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  )ألدبية سا للشعب ا 08سا للشعب العلمية و  06(  واقع العالم االقتصادي: الوحدة التعلمية األولى
  :اليةوتتضمن الوضعيات التعلمية الت

 سا 2 – قدم والتخلفالتإشكالية   -1
 سا 4 -خاص بالشعب األدبية –. ادالت والتنقالت في العالمواقع المب  -2
 سا 2 – إدمـــاجوضعية   -3
  

  سا 02.التقدم والتخلف ومعايير التصنيفمفهوم : 1الوضعية التعلمية 
  :اإلشكالية

  الشمال الصناعية وتخلفت بلدان الجنوب؟ التباين الشديد بين مفهومي التقدم والتخلف ولماذا تقدمت دول
  18-17-16من الكتاب المدرسي ص : السندات
  :التعليمات

  .مفهومي التقدم والتخلفميز بين  -1
 .استخلص تعريفا جديدا للتخلف -2
 .البلدان إلى متقدمة ومتخلفةالمعايير التي يتم على أساسها تصنيف  ماهي -3
 .متقدمة والمتخلفة وأثبت أو أنفي عالقة الموقع والمناخ بظاهرة التخلفالسياسية البلدان الحدد على الخريطة العالم  -4

  :التحديد الجغرافي العالميين المتقدم والمتخلف/ أ
، واستراليا ونيوزيلندا مساحة العالم وهو يضم دول أوروبا وأمريكا الشمالية 1/3يحتل : العالم المتقدم -1

  .ماليزيا واندونيسيا )ة، تايوان،سنغافورة، هونغ كونغكوريا الجنوبي( واليابان  وتنينات آسيا األربعة
( أمريكا الالتينية ) مساحة العالم وهو يضم إفريقيا ، آسيا بدون اليابان ونمور آسيا⅔ :العالم المتخلف -2

 .وبقية جزر أوقيانوسيا) الوسطى والجنوبية وجزر الكارييب
  :مفهوم التقدم والتخلف -2

لتكنولوجي والعلمي وقيادة الركب الحضاري وقضاء القوة ومجتمع الوفرة، والقدرة هو التطور المادي وا{ : التقدم
  .}على توفير لوازم وشروط اإلنتاج لتنمية الموارد المادية والبشرية وتحقيق االكتفاء الذاتي 

  : التخلف
ولوازم  التخلف المادي والتكنولوجي والعلمي، وعدم مسايرة الركب الحضاري، والعجز عن توفير شروطهو 

لفظ يدل على تدهور الحالة االقتصادية والثقافية { .اإلنتاج والخضوع للتبعية األجنبية، وعدم تحقيق االكتفاء الذاتي
الزراعي  اإلنتاجوتدني الوضعية االجتماعية من مظاهرها قلة رؤوس األموال ضعف االستثمار انخفاض 

  .}والصناعي تدهور المستوى المعيشي 
شروطا ومقاييس ( وضعت عدة مؤسسات ومنظمات دولية واقتصادية معايير للتصنيف  :يفمعايير التصن -3

  :ومعايير لتحديد صفات وخصائص ومميزات االنتماء إلى العالمين المتقدم والمتخلف وهي معايير
  .ثقافية/ ج.   اجتماعية/ ب.  اقتصادية -أ

  :تمتاز بدقتها وتعدد مجاالتها :معايير اقتصادية -1
  .هو مجموع قيمة السلع المنتجة والخدمات المقدمة في بلد خالل سنة معينة: الدخل الوطني الخام حجم -1
  ).2006سنة($ مليار2345: ، بريطانيا$مليار 2906: ، ألمانيا4340: ، اليابان$مليار13201: أ.م.الو

  .ةللدول المتخلف% 24.18من الدخل العالمي الخام و% 75.82تهيمن الدول المتقدمة على 
هو حاصل قسمة الدخل المحلي الخام على عدد السكان في سنة معينة وهو معيار : الدخل الفردي السنوي -2

