة صندوق النمد والبنن الدوليين.

ب) تنفيا المشاريه اات األهمية االجتماعية.

ج) تسايل التبادل التجاري واالستثماري.

د ) يصالح النظام المالي وااللتصادي العالمي.

 #من التحديات الدولية التي تناولتاا اجتماعات منظمة البريكس:
أ ) التؽير المناخي.

ب) المااجرين ؼير الشرعيين.

ج) مشكالت اجتماعية.

د ) التجارة الحرة.

 #من األمثلة علح منتدى التصادي ياتم بتعزيز االلتصاد العالمي وت ويرل:
أ ) منتدى البندلية.

ب) اتحاد ميركوسور.

ج) المنتدى االوروبي.

د ) مجموعة العشرين.

 #منتدى التصادي أنشبت في عام 1999م ويادؾ يلح منالشة الموضيوعات الربيسية التيي تايم االلتصياد
العالمي عالوة علح يصالح المإسسات المالية الدولية وتفعيل مبادرات التجارة الحرة ،هاا تعريؾ:
أ ) منتدى البندلية.

ب) اتحاد ميركوسور.

ج) المنتدى االوروبي.

د ) مجموعة العشرين.

 #أنشبت مجموعة العشرين في عام:
أ ) 1997م.

ب) 1998م.

ج) 1999م.

د ) 2000م.

 #دولة عضو في مجموعة العشرين ،هي:
أ ) البرازيل.

ب) ييران.

ج) جنوب يفريميا.

د ) باكستان.

 #الدولة العربية العضو في "مجموعة العشرين" التي أنشبت عام 1999م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) سورية.

ب) السعودية.

ج) األردن.

د ) العراق.

 #من أسباب ينشاء مجموعة العشرين:
أ ) تعزيز الثمة واالستمرار.

ب) تفعيل مبادرات التجارة الحرة.

ج) تمويل مشاريه البنح التحتية للمواصالت.

د ) الحد من هيمنة البنن وصندوق النمد الدوليين.
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 #من أهداؾ منتدى مجموعة العشرين:
أ ) ينشاء من مة للتجارة الحرة.

ب) تفعيل مبادرات التجارة الحرة.

ج) يصالح المإسسات المالية الدولية.

د ) الحد من هيمنة صندوق النمد الدولي.

 #تعد منظمة التعاون اإلسالمي مثالً علح:
أ ) المنظمة الدولية.

ب) المنظمة الم رية.

ج) المنظمة اإللليمية.

د ) المنظمة العالمية.

 #االسم المديم لمنظمة التعاون اإلسالمي ،هو:
أ ) المإتمر اإلسالمي.

ب) الوحدة اإلسالمية.

ج) المنظمة اإلسالمية.

د ) الصندوق اإلسالمي.

 #منظمة دولية أنشبت عام 1969م علح أثر جريمة يحراق الصااينة للمسجد األلصح وتدعو يليح توثييك
الرواب األخوية والروحية بين الدول والشعوب اإلسالمية ،هاا تعريؾ:
أ ) التعاون اإلسالمي.

ب) الوحدة اإلسالمية.

ج) المنظمة اإلسالمية.

د ) المإتمر اإلسالمي.

 #الدافه المباشر إلنشاء الدول اإلسالمية منظمة المإتمر اإلسالمي ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) تحميك التعاون بين الدول اإلسالمية.

ب) يحراق المسجد األلصح علح أيدي الصااينة.

ج) توثيك الرواب األخوية بين الدول اإلسالمية.

د ) توحيد الجاود لحفظ السلم الدولي.

 #العام الاي أنشبت في منظمة المإتمر اإلسالمي ،هو:
أ ) 1964م.

ب) 1969م.

ج) 2007م.

د ) 2011م.

 #تؽيير اسم منظمة المإتمر اإلسالمي يلح منظمة التعاون اإلسالمي في عام:
أ ) 1964م.

ب) 1969م.

ج) 2007م.

د ) 2011م.

 #أول دعوة حديثة إلنشاء منظمة تجمه الدول اإلسالمية كان في عام:
أ ) 1964م.

ب) 1969م.

ج) 2007م.

د ) 2011م.

 #الدولة التي ان لميت منايا أول دعيوة حديثية إلنشياء منظمية تجميه اليدول اإلسيالمية لعيام 1964م ،هيي:
(سؤال وزاري)
أ ) السعودية.

ب) الصومال.
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ج) األردن.

د ) المؽرب.
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 #المدينة التي ان لمت مناا أول دعيوة حديثية إلنشياء منظمية تجميه اليدول اإلسيالمية لعيام 1964م ،هيي:
(سؤال وزاري)
أ ) جدة.

ب) الربا .

ج) المدس.

د ) ممديشو.

 #الجريمة التي ألدم علياا الصااينة عام 1969م وكانت سبب إلنشاء منظمة المإتمر اإلسالمي ،هي:
السيادة اإلسرابيلية علح المسجد األلصح.

أ ) الحفريات عند أساسات المسجد األلصح.

ب) فر

ج) حرق المسجد األلصح المبارن.

د ) التمسيم الزماني والمكاني للمسجد األلصح.

 #العام الاي ألدم في الصااينة علح جريمة حرق المسجد األلصح ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) 1964م.

ب) 1967م.

ج) 1968م.

د ) 1969م.

 #من أسباب انعماد مإتمر لمة الربا عام 1969م:
أ ) دعم لضية المسلمين في الفلبين.

ب) النظر في كيفية حماية الممدسات اإلسالمية.

ج) لتدارس اعتداء فرنسا علح الجزابر.

د ) تمديم المعونات للجاليات اإلسالمية.

 #من أبرز الشخصيات التي نادت يلح عمد مإتمر يسالمي لتدارس اعتداء الصااينة علح المسجد األلصح
في عام 1969م:
أ ) عبدالسالم عارؾ.

ب) جمال عبدالناصر.

ج) الحسين بن الل.

د ) هواري بومدين.

 #عدد الدول اإلسالمية التي حضرت المإتمر اإلسالمي لدعم المضية الفلس ينية في عام 1969م ،هو:
أ )  20دولة.

ب)  25دولة.

ج)  30دولة.

د )  35دولة.

 #يحدى الخيارات التالية لٌست من البيان الصادر عين ليادة العيالم اإلسيالمي فيي ميإتمر لمية الربيا عيام
1969م:
أ ) توثيك الرواب األخوية والروحية.

ب) أن تكون مدينة جدة الممر الدابم لألمانة العامة.

ج) عزمام علح توحيد جاودهم لحفظ السلم.

د ) التعاون في المجاالت االلتصادية والثمافية.

 #المدينة التي تعتبر ممرا ً مإلتا ً لمنظمة المإتمر اإلسالمي ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) المدس.

ب) عمان.
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د ) جدة.
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 #منظمة دولية تضم الدول اإلسالمية تسعح يلح توثيك الرواب األخوية والروحيية بيين شيعوبام وعيزمام
علح توحيد جاودهم لحفظ السلم الدولي والتعاون في المجاالت االلتصادية والثمافية والروحية ان الليا ً مين
تعاليم الدين اإلسالمي ،هاا تعريؾ:
أ ) التعاون اإلسالمي.

ب) الوحدة اإلسالمية.

ج) المنظمة اإلسالمية.

د ) المإتمر اإلسالمي.

 #من أهداؾ منظمة التعاون اإلسالمي:
أ ) فتح الحدود للتنمل الحر.

ب) ينشاء مراكز ثمافية وجامعات يسالمية.

ج) محاربة التفرلة العنصرية.

د ) يلامة المشاريه التنموية.

 #المنظمة التي تادؾ يلح تحرير األماكن الممدسة في فلس ين والحفاظ علح سالمتاا ،هي:
أ ) منظمة الدول األمريكية.

ب) منظمة شنؽااي.

ج) منظمة البريكس.

د ) منظمة التعاون اإلسالمي.

 #من أهداؾ منظمة التعاون اإلسالمي الداعمة للمضية الفلس ينية:
أ ) ينشاء مراكز ثمافية وجامعات يسالمية.

ب) الحفاظ علح سالمة األماكن الممدسة.

ج) محاربة التفرلة العنصرية.

د ) يلامة المشاريه التنموية.

 #الصندوق الاي أنشؤت منظمة التعاون اإلسالمي بايدؾ تميديم المعونيات الماديية للجالييات اإلسيالمية فيي
شتح أنحاء العالم ،هو:
أ ) صندوق األولاؾ.

ب) صندوق التضامن.

ج) صندوق المدس.

د ) صندوق اإلعمار.

 #أنشا صندوق التضامن اإلسالمي في عام:
أ ) 1974م.

ب) 1975م.

ج) 1976م.

د ) 1977م.

 #من الدول التي حصلت علح مساعدات ينسانية من صندوق التضامن اإلسالمي:
أ ) كرواتيا.

ب) زنجبار.

ج) السودان.

د ) يندونيسيا.

 #الصييندوق اليياي أنشييؤت منظميية التعيياون اإلسييالمي باييدؾ الحفيياظ علييح األميياكن الممدسيية اإلسييالمية
والمسيحية في فلس ين وترميماا ،هو:
أ ) صندوق األولاؾ.

ب) صندوق التضامن.
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ج) صندوق المدس.

د ) صندوق اإلعمار.
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 #من أسباب ينشاء صندوق المدس من لِبل منظمة التعاون اإلسالمي:
أ ) مماومة سياسة التاويد.

ب) يلامة المشاريه التنموية.

ج) محاربة التفرلة العنصرية.

د ) يصدار المإلفات العلمية.

 #أنشا البنن اإلسالمي للتنمية في عام:
أ ) 1974م.

ب) 1975م.

ج) 1976م.

د ) 1977م.

 #واحدة من اآلتية تعد من أهداؾ ينشاء البنن اإلسالمي للتنمية عام 1975م( :سؤال وزاري)
أ ) بناء وحدات سكنية لضحايا الزالزل.

ب) مساعدة الالجبين في البوسنة والارسن.

ج) جمه األموال لدعم كفاح أهل المدس.

د ) تمديم الدعم االلتصادي للدول األعضاء.

 #من أسباب ينشاء البنن اإلسالمي للتنمية من لِبل منظمة التعاون اإلسالمي:
أ ) دعم التعاون بين الدول األعضاء.

ب) يلامة المشاريه التنموية.

ج) محاربة التفرلة العنصرية.

د ) يصدار المإلفات العلمية.

 #من الوسابل التي اتبعتاا منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز الحوار بين الحضارات والثمافات واألديان:
أ ) دعم التعاون بين الدول األعضاء.

ب) يلامة المشاريه التنموية.

ج) محاربة التفرلة العنصرية.

د ) يصدار المإلفات العلمية.

 #المنظميية اإلسييالمية التابعيية لمنظميية التعيياون اإلسييالمي والتييي تنعنييح بشييإون التربييية والتعليييم والثمافيية
ويستراتيجيات ت بيماا وتنفياها ،هاا تعريؾ:
أ ) اليونسكو.

ب) أسيسكو.

ج) اليونسيؾ.

د ) أرسيكا.

 #أنشبت المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثمافة (أسيسكو) في عام:
أ ) 1981م.

ب) 1982م.

ج) 1983م.

د ) 1984م.

 #المدينة التي اتخات ممرا للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثمافة (أسيسكو) ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الماهرة.

ب) بؽداد.

ج) دمشك.

د ) الربا .

 #اختصار المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثمافة ،هو:
أ ) اليونسكو.

ب) أسيسكو.
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ج) اليونسيؾ.

د ) أرسيكا.
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 #من أبرز مشاريه منظمة التربية والتعليم والثمافة والعلوم (أسيسكو):
أ ) نشر أبحاث حول التراث والمعالم اإلسالمية.

ب) االهتمام باللؽة العربية ونشرها.

ج) ينشاء مكتبة تحتوي مخ و ات يسالمية نادرة.

د ) ترجمة المرآن الكريم لمختلؾ اللؽات.

 #من الجامعات اإلسالمية التي أنشؤتاا منظمة التربية والتعليم والثمافة والعليوم (أسيسيكو) التابعية لمنظمية
التعاون اإلسالمي ،هي:
أ ) جامعة العلوم اإلسالمية باألردن.

ب) الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا.

ج) الجامعة اإلسالمية بالنيجر.

د ) الجامعة اإلسالمية المفتوحة بم ر.

 #الدولة التي أنشؤت باا منظمة التعاون اإلسالمي جامعة يسالمية عام 1988م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) نيجيريا.

ب) كينيا.

ج) ؼينيا.

د ) أوؼندا.

 #أنشبت الجامعة اإلسالمية في أوؼندا في عام:
أ ) 1987م.

ب) 1988م.

ج) 1989م.

د ) 1990م.

 #عدد اللؽات اإلفريمية التي نكتبت بالحرؾ العربي في المدارس التي أنشؤتاا منظمة أسيسكو ،هي:
أ )  17لؽة.

ب)  18لؽة.

ج)  19لؽة.

د )  20لؽة.

 #من الدول التي فتحت فيايا المنظمية اإلسيالمية للتربيية والعليوم والثمافية (أسيسيكو) ميدارس لتعلييم اللؽية
العربية ،هي:
أ ) ؼينيا.

ب) أفؽانستان.

ج) باكستان.

د ) يريتريا.

 #مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية بادؾ حماية التراث اإلسيالمي والمعيالم التاريخيية
اإلسالمية والتراث الفكري والتاريخي ،هاا تعريؾ:
أ ) اليونسكو.

ب) أسيسكو.

ج) اليونسيؾ.

د ) أرسيكا.

 #أنشا مركز أبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية (أرسيكا) في عام :
أ ) 1975م.

ب) 1980م.

ج) 1985م.

د ) 1990م.

 #المدينة التي أنشا فيايا مركيز ألبحياث التياريخ والفنيون والحضيارة اإلسيالمية (أرسييكا) عيام 1980م،
هي( :سؤال وزاري)
أ ) اس نبول.

ب) اران.
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ج) بؽداد.

د ) الربا .
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 #اختصار مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسالمية ،هو:
أ ) اليونسكو.

ب) أسيسكو.

د ) أرسيكا.

ج) اليونسيؾ.

 #من أبرز انجازات مركز األبحاث للتاريخ والفن والحضارة اإلسالمية (أرسيكا):
أ ) كتابة ( )17لؽة افريمية بالحرؾ العربي.

ب) ينشاء المراكز الثمافية والجامعات اإلسالمية.

ج) ينشاء مكتبة تحتوي مخ و ات يسالمية نادرة.

د ) ينشاء مدارس لتعليم اللؽة العربية.

 #الدولة التي أنشا فياا مجمه الفم اإلسالمي ،هي:
أ ) المؽرب.

ب) تركيا.

د ) السعودية.

ج) العراق.

 #المدينة التي أنشا فياا مجمه الفم اإلسالمي ،هي:
أ ) الربا .

ب) جدة.

د ) اس نبول.

ج) بؽداد.

 #من المشكالت التي ساهمت منظمة التعاون اإلسالمي في حلاا:
أ ) مساعدة الالجبين في سوريا.

ب) التوافك بين حكومة الفلبين وجباة تحرير مورو الو نية.

ج) حل مشكلة الب الة في أفؽانستان.

د ) منح الحكم الااتي إللليم كردستان شمال العراق.

 #ولعت اتفالية السالم بين حكومة الفلبين وجباة تحرير مورو الو نية في عام:
أ ) 1994م.

ب) 1995م.

ج) 1996م.

د ) 1997م.

 #تعد منظمة الدول األمريكية مثالً علح:
أ ) المنظمة الدولية.

ب) المنظمة الم رية.

ج) المنظمة اإللليمية.

د ) المنظمة العالمية.

 #بدأت محاولة ينشاء تكتل يضم دول أمريكا الشمالية والجنوبية في النصؾ األول من المرن:
أ )  18ميالدي.

ب)  19ميالدي.

ج)  20ميالدي.

د )  21ميالدي.

 #منظمة يلليمية تضم دول أمريكا الشمالية والجنوبية بادؾ دعيم التعياون السياسيي وااللتصيادي اإللليميي
بين الدول األعضاء ونشر الديممرا ية وترسيخاا والدفاع عن مبادئ حموق اإلنسان ،هاا تعريؾ:
أ ) الدول األمريكية.

ب) دول األنديز.

ج) ميركوسور.

د ) دول أمريكا الجنوبية.

 #العام الاي أعلن في تؤسيس منظمة الدول األمريكية ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) 1950م.

ب) 1949م.
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ج) 1948م.

د ) 1947م.
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 #المدينية التييي أعليين فيايا عيين تؤسيييس منظميية يلليمييية تضييم دول أمريكييا الشييمالية وأمريكيا الجنوبييية عييام
1948م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) بوجوبا.

ب) كاراكاس.

ج) برازيليا.

د ) الباز.

 #الدوليية التييي أعليين فيا يا عيين تؤسيييس منظميية يلليمييية تضييم دول أمريكييا الشييمالية وأمريك يا الجنوبييية عييام
1948م ،هي:
أ ) األرجنتين.

ب) المكسين.

ج) كولومبيا.

د ) كندا.

 #من أهداؾ منظمة الدول األمريكية:
أ ) فتح الحدود للتنمل الحر.

ب) نشر الديممرا ية وترسيخاا.

ج) يلامة من مة تجارة حرة.

د ) ينشاء تجمه التصادي للدول األعضاء.

 #المارة التي تتميز بؤناا خلي من أجناس عدة باإلضافة لسكاناا األصليين ،هي:
أ ) آسيا.

ب) يفريميا.

ج) أوروبا.

د ) أمريكا الجنوبية.

 #العام الاي ولعت في اتفاليتين تادفان يلح حماية األلليات في األمريكيتين بما فييام النيازحون ،ومكافحية
التمييز العنصري بين شعوب المارتين ،هو:
أ ) 2013م.

ب) 2012م.

ج) 2011م.

د ) 2010م.

 #من أبرز المشكالت التي عانت مناا دول أمريكا الجنوبية في أواخر المرن الماضي:
أ ) انايار البورصة.

ب) التلوث البيبي.

ج) المديونية العالمية.

د ) الفمر والب الة.

 #التجمييه االلتصييادي اليياي أنشييا عييام 1969م ياييدؾ يلييح تنسيييك السياسييات االلتصييادية ويلاميية من ميية
تجارية حرة بيناا ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) منظمة الدول األمريكية.

ب) جماعة دول األنديز.

ج) اتحاد ميركوسور.

د ) اتحاد دول أمريكا الجنوبية.

 #العام الاي أنشبت في "جماعة دول األنديز" ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) 1969م.

ب) 1970م.
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ج) 1971م.

د ) 1972م.
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 #دولة عضو في جماعة دول األنديز ،هي:
أ ) البرازيل.

ب) فنزويال.

ج) األوروؼواي.

د ) األرجنتين.

 #الدولة التي لٌست عضو في جماعة دول األنديز ،هي:
أ ) بوليفيا.

ب) كولومبيا.

ج) االكوادور.

د ) األرجنتين.

 #من أهداؾ جماعة دول األنديز:
أ ) الدفاع عن مبادئ حموق اإلنسان.

ب) تنسيك السياسات االلتصادية بين الدول األعضاء.

ج) فتح الحدود للتنمل الحر والتنمية االلتصادية.

د ) دعم الحوار السياسي في حل األزمات.

 #تجميه التصيادي ليدول أمريكييا الجنوبيية الياي أ لييك عليي (السيوق المشيتركة الجنوبييية) تؤسيس فيي عييام
1991م ،هاا تعريؾ:
أ ) منظمة الدول األمريكية.

ب) جماعة دول األنديز.

ج) اتحاد ميركوسور.

د ) اتحاد دول أمريكا الجنوبية.

 #تؤسس السوق المشتركة الجنوبية (اتحاد ميركوسور) في عام:
أ ) 1993م.

ب) 1992م.

ج) 1991م.

