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 الفصل االول / منظمة االمم المتحدة 
 

فكرة إنشاء المنظمات الدولية بعد انتهاء الحرب  ورظه فسر: }س 

 ؟العالمية األولى

انتهاء الحرب العالمية فسر إنشاء منظمة عصبة األمم بعد  :}س {

 ؟األولى

على السلم واألمن والمحافظة المشكالت والنزاعات الدولية،  حلل

 .الدوليين 

 

 

مؤتمر الصلح الذي عقد في بعد إنشاء منظمة عصبة األمم تم  مالحظة

 م.1919باريس في عام 

 

بالرغم من نجاح عصبة األمم في حل بعض المشكالت فسر  :}س 

-1939في العالم إال أنها انحلت في نهاية الحرب العالمية الثانية )

 ؟ بسبب(1945

في نهاية الحرب  عصبة األمم أذكر أسباب انهيار وحل :}س {

 ؟ بسبب(1945-1939العالمية الثانية )

 .فشلها في منع وقوع الحرب العالمية الثانية ❶

عدم انضمام بعض الدول الكبرى لها كالواليات المتحدة  ❷

 .األمريكية
 

 .انسحاب دول أخرى كألمانيا وإيطاليا ❸

إلزام الدول بالمبادئ الواردة فيه، حيث قصور ميثاقها في ❹ 

استمرت الدول االستعمارية في السيطرة على أجزاء من أفريقيا 

 .وآسيا

 

 

هيئات تضم مجموعة من الدول تسعى إلى  المنظمات الدولية: -◙

تحقيق أغراض ومصالح مشتركة، على نحو دائم، وتتمتع هذه الهيئات 

بالشخصية القانونية والذاتية المتميزة عن الدول األعضاء فيها وذلك 

 في المجال الدولي. 

 

 

تقتصر العضوية فيها على دول إقليم  هيئة:  لمنظمة اإلقليميةا -◙

جغرافية تربطها مصالح مشتركة مثل منظمة االتحاد معين، أو منطقة 

 األفريقي. 
 

 

 .نشأة منظمة األمم المتحدة أوالً : 

 تحدث عن هيئة األمم المتحدة من حيث؟ :}س {

اللغات  أهدافها نشأتها

الرسمية في 

 الهيئة

 مقرها

 الدائم

بعد فشل عصبة األمم   نشأت المنظمة  ❶

 في حل بعض القضايا والمشكالت .

توافق دول الحلفاء خاصة الواليات  ❷

المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي 

 مؤتمر سان فرانسيسكو من خاللوبريطانيا

م، الذي اتفق فيه على ميثاق 1945في عام 

 .المنظمة

( دولة، 51في ذلك الوقت ) االتفاق وضم 

العربية الموقعة على  وكان من الدول

الميثاق التأسيسي: مصر والسعودية 

 ولبنان وسوريا والعراق.

ويتم ذلك باتخاذ حفظ السلم واألمن الدوليين،  ❶

 : التدابير اآلتية

تدابير وقائية إلزالة أسباب التوتر والحيلولة دون  أ.

 نشوب منازعات. 

تدابير سلمية إليجاد تسوية بين األطراف المتنازعة . ب

 ا لمبادئ العدل والمساواة والقانون الدولي. وفق  

تدابير عقابية لمواجهة حاالت العدوان، أو تهديد . ج

 السلم الدولي. 

تدعيم التعاون الدولي والعالقات بين الدول في  ❷

 .مختلف المجاالت 

وتعزيز حقوق اإلنسان، عن طريق تحقيق مبدأ  ❸

 حق الشعوب في تقرير مصيرها

   العربية  **

 اإلنجليزية** 

 الفرنسية** 

   اإلسبانية** 

    الروسية** 

 الصينية.  **

 

 

 نيويوركمدينة 

المتحدة  بالواليات

األمريكية 

وتمولها الدول 

 .األعضاء

 البنية التنظمية لمنظمة األمم المتحدة.ا: لثً ثا

 أذكر األجهزة الرئيسة  لمنظمة األمم المتحدة؟ :}س {

 األمانة العامة.❺      محكمة العدل الدولية .  ❹   المجلس االقتصادي واالجتماعي.  ❸         مجاس األمن❷       الجمعية العامة  ❶
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 .الجمعية العامة ❶

هي الهيئة الرئيسة لألمم المتحدة ومقرها في : الجمعية العامة -◙

الواليات المتحدة األمريكية، وتمثل فيها الدول مدينة نيويورك في 

ولكل دولة صوت واحد، األعضاء جميعها على نحو متساو، 

ا في دورة اعتيادية تعقد في وتجتمع الجمعية العامة مرة واحدة سنوي  

 .شهر أيلول، وتستمر ثالثة أشهر

 

  أذكر اختصاصات الجمعية العامة؟ :}س {

فيها القضايا والمسائل التي تدخل في اختصاص األمم  تناقش

حصص الدول األعضاء، حدد ت  الميزانية، و عتمدوت  المتحدة، 

 األعضاء غير الدائمين في مجلس األمن.  وينتخب

 

           . مجاس األمن ❷ 

يعد أهم أجهزة منظمة األمم المتحدة، ويتكون من  : مجلس األمن -◙

ا، منها خمسة مقاعد دائمة تشغلها الدول الدائمة خمسة عشر مقعد  

وعشر مقاعد غير دائمة  (،العضوية التي تتمتع بحق النقض )الفيتو

ا ولمدة االنتخاب من جانب الجمعية العامة دوري  بشغل العضوية ت  

 .سنتين

 

 

 الدول دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض )الفيتو( أذكر  :}س {

 ؟ مجلس األمنفي 

،  ، الصين ، روسيا االتحادية فرنسا الواليات المتحدة األمريكية،  

 .بريطانيا

  

 ؟ اختصاصات مجلس األمنأذكر   :}س  {

 ضبط األمن والسلم الدوليين، وحل النزاعات بالطرائق السلمية.  أ.

 اتخاذ قرار بالقيام بعمليات حربية بمساعدة الدول األعضاء. . ب

من غير  دالتوصية بتعيين األمين العام، وقبول أعضاء جد ج.

 األعضاء الدائمين. 

 

 

هو حق الدول دائمة العضوية في رفض  حق النقض )الفيتو(: -◙

 ثر يصدر عن مجلس األمن. كمشروع قرار تتبناه دولة أو أأي 

 

 

ية لمنظمة األمم المتحدة شمانضمت المملكة األردنية الها: معلومة 

م، وتولت المملكة عضوية مجلس األمن بصفتها 1955في عام 

ا رئاسة مجلس األمن في وتولت أيض   مرات ( 3) غير دائم  اعضو  

 ) ضع دائرة (م.2014شهر كانون الثاني من العام 

 

 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي. ❸

ا ( مقعد  54من ) مجلس يتكون المجلس االقتصادي واالجتماعي: -◙

ا باالنتخاب من الجمعية العامة لمدة ثالث سنوات، ولكل تشغل جميع  

 .عضو صوت واحد، وتؤخذ القرارات باألغلبية المطلقة

 

 

 

المجلس  ) االختصاصات (  مهام األساسية أذكر ) بين (  :}س {

 في هيئة االمم المتحدة؟ االقتصادي واالجتماعي

تقديم المقترحات في األمور المتعلقة باالقتصاد واالجتماع والثقافة  أ.

 والتعليم والصحة.

 .دعم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية  ب.

تقديم الخدمات االقتصادية واالجتماعية للدول األعضاء في األمم  ج.

 .واللجان المختلفةالمتحدة عن طريق الوكاالت 

  واللجان االقتصادية، ولجنة حقوق المرأة  ،مثل لجنة السكان والتنمية

 

 

 

 .محكمة العدل الدولية❹ 

هي الجهاز القضائي الرئيس لألمم المتحدة،  محكمة العدل الدولية: -◙

ا، ينتخبون من ( قاضي  15في هولندا وتتكون من ) مدينة الهايومقرها 

لخبراتهم القانونية، وكفاءاتهم  ) فسر(الجمعية العامة ومجلس األمن

 .( سنوات قابلة للتجديد9المهنية العالية، ونزاهتهم لمدة )

 

 

 ؟  محكمة العدل الدولية االختصاصات أذكر ) بين ( :}س  {

 :االختصاص القضائيأ. 

ويتمثل بحل النزاع بين الدول األعضاء أو غير األعضاء شريطة  

إحالة القضية المتنازع عليها من أطراف النزاع أنفسهم، ويكون الحكم 

 ا ال استئناف فيه. نهائي  

 

: للمحكمة صالحية إبداء الرأي القانوني في المشورة القانونيةب. 

 ا بأن رأيها غير ملزم. المسائل التي تعرض عليه، علم  

 

 

 األمانة العامة.❺ 

هي الجهاز اإلداري والفني الذي يتولى األعمال  األمانة العامة: -◙

اإلدارية كلها بالنسبة إلى فروع األمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة 

ا )باستثناء محكمة العدل الدولية(، وتتكون من األمين والفرعية جميع  

 العام وعدد من الموظفين. 

 

 

 

 كيف ي عين األمين العام لألمم المتحدة؟ :}س  {

تعينه الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس األمن،ويعد األمين 

العام أعلى موظف في األمم المتحدة، والمسؤول عن أدائها، والمتحدث 

 .باسمها

 

 

  سمى أول أمين عام لألمم المتحدة؟ :}س  {

 .م1946تريجفلي النرويجي الجنسية في عام 

 

 

 

 منصب أمين عام لألمم المتحدة  تولىاول شخصية عربية  ي مالحظة:

 ) ضع دائرة (     .بطرس غالي المصري الجنسية 
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 : المنظمات التابعة لألمم المتحدة :ارابعً 

التابعة لألمم الدولية المنظمات  اذكر ) بين( اهداف إنشاء  :}س  {

 ....تعمل هذه المنظمات ؟المتحدة

 وتحقيقحقوق اإلنسان،  وتعزيزأهداف التنمية في العالم، لتحقيق 

 .التعاون بين الدول

 

 

 عرف أو فسر  (:UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) ❶

بتقديم المساعدة اإلنسانية  تعنيمقرها مدينة نيويورك، ومنظمة  

من انتشار الفقر وسوء التغذية والمرض  والحدلألطفال واألمهات، 

 والجهل. 

 

 

  عرف أو فسر  (:ILOمنظمة العمل الدولية ) ❷

إلى تحسين أحوال العمل  وتهدفمقرها مدينة جنيف، منظمة 

وين االتحادات كت وحريةالعدالة االجتماعية،  وتحقيقوالعمال، 

  العمالية.

  

 

 عرف أو فسر (:F.A.Oمنظمة األغذية والزراعة الدولية )❸ 

التعاون الدولي عن  تعزيزمقرها مدينة روما، وتهدف إلى منظمة  

التوزيع العادل  تحسينطريق تحسين مستويات المعيشة والتغذية و

  للمواد والمساعدات الغذائية.

 

 

، UNESCOة والعلوم والثقافة )يمنظمة األمم المتحدة للترب❹ 

 اليونسكو( عرف أو فسر

إلى تشجيع التعاون بين الدول تهدف مقرها مدينة باريس، ومنظمة  

العلم، وبناء مجتمعات  نشرميادين التربية والعلوم والثقافة، وفي 

على التراث اإلنساني الحفاظ حرية التعبير، و تشجيعالمعرفة، و

  التنوع الثقافي واللغوي بين شعوب العالم. احترامالعالمي، و

 

 

  عرف أو فسر  :(WHOمنظمة الصحة العالمية ) ❺

إلى تحقيق مستوى صحي مناسب لدى الشعوب،  تهدفمنظمة 

الخدمات والبرامج الالزمة لمكافحة األمراض المعدية وتقديم 

  األحوال الصحية في المناطق المأهولة بالسكان. وتحسينوالسارية، 

  

 

 

 عرف أو فسر :(HRالمفوضية السامية لحقوق اإلنسان )❻ 

على أنشطة األمم المتحدة  لإلشرافم 1993أنشئت في عام  منظمة 

عمل منظمات األمم المتحدة، ومتابعة في مجال حقوق اإلنسان، 

  .بعثات التحقيق وفرق العمل ومتابعة

 

 

منصب مفوض األمم المتحدة تقلد اول عربي ومسلم ي  مالحظة :

 دائرة(.) ضع األمير زيد بن رعد السامي لحقوق اإلنسان 

 

 

 

 ؟الهيئات واألجهزة والوكاالت التابعة لألمم المتحدة  أذكر :}س  {

الدولية إلغاثة وتشغيل الالجئين والوكالة شؤون الالجئين، مفوضية 

 الدولي.  والبنك ،الفلسطينيين )األنروا(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إنجازات منظمة األمم المتحدة:خامًسا: 

 ؟ األمم المتحدةهيئة منظمة التي حققتها نجازات اإل أذكر :}س  {

 :مثلزيادة الوعي العالمي ببعض القضايا المهمة ❶ 

 . قضايا حقوق اإلنسان **    .      قضايا التنمية والتعاون الدولي** 

 .م1948إصدارها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام ** 

 .     الضغط على الموارد الطبيعية **

 .ارتفاع درجة حرارة األرض **

 

الالجئين في أنحاء متفرقة من العالم كفلسطين والبوسنة مساعدة  ❷ 

 .والهرسك والعراق وسوريا والصومال

 

تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية ❸ 

كالفيضانات والزالزل ومناطق المجاعات كالصومال وجنوب 

 السودان.