  . 55600: دول متخلفة لوكسمبورغ(الفردي السنوي فيها مرتفع ورغم ذلك هي  نسبي ألن الدول النفطية الدخل
  .2660:ئرالجزا. 600:ماالوي. 600: الصومال. 50200:النرويج. 39880: أ.م.الو
وكثرة االستهالك وارتفاع القدرة  اإلنتاجالذي يبين ضخامة ) الصادرات والواردات ( حجم المبادالت التجارية  -3

  .الشرائية ووفرة رؤوس األموال وقوة شبكة النقل والمواصالت
اليابان إجمالي  - مليار دوالر 1743:مليار دوالر ألمانيا إجمالي المبادالت 2636.8: أ إجمالي المبادالت.م.الو

 - مليار دوالر 240.8: السعودية  -مليار دوالر 445.4: بينما في المكسيك .مليار دوالر 1109: المبادالت
  .2006مليار دوالر 195.9: البرازيل
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تشكل مجمل صادرات الدول المتقدمة من مواد مصنعة ذات تكنولوجيا عالية : نسبة المواد المصنعة المصدرة -4
هزة الحاسوب بينما في البلدان النامية تصدر المواد األولية الطاقوية كالبترول الخام والغاز الطبيعي كالسيارات وأج

  .كالمطاط والفلين والنباتيةوالمعدنية كالحديد والفوسفات 
بعد أحد المقاييس الدقيقة في عملية التصنيف، حيث يسيطر  الموارد األولية الطاقوية والمعدنية استهالككمية  -5
  .لشمال على حجم االستهالك العالمي لهذه الثروات الطبيعية لكثرة مصانعه وآالته ووسائل نقلها
  برميل  مليون 3.10: روسيا. 2006سنة . مليون برميل يوميا 5.20: اليابان -.مليون برميل يوميا 20.58: أ.م.الو 
  :نسبة مساهمة الصناعة في الدخل المحلي الخام والتشغيل -6

الصناعة التحويلية الزيادة في الدخل المحلي الخام في جميع الدول المتقدمة وهو مارفع حجم دخلها يحتل قطاع 
بشكل كبير في قطاع الوطني في حين مازالت مساهمتها محدودة في البلدان المتخلفة لضعف صناعتها، كما تساهم 

  )في إيطاليا % 23في اليابان و% 27.8أ و.م.و 2003سنة ( في الدخل الخام % 30.4: التشغيل مساهمة الصناعة
  .مدى المساهمة في التجارة العالمية واإلنتاج الصناعي العالمي واإلنتاج الزراعي العالمي -7
  :معايير اجتماعية/ ب
ماليين  3مليون طفل سنويا مقابل  85% 3نسبة النمو الديمغرافي المرتفع في دول الجنوب والتي تتجاوز  -1

  %.1ونسبة النمو في الشمال ال تتجاوز ) 2002(م طفل في العالم المتقد
الذي يكشف ارتفاعه مستوى الرعاية الصحية واالستقرار األمني، وتحقيق : متوسط العمر ومعدل الحياة -2

  .االكتفاء الذاتي الغذائي وقوة الدخل الفردي والقدرة الشرائية
: سنة زامبيا37.6: انغوال. سنة32.2: سوازيالندة  سن78.5: ألمانيا. 80.3:كندا. 80.59:فرنسا. سنة80.2: اليابان
  .2007سنة . سنة  39.5: سنة زيمبابوي 38.4

الحكومي الكبير، ومساهمة القطاع الخاص في بناء  اإلنفاقمدى توفير الرعاية الصحية نتيجة : تغطية الصحيةالمستوى  -3
 100طبيب ل  02تنزانيا -ألف نسمة  100طبيب ل  425: روسيا ألف نسمة رغم نسبيتها 100لكل  المستشفيات، تكوين األطباء