د ) 1990م.

 #دولة عضو في اتحاد ميركوسور ،هي:
أ ) االكوادور.

ب) البيرو.

ج) بوليفيا.

د ) باراؼواي.

 #اندماج جماعة دول األنديز مه اتحاد ميركوسور في كيان دولي واحد ،هاا تعريؾ:
أ ) منظمة الدول األمريكية.

ب) مجموعة التسعة.

ج) الوحدة األمريكية.

د ) اتحاد دول أمريكا الجنوبية.

 #الدولة التي وله فياا ميثاق اتحاد دول أمريكا الجنوبية عام 2008م ،هي:
أ ) كولمبيا.

ب) باراؼواي.

ج) البرازيل.

د ) فنزويال.

 #المدينة التي وله فياا ميثاق اتحاد دول أمريكا الجنوبية عام 2008م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) كراكاس.

ب) برازيليا.
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ج) هافانا.

د ) بوجوتا.
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 #ثالث أكبر كتلة التصادية في العالم ،هي:
أ ) منظمة شنؽااي للتعاون.

ب) منظمة البريكس.

ج) اتحاد دول أمريكا الجنوبية.

د ) منظمة الدول األمريكية.

 #من أهداؾ اتحاد دول أمريكا الجنوبية:
أ ) الدفاع عن مبادئ حموق اإلنسان.

ب) تنسيك السياسات االلتصادية بين الدول األعضاء.

ج) فتح الحدود للتنمل الحر والتنمية االلتصادية.

د ) دعم الحوار السياسي في حل األزمات.

 #يصل عدد الجاليات العربية في لارة أمريكية جنوبية يلح نحو:
أ )  20مليون نسمة.

ب)  25مليون نسمة.

ج)  30مليون نسمة.

د )  35مليون نسمة.

 #الشخصية العربية التي تولت رباسة األرجنتين بين عامي (1999 -1989م) ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) ميشيل تامر.

ب) كارلوس منعم.

ج) عبدهللا بو كرم.

د ) جميل معو

.

عمدت في الممة العربية األمريكية في البيرو ،هو( :سؤال وزاري)
 #العام الاي ن
أ ) 2009م.

ب) 2010م.

ج) 2011م.

د ) 2012م.

 #الدولة التي عمدت فياا الممة العربية األمريكية عام 2011م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) البرازيل.

ب) فنزويال.

ج) األرجنتين.

د ) البيرو.

 #من أسباب انعماد الممة العربية األمريكية في البيرو عام 2011م:
أ ) التوصل يلح حل سلمي لألزمة السورية.

ب) تشجيه دول المارة باإلعتراؾ بالدولة الفلس ينية.

ج) تؤكيد زيادة التعاون المابم بين اإللليمين.

د ) اإليمان بحك الشعوب بالعيش في عالم مستمر.

 #الدولة التي عمدت فياا مإتمر بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية عام 2015م ،هي:
أ ) السعودية.

عمان.
ج) سل نة ن

ب) ل ر.

د ) اإلمارات.

 #المدينة التي عمدت فياا مإتمر بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية عام 2015م ،هي:
أ ) الدوحة.

ب) الريا

.

ج) أبو ظبي.

د ) مسم .

عمدت في مإتمر بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية في مدينة الريا
 #العام الاي ن
أ ) 2009م.

ب) 2011م.
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ج) 2013م.

 ،هو:

د ) 2015م.
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عمد في الريا
 #من نتابج مإتمر بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية الاي ن

عام 2015م:

أ ) التوصل يلح حل سلمي لألزمة السورية.

ب) تشجيه دول المارة باإلعتراؾ بالدولة الفلس ينية.

ج) مساندة اإلمارات في لضية ال نجزر العربية.

د ) تنمية العاللات االلتصادية العربية األمريكية.

 #تعد منظمة االتحاد االوروبي مثالً علح:
أ ) المنظمة الدولية.

ج) المنظمة اإللليمية.

ب) المنظمة الم رية.

د ) المنظمة العالمية.

 #أنشبت الجماعة األوروبية للفحم والصلب في عام:
أ ) 1950م.

ب) 1955م.

ج) 1960م.

د ) 1965م.

صلب في عام 1950م:
 #من أسباب ينشاء الجماعة األوروبية للفحم وال ن
أ ) الدعوة يلح وحدة سياسية ودفاعية ونمدية.

ب) الولوؾ في وج األزمات االلتصادية األوروبية.

ج) التنمية االلتصادية واالجتماعية والثمافية.

د ) تنمية العاللات االلتصادية األوروبية األمريكية.

صلب األوروبية عام 1950م ،هو:
 #عدد الدول المإسسة لجماعة الفحم وال ن
أ )  6دول.

ب)  12دولة.

ج)  16دولة.

د )  18دولة.

صيلب فيي عيام 1950م( :ساؤال
 #الدولة التي شياركت فيي تؤسييس منظمية الجماعية األوروبيية للفحيم وال ن
وزاري)
أ ) بري انيا.

ب) يسبانيا.

ج) البرتؽال.

د ) هولندا.

صلب األوروبية عام 1950م( :سؤال وزاري)
 #من الدول المإسسة لجماعة الفحم وال ن
أ ) اليونان.

ب) لوكسمبورغ.

ج) ليتوانيا.

د ) النمسا.

 #يحدى الدول التالية لٌست من مإسسي "الجماعة األوروبية للفحم والصلب" ،هي:
أ ) يي اليا.

ب) فرنسا.

ج) بري انيا.

د ) بلجيكا.

 #االتفالية التي ولعت عام 1957م وكان من أهم بنودها أن يحيل "االتحياد االلتصيادي األوروبيي" محيل
"الجماعة األوروبية للفحم والصلب" ،هي:
أ ) اتفالية روما.

ب) اتفالية باريس.
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ج) اتفالية برلين.

د ) اتفالية بروكسل.
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 #كان عدد أعضاء "االتحاد االلتصادي األوروبي" في عام 2010م:
أ )  27دولة.

ب)  28دولة.

ج)  29دولة.

د )  30دولة.

 #االتفالية التي ولعت في عام 1992م في هولندا والتي تعتبر نم ة تحول فيي تياريخ االتحياد األوروبيي،
هي( :سؤال وزاري)
أ ) ماستريخت.

ب) روما.

ج) فرساي.

د ) ستراسبورغ.

 #االتفالية التي تنعد نم ة تحول في تاريخ االتحاد األوروبي ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) روما.

ب) ستراسبورغ.

ج) ماستريخت.

د ) باريس.

 #أهمية اتفالية ماستريخت في عام 1992م ،هو:
أ ) الدعوة يلح وحدة سياسية ودفاعية ونمدية.

ب) الولوؾ في وج األزمات االلتصادية األوروبية.

ج) التنمية االلتصادية واالجتماعية والثمافية.

د ) تنمية العاللات االلتصادية األوروبية األمريكية.

 #الدولة التي انضمت يلح االتحاد األوروبي في عام 1973م ،هي:
أ ) بري انيا.

ب) السويد.

ج) يسبانيا.

د ) التشين.

 #الدولة التي انضمت يلح االتحاد األوروبي في عام 1981م ،هي:
أ ) لوكسمبورغ.

ب) اليونان.

ج) اسبانيا.

د ) النمسا.

 #الدولة التي انضمت يلح االتحاد األوروبي في عام 1986م ،هي:
أ ) لوكسمبورغ.

ب) اليونان.

ج) يسبانيا.

د ) النمسا.

 #الدولة التي انضمت يلح االتحاد األوروبي في عام 1995م ،هي:
أ ) لوكسمبورغ.

ب) اليونان.

ج) يسبانيا.

د ) السويد.

 #الدولة التي انضمت يلح االتحاد األوروبي في عام 2004م ،هي:
أ ) بري انيا.

ب) بولندا.

ج) يسبانيا.

د ) السويد.

 #الدولة التي انضمت يلح االتحاد األوروبي في عام 2007م ،هي:
أ ) رومانيا.

ب) بولندا.
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ج) يسبانيا.

د ) السويد.
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 #الدولة التي انضمت يلح االتحاد األوروبي في عام 2013م ،هي:
أ ) بري انيا.

ب) بولندا.

ج) يسبانيا.

د ) كرواتيا.

 #من مإسسات االتحاد األوروبي:
أ ) الحكومة األوروبية.

ب) البرلمان األوروبي.

ج) الجيش األوروبي.

د ) البنن األوروبي.

 #الاراع التنفياي لالتحاد األوروبي ،هي:
أ ) مجلس االتحاد.

ب) المفوضية األوروبية.

ج) البرلمان األوروبي.

د ) محكمة العدل.

 #أحييد مإسسييات االتحيياد األوروبييي والمسييإولة عيين التييراح المييوانين والتشييريعات وت بيييك المييرارات
والمعاهدات الصادرة عن االتحاد فضالً عن اإلدارة اليومية لشإون االتحاد ،هاا تعريؾ:
أ ) مجلس االتحاد.

ب) المفوضية األوروبية.

ج) البرلمان األوروبي.

د ) محكمة العدل.

 #الدول ة التي أتخات ممرا لألمانة العامة لالتحاد األوروبي والمفوضية األوروبية ،هي:
أ ) هولندا.

ب) بلجيكا.

ج) فرنسا.

د ) بري انيا.

 #المدينة التي اتخاها االتحاد األوروبي ممرا لألمانة العامة والمفوضية األوروبية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) لندن.

ب) باريس.

ج) بروكسل.

د ) روما.

 #الدولة التي أتخات ممرا للبرلمان األوروبي ،هي:
أ ) فرنسا.

ب) ألمانيا.

ج) بري انيا.

د ) يي اليا.

 #المدينة األوروبية التي أتخات ممرا ً للبرلمان األوروبي ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) ستراسبورغ.

ب) بروكسل.

ج) ماسترخت.

د ) ستراسبورغ.

 #يحدى الخيارات التالية لٌست من الممومات التي أسامت في دعم االتحاد األوروبي وينجاح :
أ ) المدرات العسكرية.

ب) عدد المااجرين.

ج) المدرات التكنولوجية .د ) الثروات اإللتصادية.

 #من العوامل التي جعلت من االتحاد األوروبي لوة التصادية وسياسية مامة في النظام العالمي الجديد:
أ ) أناا تجاب نصؾ االستثمارات العالمية يلياا.

ب) يعد ثالث أكبر كتلة التصادية في العالم.

ج) عدد سكان الدول األعضاء نصؾ عدد سكان العالم.

د ) يمتلن أكبر دخل لومي في العالم.
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 #المنظمة التي تعتبر أكبر سوق موحدة في العالم إلنتاج السيارات والمواد ال بية ،هو:
أ ) منظمة شنؽااي.

ب) االتحاد األوروبي.

ج) منظمة البريكس.

د ) الدول األمريكية.

 #االتحاد الاي يعد أكبر سوق عالمية في مجال اإلنفاق علح البحث العلمي وت ويرل ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) منظمة شنؽااي.

ب) االتحاد األوروبي.

ج) منظمة البريكس.

د ) الدول األمريكية.

 #العملة الموحدة لالتحاد األوروبي ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الدوالر.

ب) الجنية االسترليني.

ج) اليورو.

د ) الفرنن.

 #بدأ التعامل رسميا بالعملة األوروبية الموحد (اليورو) في عام:
أ ) 2001م.

ج) 2003م.

ب) 2002م.

د ) 2004م.

 #أنشؤت الموة العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي في عام:
أ ) 2001م.

ج) 2003م.

ب) 2002م.

د ) 2004م.

 #شاركت الموة العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي في حفظ السالم في جنوب لبنان عام:
أ ) 2004م.

ج) 2008م.

ب) 2006م.

د ) 2010م.

 #من المنا ك التي شاركت فياا الموة العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي في حفظ السالم:
أ ) تايوان.

ج) الفلبين.

ب) جنوب افريميا.

د ) البوسنة والارسن.

 #شاركت الموة العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي فيي حفيظ السيالم فيي مكافحية المرصينة فيي الصيومال
عام:
أ ) 2004م.

ب) 2006م.

 #صندوق يادؾ يلح تمديم مساعدات لبع
وتجارية مثل بع
أ ) صندوق اإلنماء.

ج) 2008م.

د ) 2010م.

الدول النامية التي ترب اا باالتحاد األوروبي مصالح سياسية

دول افريميا والمحي الاادي والبحر الكاريبي ،هاا تعريؾ:
ب) صندوق االتحاد.

ج) صندوق االعمار.

د ) صندوق التنمية.

 #بلػ حجم المعونات اإلنمابية الممدمة من االتحاد األروبي للدول النامية في عام 2008م ،حوالي:
أ ) .%25

ب) .%40
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 #المنظمة التيي تايتم بظياهرة التؽيير المنياخي وكيان لايا دور كبيير فيي المفاوضيات مين أجيل التملييل مين
انبعاث الؽازات ،هي:
أ ) منظمة شنؽااي.

ب) االتحاد األوروبي.

ج) منظمة البريكس.

د ) الدول األمريكية.

 #من التحديات التي تواج االتحاد األوروبي:
أ ) التزايد المستمر في أعداد الالجبين.
ج) ضخامة حجم المديونية الخارجية لبع

ب) عدم االستمرار السياسي وااللتصادي.
الدول.

د ) عاللة االتحاد مه الواليات المتحدة األمريكية.

 #من الدول األ وروبية التي ترى أن التحالؾ الاي كيان يجمعايا بالوالييات المتحيدة األمريكيية عين رييك
حلؾ الناتو فمد كثيرا ً من وظابف بعد زوال االتحاد السوفييتي:
أ ) فرنسا.

ب) أي اليا.

ج) هولندا.

د ) لوكسمبورغ.

 #من أسباب زيادة حدة التوتر في العاللات بين دول أوروبا والواليات المتحدة األمريكية:
أ ) يلامة محكمة العدل األوروبية.

ب) وجود معاهدات واتفاليات أوروبية.

ج) ينشاء لوة دفاع أوروبية.

د ) صندوق التنمية األوروبي.

 #الدولة األوروبية التي أرادت توسعة االتحاد األوروبي وتحويل يلح فيدرالية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) بري انيا.

ب) ألمانيا.

ج) النرويج.

د ) يي اليا.

 #الدولة األوروبية التي انسحبت من االتحاد األوروبي عام 2016م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) ألمانيا.

ب) يي اليا.

ج) بري انيا.

د ) فرنسا.

 #الدولة األوروبية التي تعاني من مشكلة المديونية ،هي:
أ ) سلوفاكيا.

ب) يي اليا.

ج) رومانيا.

د ) اليونان.

 #االلتصادي الفرنسي صاحب فكرة االندماج األوروبي ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) جان موني .

ب) روبير شومان.

ج) جون مينارد.

د ) شارل ديؽول.

 #صيياحب المموليية "لييو أتيحييت لييي فرصيية بنيياء أوروبييا ميين جديييد لكنييت لييد ركييزت علييح الثمافيية وليييس
االلتصاد" ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) فرانسو ميتران.

ب) فكتور هيجو.
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ج) شارل ديؽول.

د ) جان موني .
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 #المنظمة التي تعاني من مشكلة انخفا
أ ) منظمة شنؽااي.

معدل النمو السكاني ،هي:

ب) االتحاد األوروبي.

د ) الدول األمريكية.

ج) منظمة البريكس.

 #تعد االتحاد اإلفريمي مثالً علح:
أ ) المنظمة الدولية.

ب) المنظمة الم رية.

د ) المنظمة العالمية.

ج) المنظمة اإللليمية.

 #العام الاي أعلن في عن ينشاء منظمة الوحدة االفريمية ،هو:
أ ) 1963م.

ب) 1981م.

د ) 2002م.

ج) 1990م.

عمد فياا الممة االفريمية الثالثة والخمسين في عام 1999م ،هي:
 #الدولة التي ن
أ ) جنوب افريميا.

ب) تنزانيا.

ج) نيجيريا.

د ) الجزابر.

 #من أسباب انعماد الممة االفريمية ( )53في الجزابر عام 1999م:
واألوببة في المارة.

أ ) من أجل وحدة حميمية للمارة االفريمية.

ب) مكافحة األمرا

ج) إلنشاء منظمة شراكة التصادية افريمية.

د ) لتشجيه العلم والتكنولوجيا.

 #العام الاي أعلن في عن ينشاء االتحاد اإلفريمي ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) 2000م.

ب) 2001م.

ج) 2002م.

د ) 2003م.

عمد فياا ميإتمر لمية افريميية عيام 2001م ،وأعلين فيي عين ينشياء االتحياد االفريميي ،هيي:
 #الدولة التي ن
(سؤال وزاري)
أ ) ؼينيا.

ب) أثيوبيا.

ج) السودان.

د ) زامبيا.

 #الدولة التي أعلن فياا عن ينشاء االتحاد االفريمي عام 2001م ، ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) زامبيا.

ب) ؼانا.

ج) السودان.

د ) نيجيريا.

 #المدينة التي أعلن فياا عن ينشاء االتحاد اإلفريمي ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) لوساكا.

ب) أكرا.

ج) الجزابر.

د ) رابلس.

 #العام الياي انضيمت فيي دولية جنيوب السيودان يليح االتحياد اإلفريميي بعيد انفصيالاا عين السيودان ،هيو:
(سؤال وزاري)
أ ) 2013م.

ب) 2012م.
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ج) 2011م.

د ) 2010م.
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 #دولة عضو في منظمة االتحاد اإلفريمي ،هي:
أ ) ؼينيا.

ب) جنوب افريميا.

ج) مدؼشمر.

د ) افريميا الوس ح.

 #يحدى الدول التالية لٌست عضو في منظمة االتحاد اإلفريمي ،هي:
أ ) جيبوتي.

ب) تشاد.

ج) زامبيا.

د ) يريتريا.

 #االتحاد الاي من أهداف تعزيز المبادئ والمإسسات الديممرا ية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد ،هو:
(سؤال وزاري)
أ ) اتحاد دول أمريكا.

ب) االتحاد األوروبي.

ج) التعاون اإلسالمي.

د ) االتحاد االفريمي.

 #من أهداؾ االتحاد اإلفريمي:
أ ) زيادة التعاون والتكامل بين الدول األعضاء.

ب) فتح الحدود للتنمل الحر والتنمية االلتصادية.

ج) تنمية المارة عن ريك تعزيز البحث العلمي.

د ) تنمية العاللة بين االتحاد والدول األوروبية.

 #المنظمة التي تادؾ يلح العمل علح المضاء علح األوببة والولاية مناا وتحسين المجال الصحي ،هي:
أ ) االتحاد االفريمي.

ب) منظمة البريكس.

ج) االتحاد األوروبي.

د ) منظمة شنؽااي.

 #من ينجازات االتحاد اإلفريمي:
أ ) امتالن أكبر سوق للصناعات التعدينية.

ب) دعم الشعب الفلس يني لنيل حمول .

ج) ينشاء لوة دفاع افريمية تدافه عن األعضاء.

د ) تنمية العاللة بين االتحاد والدول األوروبية.

 #من اإلنمالبات العسكرية التي أجبرها االتحاد االفريمي العودة يلح دستور دولتاا:
أ ) نيجيريا 2010م.

ب) موريتانيا 2008م.

ج) بركينا فاسو 2015م.

د ) مالي 2012م.

 #العام الاي حدث في انمالب عسكري في ؼينيا ،هو:
أ ) 2004م.

ب) 2006م.

ج) 2008م.

د ) 2010م.

 #العام الاي حدث في انمالب عسكري في نيجيريا ،هو:
أ ) 2004م.

ب) 2006م.

ج) 2008م.

د ) 2010م.

 #من الدول االفريمية التي أسلت يلياا لوات حفظ السالم ،هي:
أ ) كينيا.

ب) السنؽال.
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ج) الصومال.

د ) موزنبيك.
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 #من أكثر األمرا

واألوببة التي يكافحاا االتحاد االفريمي ،هي:

أ ) يلتااب الكبد.