  

في تونس لعالم كما حدث مساندة العديد من حركات التحرر في ا ❹

 .، وإرسال قوات دولية لحفظ السالموالجزائر

 

 

الهجرات من دول أمريكا الالتينية إلى قارة أمريكا فسر  :}س  {

 ؟الشمالية

 ا من مناطق النزاع وعدم االستقرار. عن حياة أفضل، أو هرب   ابحث   

 

 
 ؟إخفاق األمم المتحدة في حل بعض القضايا العالمية فسر :}س  {

إخفاق األمم المتحدة في حل بعض القضايا  اذكر أسباب :}س  {

 ؟العالمية

تركز أهم السلطات والصالحيات في يد مجلس األمن على حساب  ❶

 بقية األجهزة والفروع األخرى.

 

امتالك القوى الكبرى في العالم حق النقض )الفيتو( الذي تستخدمه  ❷

تتماشى مع مصالحها، ما يجعلها تتحكم  ضد مشاريع القرارات التي ال 

 في قرارات األمم المتحدة. 

 

تضخم الهيكل التنظيمي لألمم المتحدة، وكثرة األجهزة والمنظمات ❸ 

 .قوات الطوارئ الدولية التابعة لها، وأنشطتها المختلفة، وتضخم نفقات

 

 

 ؟ بسببرةممن أزمة مالية مستتعاني األمم المتحدة  فسر :}س  {

األجهزة والمنظمات  وكثرةالهيكل التنظيمي لألمم المتحدة،  تضخم

 .نفقات قوات الطوارئ الدولية وتضخمالمختلفة،  أنشطتهاالتابعة لها، و
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 دولية اقتصادية   الفصل الثاني : منظمات 

 بسبب ؟  إحداث تغيرات في االقتصاد العالميفسر : }س 

إحداث تغيرات في االقتصاد  إلىما العوامل التي أدت  :}س {
 ؟العالمي

االتحاد السوفييتي وما انبثق عنه من تفرد الواليات المتحدة  انهيار
 .االتحاد األوروبي على الساحة الدولية وبروزاألمريكية بالعالم، 

 

 تغيرات في االقتصاد العالميال بين النتائج المترتبة على : }س {

 ؟ 

ومنظمات اقتصادية  وتكتالتنظام اقتصادي عالمي جديد،  ظهور 
 عالمية، منها منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة البريكس.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منظمة شنغهاي للتعاون اوالً:  

م 2001منظمة دولية تأسست في عام  :منظمة شنغهاي للتعاون -◙
موسكو، وقد سميت بهذا االسم نسبة إلى مدينة شنغهاي الصينية، في 

 من حيث انطلقت منها فكرة إنشاء المنظمة، وتضم المنظمة كًل 
ستان، أوزبكستان، يزكازاخستان، قيرغوالصين وروسيا، 

 .طاجيكستان

 

فسرالتعاون والتنسيق الصيني والروسي في منظمة : }س {
 شنغهاي ؟

الدول التي استقلت عن االتحاد السوفييتي سابقاً دخول فسر: }س {
 في منظمة شنغهاي؟

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

 

 ؟  منظمة شنغهاي للتعاون بين ) اذكر ( أهداف: }س {

تعزيز الثقة واالستقرار في المناطق الحدودية بين الصين  ❶

 وروسيا وعدد من جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق. 

 محاولة الوصول إلى نظام اقتصادي عالمي جديد.  ❷

 إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول المنظمة.  ❸

إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والموارد  ❹
 المائية. 

 إلصدار عمله موحدة في المستقبل.  اإنشاء مصرف مشترك سعيً  ❺

محاربة الجريمة وتجارة المخدرات، ومواجهة حركات  ❻
 االنفصال والتطرف الديني والعرقي واإلرهاب.

 

عام قبل  3000إلى  نشأتهيرجع طريق : طريق الحرير العظيم -◙ 
الميلد، وكان يتكون من مجموعة من الطرق البرية والبحرية 
المترابطة تسلكها السفن والقوافل بهدف التجارة، حيث كان يربط 

 بين الصين والجزء الجنوبي والغربي آلسيا الوسطى والهند.

 

 ؟  طريق الحرير بهذا االسم فسر تسمية: }س {

 ألن الحرير كان أبرز سلعة تصدر عبر هذا الطريق.  

 

  االتحاد البنكي؟  منظمة شنغهاي للتعاون ل سمى هئية تابعة: }س {

 

 ؟االتحاد البنكي في منظمة شنغهاي للتعاونفسر إنشاء : }س {

من أجل تشجيع العلقات االقتصادية بين الدول األعضاء في  
 المنظمة.

 

 ؟منظمة شنغهاي للتعاون  االتحاد البنكي فيبين مهام : }س {

 .تمويل المشاريع الهادفة إلى بناء البنى التحتية للمواصلت ❶

 .إنتاج المعدات واألجهزة المتطورة ❷

تنفيذ المشاريع ذات األهمية االجتماعية في الدول األعضاء في  ❸
 .المنظمة

 تقديم القروض المالية.  ❹

 

 ؟منظمة شنغهاي للتعاونبتزايد االهتمام الدولي فسر : }س {

في عضويتها دولتين من الدول دائمة العضوية في مجلس  ألنها تضم
إلى اإلمكانات العسكرية إضافة األمن الدولي هما روسيا والصين، 

 واالقتصادية لهما.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .منظمة البريكس ثانيًا:

منظمة دولية تعمل على تشجيع التعاون : منظمة البريكس -◙
التجاري والسياسي والثقافي بين الدول األعضاء، تأسست في عام 

م في روسيا، وتضم خمس دول )جنوب أفريقيا، الهند، الصين، 2009
الدول اسم "بريكس" وهو البرازيل، روسيا(، وقد أطلق  على هذه 

 .اختصار للحروف األولى من أسماء الدول الخمس المؤسسة

 

ربع الخمس في منظمة البريكس  تشكل مساحة الدول  :مالحظة 
 .مساحة العالم تقريباً، ونصف عدد سكان العالم

 

من أغنى اقتصاديات دول دول منظمة البريكس  تعد فسر: }س {
 ؟االعالم حاليً 

إلى أنها تجذب نصف  باإلضافةأكبر األسواق العالمية، تمتلك نها أل 
 االستثمارات العالمية إليها. 
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 ؟ البريكس منظمة  بين ) اذكر ( أهداف: }س {

تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول  ❶
 األعضاء. 

إيجاد منظومة تعاون نقدية متعددة المستويات بين دول  ❷
المجموعة، ما يسهل التبادل التجاري واالستثمار بين دول 

 المجموعة.

 الحد من هيمنة صندوق النقد والبنك الدوليين.  ❸

 

 ؟إنجازات منظمة البريكس أذكر أبرز: }س {

م، ومقره في مدينة 2014تأسيس بنك التنمية الجديد في عام  
 .شنغهاي الصينية

 

فسر تأسيس مصرف انمائي ) بنك التنمية في عام : }س {
 ؟ البريكس منظمة ل (2014

 .للستثمار في مشاريع البنية التحتية في الدول النامية ❶

تنمية مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول  ❷
 .األعضاء وتمويلها

  

منظمة  اذكر) بين ( أبرز القضايا التي تناولتها أجتماعات: }س {
 ؟ البريكس 

اإلرهاب الدولي، وتغير المناخ، والغذاء، وأمن الطاقة، ومشكالت 
 .التنمية، واألزمة المالية العالمية

 

  

 ، م1999في عام  تأسس منتدي اقتصادي :مجموعة العشرين -◙
وتضم الدول الصناعية الكبرى مع الدول المتطورة مثل 

األرجنتين، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، 
والمملكة العربية السعودية، والواليات المتحدة، باإلضافة للتحاد 

 .األوروبي

 

 

 أذكر اهداف مندى مجموعة العشرين؟ :}س {

 م؟ 1999فسر تأسيس مجموعة العشرين في عام  :}س {

     . مناقشة الموضوعات الرئيسة التي تهم االقتصاد العالمي  ❶
 .            إصلح المؤسسات المالية الدولية ❷

                                                         .وتحسين النظام المالي ❸
 .على دعم النمو االقتصادي العالمي التركيز ❹

                                                .  تطوير آليات فرص العمل ❺
 وتفعيل مبادرات التجارة الحرة. ❻

 

       منظمة التعاون اإلسالمي       الفصل الثالث        

مرت المنظمة  ؟بين مراحل تأسيس منظمة التعاون اإلسالمي :}س {
 هما: منذ تأسيسها بمرحلتين

نت ام، وك2011م وحتى عام 1969المرحلة األولى منذ عام  ❶
 .باسم منظمة المؤتمر اإلسالميتسمى 

م حتى الوقت الحاضر، حيث تقرر 2011المرحلة الثانية منذ عام ❷ 
 تغيير اسم المنظمة إلى منظمة التعاون اإلسالمي. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي. أوال : 

 

إلنشاء منظمة المؤتمر  أذكر ) بين ( السبب المباشر :}س   
 ؟  اإلسالمي

 م1969جريمة حرق المسجد األقصى على أيدي الصهاينة في العام  
 .غضب المسلمين في أرجاء العالم كله،والتي أثرت 

 

 

 ؟م1969عقد مؤتمر الرباط في عام  سباب(أ اذكر فسر):}س {

جريمة حرق المسجد األقصى على أيدي الصهاينة في العام  لمناقشة
 والنظرغضب المسلمين في أرجاء العالم كله،  ، والتي أثارتم1969

موقف حازم لحماية واتخاذ في كيفية حماية المقدسات اإلسلمية، 
 .المقدسات اإلسلمية

 

 

بين ) وضح ( االمور التى تناولها  قادة العالم اإلسالمي  :}س {
 م؟1969في مؤتمر الرباط عام 

 .حث حادثة إحراق المسجد األقصى ب  ❶

 .حرصهم على توثيق الروابط األخوية والروحية بين شعوبهم ❷

 .توحيد جهودهم لحفظ السلم الدوليعزمهم على  ❸

ا للمنظمة إلى أن تحرر ا مؤقتً أن تكون مدينة جدة مقرً  قرروا ❹
 .مدينة القدس، لتكون المقر الدائم لألمانة العامة

 

 

الملك الحسين ابن طالل والملك فيصل  بين ) وضح ( موقف :}س {
من جريمة حرق  السعودية بن عبد العزيز ملك المملكة العربية

 م؟1969المسجد األقصى عام 

إلى عقد مؤتمر إسلمي لدعم القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف  وادع 
 حازم لحماية المقدسات اإلسلمية
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 .أهداف منظمة التعاون اإلسالمي ثانيًا : 

 ؟ منظمة التعاون اإلسالمي ،وضح ( أهم أهدافأذكر) بين  :}س {

دعم التعاون بين الدول األعضاء في المجاالت االقتصادية  ❶
 واالجتماعية والثقافية والعلمية. 

 دعم األمن والسلم الدوليين القائمين على العدل.  ❷

محاربة التفرقة العنصرية والقضاء على االستعمار في صوره  ❸
 جميعها. 

السعي من أجل تحرير األماكن المقدسة في فلسطين، والحفاظ  ❹
 .على سلمتها، ودعم الشعب الفلسطيني 

 

 إنجازات منظمة التعاون اإلسالمي إقليميٍا ودوليًا. ثالثًا : 

 منظمة التعاون اإلسالمي ،وضح ( أهم إنجازاتأذكر) بين  :}س {

 ؟إقليميًا ودوليًا 

م لتقديم 1974في عام  صندوق التضامن اإلسالميإنشاء  ❶
المساعدات اإلنسانية في المناطق المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية 

 ) عرف ، أوفسر(.والحروب

 

دعم كفاح الشعوب اإلسلمية في سبيل المحافظة على استقللها  ❷ 
فأنشأت وحقوقها الوطنية، فقد وقفت بجانب الشعب الفلسطيني 

 " "صندوق القدس

 

 أو عرف؟صندوق القدسإنشاء  فسر   :}س {

، محتلة جمع األموال لدعم كفاح أهل القدس والمناطق ال بهدف 
على األماكن المقدسة اإلسلمية والمسيحية في فلسطين والمحافظة 
التهويد التي تتبعهما سلطات االحتلل في  ومقاومة سياسةوترميهما، 

 على الطابع العربي واإلسلمي للمدينة.  والمحافظةمدينة القدس، 

 

 

 . ) فسر( م1975في عام  المي للتنميةإنشاء البنك اإلس ❸

تقديم الدعم االقتصادي للدول األعضاء عن طريق القروض،  بهدف
 إلقامة المشاريع التنموية، وتحسين أحوال المجتمعات اإلسلمية فيها. 

 

تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات واألديان عن طريق عقد  ❹
 الملتقيات اإلقليمية والدولية، وإصدار المؤلفات العلمية. 