  .ألف نسمة 100ـ طبيب ل 04: تشاد -ألف نسمة  100طبيب ل  03: ألف نسمة موزمبيق
سدود، وسائل الضخ، المعالجة، ( نسبة استهالك السكان للمياه الصالحة للشرب حيث الوسائل الضخمة  -4

  .م المتقدم وقليلة في العالم المتخلفطول شبكة نقل المياه في العال...) التحلية
حريرة للفرد مما ساهم في بروز مشاكل  2500وحاالت المجاعة وقد وصل إلى ما دون  مدى االكتفاء الذاتي الغذائي -5

  .سوء التغذية والمجاعة في الدول المتخلفة بينما يعيش العالم المتقدم تخمة غذائية
لدى الدول المتخلفة األحياء القصديرية واألكواخ وفي الدول المتطورة  مدى انتشار التمدن والعمران إذ تكثر -6

  .ناطحات السحاب ونسبة كبيرة في التمدن
  :معايير ثقافية/ ج
  .نسبة التعليم واألمية -1

في الوطن  األميةالدول النامية وظاهرة األمية المتفشية نسبة في % 77مقابل % 98.9: الدول المتقدمةنسبة التعلم لدى 
  .2006وهذا سنة % 38.8: إفريقيا جنوب الصحراء - % 41.3: جنوب غرب آسيا%  30.3: ع
) امتالك الحاسوب واالشتراك في النت( الشرائية وهو يكشف عن قوة القدرة  عدد مستخدمي شبكة االنترنت -2

مليون  1.922في الجزائر ( . عبيرالواسع في التكنولوجيا الحديثة، ومدى ارتفاع المستوى التعليمي وانتشار حرية التوالتحكم 
  .مليون مستخدم 86اليابان.عالميا1الرتبة 2006مليون مستخدم سنة  205أ .م.وفي الو.2006مستخدم سنة 

  .والذي يكشف عن المستوى التعليمي والثقافي والتطور الفكري عدد الكتب المنشورة سنويا -3
  .الثقافيةالعلمية و واإلصداراتالمراكز العلمية والثقافية  -4
من األرصدة % 80( الذي هو في صالح الدول المتقدمة مدى التحكم في التطور التكنولوجي والعلمي  -5

  ).واألبحاث العلمية
  ماهي أهم معايير التصنيف األساسية في نظرك؟: تقويم

   خاص بالشعب األدبية - واقع المبادالت والتنقالت في العالم :2الوضعية التعلمية 
  :اإلشكالية

تعد المبادالت التجارية والتنقالت عبر العالم من الحركات النشطة، بفضل التغييرات التي عرفاها العالم في إطار العولمة وتطور 
؟ ودور لوسائل النقل واالتصال والتكتالت االقتصادية العالمية واإلقليمية فما المقصود بسوق البترول؟ وحركة تنقل رؤوس األموا

  ذلك؟ اإلعالم واالتصال في
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  .34-33 -32-31-30السندات ص  32 -30الخريطة ص   :السندات والتعليمات
  .أهم المبادالت والتنقالت في العالم اشرح -1.اعتمادا على السندات السابقة

  .اإلعالم –. رؤوس األموال–. سوق البترول -
  .التنقل -.األسواق العالمية، اإلعالم–المبادالت، األموال  :مفاهيم أساسية - *
  .تتمثل المبادالت التجارية في الصادرات والواردات للسلع والخدمات: بادالت التجارية في العالمالم -1
من مجموع الصادرات المبادالت % 79.91تسيطر المواد المصنعة على إجمالي : أنواع الصادرات والواردات-1

ت تجهيز المصانع والمكاتب واآلالت التجارية العالمية وفي مقدمتها وسائل النقل كالسيارات والسفن ثم أدوا
  .االلكترونية كالكمبيوتر، والمنتجات النسيجية

ثم المحاصيل : البترول الخام: من مجموع الصادرات وفي مقدمتها% 10.15الموارد الطاقوية والمعدنية بنسبة  -2
  :وتتمثل في%6.21الزراعية النباتية والحيوانية والمنتجات الغذائية كالحبوب والخضر والفواكه بنسبة 