ج) الجدري.

ب) اإليدز.

د ) السحايا.

 #الايبة التي تسعح يلح سد الفجوة بين االتحاد االفريمي وبين العالم المتمدم من خالل الشراكة مه منظمات
التصادية عالمية ،هي:
أ ) صندوق النمد االفريمي.

ب) البنن االفريمي لالستثمار.

ج) الشراكة الجديدة للتنمية في يفريميا.

د ) االتحاد النمدي االفريمي.

 #أ لك علح منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في يفريميا اسم:
أ ) صندوق النمد.

ج) النيباد.

ب) البنن االفريمي.

د ) االتحاد النمدي.

 #العام الاي تم ينشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في يفريميا (النيباد):
أ ) 2000م.

ج) 2002م.

ب) 2001م.

د ) 2003م.

 #من أسباب ينشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في يفريميا (النيباد):
أ ) منه هجرة العمول خارج المارة أو التخفيؾ مناا .ب) لزيادة االستمرار السياسي االفريمي.
د ) تحميك تنمية التصادية شاملة في االتحاد.

ج) زيادة التعاون مه الدول األوروبية.
 #من أسباب ينشاء صندوق االستثمار والتنمية:

أ ) منه هجرة العمول خارج المارة أو التخفيؾ مناا .ب) لزيادة االستمرار السياسي االفريمي.
د ) تحميك تنمية التصادية شاملة في االتحاد.

ج) زيادة التعاون مه الدول األوروبية.
 #من أبرز التحديات التي تواج االتحاد اإلفريمي:
أ ) انخفا

معدل النمو السكاني.

ج) ارتفاع معدل الجريمة والب الة.
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ب) تعدد الصراعات والحروب.
د ) التزايد المستمر في أعداد المااجرين ؼير الشرعيين.
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الوحدة الخامسة

تجارب رائدة لدول في التاريخ
المعاصر
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الٌابان
 #برزت في العالم المعاصر عدد من الموى االلتصادية العظمح التي كان لاا تجيارب ناضيوية رابيدل فيي
ظل تنافس دولي شديد من أجل تحميك تفوق التصادي وعلميي وتكنوليوجي ،للسيي رة عليح أسيواق العيالم،
ومن بين هال التجارب الرابدة التجربة اليابانية.
 #حـدد موله اليابان.
تمه اليابان في ألصح الشرق من لارة آسيا ،وتتكون من لرابية ( )4000جزييرة صيؽيرة ،وتبليػ مسياحتاا
لرابة ( 378,000كم ،)2وعدد سكاناا يمارب ( )128مليون نسمة.
 #حـدد مميزات اليابان.
 #مـا هً التحديات التي تواج اليابانيين في بيعة أر

الدولة.

 -1تتميز الدولة بضآلة مواردها ال بيعية.
 -2كثرة تعرضاا للكوارث ال بيعية ،كاألعاصير والزالزل والبراكين.
 -3بيعتاا الجبلية.
 #األرخبٌل الٌابانً :هي مجموعة الجزر اليابانية وتبلػ لرابة ( )4000جزيرة صؽيرة.
 #كانت اليابان تعيش في حالة من العزلة حتح منتصؾ المرن التاسه عشر الميالدي ،وبالرؼم من أن الن
أسام في تماسن اندماج السكان اجتماعياً ،يال أن أدى يلح حرمان اليابان من األخا بمظاهر الحضارة ليدى
الشعوب األخرى مدة من الزمن.
 #حركاااة مٌجاااً (ساااؤال وزاري) :أو الحييياكم المسيييتنير وهيييي حركييية يصيييالحية ليييام بايييا اإلمبرا يييور
(موتسوهيتو) فيي عيام 1868م ،وتعيد بدايية الناضية الفعليية لليابيان ،هيدفت يليح كسير يوق العزلية التيي
عاشييتاا اليابييان ،وردم الفجييوة االلتصييادية والعسييكرية بييين اليابييان والؽييرب عيين ريييك االنفتيياح التجيياري
والعلمي.
 #عـدد أهداؾ حركة ميجي التي ظارت في اليابان في عام 1868م.
 -1كسر وق العزلة التي عاشتاا اليابان.
 -2ردم الفجوة االلتصادية والعسكرية بين اليابان والؽرب عن ريك االنفتاح التجاري والعلمي.
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 #فسر ليام اإلمبرا ور الياباني (موتسوهيتو) بحركة ميجي اإلصالحية.
 -1بسبب الت ور الاي وصل يلي الؽرب وأ ماعام االستعمارية في العالم.
 -2ولسي رة الؽرب علح الصين المريبة من اليابان.
 #حـدد أهم المنجزات التي حممتاا حركة ميجي.
 -1يلؽاء االمتيازات العسكرية ،وتمليص نفوا الساموراي ،وتجريدهم من امتيازاتام اإلل اعية.
 -2يحداث ناضة حميمية في نظام التعليم ،عن ريك التركيز علح التاريخ المومي ،وصبػ التعليم بالصبؽة
العسكرية.
 #الساموراي (سؤال وزاري)  :هم ال بمة العسكرية في اليابان ،ظايرت فيي الميرن السيابه عشير ،تمييزوا
بمااراتام الحربية ،وتمتعيوا بامتييازات اجتماعيية والتصيادية حتيح مجييء اإلمبرا يور (موتسيوهيتو) يليح
الحكم الاي عمل علح تمليص نفواهم.
 #فسر أسامت حركة ميجي في تكوين بمة من الفالحين المنتجين.
بسييبب ليييام اإلمبرا ييور (موتسييوهيتو) بتمليييص نفييوا السيياموراي ،وتجريييدهم ميين امتيييازاتام اإلل اعييية،
ويلؽاء االمتيازات العسكرية.
 #مـا نتابج حركة االنفتاح في اليابان في المرن التاسه عشر.
 -1استفادة اليابان من األنظمة الؽربية في مجاالت التعليم واإلدارة.
 -2رفه كفاءة الم اع الصناعي.
 -3نمل المعرفة التمنية ما أدى تدريجيا ً يلح بروزها لوة شرلية شاركت في الحرب العالمية الثانية.
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 #أبرز مح ات اليابان في الحرب العالمية الثانية (1945-1939م)
 -1اتبعت اليابان سياسة عسكرية توسعية باحتاللاا الصين في عام 1937م.
 -2وتحالفت مه دول المحور في الحرب العالمية الثانية.
 -3وفي عام 1941م شنت هجوما ً جويا ً علح لاعدة (بيرل هاربر) األمريكية فيي المحيي الايادي ،فيردت
الواليات المتحدة األمريكية بإعالناا الحرب علح اليابان ،وتبعتاا بري انيا.
 -4فييي العييامين 1942-1941م احتلييت اليابييان الفلبييين والانييد الصييينية (فيتنييام والوس وكمبوديييا) حتييح
تمكنيت الميوات البري انيية واألمريكيية ميين ييمياؾ تميدم الميوات اليابانيية فييي جيزر المحيي الايادي الممابليية
ألستراليا.
 -5نجحت الموات البري انية واألمريكية في يرد اليابيانيين مين المنيا ك التيي احتلوهيا حتيح وصيلوا يليح
اليابان نفساا.
 -6لامت الواليات المتحدة األمريكية بإلماء المنبلتين الاريتين عليح ميدينتي (ناؼيازاكي) و(هيروشييما) ،ميا
دفه اليابان يلح يعالن االستسالم في  15آب من عام 1945م.
 #اقمبراطور هٌروهٌتو :هو يمبرا ور اليابان تولح الحكم منيا عيام 1926م حتيح وفاتي  ،وكيان لي دور
كبير في تحول السياسية اليابانيية مين الحيرب يليح اإلعميار والبنياء وانفتياح اليابيان عليح العيالم ،وكيان أول
امبرا ور ياباني يسافر خارج بالدل في عام 1971م في جولة أوروبية وأمريكية.
 #اذكر أسباب يلماء المنبلتين الاريتين علح اليابان في عام 1945م.
بسيبب ليييام اليابييان بشيين هجييوم جييوي علييح لاعييدة (بيييرل هيياربر) األمريكييية فييي المحييي الاييادي فييي عييام
1941م.
 #حـدد نتابج يلماء المنبلتين الاريتين علح اليابان في عام 1945م.
 -1تدمير مدينتي (ناؼازاكي) و(هيروشيما).
 -3موت عشرات اآلالؾ في ولت الحك بسبب التعر
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 " #تضافرت عوامل عدة أدت يلح ليام الناضة اليابانية الحديثة " ،وضاح خمساة مان العوامال التاً أدت
إلى لٌام النهضة الٌابانٌة الحدٌثة (سؤال وزاري).
 #حـدد عوامل الناضة اليابانية.
 -1تميييز الشخصييية اليابانييية بالنشييا واالنضييبا  ،بسييبب منظميية الميييم التييي تربييح علياييا الشييعب اليابيياني
وتمسك باا.
 -2تحديث النظام اإلداري وت ويرل.
 -3جعل التعليم ركيزة أساسية لناضة البالد.
 -4تشجيه الحكومة اليابانية المبدعين والمخترعين بدعمام وتسويك اختراعاتام.
 -5تشجيه االستثمار في الداخل والخارج عن ريك تمديم التسايالت للمستثمرين ،ويلامة المصانه خيارج
البالد.
 -6التوج نحو التصنيه ،وت وير التكنولوجيا بسبب ضعؾ الموارد ال بيعية في اليابان.
 #بماذا تتميز الشخصية اليابانية.
 -1النشا .

 -2واالنضبا .

 -3والمثابرة.

 -4واحترام الولت.

 -5واحترام النظام.

 -6واإلخالص في العمل.

 #كٌف شجعت اليابان االستثمار في داخلاا وخارجاا.
عن ريك تمديم التسايالت للمستثمرين.
 #فسر يلامة المصانه اليابانية خارج البالد.
للتخفيؾ من الحواجز الجمركية.
 #فسر توج اليابان نحو التصنيه ،وت وير التكنولوجيا.
بسبب ضعؾ الموارد ال بيعية في اليابان.
 #اتجات اليابان بعد الحرب العالمية الثانية يلح التركيز علح ت وير الموى البشرية بصورة تحمك أهيدافاا
بالحياة الكريمة لإلنسان ،وترتكز فلسفة اإلدارة اليابانية علح عدد من الميم والمبادئ التيي مكنيت الشيركات
من تحميك مستوى عا ،ل من النجاح.
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 #وضح أبرز الميم التي ترتكز علياا فلسفة اإلدارة اليابانية.
 -1المنظومة األخاللية لليابانيين مثل :االستمامة والصدق والشجاعة.
 -2االنضبا الااتي ،فالعامل الياباني يعمل من تلماء نفس  ،ومن ؼيير مرالبية مين ربيسي  ،وهيو أليل نسيبة
ؼياب عن عمل  ،ويموم عادة بالعمل اإلضافي مت وعا ً ومن ؼير أجر.
 -3تؤكيد ليمة العمل بروح الفريك الواحد والمسإولية الجماعية أكثر من المسإولية الفردية.
 -4ؼرس الوالء واالنتماء للو ن ،يا تعد الراية اليابانية واإلمبرا ور الرمزان اللاان تلتؾ حولاميا األمية
اليابانية ،ويتم التركيز علح الن في مراحل التعليم والتدريب جميعاا في المإسسات اليابانية.
 -5الحوافز المعنوية التي تشكل دافعا ً للعمال اإلداريين لبال المزيد من الجاد في العمل.
 -6الثمة والتدريب المستمر للعاملين ،ما يإدي يلح ثمة كل فريك في كفاءة الفريك اآلخر وماام  ،ومن ثيم
التعاون والتكامل بين األ راؾ جميعاا.
 -7احترام الولت والشعور بؤهميت  ،كاإللتزام بالمواعيد واستثمار الولت.
 #فسر يعد المجتمه الياباني مبنيا ً علح التمسن باألخالق أكثر من سيادة المانون.
 -1بسييبب منظوميية األخييالق لليابييانيين مثييل :االسييتمامة والصييدق والشييجاعة وروح المبييادرة والتضييحية
وااللتصاد في اإلنفاق واإللتزام بالولت.
 -2تسييتند المنظوميية األخاللييية لييديام علييح التمسيين المييرن بالتماليييد والعييادات مييه االنفتيياح واألخييا بالتمنييية
الؽربية.
 #أعـط أمثية للمنظومة األخاللية لليابانيين.
 -1االستمامة.

 -2والصدق.

 -5وروح المبادرة.

 -3والشجاعة.

 -6وااللتصاد في اإلنفاق.

 -4والتضحية.
 -7واإللتزام بالولت.

 #فسر تميز العامل الياباني باالنضبا الااتي (سؤال وزاري).
 -1بسبب توفر األجواء والظروؾ التي تساعد علح تحميك الرضا الوظيفي.
 -2جعل العاملين في اليابان شركاء بامتالن أسام في المإسسة.
 -3يضافة يلح ضمان الوظيفة مدى الحياة.
 #أعـط أمثية لرموز و نية يابانية.
 -1الراية اليابانية (العلم).
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 #يعد النظام التعليمي في اليابان من بين أفضيل األنظمية التعليميية فيي العيالم ،وبيدأ االهتميام بي منيا بدايية
عصيير الناضيية فييي عييام 1868م ،و بييك النظييام التعليمييي اإللزامييي منييا عييام 1900م ،و نجعييل فييي أربييه
سنوات من سن السادسة وحتح العاشرة ،وبلؽت نسبة األ فال الاين يتلمون تعليما ً يلزاميا ً في عيام 1907م
نحو ( )%99من مجموع األ فال اليابانيين في الن الولت.
" #ينعد النظام التعليمي في اليابان من أفضل األنظمة التعليمية في العالم" ،عـدد مظاهر تطاور التعياٌم فاً
الٌابان (سؤال وزاري).
 -1المكانة االجتماعية الرفيعة للمعلم.
 -2التركيز علح األنش ة الالمناجية التي تدفه ال الب يلح االبتكار واالختراع.
 -3الحفاظ علح منظومة الميم األخاللية اليابانية.
 -4ارتفاع نسبة اإلنفاق الحكومي علح التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي.
 #من مظاهر ت ور التعليم في اليابان :المكانة االجتماعية الرفيعة للمعلم ،وضح ذلن.
 #حـدد األدوار التي يموم باا المعلم الياباني.
فباإلضييافة يلييح مانيية التييدريس يعييد المعلييم مصييلحا ً اجتماعي يا ً يسيياعد علييح ؼييرس الميييم واألخييالق ،وحييل
المشكالت لدى ال الب .
 #من مظاهر ت ور التعليم في اليابان :التركيز علح األنش ة الالمناجية ،وضح ذلن.
اناا تدفه ال الب يلح االبتكار واالختراع والبحث عن كل ما هيو جدييد ،وبيال الجايود لتحوييل التعلييم يليح
تدريب علح التفكير بدالً من الحفظ والتلمين.
 #من مظاهر ت ور التعليم في اليابان :الحفاظ علح منظومة الميم األخاللية اليابانية ،وضح ذلن.
ألناا لم تسمح للعادات الؽربية أن تؽزو ليماا وأخاللاا ،فال تزال التربية اليابانية لاا ابعايا الممييز الياي
لم يتؤثر باال العادات.
 #من مظاهر ت ور التعليم في اليابيان :ارتفياع نسيبة اإلنفياق الحكيومي عليح التعلييم العيام والتعلييم العيالي
والبحث العلمي ،وضح ذلن.
بلػ حجم اإلنفاق علح التعليم العام لرابية ( )%9,4لعيام 2014م مين يجميالي اإلنفياق الحكيومي ،حتيح أن
اليابان رفعت شعارا ً يدعو يلح ينشاء مرافك تعليمية لبل ينشاء أي مدرسة مثل :الملعب ،والمسبح ،وصيالة
الموسيمح ،والمكتبة ،وصالة االجتماعات ،والمختبرات  ...وؼيرها.
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 #سـم المرافك التعليمية المرافمة للمدرسة في اليابان.
 -1الملعب.

 -2والمسبح

 -3وصالة الموسيمح

 -4والمكتبة.

 -5وصالة االجتماعات.

 -6والمختبرات.

 #تمكن االلتصاد الياباني مين النايو

سيريعا ً بعيد الحيرب العالميية الثانيية ،ففيي أواخير الخمسيينيات مين

المرن العشرين بلػ متوس معدالت النمو االلتصادي السنوي لرابة ( ،)%10واستمر مدة تزيد علح عشر
سنوات ،ويعد الن ينجازا ً لم تصل يلح مستوال أية دولة مين اليدول العظميح ،وبحليول السيتينات مين الميرن
نفس كان اليابانيون من أكثر الشعوب شعورا ً بالرخاء ،وتزايد اإللبال علح االستاالن.
 #حـدد العوامل التي ساعدت علح ارتفاع معدالت النمو االلتصادي في اليابان (سؤال وزاري).
 -1الت ور الصناعي والتجاري.
 -2ارتفاع ينتاجية العامل الياباني.
 -3انتااج اليابان سياسة السالم واالحتفاظ بمولؾ الحياد ،وتجنب النزاعات والصرعات الدولية.
 -4تعديل السياسات االلتصادية لمواجاة األزمات العالمية.
 -5التعاون بين الم اعين العام والخاص.
 -6استيراد اليابان لمصادر ال الة بكميات كبيرة من الفحم والبترول اي الجودة العالية.
 -7زيييادة اإلنتيياج الزراعييي ،واستصييالح األراضييي ،ورفييه كفاءتاييا اإلنتاجييية عيين ريييك تحسييين نوعييية
التربية ،وت بيك التكنولوجيا في الزراعة علح ن اق واسه.
 #بٌن أهم مظاهر الت ور الصناعي والتجاري لليابان في نااية الستينيات من المرن العشرين.
 -1أصبحت اليابان شرين تجاري ربيسي مه أؼلب دول العالم.
 -2أؼرلت األسواق العالمية بؤجازة الراديو والكاميرات والتلفاز وؼيرها من السله الصناعية.
 #بٌن أهم مظاهر الت ور الصناعي والتجاري لليابان في السبعينات من المرن العشرين.
 -1امتد التفوق الياباني في التصنيه يلح كل المجاالت تمريباً ،فتفولت صناعة بناء السفن في اليابان.
 -2اض رت الدول الؽربية يلح رفه يجراءات الحماية الجمركية لحماية صناعاتاا من المنتجات اليابانية.
 -3أؼرلت اليابان األسواق األمريكية بسيارات متينة الصنه ،وزهيدة الثمن ،وألل استاالكا ً للولود.
 #فسر أؼرلت اليابان األسواق األمريكية بصناعة السيارات.
صنه السيارات.
 -1بسبب متانة ن
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 #بٌن أهم مظاهر الت ور الصناعي والتجاري لليابان في الثمانينيات من المرن العشرين.
نفساا في األسواق العالمية مثل الكمبيوتر واإلنسان اآللي وؼيرها من

بدأت صناعات يابانية جديدة تفر

الصناعات اإللكترونية ،وآالت النسخ والكيمياويات الصناعية.
 #بٌن دور الم اعين العام والخاص في رفه معدالت النمو االلتصادي في اليابان.
 -1الحكومة (الم اع العام) هي المسإولة عن تايبة الظروؾ والمناخ العام للنشا االلتصادي.
 -2والم اع الخاص يكون مسإوالً عن زيادة اإلنتاج.
 #كٌف حافظت اليابان علح تفولاا االلتصادي وال السنوات الماضية.
 #فسر تمكنت اليابان من المحافظة علح تفولاا االلتصادي وال السنوات الماضية (سؤال وزاري).
 -1بفضل سياساتاا المابمة علح التخ ي المنظم.
 -2ورسوخ فلسفة التحدي لدى اليابانيين.
 " #حافظت اليابان علح تفولاا االلتصادي وال السنوات الماضية ،يال أناا تواج بع

التحديات " ،ماا

التحدٌات التً تواجه الٌابان (سؤال وزاري).
 #عـدد أربعة من التحديات التي تواج اليابان (سؤال وزاري).
 -1تلوث البيبة.
 -2ضييآلة المصييادر ال بيعييية مييا يجعلاييا أكثيير ارتبا يا ً بالييدول الخارجييية ،كالييدول األوروبييية والواليييات
المتحدة األمريكية والصين.
 -3تحدي األمن االجتماعي المتمثل بانخفا
 -4مظاهر الفمر لدى بع

عدد السكان نتيجة سياسة تنظيم النسل.