 

" في "أسيسكولمية للتربية والعلوم والثقافة إنشاء المنظمة اإلس ❺
 .م، ومقرها الرباط في المملكة المغربية1981عام 
 

  .اإلسهام في حل بعض المشكلت التي تواجه المسلمين في العالم ❻
 
 
المنظمة اإلسلمية للتربية والعلوم والثقافة وهي منظمة : األسيسكو -◙

 .والثقافة واستراتيجيات تطبيقها وتنفيذهاتعني بشؤون التربية والتعليم 
 .م، ومقرها الرباط 1981في عام  تأسست

مشاريع المنظمة اإلسالمية للتربية والتعليم ( أهم أذكر) بين  :}س {

 والثقافة؟ 

 ....) فسر( .إنشاء المراكز الثقافية والجامعات اإلسالمية ❶
المعرفة والثقافة اإلسلمية، وفي هذا اإلطار أنشئت الجامعة  لنشر 

م، والجامعة اإلسلمية في أوغندا 1986اإلسلمية في النيجر في عام 
 م.1988في عام 

  
االهتمام باللغة العربية ونشرها وإدراجها بوصفها مادة رئيسة في  ❷

 .برامج التعليم
 
 

والفنون والحضارة اإلسالمية إنشاء مركز ألبحاث التاريخ  ❸
 .) فســر ( م في مدينة إسطنبول1980في عام  )أرسيكا(

التراث اإلسلمي والمعالم التاريخية اإلسلمية والتراث  هدف حمايةب 
 .الفكري والتاريخي

 
تفعيل الدراسات اإلسلمية عن طريق مجمع الفقه اإلسلمي في ❹ 

 السعودية.مدينة جدة في المملكة العربية 
 
 
 
مركز األبحاث للتاريخ والفن والحضارة أذكر اهم إنجازات   :}س {

 ؟"أرسيكا "  اإلسالمية
 .ا ومخطوطات وخرائط إسلمية نادرةإنشاء مكتبة تحوي كتبً ❶ 
نشر كتب وأبحاث ونشرات إعلمية حول التراث والمعالم  ❷

 .اإلسلمية
 ترجمة القرآن الكريم لمختلف اللغات. ❸
  
 
 
مركز ألبحاث التاريخ والفنون والحضارة اإلسلمية   :أرسيكا -◙

هدف حماية التراث ب م في مدينة إسطنبول1980في عام تأسس 
 .اإلسلمية والتراث الفكري والتاريخياإلسلمي والمعالم التاريخية 
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 منظمات القارتين األمريكيتين              الفصل الرابع       

 منظمة الدول األمريكية. أوالً: 

في بوجوتا  م1948: منظمة تأسست عام   منظمة الدول األمريكية -◙
 ، وتهدف إلىتضم دول أمريكا الشمالية والجنوبية عاصمة كولومبيا

 .    دعم التعاون السياسي واالقتصادي اإلقليمي بين الدول األعضاء

 

 ...تهدف المنظمة إلى ؟ اذكر أهداف منظمة الدول األمريكية: }س {

 .    دعم التعاون السياسي واالقتصادي اإلقليمي بين الدول األعضاء ❶

الدفاع عن مبادئ حقوق  ❸   .    ونشر الديمقراطية وترسيخها ❷
 اإلنسان.

 

  تمتاز بـ ؟ بين ما تمتاز به قارة أمريكا الجنوبية: }س {

م 2013في عام  فسر اعتماد  منظمة الدول األمريكية : }س  {
اتفاقيتين جديدتين تهدفان إلى حماية األقليات في األميركيتين بما فيهم 

    ؟النازحون، ومكافحة التمييز العنصري بين شعوب القارتين

أنها خليط من أجناس عدة باإلضافة لسكانها األصليين من الهنود بسبب 
 .الحمر، حيث يسكنها عناصر من أصول أوروبية وأفريقية وآسيوية

 

أذكر ) بين ( أهداف االتفاقيات التي اعتمادتها  منظمة الدول  }:س {

 ؟م 2013في عام  األمريكية 

التمييز ومكافحة  ،األقليات في األميركيتين بما فيهم النازحونحماية 

 .   العنصري بين شعوب القارتين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتحاد دول أمريكا الجنوبية.ثانيًا: 

اتحاد حكومي مكون من اتحاد دول : اتحاد دول أمريكا الجنوبية  -◙

م في العاصمة 2008وقع ميثاقه في عام  ميركوسوراالنديز واتحاد 
 . بذلك ثالث أكبر كتلة اقتصادية في العالمالبرازيلية برازيليا مشكًل 

 

منظمات اقتصادية قوية كاتحاد دول األنديز واتحاد فسر قيام  }:س {
 ؟ميركوسور

عانت أن  بعد،  واسعة لسياسة صندوق النقد الدوليالنتقادات اال بسبب
أمريكا الجنوبية في أواخر القرن الماضي مشكلة المديونية دول 
 .العالمية

 

  أهداف اتحاد دول أمريكيا الجنوبية؟أذكر) بين (  }:س {

 زيادة التعاون والتكامل اإلقليميين بين دول أمريكا الجنوبية.  ❶

فتح الحدود للتنقل الحر والتنمية االقتصادية، وإلغاء التعرفة ❷ 
 الجمركية بين دول أمريكا الجنوبية. 

 .تعزيز العلقات، وإتباع سياسة الدفاع المشترك ❸

م بين 1969تجمع اقتصادي أنشئ في عام  جماعة دول األنديز: -◙
ويهدف إلى تنسيق  ،دول بوليفيا وكولومبيا واألكوادور وبيرو وفنزويل

 السياسات االقتصادية، وإقامة منطقة تجارية حرة خاصة بدول األنديز.  

 

  ؟ جماعة دول األنديز فسر )إنشاء ( قيام }:س {

هدف تنسيق السياسات االقتصادية، وإقامة منطقة تجارية حرة خاصة ب
 بدول األنديز.  

 

هو اسم للتجمع االقتصادي لدول أمريكا : اتحاد ميركوسور -◙
الجنوبية، أطلق عليه "السوق المشتركة الجنوبية"، تأسس في عام 

 م، يضم األرجنتين والبرازيل واألوروغواي وباراغواي. 1991

 

) من اصول عربيةكارلوس منعم رئاسة األرجنتين  تولى مالحظة :
 ضع دائرة (

 

 

 ؟م2011عقد القمة العربية األمريكية في البيرو في عام فسر  }:س {

تنمية العلقات االقتصادية العربية مع دول أمريكا الجنوبية،  بهدف 
المواقف في المحافل الدولية لتشجيع دول القارة على االعتراف  وتنسيق

دولة اإلمارات العربية في قضية الجزر  ومساندةبالدولة الفلسطينية، 
العربية الثلث: طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى المتنازع 

 .عليها مع إيران

 

 بين دول أمريكا الرياضمؤتمر  ما دعا إليهأذكر ) بين (  }:س {

 إلى.... دعا  ؟ م 2015الجنوبية والدول العربية في عام 

تأكيد زيادة التعاون القائم بين اإلقليمين لتطوير شراكة إستراتيجة  ❶
 قائمة على المصالح المشتركة واالحترام المتبادل.

اإليمان بحق الشعوب بالعيش في عالم مستقر ومزدهر خال من ❷ 
 أخطار اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل. 

ا نية وفقً السعي لتحقيق السلم العادل والشامل للقضية الفلسطي❸ 
 لقرارات الشرعية الدولية. 

 تأكيد ضرورة التوصل إلى حل سلمي لألزمة السورية.  ❹

 إيجاد حل لألزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس األمن.  ❺

 دعم الحوار السياسي في ليبيا تحت رعاية األمم المتحدة. ❻
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       االتحاد األوروبي                   خامسالفصل ال

 نشاة األتحاد األوروبي : أواًل 

بعد الحرب العالمية الثانية اتجهت دول القارة األوروبية  فسر }س{:
 ؟إلى إيجاد وحدة أوروبية

اتجهت الدول األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية إلى  فسر }س{:
 ؟إيجاد تكتل اقتصادي سياسي

الجماعة األوروبية للفحم والصلب في إنشاء ) قيام (  فسر }س{:
  ؟م1950عام 

التي ألمت بها، االقتصادية األوروبية والعالمية األزمات  لمواجهة
المستوى المعيشي ورفع مية، في ما بينها لحل مشكلت التن والتعاون
 .في أوروبا

 

: منظمة أنشئت في عام الجماعة األوروبية للفحم والصلب -◙
ضمت دول )فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا،  م،1950

االقتصادية األوروبية األزمات  لمواجهة ولوكسمبورغ، وإيطاليا(.
 . التي ألمت بهاوالعالمية 

 

 م؟1957أذكر اهم بنود اتفاقية روما عام  }س{:

إنشاء االتحاد االقتصادي األوروبي الذي حل محل الجماعة األوروبية 
 .للفحم والصلب

 

م أو 1992تعد اتفاقية "ماستريخت" في هولندا في عام  فسر }س{:
 ؟ "معاهدة االتحاد األوروبي" نقطة تحول في تاريخ االتحاد األوروبي

   ؟م1992اتفاقية "ماستريخت" في هولندا في عام بين أهمية  }س{:
 إلى جانب،إليه من وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونقدية  بسبب ما دعت

الوحدة االقتصادية التي قامت عليها المجموعة االقتصادية األوروبية، 
 .لمجاالت التعليم والشباب والثقافة والصحة العامة وتناولها

 

اتفاقية   : " اتفاقية "ماستريخت "معاهدة االتحاد األوروبي -◙
والتي دعت إلى م 1992ماستريخت في هولندا في عام وقعت في 

  واقتصادية اوروبية. وحدة سياسية وأمنية ودفاعية ونقدية

 

 

 مؤسسات االتحاد األوروبي ثانيًا : 

السياسي يقوم االتحاد األوروبي بدور مهم على الصعيدين  }س{:
واالقتصادي باإلضافة إلى نشاطاته في مجال البيئة والدفاع واألمن 

  ، اذكرها ؟ الداخلي، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من المؤسسات

 اذكر مؤسسات االتحاد األوروبي؟ }س{:

 المفوضية األوروبية. ❷     مجلس االتحاد األوروبي. ❶

 وبيةمحكمة العدل األور ❹     البرلمان األوروبي❸ 

 

تحاد لل ألمانة العامة والمفوضية األوروبيةا مقر : مالحظة هامة
مدينة  لبرلمان األوروبياومقر  ، "بروكسل"مدينة األوروبي 

 .امقرً الفرنسية " "ستراسبورغ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثالثًا: إنجازات االتحاد األوروبي .

تمتلك دول االتحاد األوروبي مقومات أسهمت في دعم االتحاد  }س{:
  اذكرها؟ ،األوروبي وإنجاحه

اقتصادية وسياسية مهمة في أصبح االتحاد األوروبي قوة فسر  }س{:
 .النظام العالمي الجديد

الموارد البشرية والثروات االقتصادية، والقدرات من  بسبب ما يملكه
 .العسكرية والتكنولوجية

 

  بين أهمية االتحاد األوروبي للدول أوروبا؟ }س{:

 بين أهم إنجازات االتحاد األوروبي؟  }س{:

 .أكبر سوق موحدة في العالم حول االتحاد القارة األوروبية إلى ❶

االتحاد تنتج مجتمعة أكثر من أي دولة أخرى في  دول أصبحت ❷
 .العالم من السيارات والمواد الطبية واألدوات المصنعة والسلع الهندسية

 .أصبح االتحاد يمتلك أكبر دخل قومي في العالم ❸

أكبر سوق عالمية في مجال اإلنفاق على البحث العلمي  االتحاد يعد ❹
 وتطويره. 

من عناصر قوته، وتعد (،  اليورو)  وهي  واحدة عملة استخدام ❺
 ) اهم أنجازاته(م بدأ التعامل رسمياً بهذه العملة. 2002ففي العام 

)  تابعة للتحاد األوروبي . م 2003إنشاء قوة عسكرية في عام  ❻
 اهم أنجازاته(

بهدف تقديم مساعدات  )فسر( صندوق التنمية األوروبي اءنشإ ❼
أو . لبعض الدول النامية التي تربطها باالتحاد مصالح سياسية وتجارية

 ) عرف (

 .تصدى االتحاد األوروبي لظاهرة التغير المناخي ❽

 

 ؟لظاهرة التغير المناخي تصدىفي  بين دور االتحاد األوروبي }س{:

دور كبير في المفاوضات من أجل التقليل من انبعاث ب من خلل القيام  
على توقيع البروتوكوالت الخاصة بالتصدي لهذه  وحث الدولالغازات، 

 ا. الظاهرة عالميً 

 

تابعة لالتحاد  م 2003إنشاء قوة عسكرية في عام فسر  }س{:
 األوروبي ؟

بعمليات حفظ السلم لتدخل في األزمات الدولية واإلقليمية، والقيام ل
 ومهمات إنسانية

 االتحاد األفريقي                        سادسالفصل ال  أذكر أبرز مشاركات القوة العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي؟ س{:
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م، وفي 2006حفظ السلم في جنوب لبنان في عام  مشاركة فيال
في الصومال  ومكافحة القرصنةالكونغو، وقطاع غزة، والبوسنة، 

 م.2008في عام 

  

العملة األوروبية الموحدة التي بدأ العمل بها رسمي ا في  اليورو: -◙

 م.2002عام 

 

 رابًعا: التحديات التي تواجه االتحاد األوروبي.

 

 وضح أهم التحديات التي تواجه االتحاد األوروبي؟   }س{:

 .العالقة بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ❶

بين االتحاد األوروبي فسر زيادة حدة التوتر في العالقات  }س{: 
 ؟والواليات المتحدة األمريكية

من وظائفه بعد زوال االتحاد السوفيتي، حلف الناتو الكثير بسبب فقدان
 عملة أوروبية موحدة وإصدار، السوق األوروبية المشتركةإقامة و
بعض الدول في االتحاد إلنشاء قوة دفاع أوروبية تدافع عن ودعوة ،

 .دول االتحاد خارج إطار حلف الناتو

 

 .الخالفات بين الدول األعضاء في القضايا التي تواجه االتحاد❷ 

، والتي  األوروبي القضايا التي تواجه االتحادأبرز  أذكر )بين( }س{:
 ؟الخالفات بين الدول األعضاء أدت إلى 

التحاد وطبيعته، فألمانيا تريد توسعة االتحاد وتحويله اقضية توسعة . أ
إلى فدرالية وأيدتها فرنسا ، أما بريطانيا فقد كانت متحفظة من هذا 

 االندماج، 

 .الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط قضية .ب

 مديونية بعض الدول األعضاء كاليونان. قضية   ج.