  .2006من مجموع الصادرات سنة %. 3.73 بنسبة: الصادرات وبقية. ومشتقاتها لباناأل
 : مناطق التبادل الرئيسية -2
تعد مناطق شرق وجنوب شرق آسيا، أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية المراكز الكبرى للتجارة العالمية، لكثرة  -

) الزراعي والصناعي( ووفرة إنتاجها ) تنتمي للعالم المتقدم (اقتصادها وقوة ) سوق استهالكية( عدد سكانها 
( وارتفاع قدرتها الشرائية ) عملة صعبة قوية في السوق( وضخامة شبكة النقل والمواصالت فيها، ولطبيعة عملتها 

  .س األموالوقد أصبحت هذه المناطق التجارية تستقطب أهم المبادالت التجارية ورؤو) الدخل الفردي السنوي
  :الدول التجارية الكبرى -3

  .ودول التنين الرباعي الصين بعالم الشمال الصناعي التحاقفي العالم المتقدم خاصة بعد تنتمي جميع الدول التجارية الكبرى 
النفط والموانئ تعد المواصالت شريان التجارة الدولية، وفي مقدمتها النقل البحري، بفضل السفن العمالقة كحامالت : التنقالت -4

  .حجم المبادالت التجارية¾الكبرى والذي شكل 
وتنوعت حمولت السفن التجارية، بين حامالت النفط، الحاويات وناقالت المركبات وسفن البضائع كالحبوب وسفن النقل المسافرين  -

  .مليون طن 570. 2004وبلغت حمولت األسطول التجاري العالمي سنة 
وفي أوروبا ) الصين، تايوان، اليابان، سنغافورة( في منطقة شرق و جنوب شرق آسيا : التجارية في العالموتتمركز أهم الموانئ  -

  .2005وأهم الموانئ الكبرى للسلع والبضائع سنة ) هولندا، ألمانيا، بلجيكا( الغربية 
  –سنغافورة  –شنغهاي بالصين  -
  .هونغ كونغ بالصين –روتردام بهولندا  -
  .ابان، آنفر ببلجيكا، بوسان بكوريا الجنوبيةناغويا بالي -
  .أ.م.لوس أنجلس بالو –هامسبورغ بألمانيا  -
شهدت الساحة التجارية الدولية إنشاء عدة منظمات . 1990بعد  :المنظمات التجارية الدولية واإلقليمية الكبرى -5

التبادل الحر ألمريكا الشمالية،  اتفاقيةوروبي، عالمية قارية وإقليمية من أهمها، منظمة التجارة العالمية، االتحاد األ
  )آسيان(إتحاد دول جنوب شرق أسيا 

  :OMCمنظمة التجارة العالمية  -1
. 1995جانفي 01وبدأت عملها رسميا في . 1947لغات مراكش المغربية خلفا لمنظمة اب.15/04/1994تشكلت في 

  .عضوا 151. 27/07/2007بلغ عدد أعضائها إلى غاية 
دول هي فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، ودول البينلوكس  06هو تجمع اقتصادي إقليمي قاري شكلته : تحاد األوروبياإل -2

) 27( 01/01/2007ليصل عدد أعضائه في . 1957مارس 25في روما في ) هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ( الثالث 
  .كان يسمى بالمجموعة االقتصادية األوروبية. 1995دولة وقبل 

بين كندا . 1992ديسمبر  18وقعت في :  ALENAأو  NAFTA:تفاقية التبادل الحر ألمريكا الشماليةا -3
  :وبتسمية جديدة هي. 1994جانفي 01في . أ والمكسيك وبدأ العمل باالتفاقية رسميا.م.والو

  .منطقة التبادل الحر ألمريكا الشمالية -
 ASEAN   )ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN: جمعية أمم جنوب شرق آسيا -4