الفبات ممن هم في سن العمل ،نتيجة توج جزء كبير من الرعاية االجتماعية

نحو كبار السن.
 #فسر ارتبا اليابان بالدول الخارجية كالدول األوروبية والواليات المتحدة األمريكية والصين.
بسبب ضآلة المصادر ال بيعية فياا.
 #سم الدول التي ترتب مه اليابان بعاللات لوية.
 -1الدول األوروبية.
 #فسر ظاور مظاهر الفمر لدى بع

 -2والواليات المتحدة األمريكية.

 -3والصين.

الفبات ممن هم في سن العمل.

نتيجة توج جزء كبير من الرعاية االجتماعية نحو كبار السن.
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مالٌزٌا
 #فسر تعد ماليزيا من الدول اإلسالمية اات التجارب الرابدة في العالم.
لما حممت من تنميية شيملت جوانيب الحيياة المختلفية ،فيؤدى الين يليح دفيه عجلية التميدم فيي اليبالد بصيورل
ملحوظة ،وفي زمن لصير.
 #حـدد موله ماليزيا.
تمييه ماليزيييا فييي جنييوب شييرق آسيييا ،وتتييؤلؾ ميين ( )13والييية ،وتمسييم يلييح لسييمين أساسيييين ،األول :شييب
الجزيييرة الماليزييية ،والثيياني :ماليزيييا الشييرلية ،ويفصييل بينامييا بحيير الصييين الجنييوبي ،وعاصييمتاا هييي
كوالمبور .وتبلػ مساحة ماليزيا ( 329,845كم ،)2ويسودها المناخ اإلستوابي.
 #سـم األعراق الموجودة في ماليزيا.
 -1الصينييون.

 -2والتاميل.

 -3والانود.

 -4والعرب.

 -5والماليو المسلمين.

 #كانت ماليزيا منا المدم ملتمح لعدد من الحضارات والشعوب ،تتبع المراحل التارٌخٌة التً مرت عيٌها.
 -1استمبلت ماليزيا التجار الصينيين والانود والعرب الاين كانوا يمومون بالرحالت التجارية البحرية.
 -2أصبحت من أهم مراكز التجارة البرتؽالية بعد أن احتلاا البرتؽاليون في عام 1511م.
 -3في بداية المرن ( )17المييالدي أصيبح التنيافس التجياري واضيحا ً بيين الاولنيديين والبرتؽياليين يليح أن
سي ر علياا الاولنديون لرابة لرنين من الزمن.
 -4امتد يلياا النفوا البري اني يثر معاهيدة بيين اإلنجلييز والاولنيديين فيي عيام 1824م نصيت عليح تمسييم
البالد بيناما.
 -5فييي عييام 1941م سييعت اليابييان للسييي رة علييح ماليزيييا ،يال أناييا اض ي رت لالنسييحاب مناييا فييي عييام
1945م.
 -6حصلت ماليزيا علح استماللاا عن بري انيا في عام 1957م ،وتؤسس االتحاد الماليزي.
 -7انفصال سنؽافورة عن االتحاد الماليزي في عام 1965م.
 #جزٌرة ميما (سؤال وزاري) :هي جزيرة تابعة لدولة ماليزيا وكانت تعيد مين أشيار المح يات التجاريية
في لارة آسيا حتح المرن ( )15الميالدي.
 #االتحااد المااالٌزي  :هيو اتحيياد دولية الماليييو وجزيرتييي صيباح وسييروان يضيافة يلييح سينؽافورة فييي عييام
1963م ،يال أن سنؽافورة انفصلت عن االتحاد في عام 1965م.
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 #فسر بدأت الناضة الماليزية بتولي (مااتير دمحم) منصب ربيس الوزراء في ماليزيا.
 -1الن سعح للناو

بماليزيا عن ريك العمل.

 -2االنفتاح علح العالم.

 -3التعاون الدولي.

 #اسييت اع (مايياتير دمحم) تحويييل ماليزيييا ميين دوليية فميييرة يلييح لييوة التصييادية تييوازي فييي تحولاييا التجربيية
اليابانية التي اتخاها (مااتير دمحم) نمواجا ً للتنمية في بالدل.
 #فسر اتخا مااتير دمحم من التجربة اليابانية نمواجا للتنمية في بالدل (سؤال وزاري).
 #بٌن أسباب استلام (مااتير دمحم) من التجربة اليابانية أنمواجا ً للناو

بماليزيا.

 -1بسبب التشابة الكبير بين ظروؾ الدولتين من حيث للة الموارد ال بيعية.
 -2تركيز اليابان علح العنصر البشري وتنمية ماارات  ،ويعدادل لبناء ناضتاا الصناعية.
 -3التركيز علح الميم األخاللية وتنمية مفاهيم العمل الجماعي.
 -4االنتماء للو ن ،والعمل علح رفعت .
 #مهاتٌر دمحم :هو ربيس وزراء ماليزييا فيي الفتيرة مين 2003-1981م ،وهيي أ يول ميدة مكثايا ربييس
وزراء فيي ماليزيييا ،أدى دورا ً ربيسيا ً فيي ناضيية ماليزيييا ،يا تحوليت ميين دوليية زراعيية تعتمييد علييح ينتيياج
المواد األولية وتصديرها يلح دولة صناعية متمدمة.
 #لربيس وزراء ماليزيا (مااتير دمحم) عدة مإلفات ،اذكرها.
 -1التحدي.

 -2صوت آسيا.

 -3تحديات االض راب.

 -4العولمة.

 -5الواله الجديد.

 #من أشار ألوال ربيس وزراء ماليزيا (مااتير دمحم) :أفضل ثروة في أي دولة هي شعباا.
 " #اعتمدت سياسة مااتير دمحم في الناو

بالبالد علح ركابز أساسية عيدة " ،ماا الركاائز التاً اعتمادت

عيٌها سٌاسة مهاتٌر دمحم؟ (سؤال وزاري).
 #عـدد الركابز األساسية التي اعتمد علياا مااتير دمحم في الناو

بماليزيا.

 -1بناء الوحدة الو نية ،والتماسن الشعبي ،وااللتفاؾ حيول هيدؾ ناضية ماليزييا والين بتيدعيم المشياركة
العملية بين مكونات المجتمه الماليزي.
 -2البحث عن دولة داعمة لماليزيا في تجربتاا نحيو التميدم والتنميية وكانيت هيال الدولية هيي اليابيان التيي
أصبحت من أكبر حلفاء ماليزيا في مشروعاا نحو التنمية والتمدم.
 -3العمل علح جاب االستثمارات األجنبية يلح ماليزيا.
 -4يدخال التكنولوجيا الحديثية والتيدريب والتواصيل واالنفتياح عليح العيالم الخيارجي لالنتميال بيالبالد يليح
مرحلة أكثر ت وراً.
 -5االهتمام بالعنصر البشري ،والسعي من أجل تحميك الرفاهية للموا نية الماليزيين جميعاً.
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 #من الركابز األساسية للناضة في ماليزيا :بناء الوحدة الو نية والتماسن الشعبي ،وضح ذلن.
الن بتدعيم المشاركة العملية بين مكونات المجتمه الماليزي الاي يتصؾ بالتنوع والتعدد العرلي.
 " #أسامت عدة عواميل فيي نجياح التجربية الماليزيية " ،اذكار العوامال التاً أساهمت فاً نجاال التجرباة
المالٌزٌة (سؤال وزاري).
 #أذكر أربعة من العوامل التي أسامت في نجاح التجربة الماليزية (سؤال وزاري).
 -1منظوميية الميييم االجتماعييية فييي ماليزيييا ،وتتمثييل باالنضييبا والتجييانس االجتميياعي ،واحتييرام األنظميية
والموانين.
 -2المناخ السياسي لدولة ماليزيا المابم عليح الوحيدة والتنيوع واالسيتمرار السياسيي الياي يسيام فيي التنميية
االلتصادية.
 -3الناج الديممرا ي في اتخاا المرارات ما جعل سياسة ماليزييا توصيؾ بؤنايا نميواج مثيالي فيي ت بييك
الديممرا ية.
 -4يستراتيجية االعتماد علح الياات للشيعب المياليزي ،وينشياء صيناديك يدخيار كبيرى تعتميد عليح الشيعب
الماليزي نفس  ،وتجلب المنفعة للشعب الماليزي.
 -5االعتماد علح الموارد الااتية في توفير رإوس األموال الالزمة لتمويل االستثمارات االلتصادية.
 #أعـط أمثية لمنظومة الميم االجتماعية للشعب الماليزي.
 -1االنضبا والتجانس االجتماعي.
 -3واحترام األنظمة والموانين.

 -2والتركيز علح العمل الجماعي.
 -4واإللتزام بالمواعيد.

 -5واحترام الولت.

 #فسر توصؾ سياسة ماليزيا بؤناا نمواج مثالي في ت بيك الديممرا ية
بسبب الناج الديممرا ي في اتخاا المرارات.
 #وضح يستراتيجية االعتماد علح الاات للشعب الماليزي.
ينشاء صناديك يدخار كبرى تعتمد علح الشعب الماليزي نفس  ،واست اعت هيال الصيناديك أن تجميه رلميا ً
ضخما ً من المليارات شكلت رصيدا ً للدولة أسام في زيادة االستثمار ،وجلب المنفعة للشعب الماليزي.
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 #فسر سعت ماليزيا لت بيك بع

مبادئ نظام االلتصاد اإلسالمي في خ

اا التنموية.

بسبب اهتماماا باإلنسان واالرتماء بإمكانات ويساام في عملية التنمية.
 #بٌن نتابج سعي ماليزيا لت بيك بع

مبادئ نظام االلتصاد اإلسيالمي فيي سياسياتاا التعليميية والصيحية

واالجتماعية وااللتصادية.
أدت يلح ارتفاع معدالت التنمية البشرية وااللتصادية في ماليزيا.
 #بماذا تميزت فترة السبعينات من المرن العشرين في ماليزيا.
 -1باالنتمال من االعتماد علح التعدين والزراعة يلح الصناعي.
 -2وبانتشار االستثمارات اليابانية في البالد بدأت معاا الصناعات الثميلة.
 -3ازدهار الصناعات وأصبحت صادرات ماليزيا محرن النمو الربيسي.
 -4بدأت الحكومة الماليزية بتبني سياسة استبصال الفمر ،واستثمار أموالايا فيي ينشياء مشياريه بنيية تحتيية
ضخمة ،واستمدام االستثمارات األجنبية يلح البالد ،والمساواة في فرص العمل بين فبات المجتمه جميعاا.
 #حـدد السياسة التي اتبعتاا الحكومة الماليزية في سبعينات المرن العشرين.
 -1تبني سياسة استبصال الفمر.
 -2واستثمار أموالاا في ينشاء مشاريه بنية تحتية ضخمة.
 -3واستمدام االستثمارات األجنبية يلح البالد.
 -4والمساواة في فرص العمل بين فبات المجتمه جميعاا.
 #بٌن الادؾ من وضه الخ ة التمنية الشاملة التي لامت باا ماليزيا في عام 1996م.
 #بٌن الادؾ من السياسات الو نية التي بمتاا ماليزيا في عام 1997م.
لما واج االلتصاد الماليزي من أزمة كبيرة أدت يلح هبو العملة الماليزية (الرنؽيت) ممابل الدوالر.
 #كٌف تجاوزت ماليزيا أزمتاا االلتصادية في عام 1997م
 -1بمت ماليزيا سياسات و نية للخروج من هال األزمة.
 -2ولم تعتمد علح ممترحات البنن الدولي ،وصندوق النمد الدولي.
 -3أدى نجاح هال السياسات يلح استمرار معدالت ثابت من النمو أدت يلح استمرار سيعر (الرنؽييت) أميام
الدوالر.
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 #أصبحت ماليزيا من الدول الصناعية المتمدمة التصاديا ً معتمدة في الن الولت علح ل اعات عدة ،اذكار
هذ المطاعات.
 -1الصناعة.

 -2الزراعة.

 -3السياحة.

 #فسر دخلت ماليزيا في التسعينات من المرن الماضي مرحلة صناعية مامة (سؤال وزاري).
 #بٌن أسباب دخول ماليزيا عالم الصناعات في التسعينيات من المرن العشرين.
 -1من خالل تشجيه الصناعات اات التمنية العالية مثل صناعة السيارات واإللكترونيات.
 -2والتوسيه فييي صيناعة النسيييج والحدييد والصييلب ،حييث أصييبح الم ياع الصييناعي يسيتوعب  %40ميين
العمالة الماهرة والمدربة.
 -3توفر األمن وضمان الربحية العالية للمستثمر األجنبي.
 #من مإشرات نجاح األداء االلتصادي لماليزيا في ميدة واليية (ماياتير دمحم) الين التوسيه الياي حيدث فيي
استثمارات الم ياع الصيناعي حييث أنشيا أكثير مين ( )15أليؾ مشيروع صيناعي ،وشيكلت المشيروعات
األجنبية لرابة ( )%54من هال المشاريه ما يعكس مدى اال مبنان الاي يشعر ب المستثمر األجنبيي فيي
ماليزيييا ميين ناحييية األمييان وضييمان الربحييية العالييية ،بينمييا مثلييت المشييروعات المحلييية ( )%46ميين هييال
المشاريه.
 #حـدد اآلثار االيجابية للمشاريه االلتصادية علح الشعب الماليزي.
 -1اناا وفرت مليوني فرصة عمل.

 -2نمل التمنية الحديثة وت وير ماارات العمالة الماليزية.

 #تحممت في مدة والية (مااتير دمحم) فرة ملحوظة في االلتصاد المعرفي الياي يحظيي باهتميام الحكومية
بوصف عنصرا ً ماما ً من عناصير الخ ي التنمويية ،وأصيبحت ماليزييا مح ية يلليميية وعالميية فيي مجيال
صناعة االتصاالت والمعلومات واإلنترنت.
 #االلتصاااد المعرفااً (سااؤال وزاري)  :هييو االسييتثمار فييي المعرفيية والعمييل البشييري ،واسييتخدام التمنييية
وتوظيفاا بادؾ تحسين نوعية الحياة بمجاالتاا وأنش تاا جميعاً.
 #فسر تعد ماليزيا يحدى الدول الزراعية الربيسة في من مة جنوب شرق آسيا.
 -1يشكل ل اع الزراعة أحد الروافد الربيسة للدخل المومي الماليزي.
 -2يستم ب هاا الم اع كثير من األيدي العاملة المحلية واألجنبية.
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 #حـدد المنتجات الزراعية التي تشتار باا ماليزيا.
 -1زراعة الم ا .

 -2شجر زيت النخيل.

 -3الكاكاو.

 -4الشاي.

 -5الموز.

 -6جوز الاند.

 #فسر تعد السياحة من الم اعات المامة في ماليزيا.
 #فسر تعد السياحة من أهم الم اعات االلتصادية في ماليزيا.
 -1أن أسام في الناو

بااللتصاد الماليزي.

 -2انتااج ماليزيا سياسة الصناعة السياحية.

 -3تعد السياحة ثاني أكبر مصدر دخل لاللتصاد الماليزي حالياً.
 #تعييد السييياحة ثيياني أكبيير مصييدر دخييل لاللتصيياد الميياليزي حاليياً ،كٌااف اهتماات الحكومااة المالٌزٌااة فااً
صناعة السٌاحة.
 -1عن ريك جاب السياح.

 -2وفتح الفنادق العالمية.

 -3وتحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات السياحة.
 #الصناعة السٌاحٌة :هيي الصيناعة التيي تميوم عليح االهتميام بالسيياحة عين رييك جياب السيياح ،وفيتح
الفنادق العالمية ،وتحفيز الشركات العالمية إلنشاء شركات السياحة.
 #أنشيا أول مولييه سييياحي عيين ماليزييا باللؽيية العربييية ،ويعييد شييارع العيرب أبييرز األميياكن السييياحية فييي
كوااللمبور.
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 " #اعتمدت السياسة التعليمية في ماليزييا عليح مجموعية مين المرتكيزات " ،باٌن خمساة مان المرتكازات
التً اعتمدت عيٌها السٌاسة التعيٌمٌة فً مالٌزٌا (سؤال وزاري).
 -1االهتمام بالتعليم ما لبل المدرسة (ريا
واشتر أن تكون دور ريا

األ فال) يا جعلت هال المرحلة جزءا ً مين النظيام التعليميي،

األ فال جميعاا مسجلة لدى وزارة التربية ،وتلتزم بمناج تعليمي نممرر من

الوزارة.
 -2تنمية المعاني والميم الو نية ،وتعزيز روح االنتماء في مرحلتي التعليم اإلبتدابي والثيانوي عين رييك
مواد تدرس فياا العلوم واآلداب ،ومواد خاصة بالمجاالت المانية والفنية التي تتييح لل يالب فرصية تنميية
مااراتام وصملاا.
 -3ينشاء كثير من معاهد التدريب الماني التي تستوعب الب المدارس الثانويية ،وتيإهلام ليدخول سيوق
العمل في مجال الاندسة الميكانيكية والكاربابية.
 -4وضيه خ يية تمنيية شيياملة فييي عيام 1996م ميين أهييم أهيدافاا :يدخييال الحاسييب اآلليي واالرتبييا بشيبكة
اإلنترنت في كل مدرسة ،فؤنشؤت الحكومة الماليزية المدارس الاكية التي تتوفر فيايا ميواد دراسيية تسياعد
ال الب علح ت وير مااراتام واستيعاب التمنية الجديدة.
 -5الحرص علح االنفتاح واالستفادل من الينظم التعليميية المت يورة فيي اليدول المتمدمية ،وفيي هياا السيياق
أنشا أكثر من ( ) 400معاد وكلية جامعية خاصة ،وأتاحت الفرصة لل الب الماليزيين لمواصلة دراستام
في الجامعات األجنبية.
 -6مشيياركة الم يياع الخيياص بييدعم البحييث العلمييي ،مييا أدى يلييح زيييادة المييدرة علييح الت ييوير واالبتكييار
والمنافسة ،ويثبات وجود ماليزيا في األسواق المحلية والعالمية.
 #حـدد المجاالت التي يعمل باا خريجي معاهد التدريب الماني في سوق العمل الماليزي.
 -1مجال الاندسة الميكانيكية.

 -2مجال الاندسة الكاربابية.