 

 .اختالف الثقافات في أوروبا ❸

كان لهذا التحدي أثر كبير في عدم قبول عضوية كثير من الدول  
 الراغبة في االنضمام للتحاد مثل تركيا. 

 

 " صاحب فكرة االندماج األوروبي "جان مونيه مالحظة :

 

 

  .مشكلة انخفاض معدل النمو السكاني ❹

يعد انخفاض معدالت النمو السكاني في القارة األوروبية فسر  }س{:
 ؟يات التي تواجه االتحاد األوروبيمن التحد

بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة، وانخفاض نسبة العناصر الشابة في 
 القارة األوروبية.

 

مر االتحاد األفريقي منذ  مراحل تأسيس االتحاد األفريقي ؟ بين س{:}

 هماتأسيسه بمرحلتين:
م، 2002م وحتى عام 1963منذ التأسيس في عام  المرحلة األولى -1 

 .حيث كان االتحاد يسمى "منظمة الوحدة األفريقية"
م حتى وقتنا الحاضر حيث 2002منذ عام  تفبدأ المرحلة الثانية -2
 .دل اسم منظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد األفريقيب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 رابًعا: االتحاد األفريقي.

فسر استبدال أسم الوحدة األفريقية باالتحاد األفريقي؟ أو فسر  }س{:
 تغيير اسم منظمة الوحدة األفريقية إلى أسم االتحاد األفريقي؟ 

 من أجل وحدة حقيقية للقارة األفريقية
 
 

م  2001قدت قمةأريقية في عام إنشاء االتحاد األفريقي ع  تم  : مالحظة
دولة جنوب السودان إلى  في لوساكا عاصمة زامبيا، وقد انضمت
 م.2011االتحاد األفريقي بعد انفصالها في العام 

 

 

 .خامًسا : أهداف االتحاد األفريقي
 

والحكم الشعبية تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة  ❶
 الرشيد. 

ادة تنمية القارة عن طريق تعزيز البحث العلمي في المجاالت زي ❷
 جميعها. 

تهيئة الظروف اللزمة التي تمكن القارة من أخذ مكانتها الدولية  ❸
 في االقتصاد العالمي والسياسة الدولية. 

العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على األوبئة،  ❹
 صحي في القارة. والوقاية منها، وتحسين المجال ال

 
  

 سادًسا: إنجازات االتحاد األفريقي.      
 

 أذكر أهم اإلنجازات التي حققها االتحاد األفريقي؟ س{:}

 

ا في مجال تطبيق ملحوظً  اتحقيق بعض دول أفريقيا تقدمً  ❶
  .الديمقراطية والحفاظ عليها، وعلى سيادة الدولة

 
 اإلسهام في حفظ السلم في القارة األفريقية،  ❷

 مكافحة األمراض واألوبئة في القارة، وخاصة مرض اإليدز  ❸
 

إفريقيا "النيباد" في عام إنشاء منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في  ❹
 .تحقيق تنمية اقتصادية شاملة فيها بهدفم 2001
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دعم االتحاد األفريقي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه ومطالبة  ❺
عنف، ووقف بناء جدار الفصل الالكيان الصهيوني بوقف أعمال 

 العنصري.
  

تشجيع العلم والتكنولوجيا بإنشاء جائزة االتحاد األفريقي للعلماء  ❻
بهدف منع هجرة  ) فسر( وإنشاء صندوق االستثمار والتنميةالشباب، 
  ارج القارة أو التخفيف منها.العقول خ

 
 

في عام  أنشئت منظمة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا: النيباد 
تحقيق تنمية اقتصادية شاملة فيها، وسد الفجوة بينها  بهدفم  2001

 وبين العالم المتقدم عن طريق الشراكة مع منظمات اقتصادية عالمية. 
 
 
 

 التي تواجه االتحاد االفريقي؟ التحدياتاذكر ) بين ( أهم   }س{:
 .                        عدم االستقرار السياسي ❶
 .والحروب في القارة األفريقيةتعدد الصراعات  ❷
        .   ضعف توفير الدعم اللزم للتنمية في دول القارة ❸
 التزايد المستمر في أعداد اللجئين.  ❹
 ضخمامة حجم المديونية الخارجية لبعض الدول االعضاء  ❺ 

                         انتشار األوبئة واألمراض الفقر ❻
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 الفصل االول : اليابان

 :   موقع اليابانأوًلا

اليابان في أقصى الشرق من قارة آسيا، وتتكون من قرابة تقع 
األرخبيل الياباني" أي ( جزيرة صغيرة، ويطلق عليها "4000)

 . مجموعة الجزر اليابانية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .حركة النهضة اليابانية في القرن التاسع عشرنياا: اث

حتى منتصف القرن بين نتائج العزلة التي عاشتها  اليابان  }س{:
  ؟التاسع عشر الميالدي

إلى حرمان  أنه أدىا؛ إال ان اجتماعي  كفي تماسك اندماج الس تأسهم
اليابان من األخذ بمظاهر الحضارة لدى الشعوب األخرى مدة من 

 .الزمن

 

قام   الحاكم المستنيرعرفت بأسم  : حركة إصالحيةحركة ميجي  -◙
م، 1868اإلمبراطور )موتسوهيتو( بعد مجيئه للحكم في عام بها 

وتعد هذه الحركة بداية النهضة الفعلية في البالد، وهدفت إلى كسر 
 .ق العزلة التي عاشتها اليابانطو

 

 راطوراإلمببها قام التي أهداف حركة ميجي  بين }س{:
  ؟)موتسوهيتو( 

ردم الفجوة  ❷.     كسر طوق العزلة التي عاشتها اليابان ❶
االقتصادية والعسكرية بين اليابان والغرب عن طريق االنفتاح 

 .التجاري والعلمي

 

اإلمبراطور )موتسوهيتو( بها قام التي حركة ميجي  فسر قيام }س{:
  ؟

الستعمارية في التطور الذي وصل إليه الغرب وأطماعهم ا بسبب
طوق  كسرولصين القريبة من اليابان. العالم، وسيطرتهم على ال
الفجوة االقتصادية والعسكرية بين دم ور،  العزلة التي عاشتها اليابان
 .االنفتاح التجاري والعلمياليابان والغرب عن طريق 

 

 

   ؟أهم المنجزات التي حققتها حركة ميجي  ) أذكر ( بين }س{:

لعسكرية، وتقليص نفوذ الساموراي، متيازات اإلغاء اال❶ 
 وتجريدهم من امتيازاتهم االقطاعية 

إحداث نهضة حقيقية في نظام التعليم، عن طريق التركيز على  ❷
 التاريخ القومي، وصبغ التعليم بالصبغة العسكرية. 

 

في عهد  فسر تكون طبقة الفالحين المنتجين في اليابان }س{:
إلغاء االمتيازات العسكرية، وتقليص ؟ و( اإلمبراطور )موتسوهيت

وتوزيع  االقطاعية، نفوذ الساموراي، وتجريدهم من امتيازاتهم
 .ممتلكاتهم على الفالحين

 

  

في عهد  إحداث نهضة حقيقية في نظام التعليم فسر }س{:
   ؟اإلمبراطور )موتسوهيتو(

التركيز على التاريخ القومي، وصبغ التعليم بالصبغة بسبب 
 رية.العسك

 

في القرن التاسع  في اليابان حركة االنفتاحبين) ما ( نتائج  :س{
 ؟عشر ومطلع القرن العشرين

اليابان من األنظمة الغربية في مجاالت التعليم أدت إلى استفادة  ❶
 .واإلدارة

 .نقل المعرفة التقنية ❸       .     رفع كفاءة القطاع الصناعي ❷

 نية.الحرب العالمية الثاقوة شرقية شاركت في كبروزها ❹ 

  

: هم الطبقة العسكرية في اليابان، ظهرت في القرن الساموراي -◙
السابع عشر، تميزوا بمهاراتهم الحربية، وتمتعوا بامتيازات اجتماعية 

 .واقتصادية 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م1945ـــ1939لمية الثانية ن في الحرب العاثالثاا : اليابا

 ؟اليابان هااتبعتالتي توسعية العسكرية السياسة البين نتائج  :}س{ 
 .م1937احتاللها الصين في عام  ❶
 .مع دول المحور في الحرب العالمية الثانية هاتحالف ❷
ا على قاعدة بيرل هاربر األمريكية في المحيط ا جوي  شنت هجوم   ❸

 . م1941عام  الهادي في
والهند م الفلبين 1942-1941احتلت اليابان في العامين  ❹

( حتى تمكنت القوات البريطانية الصينية )فيتنام والوس وكمبوديا
 .واألمريكية من إيقاف تقدم القوات اليابانية 

 
 
 

للقنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا اآلثار المدمرة  بين نتائج :}س{
في الحرب العالمية  يةبانوهيروشيما اليا مدينتي ناغازاكي على

 ؟1945عام  الثانية
عشرات  موتلسكان، مئات اآلالف من اوقتل المدينتين،  تدمير 

.وإعالن اآلالف في وقت الحق بسبب التعرض لإلشعاع النووي
 م.1945آب من عام 15اليابان استسالمها في 

 
 
م حتى وفاته، 1926تولى الحكم منذ عام : اإلمبراطور هيروهيتو  -◙

وكان له دور كبير في تحول السياسة اليابانية من الحرب إلى 
وكان أول إمبراطور ، وانفتاح اليابان على العالماإلعمار والبناء 

م في جولة أوروبية 1971ياباني يسافر خارج بالده في عام 
 وأمريكية. 

 
   

فسر سبب إعالن الواليات المتحدة االمريكية الحرب على  :}س{
 ؟م1945إلقاء القنبلتين الذريتين على اليابان في عام فسر ليابان؟ا

ا على قاعدة بيرل هاربر األمريكية شن هجوما  جوي  اليابان ببسبب قيام 
م ، فردت  الواليات المتحدة 1941في المحيط الهادي في عام 

 األمريكية بإعالنها الحرب على اليابان وتبعتها بريطانيا
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قوة عظمى من ضمن الدول الثمانية اليابان  أصبحت فسر :س{
  ؟القرن العشرين الكبرى في العالم منذ السبعينيات من

تصميم الشعب الياباني وعزيمته، وقيادة إمبراطورها بسبب 
 بدأت حركة اإلصالح والبناء المنظم والسريعالتي هيروهيتو 

 

 رابعاا : عوامل النهضة اليابانية.

  ؟عوامل قيام النهضة اليابانية الحديثة (  أذكر ) بين  :}س{
بالنشاط واالنضباط والمثابرة واحترام تميز الشخصية اليابانية  ❶

 . الوقت والنظام واإلخالص في العمل
 تحديث النظام اإلداري وتطويره.  ❷
 جعل التعليم ركيزة أساسية لنهضة البالد.  ❸
بدعمهم ن، تشجيع الحكومة اليابانية المبدعين والمخترعي ❹

 وتسوبق اختراعاتهم. 
تقديم  ن طريقعتشجيع االستثمار في الداخل والخارج  ❺

 .المصانع خارج البالدوإقامة التسهيالت للمستثمرين، 
 .التوجه نحو التصنيع، وتطوير التكنولوجيا  ❻

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 التطور الحضاري في اليابان.خامًسا: مظاهر 
 
 :اإلدارة في اليابانأ. 
  
فلسفة اإلدارة عليها ترتكز وضح ) بين ، أذكر ( القيم التي  :}س{ 

 ؟اليابانية 
: كاالستقامة، والصدق، المنظومة األخالقية لليابانيين ❶

 .ادرةوالشجاعة، وروح المب

 

التمسك باألخالق أكثر ا على يعد المجتمع الياباني مبنيً فسر  :}س{
منظومة األخالقية لليابانيين: كاالستقامة، بسبب   ؟من سيادة القانون

والصدق، والشجاعة، وروح المبادرة، والتضحية، واالقتصاد في 
 .اإلنفاق، وااللتزام بالوقت

 
  في اليابان؟ ة األخالقيةتستند المنظوم وضح ) بين( على ماذا :}س{
على التمسك المرن بالتقليد والعادات مع االنفتاح واألخذ بالتقنية  تستند

 الغربية.
  