NOTIONS  ( ببانكوك . 1967أوت  08تأسست في )سنغافورة –تايالندا – اندونيسيا: من طرف) تايالندا- 
( جمهورية فيتنام ) 07/01/1984(سلطنة بروناي  انضمامدول بعد  10وهي تضم حاليا  –ماليزيا  - الفلبين

  )اندونيسيا(  جاكرتا: مقرها) 30/04/1999(مبوديا وك) 23/07/1997( والووس )بورما(مانيمار) 28/07/1995
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  : األسواق العالمية -2
  :المبادالت التجارية الحديثة تعتمد على البورصة للتبادل وهي سوق منظمة وقانونية وهي نوعان أصبحت

الت األجنبية والسندات المالية وبيع وشراء العم األسهمهي األسواق المالية التي يتم فيها تداول : بورصة القيم -1
  ).أ.م.الو(بنيويورك  وال ستريتشارع ب  Nyseكبورصة 

التي تهتم بالسلع وتسعير المواد األولية والمحاصيل الزراعية كبورصتي لندن وشيكاغو وتقع أكبر البورصات : التجارة بورصة-2
أول بورصة - مال السوقي العالمي من رأس% 97بورصة في العالم تشكل نحو . 57إلى . 2007ووصل عددها في أوت . أ.م.في الو

مليار دوالر سنة  3865بنيويورك ب   NASDAQمليار دوالر ثم بورصة  4614بنيويورك ثم بورصة طوكيو  Nyse هي 
  :البورصات الخمس العالمية األولى.2006

1- Nyseإيروناكست -5. لندن -4. ناسداك -3. طوكيو -2    أ .م.و.  
  :الموارد األولية في األسواق العالمية وتختلف أسعاره حسب العوامل التاليةيعد النفط أهم : سوق البترول -
  .قانون العرض والطلب  –. النوعية والجودة -
  .األزمات الدولية والحروب اإلقليمية والدولية–. فصلي الصيف والشتاء -
وارتباطها ) 2005( مليون برميل يوميا 22.77وتسيطر منظمة األوبك على تجارته ب –. البعد أو القرب من األسواق التجارية -

  ).2005(مليون برميل يوميا 30.67وإنتاجها 
  :هي 2006والدول العشرة األولى المصدرة للنفط سنة من إجمالي الصادرات العالمية % 50.9أي بنسبة 

  .مليون برميل يوميا 2.15:الكويت –.         مليون برميل يوميا 8.65: السعودية -
 .مليون برميل يوميا 2.14: نيجيريا –.           مليون برميل يوميا 6.56: روسيا -
 .مليون برميل يوميا 01.84:الجزائر –.          مليون برميل يوميا 2.54: النرويج -
 .مليون برميل يوميا 01.67:المكسيك –            .مليون برميل يوميا 2.519: إيران -
  .يوميامليون برميل  2.515: اإلمارات -
  :مفهوم اإلعالم  :تدفق اإلعالم في العالم - *

يطلق مصطلح إعالم على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة أو مؤسسة تجارية أو أخرى غير ربحية، عامة أو خاصة، رسمية أو غير 
شر األخبار إلى رسمية، مهمتها نشر األخبار و نقل المعلومات، إال أن اإلعالم يتناول مهاما متنوعة أخرى، تعدت موضوع ن

تطلق على التكنولوجيا التي تقوم بمهمة اإلعالم . موضوع الترفيه والتسلية خصوصا بعد الثورة التلفزيونية وانتشارها الواسع
  .مسموعةوسائل إعالم مطبوعة وسائل إعالم مرئية و .والمؤسسات التي تديرها اسم وسائل اإلعالم 

  :وسائل متعددة منها :وسائل اإلعالم -
المكتوبة والمسموعة والمرئية، كما أن هناك إعالم مباشر كالخطب والملتقيات، والمؤتمرات والندوات واالستجوابات الصحافة  -