 #من مرتكزات التعليم في ماليزيا :وضه خ ة تمنية شاملة في عام 1996م ،حـدد أهدافه.
 -1يدخال الحاسب اآللي واالرتبا بشبكة اإلنترنت في كل مدرسة.
 -2أنشؤت الحكومة الماليزية المدارس الاكية التيي تتيوفر فيايا ميواد دراسيية تسياعد ال يالب عليح ت يوير
مااراتام واستيعاب التمنية الجديدة.
 -3يضييافة مييواد متخصصيية عيين أنظميية التصيينيه المت ييورة ،وشييبكات االتصييال ،ونظ يم اسييتخدام ال اليية
النظيفة التي ال تلحك تلوثا ً بالبيبة.
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 #المدارس الذكٌة  :هي مدارس تتوفر فياا مواد دراسية تساعد ال الب علح ت يوير ماياراتام واسيتيعاب
التمنية الجديدة والن من خالل ميواد متخصصية عين أنظمية التصينيه المت يورة وشيبكات االتصيال ونظيم
استخدام ال الة النظيفة التي ال تلحك تلوثا ً بالبيبة.
 #ما هً نتابج مشاركة الم اع الخاص في دعم البحث العلمي في ماليزيا.
 -1أدى يلح زيادة المدرة علح الت وير واالبتكار والمنافسة.
 -2ويثبات وجود ماليزيا في األسواق المحلية والعالمية.
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جنوب افرٌمٌا
 #تعد جنوب افريميا مين اليدول التيي نجحيت فيي تحمييك تنميية شياملة فيي الجوانيب السياسيية وااللتصيادية
واالجتماعية والعلمية بالرؼم من ظروؾ ليارة افريمييا الماسيية ميا مكنايا مين التحيول يليح دولية اات نميو
التصادي مرتفه.
 #حـدد موله جنوب افريميا.
تمه جماورية جنوب افريميا في ألصح جنوب المارة االفريمية ،وتبلػ مساحتاا ( 1,221,037كم ،)2ويبلػ
عدد سكاناا ( )54مليون نسمة.
 #فسر تتميز جماورية جنوب افريميا بالتنوع العرلي لسكاناا.
ألناييم خلييي ميين أصييول افريمييية وأوروبييية وآسيييوية ،واليين نتيجيية خضييوعاا لالسييتعمار الاولنييدي ،ثييم
لالستعمار البري اني.
 #تتبع أبرز المح ات التاريخية لدولة جنوب افريميا.
 -1خضعت جنوب افريميا كؽيرها من دول المارة االفريمية لالستعمار ،فمد تعرضت لالسيتعمار الاولنيدي
والبري اني ،حيث مارس كالهما سياسة استعمارية استي انية عنصرية ضد السكان األصليين.
 -2وتشكل اتحاد جنوب افريميا في عام 1910م ،وحصلت علح استماللاا في عام 1931م.
 -3وفي عام 1948م وصل الحزب الو ني يلح الحكم ،فتبنح سياسية الفصيل العنصيري ،وتحوليت اليبالد
يلح النظام الجماوري في عام 1961م.
 -4أدى تنامي سياسة التميييز العنصيري يليح تصياعد الكفياح ضيد تلين السياسية بعيد عيام 1984م ،وتفيالم
الصيراع فييي المنييا ك التييي خصصيت لألفارليية ،فشييكلت فييرق فييي الجييش والشيير ة مامتاييا اؼتيييال لييادة
المعارضة.
مه المعارضين ،وأصدرت فيي

 -5بعد تزايد أعمال العنؾ اض رت حكومة األللية البيضاء يلح التفاو
سييمح لألح يزاب المعارضيية
عييام 1990م عفييوا ً عيين كثييير ميين لييادة حييزب المييإتمر الييو ني االفريمييي ،و ن
بمواصلة نشا اا السياسي ،وأ لك سراح نيلسون مانديال أبرز زعماء الحركية الو نيية والنضيال اليو ني
في جنوب افريميا.
 -6تميز تاريخ جنوب افريميا في الفترة الوالعة بين عيامي 1990م يليح 1994م بالفوضيح العارمية ،فميد
اهب ضحية أعمال ا لعنؾ السياسي عشرات اآلالؾ من المتلح ما دفه الحكومة وحيزب الميإتمر اليو ني
االفريمي المعار

يلح يجراء مفاوضات بشيؤن مسيتمبل الحكيم فيي اليبالد أدت يليح يناياء العنيؾ واالتفياق

علح يجراء أول انتخابات حرة في عام 1994م ،حصل فياا حزب المإتمر الو ني االفريمي علح أؼلبيية
أصوات الناخبين ،وأصبح نلسون مانديال ربيسا ً لجماورية جنوب افريميا.
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 #سـم الدول االستعمارية التي استعمرت جنوب افريميا.
 -1هولندا.

 -2وبري انيا.

 #الفصل العنصري (سؤال وزاري) :هي سياسة تمييز عنصري عرلي بين األللية البيضاء اات األصيول
األوروبية واألؼلبية السوداء األفريمية ،ولد بدأت تلن السياسة منيا سيي رة الاولنيديين عليح جنيوب افريمييا
في عام 1652م ،بوصفاا أيدلوجية تموم علح حصر السل ة بيد الرجل األبي

ما يتيح ل السي رة علح

الثروات جميعاا ،والتمته باالمتيازات ،واحتمار السود واستعبادهم.
 #فساار تشييكيل فييرق فييي الج ييش والشيير ة مامتاييا اؼتيييال لييادة المعارضيية فييي جنييوب افريميييا بعييد عييام
1984م.
بسبب تنامي سياسة التمييز العنصري وتصاعد الكفاح ضد سياسة الفصل العنصيري ،وتفيالم الصيراع فيي
المنا ك التي نخصصت لألفارلة.
 #فسر أصدرت حكومة األللية البيضاء في جنوب افريميا عفو عن كثير من ليادة حيزب الميإتمر اليو ني
االفريمي عام 1990م.
 #فساار أ لمييت حكوميية األللييية البيضيياء سييراح نيلسييون مانييديال أبييرز زعميياء الحركيية الو نييية والنضييال
الو ني في جنوب افريميا عام 1990م.
بسبب تزايد أعمال العنؾ مما اض رت حكومة األللية البيضاء يلح التفاو

ميه المعارضيين ،وأصيدرت

سيمح لألحيزاب المعارضية بمواصيلة نشيا اا
عفوا ً عن كثير من لادة حزب الميإتمر اليو ني االفريميي ،و ن
السياسي ،وأ لك سراح نيلسون مانديال أبرز زعماء الحركة الو نية والنضال الو ني في جنوب افريميا.
 #نٌيسون ماندٌال :أبرز زعماء الحركية الو نيية والنضيال اليو ني فيي جنيوب افريمييا ،وهيو أول ربييس
لجماورييية جنييوب افريميييا ميين السييكان األصييليين عييام 1994م ،بعييد أن حصييل حييزب المييإتمر الييو ني
االفريمي الاي يرأس علح أؼلبية أصوات الناخبين.
 #حزب المؤتمر الوطنً االفرٌمً (ساؤال وزاري) :تؤسسيت فيي عيام 1912م مين لبيل زعمياء تملييديون
ومثمفيون الياين أؼضيبتام السييي رة العنصيرية المتزاييدة للبيي

 ،وممارسيية سياسية التميييز العنصيري فييي

المجيياالت كلاييا ،ولييد شيين سلسييلة ميين االحتجاجييات الجماهيرييية المنظميية الملتزميية بمبييدأ الالعنييؾ باييدؾ
اجتااب السود من ال بمات جميعاا يلح النضال من أجل الديممرا ية.
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 #بحلول التسعينيات من الميرن الماضيي أصيبح حيزب الميإتمر اليو ني االفريميي الميوة الربيسية المعاديية
لسياسة الفصل العنصري ،واست اع الوصول يلح الحكم في عام 1994م بزعامة نيلسون مانديال.
 #وضح الدور النضالي الاي لام ب نيلسون مانيديال مين أجيل تحيرر جماوريية جنيوب افريمييا مين النظيام
العنصري.
شن سلسلة من االحتجاجات الجماهيرية المنظمية الملتزمية بمبيدأ الالعنيؾ بايدؾ اجتيااب السيود مين كافية
ال بمات يلح النضال من أجل الديممرا ية والم البة بحموق اإلنسان.
 #فسر شن حزب المإتمر الو ني االفريمي سلسلة مين االحتجاجيات الجماهيريية المنظمية الملتزمية بمبيدأ
الالعنؾ.
بادؾ اجتااب السود من ال بمات جميعاا يلح النضال من أجل الديممرا ية.
 #وضح العوامل التي ساهمت في تحميك السالم والتحول الديممرا ي في جنوب افريميا (سؤال وزاري).
 " #تعد جنوب افريميا من دول العالم الرابدل التي مرت في عمليات التحول الديممرا ي " ،باٌن العوامال
التً أسهمت فً تحمٌك السالم والتحول الدٌممراطً فً جنوب افرٌمٌا (سؤال وزاري).
 -1لناعة األ راؾ المتنازعة بؤن ال بديل عن معالجة أزمتام يال باالعتماد علح أنفسام ،وتحمل مسإولية
تحميك السالم والتعايش في بلدهم.
 -2مشاركة األحزاب السياسيية جميعايا بحيوار شيامل و نمثيل كيل حيزب بصيرؾ النظير عين حجمي وعيدد
أعضاب بثالثة أعضاء شري ة أن يكيون أحيد المنيدوبين الثالثية اميرأة لضيمان وجيود ثليث األعضياء مين
النساء.
 -3يساام المجتمه الدولي في الضؽ علح حكومة األللية البيضاء عبر المما عة االلتصادية التي فرضيت
علح النظام الحاكم في جنوب افريميا ،ما أجبرل علح التفاو

مه المعارض وينجاح الحوار.

 #است اع مانديال أن يميود بيالدل نحيو التحيول لدولية ديممرا يية متعيددة األعيراق ،وفيي سيبيل ينجياح هياا
عيدت األنجيح عليح مسيتوى العالم،وأنمواجيا ً يحتياى بي عنيد
التحول دفه بكيل جايدل نحيو عمليية مصيالحة ن
الحديث عن تجارب التحول الديممرا ي ،عن ريك السياسة التي اتبعاا نيلسون مانديال التي اسيتندت يليح
الم البة بحموق اإلنسان وت بيك الديممرا ية.
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 #ماذا تعني حموق اإلنسان حسب رإية مانديال السياسية؟
 -1ان لضييايا حمييوق اإلنسييان هييي محييور العاللييات الدولييية ،ويجييب فاييم أناييا تتجيياوز المضييايا السياسييية،
وتشمل المضايا االلتصادية واالجتماعية والبيبية.
 -2أن الحلول العادلة والدابمة للمشكالت البشرية ال يمكن أن تؤتي يال بتعزيز الديممرا ية في أنحاء العالم
جميع .
 -3أن اعتبارات العدالة واحترام المانون الدولي هي التي من المفتر

أن توج العاللات بين األمم.

 -4أن السالم ينبؽي أن يكون هو الادؾ الاي تسعح من أجل األمم جميعاا.
 -5في األماكن التي تناار فياا حموق اإلنسان يجب أن تحل المشكالت فياا من خالل توافك دولي وبآليات
ؼير عنيفة.
 #حـدد األسباب التي أدت يلح الناضة االلتصادية في جنوب افريميا.
 -1أنايييا اليييدول الؽنيييية بيييالموارد ال بيعيييية ،وتمتلييين ل اعيييات مت يييورة فيييي األسيييواق الماليييية وال الييية
واالتصاالت ،وتؤتي ضمن أكبر ( )15سولا ً في العالم.
 -2وضعت حكومة جنوب افريميا برنامج التعميير والتنميية فيي عيام 1994م ،بوصيف ي يارا ً اجتماعييا ً –
التصاديا ً لمعالجة ما أسفر عن الفصل العنصيري مين تنالضيات واخيتالالت ،ومعالجية أوجي المصيور فيي
تمديم الخدمات.
 -3ركز برنامج التعمير والتنمية علح تدابير دفه عجلة االلتصاد مثل :احتيواء التضيخم الميالي ،وتخفيي
الضرابب ،وتمليص الديون الحكومية وتحرير التجارة.
 -4أصبحت عملية بناء المدرات العلمية مسؤلة اات أولوية بعد التحول يلح الديممرا ية ،وتؤكيد أهمية بنياء
الكفاءات في العلوم الرابدة كلاا التي تسام في ناضة جماورية جنوب افريميا.
 #فسر أدت جنوب يفريميا دورا ً متزايدا ً علح مستوى المارة االفريمية والعيالم فيي المجيال االلتصيادي منيا
عام 1994م (سؤال وزاري).
 -1تعد جنوب افريميا من الدول الؽنية بالموارد ال بيعية.
 -2تمتلن ل اعات مت ورة في األسواق المالية وال الة واالتصاالت ،وتؤتي ضيمن أكبير ( )15سيولا ً فيي
العالم.
 #فسر وضعت حكومة جنوب افريميا برنامج التعمير والتنمية في عام 1994م.
 -1بوصف ي ارا ً اجتماعيا ً – التصاديا ً لمعالجة ما أسفر عن الفصل العنصري من تنالضات واختالالت.
 -2تخفيؾ حدة الفمر ومعالجة أوج المصور في تمديم الخدمات.
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 #وضح السياسة االلتصادية في جنوب افريميا في مرحلة التحول الديممرا ي.
ركيز برنيامج التعميير والتنميية عليح تيدابير دفيه عجلية االلتصياد مثيل :احتيواء التضيخم الميالي ،وتخفيي
الضرابب ،وتمليص الديون الحكومية وتحرير التجارة.
 #عيى ماذا ركز برنامج التعمير والتنمية في مرحلة التحول الديممرا ي لجنوب افريميا.
الضرابب.

 -1احتواء اإلنفاق المالي.

 -2وتخفي

 -3وتمليص الديون الحكومية.

 -4وتحرير التجارة.

عمالية في أثناء المرحلة االنتمالية.
 #فسر لم تشاد جماورية جنوب افريميا أية أعمال عنؾ أو نزاعات ن
بسبب احتواء معظم م الب نمابات العمال.
 #أوجدت جنوب افريميا بيبة استثمارية جاابة لكثير من الفرص االستثمارية بالنسبة يلح المستثمرين عليح
المستويين الدولي والمحلي ،وأصبحت رابدة عالميا ً في كثير من المجاالت االلتصادية.
 " #من الم اعات االلتصادية األساسية في جنوب يفريميا ل اع الصناعة " ،وضح ذلن (سؤال وزاري).
 #بماذا تتميز جماورية جنوب افريميا صناعياً.
 -1تشتار بمنا ك التصنيه المتخصصة ،فاي من أكبر الدول التي تنتج الاهب ،والفحم ،والماس.
 -2تتصييدر لابميية الييدول فييي مجييال معالجيية المعييادن ،مثييل :البالتييين ،والنحيياس ،والحديييد ،والمنؽنيييز،
والبالتينيوم ،واليورانيوم ،والفوالا المماوم للصدأ.
 -3صناعة اآلالت والمعدات ،وتنتج المصانه كل ما تحتاج يلي البالد مين بضيابه ومعيدات ،مثيل :الؽيااء،
والمالبس ،والنسيج ،والمعادن ،والسيارات ،والمنتجات الصناعية األخرى.
 -4تنتج جنوب افريميا نحو ( )%40من المنتجات الصيناعية فيي افريمييا ،ولرابية ( )%50مين المنتجيات
التعدينية.
 -5وصلت صناعة األسيلحة فيي جنيوب افريمييا يليح مرتبية متمدمية فيي ليدرتاا التمنيية فيي اإلنتياج ،بحييث
أصبحت من بين أكثر الدول تمدما ً في العالم.
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 " #تعد الزراعة من الم اعات االلتصادية األساسية في جنوب يفريميا " ،وضح ذلن (سؤال وزاري).
 #فسر تعد الزراعة من الم اعات االلتصادية األساسية في جنوب افريميا.
 -1تنتج ما يكفي حاجة السكان من المواد الؽاابية ،يضافة يلح المواد األولية الم لوبة للصناعة.
 -2تتميز بمساحات شاسعة من الؽابات التي تعد مصدرا ً ماما ً للصناعات الخشبية.
 -3تشتار بزراعة الممح ولصي السكر والم ن والفول والارة الصفراء.
 -4تنتج أنواع الفواك والخضراوات جميعاا ،باإلضافة يلح زراعة الورد وتجارتاا.
 -5وتعد من الدول الربيسة في تربية األؼنام وتصدير الصوؾ.
 #فسر تعد جنوب يفريميا من الدول الرابدة علح مستوى العالم في مجال السياحة (سؤال وزاري).
 #فسر ت نعد جنوب افريميا واحدة من أكثر دول جابا ً للسياحة في المارة االفريمية (سؤال وزاري).
 -1تعتبر بيعتاا واحدة من أكثر البالد تنوعيا ً وجمياالً فيي ليارة افريمييا ،ففيايا الجبيال العاليية ،والاضياب
الواسعة والصحاري الجافة والماحلة ،والحياة البرية والؽابات الم يرة االستوابية.
 -2والسواحل الشاسعة التي ت ل علح المحي ان األ لسي والاندي.
 -3وتتميز بكثرة الحدابك والمنتزهات الو نية
 -4باإلضافة يليح المحمييات وحيدابك الحييوان والمتياحؾ المابيية والحيدابك النباتيية ،التيي تسيتم ب أعيدادا ً
هابلة من السياح من جميه أنحاء العالم.
 #كان التعليم في جنوب افريميا أحد مظاهر التفرلة والتمييز العنصري ،لكن أصبح اآلن أحد ركابز الدولة
في تحميك الوحدة بين أبنياء الشيعب الواحيد بكيل أ يافي وأعرالي  ،حييث ال يسيتثنح أي فيل مين االلتحياق
بالمدرسة بسبب عرل وديانت .
وتعد وزارة التعليم األساسي مسإولة عن السياسة التعليمية العامة في البالد في حيين تتمتيه كيل واليية مين
واليات الدولة التسه بإدارة تعليمية خاصة باا ،حيث تنتخب األجازة التعليمية التي تتولح يدارة الميدارس،
وتتمته مإسسات التعليم العالي باالستمالل الااتي.
 #فسر تمتاز جنوب افريميا بؤناا من الدول الرابدة علح مستوى العالم في مجال الفلن (سؤال وزاري).
 -1بسبب ينشاء مركز ربيس لعلم الفلن (أو مرصد أشعة جاما لنظام التجسيم عالي ال الة).
 -2وكالن التليسكوب.
 -3استم بت عددا ً كبيرا ً من علماء الفلن الاين كانوا يؤتون من أنحاء العالم للتعلم والعمل فياا.
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مميكة السوٌد
 #تعد مملكة السويد يحدى الدول اإلسكندنافية المتمدمة في المجاالت جميعا ً ال سيما في مجيال الديممرا يية
والتنمية البشرية واالجتماعية وااللتصادية.
 #حـدد موله السويد.
هي يحدى الدول اإلسكندنافية التي تمه في ألصح شمال أوروبا ،وتبلػ مساحتاا ( 450,000كيم ،)2ويبليػ
عدد سكاناا لرابة ( )9ماليين نسمة.
 #بماذا تتميز مملكة السويد.
 -2كثرة ؼاباتاا وبحيراتاا.

 -1ول ساحلاا علح بحر البل يك.

 #الاادول اقسااكندنافٌة (سااؤال وزاري) :هييي مجموعيية ال يدول تشييكل شييب جزيييرة يسييكندنافيا وتتييؤلؾ ميين
الييدنمارن والنييرويج والسييويد ،وتمييه فييي ألصييح شييمال أوروبييا وفنلنييدا ،وي لييك علياييا أيض يا ً دول الشييمال
لولوعاا في شمال المارة األوروبية.
 #فسر ي لك علح الدول الدول اإلسكندنافية اسم دول الشمال.
بسبب ولوعاا في شمال المارة األوروبية.
 #مما تتكون الدول اإلسكندنافية؟
 -1الدنمارن.

 -2النرويج.

 -3السويد.