: فالعامل الياباني يعمل من تلقاء نفسه، ومن االنضباط الذاتي ❷
 يسه، وهو أقل نسبة غياب عن عملهغير مراقبة من رئ

 
 

ية الجماعية أكثر سؤولوالم تأكيد قيمة العمل بروح الفريق الواحد ❸
 المسؤولية الفردية.من 
  

إذ تعد الراية اليابانية  ،غرس الوالء واالنتماء للوطن ❹
 واإلمبراطور الرمزان اللذان تلتفت حولهما األمة اليابانية، 

 
 احترام الوقت والشعور بأهميته: كااللتزام بالمواعيد❺ 
 للعاملينيب المستمر لثقة والتدرا ❻

 
 

بين العوامل  التي أسهمت في االنضباط الذاتي للعامل  :}س{
 الياباني؟

 ؟ بسببتميز العامل الياباني باالنضباط الذاتيفسر  :}س{
المؤسسات اليابانية األجواء والظروف التي تساعد على تحقيق  توفر 
العاملين شركاء بامتالك أسهم في المؤسسة، وجعل رضا الوظيفي، ال

 الوظيفة مدى الحياة.  إضافة إلى ضمان
 
 

 : لتعليم في الياباناب. 
عل في أربع م، وج  1900التعليمي اإللزامي منذ عام  طبق النظام

سنوات، من سن السادسة وحتى العاشرة، وبلغت نسبة األطفال الذين 
( من مجموع %99م نحو )1907ا في عام ا إلزامي  يتلقون تعليم  

 ذلك الوقت.  األطفال اليابانيين في
 
 
 

 ؟مظاهر تطور التعليم في اليابان أذكر ) بين (  :}س{
ة االجتماعية الرفيعة للمعلم، فباإلضافة إلى مهنة التدريس كانالم ❶

ا يساعد على غرس القيم واألخالق، وحل ا اجتماعي  يعد المعلم مصلح  
 المشكالت لدى طالبه. 

 
التي تدفع الطالب إلى االبتكار التركيز على األنشطة الالمنهجية  ❷

 واالختراع ، والبحث عم كل ما هو جديد .
 

 .القيم األخالقية اليابانيةى منظومة الحفاظ عل❸ 
ارتفاع نسبة اإلنفاق الحكومي على التعليم العام والتعليم العالي  ❹

والبحث العلمي، حيث يبلغ حجم اإلنفاق على التعليم العام قرابة 
 .م من إجمالي اإلنفاق الحكومي2014( لعام 9.4%)
 
 
 

 :التنمية االقتصادية في اليابانج. 
ارتفاع معدالت العوامل التي ساعدت على اذكر ) بين (   :}س{ 

  يابان؟النمو االقتصادي لل
 .التطور الصناعي والتجاري ❶

 ارتفاع إنتاجية العامل الياباني❷ 
انتهاج اليابان سياسة السالم واالحتفاظ بموقف الحياد، وتجنب  ❸

 عات الدولية. النزاعات والصرا
 .تعديل السياسات االقتصادية لمواجهة األزمات العالمية ❹
رة من الفحم والبترول يميات كباستيراد اليابان لمصادر الطاقة بك❺ 

 ذي الجودة العالية. 
 

زيادة اإلنتاج الزراعي، واستصالح األراضي، ورفع كفاءتها ❻ 
تحسين نوعية التربة، وتطبيق التكنولوجيا في  عن طريقاإلنتاجية 

 واسع. الزراعة على نطاق 
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بين أهم مظاهر التطور الصناعي والتجاري لليابان في نهاية   :س{
 ؟تينيات من القرن العشرينالس

أصبحت اليابان الشريك التجاري الرئيس مع أغلب دول العالم،  
وأغرقت األسواق العالمية بأجهزة الراديو والكاميرات والتلفاز 

 وغيرها من السلع الصناعية. 
 
 

بين أهم مظاهر التطور الصناعي والتجاري لليابان في   :}س{
 ؟السبعينيات من القرن العشرين

أغرقت اليابان األسواق و ،ابانصناعة بناء السفن في الي وقتف
ا األمريكية بسيارات متينة الصنع، وزهيدة الثمن، وأقل استهالك  

 .للوقود
 
 

بين أهم مظاهر التطور الصناعي والتجاري لليابان في  :}س{
 ؟من القرن العشرين لثمانيناتا
العالمية  بدأت صناعات يابانية جديدة تفرض نفسها في األسواق 

ا من الصناعات كأجهزة الكمبيوتر واإلنسان األلي، وغيره
 اإللكترونية، وآالت النسخ والكيماويات الصناعية وغيرها.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا: التحديات التي تواجه اليابان.  سادسا

قتصادي طوال السنوات على تفوقها االحافظت اليابان  فسر  :}س{
 ؟الماضية

بفضل سياساتها القائمة على التخطيط المنظم، ورسوخ فلسفة التحدي  
 .لدى اليابانيين

 
 
 

  عدد أهم التحديات التي تواجه اليابان في الوقت الحاضر؟  :}س{
  .        تلوث البيئة ❶
بالدول  ضآلة المصادر الطبيعية، ما يجعلها أكثر ارتباطا   ❷

 .لمتحدة األمريكية والصينالخارجية، كالدول األوروبية والواليات ا
من االجتماعي المتمثل بانخفاض عدد السكان نتيجة تحدي األ  ❸
 .ياسة تنظيم النسلس

 ) فسر(مظاهر الفقر لدى بعض الفئات ممن هم في سن العمل  ❹
 سن. نتيجة توجيه جزء كبير من الرعاية االجتماعية نحو كبار ال

كثرة تعرضها للكوارث الطبيعية، كاألعاصير والزالزل   ❺
 والبراكين، وبطبيعتها الجبلية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفصل الثاني: ماليزيا
تعد ماليزيا من الدول اإلسالمية ذات التجارب الرائدة  س{: فسر }

 ؟في العالم
نتيجة لما حققته من تنمية شملت جوانب الحياة المختلفة، فأدى ذلك  
 ى دفع عجلة التقدم في البالد بصورة ملحوظة، وفي زمن قصير.  إل
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :  .الموقع  أوًلا

تقع في جنوب شرق آسيا، وتتألف من ثالث عشرة دولة  :ماليزيا  -◙
، شبه الجزيرة الماليزية، األول: وتقسم إلى قسمين أساسيينوالية، 
الجنوبي. ، ويفصل بينهما بحر الصين ماليزيا الشرقية: والثاني

 المناخ االستوائي.ويسودها 
 
 
 

سكان  منها يتكونأذكر ) عدد ( المجموعات العرقية التي }س{: 
والهنود والعرب والماليو المسلمين  ،ميلاوالت، الصينيين   ؟ماليزيا

 .االذين يشكلون نصف السكان تقريب  
 
 
تقى لعدد من الحضارات منذ القدم مل كانت ماليزيا فسرس{: }

 ؟والشعوب
التجار الصينيين والهنود والعرب الذين كانوا يقومون  إذ استقبلت 

جزيرة ملقا من أشهر  فقد كانتبالرحالت التجارية البحرية، 
المحطات التجارية في قارة آسيا حتى القرن الخامس عشر الميالدي، 

تلها البرتغاليون لية بعد أن احتجارة البرتغامن أهم مراكز الوأصبحت 
 .م1511في عام 

 
 

عن بريطانيا في عام  هاحصلت ماليزيا على استقالل:  مالحظة
م، وتأسس االتحاد الماليزي الذي كان يضم دولة الماليو 1957

م، 1963وجزيرتي صباح وسرواك، إضافة إلى سنغافورة في عام 
 )ضع دائرة(م. 1965إال أن سنغافورة انفصلت عن االتحاد في عام 

 

 .النهضة في ماليزيا  ثالثاا: 

بدأت النهضة الماليزية بتولي مهاتير محمد منصب رئيس }س{: 
بعدة طرق ، الوزراء في ماليزيا، حيث سعى للنهوض بماليزيا 

 أذكرها ؟
وتحوليها عن طريق العمل، واالنفتاح على العالم، والتعاون الدولي. 

 . من دولة فقيرة إلى قوة اقتصادية
 

اليابانية أنموذجاً استلهم مهاتير محمد من التجربة  فسر }س{:
 ؟للنهوض بماليزيا

الكبير بين ظروف الدولتين من حيث قلة الموارد الطبيعية،  للتشابه
لبناء  وإعدادهاليابان على العنصر البشري وتنمية مهاراته،  وتركيز

ية مفاهيم على القيم األخالقية وتنم مع التركيزنهضتها الصناعية، 
 لعمل على رفعته. االنتماء للوطن، واالعمل الجماعي و
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مهاتير  ياسةس دت عليهااعتمعدد الركائز األساسية التي س{: 
 بماليزيا؟محمد في النهوض 

بناء الوحدة الوطنية والتماسك الشعبي، وااللتفاف حول هدف ❶ 
 .نهضة ماليزيا

 
نحو التقدم والتنمية،  البحث عن دولة داعمة لماليزيا في تجربتها ❷

 .هي اليابان وكانت هذه الدولة 
 العمل على جذب االستثمارات األجنبية إلى ماليزيا.  ❸

 
إدخال التكنولوجيا الحديثة والتدريب والتواصل واالنفتاح على  ❹

 .العالم الخارجي
 

أجل تحقيق الرفاهية  االهتمام بالعنصر البشري، والسعي من ❺
 ا.  ن جميع  للمواطنين الماليزيي

   
-1981هو رئيس وزراء ماليزيا في األعوام من : مهاتير محمد -◙

ا م، وتعد أطول مدة مكثها رئيس وزراء في ماليزيا، أدى دور  2003
ا في نهضة ماليزيا، إذ تحولت من دولة زراعية تعتمد على رئيس  

 .وتصديرها إلى دولة صناعية متقدمةإنتاج المواد األولية 
 

التحدي، وصوت آسيا،  ؟ فات مهاتير محمدؤلم أذكر}س{: 
 الجديد. اقع وتحديات االضطراب، والعولمة، والو

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ

أسهمت في نجاح التجربة أذكر ) بين ، عدد ( العوامل التي {: س

 ؟ الماليزية
باالنضباط  وتتمثلمنظومة القيم االجتماعية في ماليزيا،  ❶

والتجانس االجتماعي، والتركيز على العمل الجماعي، واحترام 
 األنظمة والقوانين، وااللتزام بالمواعيد، واحترام الوقت. 

 
ماليزيا القائم على الوحدة والتنوع  المناخ السياسي لدولة ❷

 في التنمية االقتصادية.  واالستقرار السياسي الذي يسهم
 

النهج الديمقراطي في اتخاذ القرارات، ما جعل سياسة ماليزيا  ❸
 توصف بأنها نموذج مثالي في تطبيق الديمقراطية. 

 
استراتيجية االعتماد على الذات للشعب الماليزي، وإنشاء  ❹

 .ادخارية كبرى صناديق
موال الالزمة االعتماد على الموارد الذاتية في توفير رؤوس األ ❺

 لتمويل االستثمارات االقتصادية. 
    

كيف اسهمت صناديق االدخار في تحقيق التنمية االقتصادية }س{: 
 ؟واالجتماعية في ماليزيا

ا من المليارات شكلت ا ضخم  استطاعت هذه الصناديق أن تجمع رقم  
دا للدولة أسهم في زيادة االستثمار، وجلب المنفعة للشعب رصي  

 . الماليزي
 
 
 

 رابعاا : اًلقتصاد الماليزي.

سعت ماليزيا لتطبيق بعض مبادئ نظام االقتصاد وضح كيف }س{: 
 ؟اإلسالمي

عن طريق خطط التنمية التي اهتمت باإلنسان واالرتقاء بإمكاناته  
 .وإسهامه في عملية التنمية

  

 ارتفاع معدالت التنمية البشرية واالقتصادية في ماليزيا.  فسر }س{:
عن  ،بعض مبادئ نظام االقتصاد اإلسالميماليزيا  تطبيق ب بسب

بإمكاناته  طريق خطط التنمية التي اهتمت باإلنسان واالرتقاء
 .وإسهامه في عملية التنمية

 
 

في السبعينيات من القرن ة في ماليزيا ر الصناعاازدهسر ف}س{: 
 ؟ العشرين

زراعة إلى من االعتماد على التعدين وال ماليزيا انتقالبسبب  ❶
 .االقتصاد الصناعي

ا الصناعات الثقيلة، هبدأت معفانتشار االستثمارات اليابانية  ❷
 أصبحت صادرات البالد محرك النمو الرئيس. و
 

ستئصال اللحكومة الماليزية ا وضح السياسة التي تبنتها}س{: 
 ؟الفقر واستثمار أموالها

جنبية ارات األاالستثم واستقداممشاريع بنية تحتية ضخمة،  إنشاء
 .يعهافي فرص العمل بين فئات المجتمع جم والمساواةإلى البالد، 

 
 

العملة الماليزية )الرنغيت( مقابل  تم هبط1997في عام  :مالحظة 
 .الدوالر

 
 

أزمتها وضح السياسة التي طبقتها ماليزيا للخروج من }س{:
 ؟ " )الرنغيت( "هبوط العملة الماليزية االقتصادية

 ولم تعتمدسياسات وطنية للخروج من هذه األزمة،  يزيامال طبقت
نجاح  وقد أدىعلى مقترحات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 

لى استمرار معدالت ثابتة من النمو أدت إلى استقرار إهذه السياسات 
  .سعر الرنغيت أمام الدوالر

 
المتقدمة اقتصادياً أصبحت ماليزيا من الدول الصناعية  }س{:

الصناعة ، الزراعة ، اذكرها؟  طاعات عدة،معتمدة في ذلك على ق
 .السياحة

    
 

 .الصناعة ❶
دخلت ماليزيا في التسعينيات من القرن الماضي مرحلة  فسر }س{:
 ؟ة مهمةيصناع
دخلت ماليزيا عالم الصناعات في التسعينيات من القرن فسر  }س{:

 العشرين؟
سيارات العالية مثل صناعة ال الصناعات ذات التقنية تشجيع من خالل

في صناعة النسيج والحديد والصلب، حيث والتوسع واإللكترونيات، 
( من العمالة الماهرة %40أصبح القطاع الصناعي يستوعب )

 والمدربة. 
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االستثمار في المعرفة والعقل البشري، : االقتصاد المعرفي -◙
ا حياة بمجاالتهحسين نوعية التواستخدام التقنية وتوظيفها بهدف 

 ا. وأنشطتها جميع  
 
 

على الشعب  االجنبية والمحليةالمشروعات  أثر بين }س{:
 ؟الماليزي

التقنية الحديثة وتطوير مهارات  نقل ومليوني فرصة عمل،  وفرت
 .العمالة الماليزية

 
 

تحققت في مدة والية مهاتير محمد طفرة ملحوظة في  فسر س{:}

 ؟االقتصاد المعرفي
ا ا مهم  في االقتصاد المعرفي بوصفه عنصر   م الحكومة تمااه بسبب 

من عناصر الخطط التنموية، وأصبحت ماليزيا محطة إقليمية 
 ناعة االتصاالت والمعلومات واإلنترنت.وعالمية في مجال ص

  
 

  الزراعة: ❷
تعد ماليزيا إحدى الدول الزراعية الرئيسة في منطقة  فسر }س{:

اع الزراعة فيها أحد الروافد الرئيسة جنوب شرق آسيا، ويشكل قط
 ؟للدخل القومي
 .ا من األيدي العاملة المحلية واألجنبيةيستقطب كثير   ألن هذا القطاع

 
 
 ؟ماليزيا بها تشتهر أذكر أهم المزوعات التي  }س{: 

، والموز  ،والشاي، والكاكاو  ،جر زيت النخيلوش ،زراعة المطاط
 وجوز الهند.