  .وغير مباشر جرائد ومجالت ونشرات ومطبوعات موجهة للجمهور
  .أوالسينماتتمثل في نقل الكلمة والصورة عن طريق الراديو والتلفزة : وسائل اإلعالم السمعية والبصرية -
  : ب دورا هاما في حياة المجتمع يتمثل فييلع: دور اإلعالم -
  .ق التقارب ويخلق فرص التعارفيتحق –. مختلف المجاالت ينشر األخبار ف -
  .يكشف عن المظاهر االجتماعية ويساهم في معالجة اآلفات –. يوجه ويكون الفرد ويزود بالمعارف المختلفة-
  .يمثل مصدر الثروة –. لمنفعة العامةيقدم إرشادات ونصائح ل -
 :واالتصال اإلعالم تكنولوجيات تطور -- *
 العالم ثقافات انتشرت الفضائية المحطات فبفضل كونية قرية العالم من جعل واالتصال اإلعالم تكنولوجيا تطور إن

 .الشعوب بين للتقارب مهما هاما عامال يمثل وهذا
 داخل والطبقية االجتماعية الفوارق إثارة منها سلبيات له االتصال شبكاتو لإلعالم المتنامي التطور أن غير-

 .العربي الشباب نفوس في االرتباك ويزرع اطاتباإلح ويغذي مجتمعنا
 واإلشعاع الذات إلثبات ثابتة بخطى تسير إستراتيجية لكل أساسيا شرطا االتصال ووسائل أدوات في التحكم يعتبر ولذا

 .الثقافي
  .34ص 3و 1س مضمون الوثيقة أدر: تقويم

  اجـــوضعية إدم: 3الوضعية التعلمية
ورغم ذلك فهي من ). 2007مليون برميل يوميا سنة 2(تعتبر الجزائر من أكبر الدول المنتجة للبترول وتصديره -

جزائر كبلد من اليد جدول مقارنة بين ال. حاجياتها من المواد األولية خاصة منها الغذائية يدول العالم المتخلف التلب
  .العالم المتقدم نأ كبلد م.م.العالم المتخلف والو

  األمريكية.م.الو  الجزائر  
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  9629630  2381741  ²المساحة كم
  )2007(ن .م301  ن.م33.4  عدد السكان
  )2006(77.8  )2006( 73.3  )سنة(معدل الحياة 

  )2007( 06.37  )2007( 29  )في األلف(معدل وفيات األطفال 
  )2004( 11712  )2004(84.6  $طني الخام مليارالدخل الو

  )2005( 41800  )2005( 2850  )دوالر(الدخل الفردي الخام 
  %99.5  %72.2  نسبة األمية

  :تعليمةال
وماهي الحلول المقترحة لخروج . استنادا إلى الجدول وإلى مكتسباتك القبلية أذكر سبب انتماء الجزائر إلى العالم المتخلف -1

  العالم المتخلف الجزائر من
  .أذكر معيارين اقتصاديين وآخرين اجتماعيين للتصنيف بين دول العام المتخلف والمتقدم -2
  .عالم الجنوب وماهي خصائص كل منهاأرسم خريطة العالم السياسية حدد عليها عالم الشمال و  -2
  هل الموقع الجغرافي له عالقة بالتخلف؟ ولماذا؟ -3
  .في دول العالم الثالث ضعف الدخل الفردي والزيادة السكانية المتزايدة من ضمن أوضاع التخلف -3

  .الزيادة السكانية–. الدخل الفردي –. عرف المفاهيم األساسية -1  :ةالتعليم
 .بإيجاز خصائص التخلفاستعرض  -1

  ):الوضعية اإلدماجية( الجزء الثاني - *
لنمو في البلدان السائرة في طريق النمو ملخصه أن شاهدت بمعية والدك شريطا وثائقيا حول ظاهرة التطور وا

  .نى التخلف وأسبابه ومظاهرهلف فتعجب والدك وطلب منك شرحا لمعالتطور في العالم الثالث معناه تطور التخ
  :1السند: السندات