 #تتبع أبرز المح ات التاريخية لدولة السويد.
 -1بيرزت السيويد دولية موحيدة فيي العصيور الوسي ح ،وتوسيعت لتشيكل يمبرا وريية ألهيم ليوى شييمالي
المارة األوروبية في المرن (.)17
 -2وفي عام 1814م اتحدت ميه النيرويج ،و نحيل هياا االتحياد سيلميا ً فيي عيام 1950م ،ومنيا الين الوليت
والسويد تتبنح سياسة الحياد في موفماا تجال الحروب والصراعات الدولية.
 -3تمكنت السيويد مين ت يوير التصينيه والتعيدين وشيبكات السيكن الحديديية ،وازدهيرت فيايا المنياجم بعيد
اختراع الديناميت علح يد المخترع السويدي ألفرد نوبل.
 -4ت ورت الصناعات التي تموم علح الحديد والفوالا ،وميه بدايية الميرن العشيرين أصيبحت السيويد دولية
صناعية مامة.
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 #ألفرد نوبل :هو عالم سويدي اخترع مادة الديناميت التي استخدمت في تصنيه المتفجرات .وعندما شعر
بخ ييورة اخترع ي أوصييح بمعظييم مييا جنييال ميين ثروتي لجييابزة نوبييل للسييالم ،وكانييت أهييم مجاالتاييا ال ييب
عرفت باسم جابزة نويل.
والفيزياء ،وكانت أهم مجاالتام ال ب والفرزياء والكيمياء واألدب والسالم ،و ن
 #جائزة نوبل (سؤال وزاري) :هي جابزة لدماا عالم سويدي ألفرد نوبيل بايدؾ تشيجيه االختراعيات فيي
مجال ال ب والفيزياء والكيمياء واألدب والسالم.
 #فسر أهمية جابزة نوبل.
لتشجيه االختراعات في العالم في مجال ال ب والفيزياء والكيمياء واألدب والسالم.
 " #أسامت عوامل عدة في بناء ناضة السويد وتمدماا " ،أذكر أهم هذ العوامل.
 -1نشييوء الحركييات الشييعبية :كالحركيية العنمالييية ،وحركيية االمتنيياع عيين شييرب الكحييول ،وحركيية تحرييير
المرأة ،حيث ساعدت هال الحركات في ينشاء لاعدة من المبادئ الديممرا ية في البالد والم البية بيالحموق
والحريات.
 -2االصالحات السياسية التي لام باا الحيزب االشيتراكي اليديممرا ي منيا توليي الحكيم فيي عيام 1917م
والتي مادت للحياة البرلمانية الحديثة.
 -3ولوؾ السويد علح الحياد في الحربين العالميتين األولح والثانية ،ما جنبايا اليدمار واألزميات السياسيية
وااللتصادية التي الت كثيرا مين اليدول األوروبيية ،والتصير دورهيا فيي الحيرب عليح تميديم المسياعدات
لالجبين يلياا من دول الب ليك ،واإلساام في جاود اإلؼاثة اإلنسانية.
 -4تنفيا الحكومات لكثير من اإلصالحات االلتصادية في األربعينيات والخمسيينيات مين الميرن العشيرين،
وأسامت هال اإلصالحات في وضه ركابز النظام لدولة الرفاهية السويدية ،فؤصبحت من الدول الصيناعية
الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية (1945-1939م).
 #سـم الحركات الشعبية ساهمت في ناضة السويد وتمدماا.
 -1الحركة العنمالية.

 -2وحركة االمتناع عن شرب الكحول.

 -3وحركة تحرير المرأة.

 #بٌن أهمية الحركات الشعبية في ناضة السويد وتمدماا.
 -1أناا ساعدت في ينشاء لاعدة من المبادئ الديممرا ية في البالد.

 -2والم البة بالحموق والحريات.

 #ما هً نتابج ولوؾ السويد علح الحياد في الحربين العالميتين األولح والثانية.
تجنب الدمار واألزمات السياسية وااللتصادية التي الت كثيرا من الدول األوروبية.
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 #بٌن دور مملكة السويد في الحربين العالميتين األولح والثانية.
 -1التصر دورها في الحرب علح تمديم المساعدات لالجبين يلياا من دول الب ليك.
 -2اإلساام في جاود اإلؼاثة اإلنسانية.
 #وضح أهمية اإلصالحات الحكومية السويدية بعد الحرب العالمية الثانية.
 #بٌن أهمية اإلصالحات الحكومية السويدية في األربعينيات والخمسينيات من المرن العشرين.
ساهمت هال االصالحات في وضه ركابز النظام لدولة الرفاهية السويدية ،فؤصيبحت مين اليدول الصيناعية
الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية 1945-1939م.
 #دولااة الرفاهٌااة (سااؤال وزاري)  :هييي الدوليية التييي تييوفر الرعاييية االجتماعييية وااللتصييادية لموا نياييا،
ويست يه كل فرد يعيش فياا أن يحصل علح مستوى البك مين المعيشية (العميل ،والسيكن ،والصيحة)... ،
وال تسمح الدولة بابو الن المستوى عن الحد األدنح.
عيد الميانون األساسيي الصيادر فيي عيام 1809م
 " #كان لدى السويد ليوانين مكتوبية منيا الميرن ( ،)14و ن
نم ة االن الق للديممرا ية في السويد " ،حـدد أهم بنود .
 -1نص علح تماسم السل ة بين الملن والبرلمان.
 -2وعزز الحريات والحموق المدنية كحرية التعبير واختيار الديانة.
 #تعيد السييويد مين الييدول المتمدمية عالمييا ً فيي مجييال الديممرا يية وحمييوق اإلنسيان ،مااا هاً أباارز مظاااهر
الدٌممراطٌة فً السوٌد.
 #ما هً أبرز التعديالت الدستورية التي جعلت السويد من الدول المتمدمية عالمييا ً فيي مجيال الديممرا يية
وحموق اإلنسان.
 -1أصبحت السل ة العليا بيد البرلمان السويدي (الرايخسداغ) في تحديد وفر

الضرابب ،وتحديد موارد

الدولة و رق اإلنفاق ،وتعيين ربيس الوزراء ،وأصبحت سل ة الملن رمزية.
 -2كما يسمح المانون السويدي بالت عددية الحزبية ،كما ت بيك الالمركزيية فيي اإلدارة عين رييك البليديات
ومجالس المحافظات.
 #حـدد ماام البرلمان السويدي (الرايخسداغ) بحسب التعديالت الدستورية عام 1974م.
 -1تحديد وفر

الضرابب.

 -3وتعيين ربيس الوزراء.
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 #مجالس المحافظات :تنظيم سياسي يداري ،وتتبه هال المجالس يلح مجلس يلليمي نمنتخب شعبياً ،يرأسي
المحافظ ،ويموم المجلس بماام تمديم الخدمات المجتمعية كالصحة والثمافة والمرور والتخ ي اإللليمي.
 #حـدد ماام مجالس المحافظات السويدية.
تمديم الخدمات المجتمعية كالصحة والثمافة والمرور والتخ ي اإللليمي.
 #تعد السويد دولة صناعية متمدمة يملن فياا الم اع الخاص ( )%90من مجمل الم اع الصناعي.
 " #تعد السويد دولة صناعية متمدمة يملن فيايا الم ياع الخياص ( )%90مين مجميل الم ياع الصيناعي"،
فما هً ممتيكات الدولة السوٌدٌة؟
 -1المناجم.

 -2والمواصالت.

 -4واالتصاالت.

 -3وال الة.

 #فسر تمكنت السويد من التحويل من دولة زراعية يلح دولة صناعية متمدمة (سؤال وزاري).
 -2توفر خام الحديد.

 -1ساعدت الموارد ال بيعية الوفيرة كالؽابات الكثيفة.
 -3االستمرار االجتماعي والسياسي.
 #فسر نمو الصناعة السويدية في بداية المرن العشرين.

 -1بسبب اإلصالحات السياسية التي لامت باا السويد بعد الحرب العالمية الثانية.
 -2واالستمرار االجتماعي.

 -3واالستؽالل السليم للموارد ال بيعية.

 #حـدد نتابج اإلصالحات التي لامت باا السويد بعد الحرب العالمية الثانية.
 -1نمو االلتصاد والمشاركة في تمويل يعادة بناء أوروبا بعد الحرب.
 -2توسعت تجارتاا.
 -3واتجات يلح المنافسة في ل اع الصناعات التحويلية.
 -4أصيييبح االعتمييياد بصيييورة أكبييير عليييح االتصييياالت وصيييناعة الحدييييد الصيييلب والسييييارات واألدويييية
والصناعات المابمة علح األخشاب.
 #فسر تراجه االلتصاد السويدي في السبعينات المرن الماضي.
بسبب تؤثرل بالسياسات النف ية العالمية.
 #تعيد السييويد مين الييدول المسييتوردة للينف والؽيياز ،وتعتمييد بشيكل ربيييس علييح الصيناعة والتجييارة ،وتمييد
الضرابب الموازنة بنحو ( )%51من وارداتاا ،ويشكل المااجرين نسبة كبيرة من العمالة في البالد.
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 #فسر تحتل السويد مرتبة متمدمة في مجال اإلبتكار واالختراع (سؤال وزاري).
 #فسر ت نسجل براءات االختراع باستمرار في السويد.
 -1الن بفضل النظام التعليمي عالي الجودة.

 -2واالهتمام بالبحث العلمي.

 -3يضافة يلح االستمرار السياسي في البالد.
 " #تعد السويد من الدول الرابدة في مجال التعليم " ،بٌن مالمح التعيٌم فً السوٌد (سؤال وزاري).
 #بدأ االهتمام بالتعليم في السـويد منا مدة ويلة ،وتعد حاليا ً من الدول الرابدة في هاا المجيال ،حاـدد أهام
مالمح التعيٌم فً السوٌد.
عمر ( )7سنوات ولمدة ( )9سنوات.
 -1يعتمد التعليم السويدي علح نظام العليم اإللزامي المجاني من ن
 -2يركييز التعليييم السييويدي علييح تييدريب األفييراد علييح ممارسيية النظييام الييديممرا ي عملييا ً داخييل المدرسيية
لمعرفة حمولام وواجباتام وتدريبام علح تحمل المسإولية والمشاركة المجتمعية واالستماللية فيي التفكيير،
عن ريك ممارسة األنش ة المتنوعة.
 -3ينمدم التعليم المجاني للمااجرين عن ريك برامج تركز علح تعليمام اللؽة السويدية واإلنجليزية واللؽة
األم للمااجر.
 -4فييي عييام 2011م بنييدئ بت بيييك النظييام الجديييد للتعليييم اليياي ياييدؾ توحيييد المنيياهج للمييدارس اإللزامييية
والثانوية ومدارس اوي االحتياجات الخاصة جميعاا ،وتؤهيل المعلمين بادؾ الت وير الماني ورفه جيودة
التعليم.
 -5تمدم السويد التعليم المجاني ل الب الجامعات من داخل السويد ودول االتحاد األوروبي.
 -6دعم البحث العلمي.
 #عيى ماذا تركز المدرسة السويدية.
 -1علح ممارسة النظام الديممرا ي عمليا ً داخل المدرسة حتح يمعرؾ ال لبة حمولام وواجباتام وتدريبام
علييح تحمييل المسييإولية والمشيياركة المجتمعييية واالسييتماللية فييي التفكييير عيين ريييك ممارسيية األنشيي ة
المتنوعة.
 -2وتركز المدرسة السويدية أيضا ً عليح مشياركة أوليياء األميور فيي وضيه الخ ي لتنميية ليدرات أبنيابام
وت ويرها داخل المدرسة والتواصل المستمر معاا.

تاريخ العرب والعالم  /الفصل الثاني

96

 #فسر تركيز التعليم في السويد علح الممارسات الديممرا ية.
لمعرفة األفراد حمولام وواجباتام وتدريبام علح تحمل المسإولية والمشياركة المجتمعيية واالسيتماللية فيي
التفكير عن ريك ممارسة األنش ة المتنوعة.
 #فسر ليام السويد بت بيك النظام الجديد للتعليم في عام 2011م (سؤال وزاري).
 -1منيياهج دراسييية موحييدة للمييدارس اإللزامييية والثانوييية جميعاييا ومييدارس اوي االحتياجييات الخاصيية،
وتحتوي هال المناهج علح أهداؾ عامة ويرشادات توجيايية ،بينميا تركيز منياهج الميدارس التمايديية عليح
النمو اللؽوي لأل فال والتواصل االجتماعي ،وتعد السباحة مناجا يلزاميا لل لبة ،لكثرة البحيرات الموجودة
فياا.
 -2تؤهيل المعلمين بادؾ الت وير الماني ورفه جودة التعليم.
 #بماذا تتميز المناهج الدراسية في السويد بحسب النظام التعليمي الجديد الصادر عام 2011م.
 -1مناهج دراسية موحدة للمدارس اإللزامية والثانوية جميعاا ومدارس اوي االحتياجات الخاصة.
 -2وتحتوي هال المناهج علح أهداؾ عامة ويرشادات توجياية.
 -3بينما تركز مناهج المدارس التمايدية علح النمو اللؽوي لأل فال والتواصل االجتماعي.
 -4وتعد السباحة مناجا يلزاميا لل لبة ،لكثرة البحيرات الموجودة فياا.
 #فسر تعد السباحة مناجا ً الزاميا ً لل لبة في السويد.
لكثرة البحيرات الموجودة فياا.
 #فسر اهتمام النظام التعليمي الصادر عام 2011م بتؤهيل المعلمين.
 -1بادؾ الت وير الماني.

 -2ورفه جودة التعليم.

 #تعد الوكالة الو نيية السيويدية للتعلييم العيالي هيي المإسسية الحكوميية المركزيية المسيإولة عين الشيإون
المتعلمة بالتعليم العالي ،مه استماللية الجامعات في وضه برامجاا وخ

اا وسياسات المبول.

 #يموم مجلس األبحاث السويدي واإلتحاد األوروبي بيدعم وتموييل البحيث العلميي فيي السيويد ،وتخصيص
الحكومة السويدية ( )%4من الناتج المومي اإلجمالي لدعم البحث العلمي والت وير.
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 #ما هً المجاالت التي تمدمت فياا السويد باستخدام البحث العلمي.
 #حـدد المجاالت التي تتمدم باا السويد في مجال البحث العلمي.
 -1التكنولوجيا لبيبية.

 -2وتكنولوجيا االتصاالت.

 -3والمجاالت االجتماعية.

 -4وسوق العمل.

 " #تعد السـويد من الـدول الرابـدة في مجـال تمـديم برامج الرعايـة االجتماعيـة لموا نياا وال نمميمين علح
أرضاا " ،بٌن مظاهر الرعاٌة االجتماعٌة فً السوٌد (سؤال وزاري).
 #وضح جوانب الرعاية االجتماعية في السويد في ما يتعلك بكبار السن والمرأة وال فل.
 -1تمديم المعونة النمديية لمين لييس لديي عميل بشير أن يبحيث عين العميل ين كيان ليادرا ً عليح الين ،وأن
صيدر فيي
يشارن في تمديم الخدمات االجتماعية التي ت لب من عن رييك مكتيب الشيإون االجتماعيية ،و ن
عام 2009م لانون منه التمييز داخل العمل لضمان المساواة بين العاملين.
 -2تمييديم المعونيية الالزميية للعييابالت التييي ليييس لييدياا سييكن ولييدياا أ فييال ،والعييابالت التييي لييدياا أ فييال
معالون.
 -3تمديم الرعاية الصحية لمختلؾ الفبات مجاناً.
 -4تحميك المسياواة بيين الرجيل والميرأة حتيح أصيبح للميرأة السيويدية دور كبيير فيي الحيياة السياسيية ،يا
تشكل نسبة النساء في عضوية البرلمان ( )%50ونسبة ( )%43في مجالس البلديات.
 -5كمييا تتمتييه المييرأة بالرعاييية االجتماعييية خييالل فتييرة الحمييل وبعييد الييوالدة ،وتصييل يجييازة األموميية يلييح
عمير ال فيل
( )480يوماً ،ومن حك الوالدين الحصول علح معونة نمدية تسمح معونة األ فيال حتيح يبليػ ن
( )16عاماً ،وكانت السويد الدولة األولح في العالم التي تصدر لانونا ً لمنه ضرب األ فيال والين فيي عيام
1979م ،كما صدر لانون حماية المرأة من العنؾ في عام 1998م.
عمر ال فل ( )16عاماً.
 #معونة األطفال :هي معونة نمدية من حك الوالدين الحصول علياا حتح يبلػ ن
 #فسر ت نعد السويد من أكثر دول العالم اهتماما ً بالبيبة (سؤال وزاري).
 -1بفضل التشريعات والموانين الصارمة التي تادؾ للحفاظ علح البيبة.
 -2الوعي البيبي لدى الموا نين والشركات.
 -3وهي من انجح دول العالم في مجال تدوير النفايات.
 -4تحتل الشركات السويدية مواله رابدة عالميا ً في مجال التكنولوجيا النظيفة.
 #تشتار السويد بمتنزهاتاا ومحمياتاا ال بيعية.
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 #التكنولوجٌا النظٌفة (سؤال وزاري) :مص لح يستخدم لوصؾ المنتجات أو الخدمات التي تحسن األداء
التشييؽيلي ومعييدل اإلنتيياج فييي الولييت اليياي تخف ي

في ي التكيياليؾ أو اسييتاالن ال اليية أو النفايييات الناتجيية

والتلوث البيبي.
 " #تواج السويد عددا ً من التحديات التي تسعح الدولة يلح معالجتاا " ،باٌن التحادٌات التاً تواجاه دولاة
السوٌد (سؤال وزاري).
 #بٌن أهم التحديات المعاصرة التي تواج السويد.
 -1أزمة الاجرة والالجبين التي تشادها السويد والدول األوروبية ،بسبب الاجرة عبر البحر المتوس .
 -2ظاور بع

الحركات التي تحميل أفكيارا ً مت رفية مثيل :النيازيون ،والفاشييون الجيدد ،وحركية معياداة

األجانب ما لد يادد االستمرار واألمن في الدولة.
 -3صييعوبة االنييدماج االجتميياعي والثمييافي للمايياجرين الجييدد ،وصييعوبة دمييج أبنيياء المايياجرين الجييدد فييي
المدارس السويدية.
 -4تحديات بيعية تتمثل ببرودة المنياخ ،وكثيرة البحييرات واألرخبييالت ،وللية األراضيي الزراعيية التيي
عشر مساحة السويد.
تمثل ألل من ن
 #حـدد نتابج أزمة الاجرة والالجبين عبر البحر المتوس التي تشادها السويد.
 -1اتفمت األحزاب الربيسة في السويد علح منح لبات اللجوء المإلت بدالً من اإللامة الدابمة.
 -2يضافة يلح التسريه بدمج الالجبين الجدد في سوق العمل وتعليمام اللؽة السويدية.
 #سـم الحركات التي ظارت في السويد تحمل أفكار مت رفة تادد االستمرار واألمن في الدولة.
 -1النازيون.

 -2والفاشيون الجدد.

 -3وحركة معاداة األجانب.

 #هنان تحديات معاصرة تواج السويد ،اذكر التحدٌات الطبٌعٌة التً تعانً منها.
 -1برودة المناخ.

 -2وكثرة البحيرات واألرخبيالت.

عشر مساحة السويد.
 -3وللة األراضي الزراعية التي تمثل ألل من ن
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البرازٌل
 #فساار ت نعييد البرازيييل ميين الييدول النامييية التييي تمكنييت ميين التؽلييب علييح مشييكالتاا السياسييية وااللتصييادية
واالجتماعية (سؤال وزاري).
 #فسر تحول البرازيل في مدة وجيزة يلح يحدى الموى االلتصادية الكبرى في العالم.
 -1بفضل خ

اا التنموية.

 -2واستثمار ثروتاا ال بيعية.