 
 

  السياحة:❸ 
 

ز يتعزفي الحكومة الماليزية  بها الجهود التي قامت أذكر :}س{
 ؟تطوير الصناعة السياحية و

الشركات العالمية  وتحفيزالفنادق العالمية،  وفتح ،السياح جذب
موقع سياحي عن ماليزيا  وإنشاءإلنشاء شركات سياحة في ماليزيا، 
 رب أبرز األماكن السياحية فيعباللغة العربية، ويعد شارع ال

 كوااللمبور. 
 
هي السياحة التي تعتمد على استغالل الدولة الصناعة السياحية: -◙ 

الطبيعية بشكل يضمن استدامتها لمواردها السياحية  وامكاناتها 

 ويغنيها عن االعتماد على مصادر الثروة الطبيعية الخام.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا : التعليم في ماليزيا.  خامسا

اعتمدت السياسة التعليمية في ماليزيا على مجموعة من  }س{:
 المرتكزات، اذكرها؟ 

االهتمام بالتعليم في مرحلة ما قبل المدرسة )رياض األطفال(؛  ❶
 .ا من النظام التعليميإذ جعلت هذه المرحلة جزء  

 
معاني والقيم الوطنية، وتعزيز روح االنتماء في مرحلتي ة التنمي ❷

 .تدائي والثانوي عن طريق مواد تدرس فيها العلوم واآلدابالتعليم االب
 

إنشاء كثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طالب  ❸
المدارس الثانوية، وتؤهلهم لدخول سوق العمل في مجال الهندسة 

 ية. الميكانيكية والكهربائ
 

م من أهم أهدافها إدخال 1996وضع خطة تقنية شاملة في عام  ❹
 .اآللي واالرتباط بشبكة االنترنت في كل مدرسة الحاسب

 
   

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

 
مشاركة القطاع الخاص بدعم البحث العلمي، ما أدى إلى زيادة  ❻

 .القدرة على التطوير واالبتكار والمنافسة
 

 
 

على تطوير في ماليزيا وضح كيف عملت المدارس الذكية  }س{:
 ؟واستيعاب التقنية الجديدة الطالب مهارات

مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة، إيجاد  عن طريق
ا لحق تلوث  االتصال، ونظم استخدام الطاقة النظيفة التي ال توشبكات 
 بالبيئة.

 
 أذكر شروط إنشاء دور رياض األطفال في ماليزيا ؟ س{:

دور رياض األطفال جميعها مسجلة لدى وزارة التربية،  ن تكونأ 
 بمنهج تعليمي مقرر من الوزارة وتلتزم

 
 
 راسية تساعد الطالبتتوافر فيها مواد د: مدارس  المدارس الذكية-◙

التقنية الجديدة، وذلك عن طريق على تطوير مهاراتهم واستيعاب 
مواد متخصصة عن أنظمة التصنيع المتطورة، وشبكات االتصال، 

 ا بالبيئة.ونظم استخدام الطاقة النظيفة التي ال تلحق تلوث  
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 الفصل الثالث: دولة جنوب إفريقيا.

 

إلى دولة ذات نمو اقتصادي دولة جنوب أفريقيا تحول فسر  س{:}

   ؟مرتفع

تنمية شاملة في الجوانب السياسية  تحقيقألنها نجحت في 
واالقتصادية واالجتماعية والعلمية بالرغم من ظروف قارة أفريقيا 

  .القاسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :    .الموقع أوًلا

 قارة األفريقية، جنوب ال في أقصى دولة تقع دولة جنوب أفريقيا : -◙
 ( مليون نسمة.54بلغ عدد سكانها )حيث 

 

تتميز جمهورية جنوب أفريقيا بالتنوع العرقي لسكانها،  فسر }س{:
 ؟  فهم خليط من أصول أفريقية وأوروبية وآسيوية

 نتيجة خضوعها لالستعمار الهولندي، ثم لالستعمار البريطاني.؟ 

 

 ضع دائرة (ة أسئل)  .لمحة تاريخية ثانياا: 

 لالستعمار الهولندي والبريطانيخضعت جنوب أفريقيا  ❶

جنوب م تشكل اتحاد جنوب أفريقيا ، وحصلت 1910عام في  ❷
 .م1931على استقاللها في عام أفريقيا 

م وصل الحزب الوطني إلى الحكم، فتبنى سياسة 1948في عام  ❸
ي عام لى النظام الجمهوري فإالفصل العنصري، وتحولت البالد 

 م. 1961

م، حصل فيها حزب 1994إجراء أول انتخابات حرة في عام  ❹
 المؤتمر الوطني األفريقي 

 

تاريخ جنوب أفريقيا في الفترة الواقعة  أهم ما تميز به بين}س{: 
 ؟ م 1994م وعام 1990بين عام 

عشرات اآلالف ضحية أعمال العنف  وقتل  الفوضى العارمة، 
 .السياسي 

 

 

هي سياسة تمييز عنصري عرقي بين األقلية  :لعنصريالفصل ا -◙
البيضاء ذات األصول األوروبية واألغلبية السوداء األفريقية، وقد 
بدأت تلك السياسية منذ سيطرة الهولنديين على جنوب أفريقيا في عام 

م بوصفها أيدلوجية تقوم على حصر السلطة بيد الرجل 1652
عها والتمتع روات جمياألبيض ما يتيح له السيطرة على الث
 باالمتيازات، واحتقار السود واستعبادهم   

 
 

 .مرحلة التحول الديمقراطيثالثاا : 

) أذكر( عوامل نجاح التحول الديمقراطي في جنوب  بين}س{: 
 افريقيا؟

معالجة أزمتهم باالعتماد على بقناعة األطراف المتنازعة  ❶
  يش في بلدهم. أنفسهم، وتحمل مسؤولية تحقيق السالم والتعا

 

ثل كل حزب مشاركة األحزاب السياسية جميعها بحوار شامل وم   ❷
 .بصرف النظر عن حجمه وعدد أعضائه بثالثة أعضاء 

على حكومة األقلية البيضاء عبر المقاطعة المجتمع الدولي ضغط  ❸
االقتصادية التي فرضت على النظام الحاكم في جنوب أفريقيا، ما 

 لى التفاوض مع المعارضة وإنجاح الحوار. أجبره ع

 

 

أسسه الزعماء التقليديون حزب : حزب المؤتمر الوطني األفريقي -◙
م الذين أغضبتهم السيطرة العنصرية 1912والمثقفون في عام 

المتزايدة للبيض، وممارسة سياسة التمييز العنصري في المجاالت 
م بزعامة نيلسون 1994واستطاع الوصول إلى الحكم في عام  .كلها

 مانديال.  

   

أبرز زعماء الحركة الوطنية والنضال الوطني نيلسون مانديال:  -◙
وأصبح نلسون مانديال رئيسا  لجمهورية جنوب في جنوب أفريقيا ، 

 م.1994عام  أفريقيا

 

 

مانديال من أجل وضح الدور النضالي الذي قام به نيلسون  }س{:
  ؟النظام العنصريتحرر جمهورية جنوب أفريقيا من 

شن سلسلة من االحتجاجات الجماهيرية القيام عن طريق حزبه ب ❶
 .المنظمة الملتزمة بمبدأ الالعنف

، حيث بالده نحو التحول لدولة ديمقراطية متعددة األعراق قيادة ❷
 .األنجح على مستوى العالمدت عملية مصالحة ع   دفع كل جهده نحو

 

ي األفريقي سلسلة من شن حزب المؤتمر الوطن فسر}س{: 
 ؟االحتجاجات الجماهيرية المنظمة الملتزمة بمبدأ الالعنف

بهدف اجتذاب السود من الطبقات جميعها إلى النضال من اجل  
  .الديمقراطية

 

 

على ماذا استندت سياسة نيلسون مانديال في عملية  س{:}

 المصالحة والتحول الديمقراطي؟
 .تطبيق الديمقراطية ❷             المطالبة بحقوق االنسان ❶
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للوصول إلى حلول عادلة  مانديالالتي قدمها  ما المقترحاتس{: }

   169نص ص  لبشرية؟اودائمة للمشكالت 

 .طية في أنحاء العالم جميعهتعزيز الديمقرا ❶

 .العدالة واحترام القانون الدولي  ❷

السالم ينبغي أن يكون هو الهدف الذي تسعى من أجله األمم  ❸ 
األماكن التي تنهار فيها تلك الشروط، يجب أن تحل المشكالت  ❹

 .فيها من خالل توافق دولي وبآليات غير عنيفة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 رحلة التحول اًلقتصادي. رابعاا : م

في المجال االقتصادي دولة جنوب أفريقيا  فسر تزايد دور}س{: 
 ؟ على مستوى القارة األفريقية والعالم،م1994منذ عام 

قطاعات متطورة في  امتالكهابالموارد الطبيعية،وبسبب غناها 
تأتي ضمن أكبر خمسة حيث األسواق المالية والطاقة واالتصاالت، 

  .في العالم اعشر سوق  

 

وضح السياسة االقتصادية في جنوب أفريقيا في مرحلة }س{: 
   التحول الديمقراطي؟

االقتصادية في جنوب األسباب التي أدت إلى النهضة بين }س{: 
 أفريقيا؟

 –ا ا اجتماعي  برنامج التعمير والتنمية بوصفه إطار   التركيز على ❶
صري من تناقضات ا لمعالجة ما أسفر عنه الفصل العناقتصادي  

 .واختالالت

 .حدة الفقرمن تخفيف ال ❷

ركز برنامج التعمير والتنمية على تدابير دفع عجلة االقتصاد،  ❸
 .مثل احتواء التضخم المالي

 الكفاءات في العلوم الرائدة كلها القدرات العلمية و بناء ❹

 بيئة استثمارية جاذبة لكثير من الفرص االستثمارية بالنسبةإيجاد  ❺
 .إلى المستثمرين على المستويين الدولي والمحلي

 

بين التدابير التي  قامت بها الحكومة في جنوب أفريقيا :}س{ 
 ؟من خالل......دفع عجلة االقتصادل

الديون  وتقليص، الضرائب  وتخفيضالتضخم المالي،  احتواء
 .التجارة وتحريرالحكومية، 

 

 

 الصناعة: ❶

 ؟اشتهرت جنوب أفريقيا بمناطق التصنيع المتخصصة فسر}س{: 

 .من أكبر الدول التي تنتج الذهب والفحم والماس ألنها -1

الجة المعادن، مثل البالتين تتصدر قائمة الدول في مجال معها ألن -2
 .نيز والبالتينيوم واليورانيوم غوالنحاس والحديد والمن

تنتج المصانع كل ما حيث صناعة اآلالت والمعدات،بسبب قيام  -3
 .تحتاج إليه البالد من بضائع ومعدات

المنتجات الصناعية ( من %40تنتج نحو ) جنوب أفريقيا  ألن -4
 .المنتجات التعدينية ( من%50في أفريقيا وقرابة )

وصلت صناعة األسلحة في جمهورية أفريقيا إلى مرتبة متقدمة  -5
 .في قدرتها التقنية في اإلنتاج

 

  الزراعة: ❷

تعد الزراعة من القطاعات االقتصادية األساسية في  فسر}س{: 
 ؟جنوب أفريقيا

 .تنتج ما يكفي حاجة السكان من المواد الغذائية ألنها -1

 .المواد األولية المطلوبة للصناعة نتجألنها ت -2

ا مهم   اوتتميز بمساحات شاسعة من الغابات التي تعد مصدر   -3
 .للصناعات الخشبية

 

بها دولة جنوب أفريقيا؟  تشتهر أذكر ) عدد ( الزراعات التي}س{: 
والذرة الصفراء، الفواكه  ،الفول ،القطن، قصب السكر ،زراعة القمح

جميعها، زراعة الورود وتجارتها، وتعد من  هاأنواعبوالخضراوات 
 الدول الرئيسة في تربية األغنام وتصدير الصوف.