وعي لالقتصاد الرأسمالي تعد الشركات المتعددة الجنسيات إحدى وسائل التغلغل في دول العالم الثالث فهي وليدة التطور الموض" 
ثم  والتبعية االحتكاراتالذي أدى إلى ...اإلمبريالي عن طريق النفوذ السياسي  ثالمتمثل في تركيز وتدويل اإلنتاج والرأسمالي الثال

  .من الكتاب المدرسي....) المديونية
  .خريطة العالم السياسية:2السند
  .م المتقدمجدول حول بعض دول العالم المتخلف والعال: 3السند

سطرا تشرح فيه مفهوم التخلف  30تك القبلية أكتب موضوعا ال يقل عن با، وعلى مكتس3، 2، 1اعتمادا على السندات : التعليمة
  .وأسبابه وخصائص التنمية فيه دول العالم الثالث

  : الدخل الفردي
  .محصول الدولة السنوي هو مجموع الدخل الوطني الخام مقسوم على مجموع عدد السكان والدخل الوطني هو

تعني الزيادة الطبيعية المتمثلة في الفرق بين المواليد والوفيات، والزيادة غير الطبيعية تتمثل في الهجرة بنوعيها : الزيادة السكانية
  :شبكة تقويم الجزء الثاني                             .  الداخلية والخارجية

  توزيع العالمات      المعيار
  كلي.ت  ا.ت  جزئيتمكن   تمكن عدم      

المالئمة مع 
  الموضوع

التفسير السليم 
  للوضعية

سطرا حول 30كتاب الموضوع في 
  خصائص التنمية في العالم الثالث

لم يرد أي 
  مؤشر

حضور   حضور مؤشر 
  مؤشرين

  كل المؤشرات

االستعمال السليم 
  ألدوات المادة

احترام منهجية 
  المادة

ن الجانب المنهجي التكامل بي
 -مقدمة –اإلجابة( المعلومات ترتيب

  خاتمة–عرض 

00  0.5    01  
00  0.5  1  02  

االنسجام 
  والتناسق

مقال حول العالم الثالث خصائص   تناسق االجابة
  ترتيبا منطقيا  اإلجابةالتنمية ترتيب 

00  01  02  03  

  02  01  01  00  الوضوح والدقة عدم التشطيب  التميز والتفرد  اإلتقان والتمايز
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   -ساعة 12 -  القوى االقتصادیة الكبرى في العالم: 2الوحدة التعلمية
  :وتتضمن الوضعيات التعلمية التالية

   -سا 3 -  األمريكية.م.تفسير القوة االقتصادية للو -1
 -سا-4 –االتحاد األوروبي ومظاهر القوة والضعف فيه  -2
   - سا 3 -.واليابان قوة اقتصادية متعددة األقطاب آسياجنوب شرق  -3
 سا 2 –وضعية إدمـــاج  -4

  
  -سا 3 –       األمريكية.م.القوة االقتصادية للو    :1الوضعية التعلمية

  :اإلشكالية
  :أسرار القوة  االقتصادية األمريكية بين االستقالل العقالني لإلمكانات المحلية والعوامل الخارجية

  .56 - 55 -54 -52 -51 -49 -48ص:الخرائط. 51-50 -49 -48 -46نصوص ص :السندات والتعليمات
  .أ.م.حدد واشرح عوامل قوة الو -1
 .أ وبين خصوصياتها.م.االقتصادية للو األقاليمحدد على الخريطة  -2
 .أ.م.فيم تتمثل أهمية الواجهة البحرية للو -3

 ).عالميا03( ²كم 9.629.048: المساحة – .في قلب أمريكا الشمالية: الموقع - :أ.م.بطاقة فنية عن الو
 ).2007(مليون نسمة 301: عدد السكان –.   ²كم /ن31.25: كثافة العامةال -
% 8.26: نسبة الوفيات –.   مدينة39: عدد المدن المليونية-). في األلف(‰ 14.16: نسبة الوالدات -