 #حـدد موله البرازيل.
تمه البرازيل في شرق لارة أمريكيا الجنوبيية ،وتبليػ مسياحتاا ( 8,5ملييون كيم ،)2وتشيكل نصيؾ مسياحة
المارة ،ما ساعد علح التنوع المناخي فياا ،ويبليػ عيدد سيكاناا ( )200ملييون نسيمة ،ؼيالبيتام مين أصيول
أوروبية باإلضافة يلح السكان األصليين (الانود ال نحمر) والمااجرين األفارلة واآلسييويين والعيرب ،األمير
الاي ساعد علح التنوع الثمافي والحضاري فياا.
 #فسر أسام التنوع السكاني في البرازيل في يثراء الجانب الثمافي والحضاري.
بسييبب اخييتال األجنيياس فياييا ،فاييي خلييي ميين األصييول األوروبييية والسييكان األصييليين (الانييود ال نحميير)
والمااجرين األفارلة واآلسيويين والعرب.
 #مما تتؤلؾ جماورية البرازيل.
من اتحاد فدرالي يضم ( )26والية ،يحكماا ربيس نمنتخب يشؽل منصب ربيس الوزراء في الولت نفس ،
وتعد اللؽة البرتؽالية هي اللؽة الرسمية.
 #بدأت الاجرة العربية يلح البرازيل في عام 1835م ،ولد اشتؽل معظمايم بالتجيارة والصيناعة وخاصية
صناعة األلمشة ،ولد است اع العرب االندماج والتعايش في المجتمه البرازيليي ،وكيان لايم دور فعيال فيي
الم اعات جميعاا ما أكسبام التمدير واالحترام.
 #أٌن استمر أؼلب المااجرين العرب في البرازيل.
 -1في والية (ساو باولو).

 -2ووالية (ريودي جانيرو).

عليا في البرازيل.
 #سـم أبرز المااجرين العرب الاين تملدوا مناصب ن
ميشيل تامر وهو ربيس مإلت للبرازيل في عام 2016م.
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 #تتبع أبرز المح ات التاريخية لجماورية البرازيل.
 -1خضعت البرازيل لالستعمار البرتؽالي الاي استمر لرابة ( )3ليرون يليح أن ناليت االسيتمالل فيي عيام
1827م.
 -2شادت البرازيل بعد االستمالل يصالحات سياسية وعسكرية واجتماعية ،كان من أبرزهيا يناياء تجيارة
الرليك في عام 1888م .وتم اال احة بالملكية من لبيل المتضيررين ،ويعيالن النظيام الجمايوري فيي عيام
1889م.
 -3منا يعالن الجماورية دخلت البالد في مرحلة سي رة الحكومات االستبدادية التي تحكم باا كبار تجيار
البن ،وتراجعت الحريات ،وانتشرت الحروب األهلية واألزمات االلتصادية.
 -4فيي أواسي السيبعينات وأوابيل الثمانينييات مين المييرن الماضيي ميرت الدولية بتحيوالت سياسيية تيم فياييا
االنتمال بالتدريج من الحكم االستبدادي يلح الحكم الديممرا ي المإسسي.
 #لوال دي سٌيفا :هو ربيس جماورية البرازييل فيي الميدة بيين (2010-2003م) ،دفعي الفمير يليح عيدم
استكمال تعليمه االبتدابي فانخر في سوق العمل ،وانضم للعمل النمابي ،فؤصبح ربيسيا ً للنمابيات العنماليية،
ومن ثم است اع الوصول يلح الحكم في عام 2002م ،وكان ل الدور األكبير فيي الناضية االلتصيادية فيي
البرازيل.
 #فسر كان للربيس البرازيلي (لوال دي سيلفا) الدور األكبر في الناضة االلتصيادية فيي البرازييل (ساؤال
وزاري).
 -1اسييت اع أن يسييدد فييي أواخيير عييام 2005م مسييتحمات صييندوق النمييد الييدولي جميعاييا لبييل عييامين ميين
موعدها المحدد.
 -2وأصبحت البرازيل في عادل من الدول التي تمدم المرو

للصندوق.

 #عيى ماذا اعتمد (لوال دي سيلفا) في سياست االلتصادية.
 -1علح توجي البالد نحو التصاد السوق المتمثل باالنفتاح والتحرر االلتصادي.
 -2رافك الن برامج يصالحية داخلية أسامت في تحميك نمو التصادي ملحوظ ،ظل مسيتمرا ً بيالرؼم مين
األزمات االلتصادية العالمية في األعوام 2004م و2008م.
 -3أصيبح االلتصيياد البرازيلييي ألييل تييؤثيرا ً باألزمييات االلتصييادية الخارجييية ،وأكثيير اعتمييادا ً علييح السييوق
المحلي.
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 #اذكر أسباب عدم تؤثر االلتصاد البرازيلي باألزمات االلتصادية العالمية.
 -1اعتمييياد السياسييية االلتصيييادية عليييح توجيييي اليييبالد نحيييو التصييياد السيييوق المتمثيييل باالنفتييياح والتحيييرر
االلتصادي.
 -2ولد رافك الن برامج يصالحية داخلية ساهمت في تحميك نمو التصادي ملحوظ.
التنموية.

 #بٌن أهم الركابز التي اعتمدها الربيس (لوال دي سيلفا) في خ
 #حـدد المحاور التي ارتكزت علياا سياسة (لوال دا سيلفا) في الناو

بالبرازيل.

 -1تايبيية المنيياخ التشييريعي والمييانوني الجييااب لالسييتثمار ففييي عييام 2006م أجييرت الحكوميية البرازيلييية
تعيييديالت دسيييتورية إلرسييياء مبيييدأ العدالييية ،ويصيييالح النظيييام المضيييابي ،ويزالييية العمبيييات أميييام المشييياريه
االستثمارية ،واإلنفاق علح مشاريه البنية التحتية.
 -2تنفيا برنامج صارم للتمشؾ ،ودعوة الشعب لتحميل الين ،حتيح يتعيافح االلتصياد بوصيف الحيل األمثيل
للمشكالت االلتصادية.
 -3التوسه في الصناعات المابمة علح التعدين والصناعات الؽاابية والجلود والؽيزل والنسييج والصيناعات
التمنية المتمدمة.
 -4تشجيه المشاريه االستثمارية ،حيث خفضت سعر الفابدة من ( )%13يلح (.)%8
 -5وضه مخ

يستراتيجي لمحاربة الفمر والحد من التفاوت في اليدخل ،ومينح معونيات ماليية مشيرو ة

لألسر الفميرة مه التزاماا بتعليم أبناباا وت عيم أ فالاا بصورة منتظمة.
 -6توسيييه دابييرة التعيياون االلتصييادي عيين ريييك االنضييمام يلييح التكييتالت االلتصييادية والدولييية وأهماييا
البريكس ،وتوثيك العاللات االلتصادية مه االتحاد األوروبي.
 -7تشجيه الم ياعين الخياص والعيام عليح االسيتثمار فيي المنيا ك الفمييرة ،ودعيم صيؽار الميزارعين عين
ريك منحام المرو

وشراء ينتاجام.

 #من الركابز التي اعتمدها الربيس (لوال دي سيلفا) في خ

التنموية ،تايبة المناخ التشريعي والمانوني

الجااب لالستثمار في عام 2006م ،وضح ذلن.
 -1أجرت الحكومة البرازيلية تعديالت دستورية إلرساء مبدأ العدالة.
 -2يصالح النظام المضابي.
 -3يزالة العمبات أمام المشاريه االستثمارية.
 -4واإلنفاق علح مشاريه البنية التحتية.
 #كٌف حاربت البرازيل الفمر والحد من التفاوت في الدخل.
عند ريك منح معونات مالية مشرو ة لألسر الفميرة مه التزامايا بتعلييم أبنابايا وت عييم أ فالايا بصيورة
منتظمة.
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 #اذكر أسباب نمو ال بمة الوس ح في البرازيل.
 -1تشجيه الم اعين الخاص والعام علح االستثمار في المنا ك الفميرة.
 -2ودعم صؽار المزارعين عن ريك منحام المرو

وشراء ينتاجام.

 #اذكر ممومات االلتصاد البرازيلي.
 -1وفرة المس حات المابية العابة والمالحة.

 -2توفر المواد الخام.

 -3وجود أراضي لابلة للزراعة.

 -4توفر أراضي رعوية والتنوع البيبي.

 #فسر تعد البرازيل من الدول المتمدمة في المجال الصناعي.
 -1ميين أهييم منتجاتاييا صييناعة النسيييج والكيماويييات واالسييمنت والحديييد والصييلب والمصييدير والسيييارات
واآلالت والمعدات واألسلحة.
 -2وعلح مستوى الخامات المعدنية تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا ن في ينتاج الحديد ،ووالمرتبة الثالثة
في ينتاج معدن البوكست ،ما ساعدها علح تصدير الصناعات المعدنية وزيادة صادراتاا من السيله العاليية
والمتوس ة التمنية مثل شركة يمبريير.
 -3يعد ينتاج ؼاز اإليثانول من لصيب السيكر أحيد المشيروعات الناجحية فيي البرازييل ،يا تيم ي يالق هياا
المشروع في السبعينيات من المرن الماضي بوصف برنامجا ً لمصادر ال الة البديلة.
 -4تعد البرازيل حاليا ً ثاني أكبر دولة منتجة للنف في أمريكا الجنوبية بعد فنزويال.
 #نركة إمبرٌٌر :هي شركة برازيلية تعد من أكبر شركات تصنيه ال ابرات في العالم.
 #اذكر سياسات الناو

بااللتصاد البرازيلي.

تايبة المناخ التشريعي والمانوني الجااب لالستثمار ففي عام 2006م أجرت الحكومة البرازيلية تعديالت
دستورية ،تضمنت استخدام التكنولوجيا في الزراعة ،وينتاج ؼاز اإليثانول من لصب السكر.
 #اذكر أسباب زيادة اإلنتاج الزراعي في البرازيل.
 -1بسبب استخدام التكنولوجيا الزراعية الاي أسام في زيادة اإلنتاج الزراعي.
 -2في عام 2006م أنفمت الحكومة ( )%41من مجموع ما تنفم دول لارة أمريكا الجنوبية علح األبحاث
الزراعية ما أسام في زيادة اإلنتاج الزراعي يلح أربعة أضعاؾ.
 #نظرا ً لمساحات األراضي الزراعيية الكبييرة تحتيل البرازييل مراتيب متمدمية عالمييا ً فيي ينتياج كثيير مين
المحاصيل زراعية ،اذكرها.
 -1البن.

 -2فول الصويا.
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 #اذكر مشاريه تنموية رابدة في البرازيل أسامت في التنمية االلتصادية.
 -1ينتاج ؼاز اإليثانول من لصب السكر الاي يعد برنامجا ً لمصادر ال الة البديلة.
 -2استخدام التكنولوجيا الزراعية الاي أسام في زيادة اإلنتاج الزراعي.
 #اذكر ممومات السياحة في البرازيل.
 -1وجود الؽابات الواسعة.

 -2توفر الشوا ا ال ويلة.

 -3وجود البيبة ال بيعية المتنوعة.

 #سٌاحة المهرجانات :هي السياحة التي لامت علح االستفادة من تنوع التراث الثمافي في البرازيل ،حيث
ساهمت في تنشي السياحة  ،وأصبحت البرازيل تستمبل لرابة ( )5مليون سابح سنوياً.
 #ينمسم التعليم العام في البرازيل يلح ثالث مراحل ،اذكرها.
 -1مرحلة التعليم ما لبل المدرسة (ريا

األ فال) وهي اختيارية دون سن السادسة.

 -2مرحلة التعليم اإللزامي من سن ( )14 - 6عاماً.
 -3مرحلة التعليم الثانوي ،وتستمر ثالث سنوات.
 " #يلمح التعليم في البرازيل اهتماما ً واسعا ً مين الحكومية البرازيليية ،حييث تسيعح للنايو

بي " ،وضاح

أربعة من المنارٌع التطوٌرٌة التً تطبمها الحكومة البرازٌيٌة لينهوض بالتعيٌم (سؤال وزاري).
 " #يلمييح التعليييم فييي البرازيييل اهتمام يا ً واسييعا ً ميين الحكوميية المركزييية " ،أذكاار خمسااة ماان المنااارٌع
التطوٌرٌة التً تسعى البرازٌل من خاللها لينهوض فً التعيٌم (سؤال وزاري).
 -1سيين لييوانين لزيييادة عييدد أيييام الدراسيية ،ويجييراء دورات تدريبييية يضييافية لل ييالب فييي مراحييل التعليييم
جميعاا.
 -2اعتماد معايير الجودة التعليمية التي وضعتاا منظمة اليونسؾ التابعة لألمم المتحدة منا عام 2013م.
 -3دمج تكنولوجيا التعليم في المناهج الدراسية ،ورب اا بالبيبات المحلية.
 -4التعيياون مييه الم يياع الخيياص إلنشيياء مييدارس ومراكييز تييدريب متخصصيية لل ييالب فييي أنحيياء الدوليية
جميعاا ،وخاصة المنا ك الفميرة.
 -5تعد البرازيل من أكثر الدول ينفالا ً علح التعليم.
 -6التعاون مه المنظمات الدولية ،خاصة البريكس ،ومنظمية اليونسيكو مين أجيل دعيم التعلييم العيالي عليح
الصييعيد العييالمي عيين ريييك ي ييالق برنييامج الحشييد العلمييي فييي عييام 2011م اليياي سييمح ألكثيير ميين
( )100,000الب برازيلي يتمام تعليمام العالي.
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 #سم أبرز المنظمات الدولية الداعمة للتعليم العالي البرازيلي.
 -2ومنظمة اليونسكو.

 -1منظمة البريكس.

 #برنامج الحند العيمً  :هو برنامج يادؾ يلح دعم التعليم العالي البرازيلي علح الصعيد العالمي في عام
2011م ،ولد سمح ألكثر من مبة ألؾ الب برازيلي يتمام تعليمام العالي.
 " #بالرؼم مما حممت البرازيل من تمدم يال أناا تواج عددا ً من التحديات " ،بٌن التحدٌات التً تواجههاا
البرازٌل (سؤال وزاري).
 #وضح أهم التحديات التي تواج البرازيل في الولت الراهن.
 -1تضخم الجااز الحكومي ،والن ألن الوظيفة العامة تتمته بإلبال كبير علياا بسبب الرواتب العالية.
 -2زيادة العبء الضريبي علح األفراد والشركات.
 -3ارتفاع معدل الجريمة والفمر والب الة.
 -4للة أعداد المتعلمين من اوي الخبرة والماارة التي يحتاجاا سوق العمل.
 -5اختالل النظام البيبي في حو

األمازون نتيجة يزالة الؽابات.

 #فسر تضخم الجااز الحكومي البرازيلي.
ألن الوظيفة العامة تتمته بإلبال كبير علياا بسبب الرواتب العالية.
 #فسر اختالل النظام البيبي في حو

األمازون.

نتيجة يزالة الؽابات.
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األسـئية الموضوعٌـة ليوحـدة الخامسة
 #تمه دولة اليابان في:
أ ) جنوب لارة آسيا.

ب) شرق لارة آسيا.

ج) ؼرب لارة أوروبا.

د ) شمال لارة أوروبا.

 #الدولة التي تمه ألصح الشرق من لارة آسيا ،هي:
أ ) روسيا.

ب) ماليزيا.

ج) الصين.

د ) اليابان.

 #ي لك مص لح األرخبيل الياباني علح:
أ )  5000جزيرة.

ب)  4500جزيرة.

ج)  4000جزيرة.

د )  3500جزيرة.

 #كانت اليابان تعيش في حالة من العزلة حتح منتصؾ المرن:
أ )  17ميالدي.

ب)  18ميالدي.

ج)  19ميالدي.

د )  20ميالدي.

عرفيت بحركية ميجيي (الحكيم المسيتنير) ،هيو:
 #اإلمبرا ور الياباني الاي لام بالحركية اإلصيالحية التيي ن
(سؤال وزاري)
أ ) هيروهيتو.

ب) موتسوهيتو.

ج) توموهيتو.

د ) أكايتو.

 #االسييم اليياي ي لييك علييح ال بميية العسييكرية التييي ظاييرت فييي اليابييان فييي المييرن السييابه عشيير وتميييزوا
بمااراتام الحربية ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) ميجي.

ب) النينجا.

ج) الياكوزي.

د ) الساموراي.

 #الدولة التي ظارت فياا بمة الساموراي ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الصين.

ب) سنؽافورة.

ج) اليابان.

د ) كوريا.

 #اإلمبرا ور الياباني الاي كان ل دور كبير في تحول السياسة اليابانية من الحيرب يليح اإلعميار والبنياء
واالنفتاح علح العالم ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) هيروهيتو.

ب) موتسوهيتو.

ج) أكيايتو.

د ) توموهيتو.

 #اإلمبرا ور الياباني الاي كان أول من سافر خارج بالدل عام 1971م ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) موتسوهيتو.

ب) تايشو.
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 #الدولة التي لامت باحتالل الصين عام  ،1937هي( :سؤال وزاري)
أ ) اليابان.

ب) كوريا الشمالية.

د ) الفلبين.

ج) الاند.

 #الدوليية التييي شيينت هجوم يا ً جوي يا ً علييح الماعييدة األمريكييية "بيييرل هيياربر" عييام 1941م ،هييي( :سااؤال
وزاري)
أ ) الصين.

ب) اليابان.

د ) االتحاد السوفييتي.

ج) ألمانيا.

 #يحدى الدول التالية لٌست جزء من شب جزيرة الاند الصينية ،هي:
أ ) كمبوديا.

ب) الفلبين.

د ) فيتنام.

ج) الوس.

 #الدولة التي استخدمت السالح النووي ضد اليابان عام 1945م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الصين.

ب) فرنسا.

ج) بري انيا.

د ) الواليات المتحدة األمريكية.

 #الدولة التي لامت بإلماء لنبلتين اريتين علح مدينتي ناؼازاكي وهيروشيما اليابانيتين عام 1945م ،هيي:
(سؤال وزاري)
أ ) بري انيا.

ب) الصين.

ج) فرنسا.

د ) الواليات المتحدة األمريكية.

 #العام الياي تيم فيي يلمياء المنبلتيين الياريتين عليح ميدينتي ناؼيازاكي وهيروشييما اليابيانيتين ،هيو( :ساؤال
وزاري)
أ ) 1945م.

ب) 1946م.

ج) 1947م.

د ) 1948م.

 #تاريخ استسالم اليابان في الحرب العالمية الثانية ،هو:
أ )  7أيار 1945م.

ب)  7آب 1945م.

ج)  15آب 1945م.

د )  15أيار 1945م.

 #بدأ االهتمام بالنظام التعليمي في اليابان عام:
أ ) 1817م.

ب) 1868م.

ج) 1939م.

د ) 1945م.

 #نبك النظام التعليمي اإللزامي في اليابان عام:
أ ) 1900م.

ب) 1907م.

ج) 1910م.

د ) 1915م.

 #بلؽت نسبة األ فال الاين يتلمون تعليما يلزاميا في عام 1907م:
أ ) .%39

ب) .%65
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 #واحدة من اآلتية ال تعد من مظاهر ت ور التعليم في اليابان:
أ ) تمليص الدعم الحكومي للتعليم.

ب) المكانة االجتماعية الرفيعة للمعلم.

ج) التركيز علح األنش ة الالمناجية.

د ) الحفاظ علح منظومة الميم األخاللية.

 #في عام 2014م بلػ حجم االنفاق علح التعليم العام من يجمالي االنفاق الحكومي في اليابان حوالي:
أ ) .%7,1

ج) .%9,4

ب) .%8,6

د ) .%10,9

 #في أواخير الخمسيينات مين الميرن العشيرين بليػ متوسي معيدالت النميو االلتصيادي السينوي فيي اليابيان
حوالي:
أ ) .%10

ج) .%20

ب) .%15

د ) .%25

 #الدولة التي أصبحت في نااية الستينيات المرن العشرين الشرين التجاري الربيس مه أؼلب دول العيالم،
هي( :سؤال وزاري)
أ ) البرازيل.

ج) السويد.

ب) اليابان.

د ) ماليزيا.

 #الفتيرة التيي اضي رت فيي اليدول الؽربيية يليح رفيه يجيراءات الحمايية الجمركيية لحمايية صيناعاتاا مين
المنتجات اليابانية ،هي:
أ ) ستينيات المرن العشرين.

ب) سبعينيات المرن العشرين.

ج) ثمانينيات المرن العشرين.

د ) تسعينيات المرن العشرين.