 

 السياحة: ❸

تعد جنوب أفريقيا واحدة من أكثر الدول جذبا للسياحة  فسر}س{: 
 ؟في القارة األفريقية

 في قارة ا وجماال  تنوع  الدول واحدة من أكثر تعد  طبيعتها ألن-1
والغابات المطيرة االستوائية، والسواحل ال العالية، أفريقيا، ففيها الجب

 .الشاسعة التي تطل على المحيطين األطلسي والهندي

 .تتميز بكثرة الحدائق والمتنزهات الوطنية -2

المحميات وحدائق الحيوان والمتاحف المائية  تتميز بكثرة -3
 .لحدائق النباتية وا

 

ا :   التعليم في جنوب أفريقيا.خامسا

في تحقيق دولة جنوب أفريقيا أحد ركائز   التعليم أصبح فسر}س{: 
 ؟الوحدة بين أبناء الشعب الواحد بكل أطيافه وأعراقه

ال يستثنى أي طفل من االلتحاق بالمدرسة بسبب عرقه ألنه أصبح 
 قة والتمييز العنصريأحد مظاهر التفر ، بعد ما كانوديانته
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في جنوب أفريقيا في مرحلة التحول  التعليميةوضح السياسة س{: 
 الديمقراطي؟

تعد وزارة التعليم األساسي مسؤولة عن السياسة التعليمية العامة  -1
 .في البالد

تتمتع كل والية من واليات الدولة التسع بإدارة تعليمية خاصة  -2
يمية التي تتولى إدارة المدارس، بها، حيث تنتخب األجهزة التعل

 .وتتمتع مؤسسات التعليم العالي باالستقالل الذاتي

 

تعد جنوب أفريقيا من الدول الرائدة على مستوى العالم  فسر}س{: 
  في مجال علم الفلك؟

مركز رئيس لعلم الفلك "مرصد أشعة جاما لنظام  اءإنشبسبب  
 طاب واستق، وب التليسك مركزوإنشاء التجسيم عالي الطاقة"، 

 .ا من علماء الفلك ا كبير  جنوب أفريقيا عدد  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفصل الرابع : مملكة السويد 
 

 الموقعأوًلا : 

أقصى  هي إحدى الدول اإلسكندنافية التي تقع فيمملكة السويد: -◙
شمال أوروبا، ويبلغ عدد سكانها قرابة تسعة ماليين نسمة، وتتميز 

 .بطول ساحلها على بحر البلطيق، وكثرة غاباتها وبحيراتها
  

مجموعة الدول التي تشكل شبه جزيرة : هي الدول اإلسكندنافية -◙
إسكندنافيا وتتألف من الدنمارك والنرويج والسويد، وتقع في أقصى 

ها في عا دول الشمال لوقوفنلندا، ويطلق عليها أيض  شمال أوروبا و
 .وروبيةشمال القارة األ

 
 

 لمحة تاريخية.) اسئلة ضع دائرة(ثانياا: 

إمبراطورية كانت إحدى أهم قوى الشمال لتشكل السويد  توسعت ❶ 
 .في القرن السابع عشر

 
ا في م اتحدت مع النرويج، وحل هذا االتحاد سلمي  1814في عام  ❷
 .م1905عام 
 

 نمو الصناعة السويدية في بداية القرن العشرين ؟  فسر}س{:
تمكنت السويد من تطوير التصنيع والتعدين وشبكات السكك  

الحديدية، وازدهرت فيها المناجم بعد اختراع الديناميت على يد 
المخترع السويدي ألفرد نوبل، وتطورت الصناعات التي تقوم على 

  .الحديد والفوالذ
 
 
عالم سويدي اخترع مادة الديناميت التي استخدمت  : لفرد نوبلأ -◙

نيع المتفجرات، وعندما شعر بخطورة اختراعه أوصى بمعظم في تص
ما جناه من ثورته لجائزة نوبل للسالم، وكانت أهم مجاالتها الطب 

 والفيزياء والكيمياء واألدب والسالم 
 

ضة السويد أسهمت في بناء نهالعوامل التي  ) اذكر(بين س{:}

   ؟وتقدمها
 

العمالية، وحركة االمتناع عن نشوء الحركات الشعبية: كالحركة  ❶
 .شرب الكحول، وحركة تحرير المرأة

 
الشتراكي االصالحات السياسية التي قام بها الحزب ا ❷

 .الديمقراطي 
 

وقوف السويد على الحياد في الحربين العالميتين األولى والثانية،  ❸
 .ما جنبها الدمار واألزمات السياسية واالقتصادية 

 
تنفيذ الحكومة لكثير من اإلصالحات االقتصادية في األربعينيات  ❹

والخمسينيات من القرن العشرين، اسهمت في وضع ركائز النظام 
 .لة الرفاهية السويديةلدو

 
 
هي الدولة التي توفر الرعاية االجتماعية : دولة الرفاهية -◙

واالقتصادية لمواطنيها، ويستطيع كل فرد يعيش فيها أن يحصل على 
العمل، السكن، الصحة..(، وال تسمح  ) مستوى الئق من المعيشة

 الدولة بهبوط ذلك المستوى عن الحد األدنى.
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الديمقراطية في السويد ثالثاا : 

ا في مجال تعد السويد من الدول المتقدمة عالميً  }س{:
الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ما هي أبرز مظاهر الديمقراطية في 

 السويد؟

 .منذ القرن الرابع عشركان لدى السويد قوانين مكتوبة  ❶
د  نقطة ع   الذي م1809انون األساسي الصادر في عام الق ❷ 

 .االنطالق للديمقراطية في السويد
يا بيد م جرى تعديل الدستور لتصبح السلطة العل1974في عام  ❸

 (البرلمان السويدي )الرايخسداغ
 

يسمح القانون السويدي بالتعددية الحزبية، وتطبق الالمركزية  ❹
 ي اإلدارة عن طريق البلديات ومجالس المحافظات.   ف

 

تنظيم سياسي إداري ، وتتبع هذه المجالس  مجلس المحافظات: -◙

ويقوم المجلس إلى مجلس إقليمي منتخب شعبيًا ، يراسه المحافظ ، 

بمهام تقديم الخدمات المجتمعية كالصحة والثقافة والمرور والتخطيط 

 اإلقليمي.

 

الصادر  في السويد لقانون األساسيا نص عليه اأذكر أبرز م }س{:
 ؟ م1809في عام 

والحقوق  ز الحرياتيعزتوالسلطة بين الملك والبرلمان،  تقاسم
 .المدنية كحرية التعبير واختيار الديانة
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في عام أذكر ) بين ( أبرز التعديالت على  دستور السويد  }س{:
 ؟م1974

السويدي )الرايخسداغ(، في  السلطة العليا بيد البرلمان تصبحأ 
تحديد الضرائب وفرضها وتحديد موارد الدولة وطرائق اإلنفاق، 

 صبحت سلطة الملك رمزية.وتعيين رئيس الوزراء، وأ
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دي.رابًعا: تطور االقتصاد السوي

 
 (%90تعد السويد دولة صناعية متقدمة يملك فيها القطاع الخاص )

من مجمل القطاع الصناعي، وتقتصر ملكية الدولة على المناجم 
 والمواصالت والطاقة واالتصاالت

  
حول السويد من دولة ت العوامل التي ساعدت على  أذكر }س{:

 ؟زراعية فقيرة إلى دولة صناعية متقدمة
 الحديد. د الطبيعية الوفيرة كالغابات الكثيفة، وخام الموار وجود❶ 
 .اإلصالحات التي قامت بها السويد بعد الحرب العالمية الثانية❷ 
 االجتماعي.االستقرار  ❸
 .االستغالل السليم للموارد الطبيعية في نمو االقتصاد ❹

 .المشاركة في تمويل إعادة بناء أوروبا بعد الحرب ❺
           . تجارتهافي التوسع  ❻
 .إلى المنافسة في قطاع الصناعات التحويلية لتوجها ❼
 
 

 ما اإلجراءات التي قامت بها السويد لنهوض باًلقتصاد في }س{:
   ؟ الثمانينات من القرن الماضي 

االعتماد بصورة أكبر على  وأصبحهيكلة الصناعة ،  إعادة
 االتصاالت وصناعة الحديد والصلب والسيارات واألدوية

 والصناعات القائمة على األخشاب.
 
 

( من 51%الموازنة بنحو )في السويد تمد الضرائب  مالحظة :
 .وارداتها، ويشكل المهاجرون نسبة كبيرة من العمالة في البالد

 
 

في مجال االبتكار  تحتل السويد مرتبة متقدمةفسر  }س{:
 ؟واالختراع

براءات االختراع  البحوث والدراسات التقنية التي تنشر، ومن بسبب 
التي تسجل باستمرار، وذلك بفضل النظام التعليمي عالي الجودة، 
 واالهتمام بالبحث العلمي، إضافة إلى االستقرار السياسي في البالد. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا: التعل  يم في السويد.خامسا

 بين ) أذكر ( أهم مالمح التعليم في السويد ؟ }س{:
يعتمد التعليم السويدي على نظام التعليم اإللزامي المجاني من  ❶

 عمر سبع سنوات ولمدة تسع سنوات. 
 

يركز التعليم السويدي على تدريب األفراد على ممارسة النظام  ❷
 امدرسة السويدية أيض  وتركز ال، ا داخل المدرسة الديمقراطي عملي  

 .على مشاركة أولياء األمور في وضع الخطط 
 

 ؟تركيز التعليم في السويد على الممارسات الديمقراطيةفسر  }س{:
لمعرفة حقوقهم وواجباتهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة 
المجتمعية واالستقاللية في التفكير، عن طريق ممارسة األنشطة 

 .المتنوعة
 
تركز المدرسة السويدية على مشاركة أولياء األمور  فسر س{:}

 ؟لخطط في وضع ا
لتنمية قدرات أبنائهم وتطويرها داخل المدرسة والتواصل المستمر 

 معها.
 

قدم التعليم المجاني للمهاجرين عن طريق برامج تركز على ي   ❸
 تعليمهم اللغة السويدية واإلنجليزية واللغة األم للمهاجر. 

 
دئ بتطبيق النظام الجديد للتعليم الذي يهدف م ب  2011عام  في ❹

 إلى تحقيق مايلي:  
دراسية موحدة للمدارس اإللزامية والثانوية  مناهج -أ

جميعها ومدارس ذوي االحتياجات الخاصة، وتحتوى 
هذه المناهج على أهداف عامة وإرشادات توجيهية، بينما 

للغوي المدارس التمهيدية على النمو ا تركز مناهج
ا منهج   وتعد السباحةلألطفال والتواصل االجتماعي، 

 بحيرات الموجودة فيها. إلزاميا  للطلبة، لكثرة ال
 

التطوير المهني ورفع جودة بهدف تأهيل المعلمين:  -ب
 التعليم.  

 
ما هي أهم الجوانب التي ركز عليها النظام التعليمي الجديد  }س{:

 واب النقطة الرابعة السابقةالج؟ م في السويد2011الصادر في عام 
 ) أ+ ب(

 
الجامعات من داخل السويد تقدم السويد التعليم المجاني لطالب  ❺

  .ودول االتحاد األوروبي
 

تعد الوكالة الوطنية السويدية للتعليم العالي هي المؤسسة  مالحظة :
 الحكومية المركزية المسؤولة عن الشؤون المتعلقة بالتعليم العالي، 

 
البحث العلمي: يقوم مجلس األبحاث السويدي واالتحاد دعم  ❻

بحث العلمي في السويد، وتخصص األوروبي بدعم وتمويل ال
 .( من الناتج القومي %4الحكومة السويدية )

 
التكنولوجيا البيئية،  فسر تقدم السويد في مجاًلت  س{:}

 ؟وتكنولوجيا االتصاالت، والمجاالت االجتماعية، وسوق العمل
يقوم مجلس األبحاث السويدي واالتحاد  ، إذدعم البحث العلميبسبب 

األوروبي بدعم وتمويل البحث العلمي في السويد، وتخصص 
( من الناتج القومي اإلجمالي لدعم البحث %4الحكومة السويدية )

 .العلمي والتطوير

 

 أذكر أبرز المجاًلت التي تتقدم فيها السويد؟ }س{:

التكنولوجيا البيئية، وتكنولوجيا االتصاالت،  تقدم السويد في مجاالت  
 .والمجاالت االجتماعية، وسوق العمل
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 سادًسا : الرعاية االجتماعية 

 
االجتماعية في السويد في  أهم مظاهر الرعاية( بين ) أذكر  }س{:

 ما يتعلق بكبار السن والمراة والطفل؟
بحث عن النقدية لمن ليس لديه عمل بشرط أن يتقديم المعونة  ❶

ا على ذلك، وأن يشارك في تقديم الخدمات العمل إن كان قادر  
 .االجتماعية التي تطلب منه 

  
تقديم المعونة الالزمة للعائالت التي ليس لديها سكن ولديها  ❷

 أطفال، والعائالت التي لديها أطفال معاقون. 
 

 ا. لف الفئات مجان  تقديم الرعاية الصحية لمخت ❸
 

اة بين الرجل والمرأة حتى أصبح للمرأة السويدية تحقيق المساو ❹
دور كبير في الحياة السياسية، إذ تشكل نسبة النساء في عضوية 

 ( في مجالس البلديات. %43( ونسبة )%50البرلمان )
 
 
اذكر ) بين ( المزايا التي تتمتع بها المراة والطفل في  }س{: 

 السويد؟ 
بح للمرأة السويدية دور لمساواة بين الرجل والمرأة حتى أصا ❶

 .كبير في الحياة السياسية
االجتماعية في الحمل وبعد الوالدة، وتصل إجازة  الرعاية ❷

 .ا( يوم  480األمومة إلى )
 تسمى معونة األطفالحق الوالدين الحصول على معونة نقدية  ❸

 .احتى يبلغ عمر الطفل ستة عشر عام  
 .القانون لمنع ضرب األطف م 1979عام  وصدر ❹

 م.1988قانون حماية المرأة من العنف في عام  صدور ❺
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 سابًعا : قضايا البيئة.
 ؟ا بالبيئةالسويد من أكثر دول العالم اهتمامً تعد فسر  }س{:

ي تهدف للحفاظ على البيئة، التشريعات والقوانين الصارمة الت بفضل 
من أنجح دول العالم  وهيلدى المواطنين والشركات،  الوعي البيئي

الشركات السويدية مواقع رائدة  وتحتلفي مجال تدوير النفايات، 
السويد بمتنزهاتها  وتشتهرنظيفة، ا في مجال التكنولوجيا العالمي  

 ومحمياتها الطبيعية. 
 
 
طلح يستخدم لوصف المنتجات أو مص: التكنولوجيا النظيفة -◙

الخدمات التي تحسن األداء التشغيلي ومعدل اإلنتاج في الوقت الذي 
تخفض فيه التكاليف أو استهالك الطاقة والنفايات الناتجة والتلوث 

 البيئي. 
 
 
 
 
 
 
 

 ثامناا: تحديات تواجه السويد.

 السويد؟بين أهم التحديات المعاصرة التي تواجه   }س{:
 .الهجرة والالجئين التي تشهدها السويد والدول األوروبية أزمة  ❶

ا متطرفة، مثل: ظهور بعض الحركات التي تحمل أفكار  ❷ 
 النازيون، والفاشيون الجدد ، ما قد يهدد االستقرار واألمن في الدولة. 

صعوبة االندماج االجتماعي والثقافي للمهاجرين الجدد،  ❸
 دد في المدارس السويدية. وصعوبة دمج أبناء المهاجرين الج

البحيرات  وكثرةالمناخ،  ببرودةتحديات طبيعية تتمثل  ❹
األراضي الزراعية التي تمثل أقل من عشر  وقلةواألرخبيالت، 
 مساحة السويد. 

  
الجواب  الطبيعية التي تواجه السويد؟ بين أهم التحديات  }س{:

 النقطة الرابعة السابقة
 

اتفقت عليها األحزاب الرئيسية لحل  بين اإلجراءات التي  }س{:
   ؟زمة الهجرة والالجئين التي تشهدها السويداأل

لى إضافة إ من اإلقامة الدائمة، طلبات اللجوء المؤقت بدال   منح
اللغة  وتعليمهمالتسريع بدمج الالجئين الجدد في سوق العمل، 

 السويدية.
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــ
 

 الفصل الخامس : البرازيل
البرازيل من الدول النامية، التي تمكنت من التغلب تعد  فسر س{:}

 ؟على مشكالتها السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية
ثرواتها الطبيعية، فتحولت في  واستثمار، خططها التنموية  بفضل 

 القوى االقتصادية الكبرى في العالم.  مدة وجيزة إلى إحدى

 

 الموقع:  اوًلا 

شرق قارة أمريكا الجنوبية، ، تشكل تقع في دولة   البرازيل: -◙
تتألف و ( مليون نسمة،200نصف مساحة القارة، ويبلغ عدد سكانها )

( والية، يحكمها 26جمهورية البرازيل من اتحاد فدرالي يضم )
وزراء في الوقت نفسه، وتعد رئيس منتخب يشغل منصب رئيس ال

 هي اللغة الرسمية.  اللغة البرتغالية
 

 المناخي والثقافي والحضاري في البرازيل؟التنوع  فسر }س{:
غالبيتهم من أصول  بسبب المساحة الكبيرة ، وتنوع سكانها الذي يضم

أوروبية باإلضافة إلى السكان األصليين )الهنود الحمر( والمهاجرين 
 .  سيويين والعرباألفارقة واآل

 
 برازيليا سم عاصمة البرازيل؟ -

 
ميشيل منهم  البرازيلعليا في مناصب بعض العرب تقلد  معلومة :

 م. 2016ا للبرازيل عام ا مؤقت  صبح رئيس  تامر الذي أ
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الذي استمر قرابة ثالثة  البرتغاليخضعت البرازيل لالستعمار  س: 
 ضع دائرة( .)م2718قرون إلى أن نالت االستقالل في عام 

 
 أبرز ما شهدته البرازيل بعد االستقالل؟ بين }س{:
إصالحات سياسية وعسكرية واجتماعية، كان من أبرزها شهدت 

بالملكية، وإعالن  طاحةاإل وم، 1888إنهاء تجارة الرقيق في عام 
 م.1889النظام الجمهوري في عام 

 
التي  تماعيةجالعسكرية واالسياسية والصالحات بين أبرز اإل }س{:

تجارة الرقيق في عام  إنهاء شهدتها البرازيل بعد االستقالل؟
النظام الجمهوري في عام  وإعالنبالملكية،  طاحةاإلوم، 1888
 م.1889

 
 في البرازيل؟  إعالن الجمهورية بين النتائج المترتبة على }س{: 

الحكومات االستبدادية التي تحكم بها كبار تجار البن، سيطرة 
الحروب األهلية واألزمات  وانتشرتالحريات،  عتوتراج

 .االقتصادية
 
 

في أبرز التحوالت السياسية التي شهدتها البرازيل  بين }س{:
 ؟أواسط السبعينيات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي

من الحكم االستبدادي إلى الحكم الديمقراطي  ياالنتقال التدريج شهدت
 المؤسسي.

 
 
رئيس جمهورية البرازيل استطاع  دي سيلفا:الرئيس لوال  -◙

م، له الدور األكبر في النهضة 2002الوصول إلى الحكم في عام 
م 2005االقتصادية في البرازيل، إذ استطاع أن يسدد في أواخر عام 

مستحقات صندوق النقد الدولي جميعها قبل عامين من موعدها 
روض تقدم الق المحدد، وأصبحت البرازيل في عهده من الدول التي

 للصندوق. 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .النهضة في البرازيلثالثاا : 

   ؟( لوال دي سيلفا )بين السياسة االقتصادية التي اعتمدها  }س{:
نفتاح والتحرر باالتوجيه البالد نحو اقتصاد السوق المتمثل  ❶

 .االقتصادي
برامج إصالحية داخلية أسهمت في تحقيق نمو اقتصادي ب القيام ❷

 ( %5.1حيث سجل االقتصاد البرازيلي معدل نمو مقداره ) ،ملحوظ
 
  

ر عدم تاثر اًلقتصاد البرازيلي باألزمات اًلقتصادية فس :}س{

 العالمية؟ 

برامج إصالحية داخلية أسهمت في تحقيق  لوال دي سيلفابسبب قيام 
ا بالرغم من األزمات االقتصادية نمو اقتصادي ملحوظ، ظل مستمر  

 ( %5.1حيث سجل االقتصاد البرازيلي معدل نمو مقداره )،العالمية 
 

للنهوض  سيلفاسياسة   ت  عليهاارتكزور التي أذكر المحا س{:
  في الخطط التنموية؟

 .تهيئة المناخ التشريعي والقانوني الجاذب لالستثمار❶ 
 

تعديالت م 2006الحكومة البرازيلية  في عام  فسر إجراء  }س{:
 دستورية ؟

إلرساء مبدأ العدالة، وإصالح النظام القضائي، وإزالة العقبات أمام  
 االستثمارية، واإلنفاق على مشاريع البنية التحتية. المشاريع 

 
حتى   تنفيذ برنامج صارم للتقشف، ودعوة الشعب لتحمل ذلك ❷

 .يتعافى االقتصاد 
 
 

ثمار في المناطق تشجيع القطاعين الخاص والعام على االست ❸
      .الفقيرة

 
 

االستثمارية، حيث خفضت سعر الفائدة من  تشجيع المشاريع ❹
 (. %8( إلى )13%)

 
وضع مخطط استراتيجي لمحاربة الفقر والحد من التفاوت في ❺ 
 .الدخل
ة التعاون االقتصادي عن طريق االنضمام إلى توسيع دائر❻ 

 .التكتالت االقتصادية والدولية وأهمها البريكس
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اًلقتصاد البرازيليرابعاا : 

 ، أذكرها ؟ تتمتع البرازيل بموارد اقتصادية كبيرة }س{:
 اذكر مقومات االقتصاد البرازيلي؟ }س{:
توافر المواد الخام،  توافرالمائية العذبة والمالحة، المسطحات  وفرة

 .األراضي الرعوية والتنوع البيئي توافرالقابلة للزراعة،  األراضي
 
 

 .في البرازيلالقطاعات االقتصادية  أهم
  الصناعة: ❶
  

 البرازيل الصناعية؟ صناعة...... أهم منتجاتأذكر  }س{:
، القصدير ، والصلبالحديد ، األسمنت، الكيماويات، النسيج 

 المعدات واألسلحة. ، اآلالت،  السيارات
 

الصناعات المعدنية من صادراتها  فسر زيادة البرازيل من  }س{:
 ؟السلع العالية والمتوسطة التقنيةو

ا في إنتاج الحديد، المرتبة الثانية عالمي   بسبب أحتالل البرازيل
 . والمرتبة الثالثة في إنتاج معدن البوكست

 
من اكبر شركات تصنيع تعد برازيلية  : شركة  يريشركة إمبر -◙

 .الطائرات في العالم
 

في أميركا  ثاني أكبر دولة منتجة للنفطا البرازيل حالي  تعد  مالحظة :
  الجنوبية بعد فنزويال.
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  :الزراعة ❷
 
تحتل البرازيل مراتب متقدمة عالمياً في إنتاج كثير من فسر  }س{: 

مثل البن وفول الصويا، والقمح واألرز والذرة المحاصيل الزراعية 
 ؟والقطن 

 ا لمساحات األراضي الزراعية الكبيرة. نظر  
 
 

 السياحة:❸
 
 ؟أذكر المقومات السياحية في البرازيل }س{: 

تنوع المتنوعة،  بيئة الطبيعيةال، الطويلة  الشواطئ ، الواسعة الغابات
في البرازيل  أسهم إلى ظهور سياحة المهرجانات  التراث الثقافي

 التي أسهمت في تنشيط السياحة، 
 

 

تنوع التراث ال هي السياحة التي تقوم على : سياحة المهرجانات -◙
 قي تنشيط السياحة فيها. ، كما في البرازيل حيث أسهمت الثقافي

 

 

مشاريع تنموية رائدة في البرازيل أسهمت في التنمية أذكر  }س{:
 ؟االقتصادية

 الزراعية في التكنولوجيا  استخدام ❶
 انتاج االيثانول من قصب السكر ❷

 الهتمام بالقطاع السياحيا ❸

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ا: التعليم في البرازيل.  خامسا

ينقسم التعليم العام في  ؟في البرازيل بين المراحل التعليمية }س{:
 -:البرازيل إلى ثالث مراحل

األطفال( وهي اختيارية مرحلة التعليم ما قبل المدرسة )رياض  ❶
 .دون سن السادسة

  .ا( عام  14-6مرحلة التعليم اإللزامي من سن )  ❷

 .مرحلة التعليم الثانوي، وتستمر ثالث سنوات ❸
 
 
 

الحكومة  ) أذكر( المشاريع التطويرية التي قامت بها بين }س{:
  في البرازيل للنهوض في التعليم؟ المركزية

ام الدراسة، وإجراء دورات تدريبية سن قوانين لزيادة عدد أي ❶
 إضافية للطالب في مراحل التعليم جميعها.

  
 اعتماد معايير الجودة التعليمية التي وضعتها منظمة اليونسف  ❷

 
دمج تكنولوجيا التعليم في المناهج الدراسية، وربطها بالبيئات  ❸

 المحلية. 
 

التعاون مع القطاع الخاص إلنشاء مدارس ومراكز تدريب  ❹
 .متخصصة للطالب في أنحاء الدولة جميعها

 
 ا على التعليم. نفاق  تعد البرازيل من أكثر الدول إ ❺

 
التعاون مع المنظمات الدولية، خاصة البريكس، ومنظمة  ❻

 .اليونسكو من أجل دعم التعليم العالي على الصعيد العالمي 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــ

ا: تحديات تواجه  البرازيل. سادسا

 
أهم التحديات التي تواجه البرازيل في  ) اذكر ، بين ( وضح }س{:

  الوقت الراهن؟
تضخم الجهاز الحكومي، وذلك ألن الوظيفة العامة تتمتع بإقبال ❶ 

 كبير عليها بسبب الرواتب العالية. 
 زيادة العبء الضريبي على األفراد والشركات.  ❷
 البطالة. رتفاع معدل الجريمة والفقر وا ❸
قلة أعداد المتعلمين من ذوي الخبرة والمهارة التي يحتاجها سوق  ❹

 العمل. 
 اختالل النظام البيئي في حوض األمازون نتيجة إزالة الغابات.  ❺
 
 
 

 في البرازيل؟ تضخم الجهاز الحكومي فسر ) وضح(  }س{:
 ة. ألن الوظيفة العامة تتمتع بإقبال كبير عليها بسبب الرواتب العالي
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