 #الفترة التي بدأت الصناعات اليابانية تفر

نفساا في األسواق العالمي كصناعة اإلنسان اآللي ،هي:

أ ) ستينيات المرن العشرين.

ب) سبعينيات المرن العشرين.

ج) ثمانينيات المرن العشرين.

د ) تسعينيات المرن العشرين.

 #الدولة التي تواج تحدي ضآلة المصادر ال بيعية ،هي:
أ ) الصين.

ب) البرازيل.

ج) جنوب افريميا.

د ) اليابان.

 #المارة التي تمه فياا دولة ماليزيا ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) آسيا.

ب) أوروبا.

ج) افريميا.

د ) أمريكا الجنوبية.

 #البحر الاي يفصل بين شب الجزيرة الماليزية وماليزيا الشرلية ،هو:
أ ) بحر جاوة.

ب) بحر الصين الشمالي.
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د ) بحر الصين الجنوبي.
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#الجزيرة التي كانت من أشار المح ات التجارية في لارة آسيا حتح المرن الخامس عشر الميالدي ،هي:
أ ) صباح.

ب) ملما.

ج) سروان.

د ) الماليو.

 #الدولة األوروبية التي احتلت ماليزيا في عام 1511م وكانت أهم المراكز التجارية لاا ،هي:
أ ) فرنسا.

ب) بري انيا.

ج) البرتؽال.

د ) هولندا.

 #الدولتان اللتان أصبح التنافس التجاري واضحا ً بيناميا فيي بدايية الميرن السيابه عشير المييالدي للسيي رة
علح ماليزيا ،هما( :سؤال وزاري)
أ ) هولندا وبري انيا.

ب) بري انيا واليابان.

ج) بري انيا والبرتؽال.

د ) هولندا والبرتؽال.

 #الدولة األوروبية التي سي رت علح ماليزيا لرابة لرنين من الزمن ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) البرتؽال.

ب) بري انيا.

ج) هولندا.

د ) فرنسا.

 #حصلت ماليزيا علح استماللاا من بري انيا عام:
أ ) 1957م.

ب) 1961م.

ج) 1966م.

د ) 1970م.

 #الدولة التي انفصلت عن االتحاد الماليزي عام 1965م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) أندونيسيا.

ب) تايالند.

ج) فيتنام.

د ) سنؽافورة.

 #الدولة التي اتخاها ربيس وزراء ماليزيا "مااتير دمحم" نمواجا للتنمية في بالدل ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الصين.

ب) اليابان.

ج) سنؽافورة.

د ) كوريا الجنوبية.

 #مإلؾ كتاب "التحدي" ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) مااتير دمحم.

ب) نيلسون مانديال.

ج) ألفرد نوبل.

د ) كارلوس منعم.

 #مإلؾ كتاب "العولمة" ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) نيلسون مانديال.

ب) مااتير دمحم.

ج) كارلوس منعم.

د ) ؼاندي.

 #مإلؾ كتاب "الواله الجديد" ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) ألفرد نوبل.

ب) لوال دي سيلفا.
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 #يحدى الكتب التالية لٌست من مإلفات مااتير دمحم ،هي:
أ ) صوت آسيا.

ب) تحديات االض راب.

ج) رحلتي ال ويلة.

د ) الواله الجديد.

 #صاحب الممولة المشاورة "أفضل ثروة في أي دولة هي شعباا" ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) مااتير دمحم.

ب) كارلوس منعم.

ج) نيلسون مانديال.

د ) لوال دي سيلفا.

 #الفترة التي بدأت فياا ماليزيا باالنتمال من االعتماد علح التعدين والزراعة يلح االلتصاد الصناعي ،هي:
أ ) ستينيات المرن العشرين.

ب) سبعينيات المرن العشرين.

ج) ثمانينيات المرن العشرين.

د ) تسعينيات المرن العشرين.

 #العملة المتداولة في ماليزية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الدوالر.

ب) الفرنن.

ج) الرنؽيت.

د ) الين.

 #العملة الرسمية لدولة ماليزيا ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الرنؽيت.

ب) الدوالر.

ج) اليورو.

د ) الين.

 #شكلت المشروعات األجنبية في عاد مااتير دمحم حوالي:
أ ) .%46

ب) .%54

ج) .%65

د ) .%73

 #من أهم الم اعات االلتصادية الماليزية ،هي:
أ ) الصناعة.

ب) الزراعة.

ج) السياحة.

د ) التجارة.

 #الم اع الاي ينعد ثاني أكبر مصدر دخل لاللتصاد الماليزي حاليا ً ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) الصناعة.

ب) السياحة.

ج) التجارة.

د ) الزراعة.

 #الدولة التي انتاجت سياسة الصيناعة السيياحية باعتبارهيا ثياني أكبير مصيدر دخيل للدولية ،هيي( :ساؤال
وزاري)
أ ) ماليزيا.

ب) البرازيل.

ج) السويد.

د ) جنوب يفريميا.

 #الدولة التي أنشا عناا أول موله سياحي في اللؽة العربية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) جنوب يفريميا.

ب) ماليزيا.
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د ) البرازيل.
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 #المدينة الماليزية التي ينعد "شارع العرب" أبرز األماكن السياحية فياا ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) ملكا.

ب) بينانج.

ج) سروان.

د ) كوااللمبور.

 #وضعت الخ ة التمنية الشاملة الماليزية في عام:
أ ) 1993م.

ب) 1994م.

ج) 1995م.

د ) 1996م.

 #الدولة التي أنشيبت فيايا الحكومية الميدارس الاكيية التيي تتيوفر فيايا ميواد دراسيية تسياعد ال يالب عليح
ت وير مااراتام واستيعاب التمنية الجديدة ،هي:
أ ) السويد.

ب) جنوب يفريميا.

ج) البرازيل.

د ) ماليزيا.

 #الدولتان اللتان استعمرتا جنوب يفريميا ،هما( :سؤال وزاري)
أ ) هولندا والبرتؽال.

ب) البرتؽال وفرنسا.

ج) هولندا وبري انيا.

د ) البرتؽال وبري انيا.

 #بدأت سياسية الفصل العنصري منا سي رة الاولنديين علح جنوب افريميا في عام:
أ ) 1652م.

ب) 1706م.

ج) 1836م.

د ) 1919م.

 #الدوليية التييي اتبعييت سياسيية تمييييز عنصييري عرلييي بييين األللييية البيضيياء األوروبييية واألؼلبييية السييوداء
اإلفريمية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) جنوب يفريميا.

ب) نيجيريا.

ج) السودان.

د ) ؼانا.

 #الدولة التي اتبعت سياسية التمييز العنصري بين األللية البيضاء األوروبيية واألؼلبيية السيوداء اإلفريميية
في جنوب يفريميا منا العام 1653م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) البرتؽال.

ب) بري انيا.

ج) هولندا.

د ) فرنسا.

 #تحولت دولة جنوب افريميا يلح النظام الجماوري في عام:
أ ) 1953م.

ب) 1961م.

ج) 1975م.

د ) 1994م.

 #أبرز زعماء الحركة الو نية والنضال الو ني في دولة جنوب افريميا ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) نيلسون مانديال.

ب) كوامي نكروما.

ج) باتريس لومومبا.

د ) ؼوفان مبيكي.

 #العام الاي أجري في أول انتخابات حرل في جنوب يفريميا ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) 1992م.

ب) 1993م.
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ج) 1994م.

د ) 1995م.
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 #أول ربيس لجماورية جنوب يفريميا بعد يجراء انتخابات حرة عام 1994م ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) نيلسون مانديال.

ب) باتريس لومومبا.

ج) كوامي نكروما.

د ) ؼوفان مبيكي.

 #تؤسس حزب المإتمر الو ني االفريمي عام:
أ ) 1900م.

ب) 1907م.

ج) 1912م.

د ) 1920م.

 #مإلؾ ماكرات "رحلتي ال ويلة من أجل الحرية" ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) مااتير دمحم.

ب) جاكوب زوما.

ج) ألفرد نوبل.

د ) نيلسون مانديال.

 #الدولة التي تعد أكبر دول العالم ينتاجا ً للاهب والفحم والماس ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) البرازيل.

ب) ماليزيا.

ج) جنوب افريميا.

د ) اليابان.

 #نسبة انتاج دولة جنوب افريميا من المنتجات الصناعية في افريميا ،هو:
أ ) .%30

ب) .%40

ج) .%50

د ) .%60

 #من أكثر دول لارة يفريميا جابا ً للسياحة ،هي:
أ ) أوؼندا.

ب) السنؽال.

ج) جنوب افريميا.

د ) جنوب السودان.

 #الدولة االفريمية التي ت ل علح المحي ين األ لسي والاندي ،هي:
أ ) المؽرب.

ب) جنوب افريميا.

ج) مدؼشمر.

د ) الصومال.

 #الدولة التي تمتاز بؤناا من الدول الرابدة علح مستوى العالم في مجال الفلن ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) فنزويال.

ب) البرازيل.

ج) ماليزيا.

د ) جنوب افريميا.

 #المارة التي تمه فياا مملكة السويد ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) يفريميا.

ب) أوروبا.

ج) آسيا.

د ) أمريكا الجنوبية.

 #الدول التي تشكل شب جزيرة يسكندنافيا ،هي:
أ ) الدنمارن والنمسا والسويد.

ب) الدنمارن والنرويج والبرتؽال.

ج) السويد والنمسا وفنلندا.

د ) الدنمارن والنرويج والسويد.

 #يحدى الدول التالية لٌست جزءا من شب جزيرة يسكندنافيا ،هي:
أ ) فنلندا.

ب) السويد.

تاريخ العرب والعالم  /الفصل الثاني

ج) النرويج.

د ) الدنمارن.
112

 #البحر الاي تشرؾ علي السويد ،هو:
أ ) بحر الشمال.

ب) البحر األسود.

ج) البحر المتوس .

د ) بحر البل يك.

 #العا ِلم الاي اخترع مادة الديناميت ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) ليندل توماس.

ب) ألفرد نوبل.

ج) ألبرت أنشتاين.

د ) توماس أديسون.

 #العا ِلم الاي أوصح بمعظم ثروت للمبدعين في مجاالت ال ب والفيزياء والكيميياء واألدب ،هيو( :ساؤال
وزاري)
أ ) ألفرد نوبل.

ب) ليندل توماس.

ج) ألبرت أنشتاين.

د ) توماس أديسون.

 #الدولة التي ينتسب يلياا العالم ألفرد نوبل مإسس جابزة نوبل للسالم ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) السويد.

ب) النرويج.

ج) الدنمارن.

د ) سويسرا.

 #الدولة التي ولفت علح الحياد في الحربين العالميتين األولح والثانية ،هي:
أ ) جنوب يفريميا.

ب) السويد.

ج) اليابان.

د ) البرازيل.

 #الدولة التي كان لدياا لوانين مكتوبة منا المرن الرابه عشر الميالدي ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) السويد.

ب) ماليزيا.

ج) البرازيل.

د ) األرجنتين.

 #االسم الاي ين لك علح البرلمان السويدي ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) البوندستاغ.

ب) اللوردات.

ج) الرايخسداغ.

د ) الدوما.

 #نسبة امتالن الم اع الخاص من مجمل الم اع الصناعي السويدي ،هو:
أ ) .%38

ب) .%55

ج) .%75

د ) .%90

 #الدولة التي تحتل مرتبة متمدمة في مجال اإلبتكار واإلختراع ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) جنوب يفريميا.

ب) السويد.

ج) ماليزيا.

د ) الباكستان.

 #بدأ ت بيك النظام الجديد للتعليم في السويد في عام:
أ ) 2008م.

ب) 2009م.
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ج) 2010م.

د ) 2011م.
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 #نسبة ما تخصص الحكومة السويدية من الناتج المومي االجمالي لدعم البحث العلمي والت وير ،هو:
أ ) .%4

ب) .%10

ج) .%18

د ) .%26

 #من الـدول الرابـدة في مجـال تمـديم برامج الرعايـة االجتماعيـة لموا نياا وال نمميمين علح أرضاا ،هي:
أ ) جنوب يفريميا.

ب) السويد.

ج) البرازيل.

د ) ماليزيا.

صدر في لانون منه التمييز داخل العمل لضمان المساوة بين العاملين ،هو:
 #العام الاي ن
أ ) 2005م.

ب) 2009م.

ج) 2013م.

د ) 2017م.

 #نسبة ما تشكل النساء في عضوية البرلمان السويدي ،هو:
أ ) .%25

ب) .%40

ج) .%50

د ) .%75

 #نسبة ما تشكل النساء في عضوية مجالس البلديات السويدي ،هو:
أ ) .%27

ب) .%32

ج) .%37

د ) .%43

 #تصل يجازة األمومة في السويد يلح:
أ )  480يوم.

ب)  450يوم.

ج)  420يوم.

د )  330يوم.

 #الدولة األولح في العالم التي أصدرت لانونا ً لمنه األ فال في عام 1979م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) الدنمارن.

ب) السويد.

ج) النرويج.

د ) سويسرا.

 #أصدرت السويد لانون حماية المرأة من العنؾ في عام:
أ ) 1986م.

ب) 1990م.

ج) 1994م.

د ) 1998م.

 #الدولة التي تعد من أكثر دول العالم اهتماما ً بالبيبة ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) فنلندا.

ب) الدنمارن.

ج) السويد.

د ) النرويج.

 #أنجح دول العالم في مجال تدوير النفايات ،هي:
أ ) السويد.

ب) البرازيل.

ج) اليابان.

د ) فرنسا.

 #واحدة من اآلتية تعد من أبرز التحديات التي تواج دولة السويد( :سؤال وزاري)
أ ) للة المتعلمين من اوي الخبرة والماارة.

ب) اختالل النظام البيبي.

ج) تضخم الجااز الحكومي.

د ) أزمة المااجرين والالجبين.
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 #واحدة من اآلتية ال تعد من التحديات المعاصرة التي تواج السويد:
أ ) ظاور الحركات المت رفة.

ب) تحديات بيعية.

ج) تضخم الجااز الحكومي.

د ) أزمة المااجرين والالجبين.

 #الدولة التي تواج صعوبة االندماج االجتماعي والثمافي للمااجرين ال نجدد ،هي:
أ ) بري انيا.

ب) بلجيكا.

د ) فنلندا.

ج) السويد.

 #تمه البرازيل في لارة:
أ ) أمريكا الشمالية.

ب) أوروبا.

ج) أمريكا الجنوبية.

د ) آسيا.

 #الدولة التي تشكل مساحتاا نصؾ مساحة لارة أمريكا الجنوبية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) كولومبيا.

ب) البيرو.

د ) البرازيل.

ج) األرجنتين.

 #عدد واليات جماورية البرازيل:
أ )  20والية.

ب)  26والية.

د )  40والية.

ج)  32والية.

 #اللؽة الرسمية في البرازيل ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) اإلسبانية.

ب) اإلنجليزية.

د ) البرتؽالية.

ج) الفرنسية.

 #بدأت الاجرة العربية يلح البرازيل في عام:
أ ) 1835م.

ب) 1865م.

د ) 1900م.

ج) 1880م.

 #الشخصية العربية التي تولت رباسة البرازيل مإلتا عام 2016م ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) كارلوس منعم.

ب) ميشيل تامر.

ج) جميل معو

.

د ) عبدهللا بوكرم.

 #الدولة التي استعمرت البرازيل لرابة ثالثة لرون ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) البرتؽال.

ب) يسبانيا.

ج) هولندا.

د ) بري انيا.

 #الربيس البرازيلي الاي كان ل الدور األكبر في الناضة االلتصادية في البرازيل ،هو( :سؤال وزاري)
أ ) رانيري مازيلي.

ب) كاستيلو برانكو.
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ج) أرتور دا كوستا.

د ) لوال دي سيلفيا.
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 #الييربيس البرازيلييي اليياي اسييت اع ان يسييدد مسييتحمات صييندوق النمييد الييدولي لبييل عييامين ميين موعييدها
واصبحت البرازيل تمدم المرو
أ ) أرتور دا كوستا.

للصندوق ،هو:

ب) لوال دي سيلفيا.

ج) كاستيلو برانكو.

د ) رانيري مازيلي.

 #يست اع الربيس البرازيلي "لوال دي سيلفيا" من سداد جميه مستحمات صندوق النمد الدولي لبل موعدها
المحدد في أواخر عام:
أ ) 2001م.

ب) 2003م.

ج) 2005م.

د ) 2007م.

 #تم ينااء تجارة الرليك في البرازيل عام:
أ ) 1880م.

ب) 1888م.

ج) 1894م.

د ) 1900م.

 #العام الاي أعلن في النظام الجماوري في البرازيل ،هو:
أ ) 1876م.

ب) 1880م.

ج) 1889م.

د ) 1898م.

 #كان معدل نمو االلتصاد البرازيلي في فترة األزمة االلتصادية العالمية في عامي 2004م و2008م:
أ ) .%2,6

ب) .%5,1

ج) .%9,8

د ) .%12,5

 #التكتل االلتصادي الدولي الاي انضمت يلي البرازيل ،هو:
أ ) اتحاد ميركوسور.

ب) شنؽااي.

ج) اتحاد دول أمريكا الجنوبية.

د ) البريكس.

 #المرتبة التي تحتلاا البرازيل عالميا في ينتاج الحديد ،هي:
أ ) األولح.

ب) الثانية.

ج) الثالثة.

د ) الرابعة.

 #المرتبة التي تحتلاا البرازيل عالميا في ينتاج معدن البوكست ،هي:
أ ) األولح.

ب) الثانية.

ج) الثالثة.

د ) الرابعة.

 #الشركة البرازيلية التي تعتبر من أكبر شركات تصنيه ال ابرات في العالم ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) يمبريير.

ب) ييرباص.

ج) بوينػ.

د ) سوخوي.

 #تنتج البرازيل ؼاز اإليثانول من:
أ ) الـبنـن.

ب) الارة.
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ج) الشمندر.

د ) لصب السكر.
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 #الدولة األولح في ينتاج النف في أمريكا الجنوبية ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) األرجنتين.

ب) البرازيل.

ج) فنزويال.

د ) المكسين.

 #الدولة التي تعد ثاني أكبر دولة منتجة للنف في أمريكا الجنوبية بعد فنزويال ،هي:
أ ) البيرو.

ب) تشيلي.

ج) كولومبيا.

د ) البرازيل.

 #المرتبة التي تحتلاا البرازيل عالميا في ينتاج النف  ،هي:
أ ) األولح.

ب) الثانية.

ج) الثالثة.

د ) الرابعة.

 #نسبة ما أنفمت الحكومة البرازيليية عيام 2006م مين مجميوع ميا تنفمي دول ليارة أمريكيا الجنوبيية عليح
األبحاث الزراعية ،هو:
أ ) .%30

ب) .%38

ج) .%41

د ) .%55

 #الدولة التي تشتار بسياحة المارجانات ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) جنوب يفريميا.

ب) ماليزيا.

ج) السويد.

د ) البرازيل.

 #الدولة التي ظار باا ما يسمح بسياحة المارجانات ،هي( :سؤال وزاري)
أ ) جنوب يفريميا.

ب) ماليزيا.

ج) البرازيل.

د ) السويد.

 #تنتاي المرحلة اإللزامية في التعليم البرازيلي في سن:
أ )  14عام.

ب)  15عام.

ج)  16عام.

د )  17عام.

 #تم اعتماد معايير الجودة التعليمية في التعليم البرازيلي منا عام:
أ ) 2006م.

ب) 2008م.

ج) 2010م.

د ) 2012م.

 #عدد ال الب المستفيدين من برنامج الحشد العلمي الاي أ لك في عام 2011م ،هو:
أ )  1000الب.

ب)  100,000الب.

ج)  150,000الب.

د )  200,000الب.

 #الدولة التي تواج تحدي ارتفاع معدل الجريمة والفمر والب الة ،هي:
أ ) البرازيل.

ب) السويد.
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ج) اليابان.

د ) هولندا.
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