 .دوالر سنويا 43500: الدخل الفردي - )األلففي (
  :أ االقتصادية.م.عوامل قوة الو- *
  :عوامل طبيعية - أ

كم 2500و) كم شرق غرب4500(وطول االمتداد ) عالميا 3قاريا و1( ²مليون كم9.66المساحة الكلية  شساعة-1
% 57(وتنوع المظاهر التضاريسية وبالتالي ثروات طبيعية ضخمة سعة األراضي الصالحة للزراعة ) شمال جنوب

  ).عالميا03) (³مليار م3069( وفرة الموارد المائية) من المساحة العامة
  .وتنوع المحاصيل الزراعية ألفالحي اإلنتاجاألقاليم المناخية والتي ساهمت في قوة تنوع 

) نقل السلع والبضائع( قوة شبكة النقل والمواصالت التي أثرت إيجابا على النشاط السياحي والمبادالت التجارية  -
  .الفضاء الديمغرافي واتساع

السياحة، وتوفير ثروة سمكية  وإنعاشء موانئ تجارية وهو ماسمح ببنا) كم19924( طول الشريط الساحلي  -
  .وازدهار مجال البناء والنشاط العمراني

للمحروقات الفحم والطاقة والكهرباء والحديد والفوسفات  المنتجةأ في مقدمة الدول .م.الو: وفرة الثروات الطبيعية-2
  .اوآال كساس واليورانيوم وتتركز في جبال األبالش، الروكي، خليج المكسيك، تكس

  :العوامل التاريخية -ب
  .ا.م.بفضل هجرة المخترعين إلى الوم 19أ في الربع األول من القرن .م.انتشار الثورة الصناعية األوروبية في الو -3
  .كالفلبين وبورتوريكو مستعمراتهانهب واستنزاف ثروات -4
  ).من ذهب العالم في بنوكها %80) (1945 -39( 2ع.استفادتها المادية من مشاركتها في الحرب -5
  :العوامل البشرية-ج
مليار دوالر من 6000تستهلك ( وهو ما يعني اتساع السوق المحلية. 2007سنة) ن.م301(الثقل الديمغرافي  -6

  % )70.6: الخدمات% 20.4: الصناعة% 8: الزراعة% ( 74وارتفاع نسبة الفئة النشطة ..... ) البضائع
  ساعة بفرنسا1460مقابل ) 2006ساعة سنة  1800(كي الذي يبنيه ارتفاع ساعات العمل حيوية العامل األمري -7
  :العوامل السياسية - ج
  .مسرحا للحربين العالميين أراضيهااالستقرار األمني أو السياسي، حيث لم تكن  -8
  .طبيعة نظام الحكم السائد فهو نظام ديمقراطي دستوري برلماني يحترم -9
  :صاديةالعوامل االقت -د
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أ في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات القادمة من اليابان .م.دور االستثمار األجنبي المتدفق داخل الو -10
  .االستثمارات الداخلة إجماليمن  .2005سنة %10.8واالتحاد األوروبي والخليج العربي والذي مثل نسبة 

االبنى التحتية القوية كالموانئ الكبرى وأهمها .م.حيث تملك الو.والمواصالتتنوع وضخامة شبكة النقل  -11
عالميا في  3المرتبة (  يانلسان فرنسيسكو ،بورتالند، و أوربنيويورك، بوسطن، بلتيمور، فيالدلفيا، لوس انجلس، 

عالميا في النقل الجوي  1عالميا، وتحتل المرتبة 01وفي النقل البري، تحتل المرتبة ) سفن األسطول التجاريعدد 
  ) أطلنطا، شيكاغو، لوس أنجلس ( مطار، أشهرها  14858

مليار دوالر سنة  13201عالميا في الدخل الوطني الخام  بمبلغ  1فقد احتلت المرتبة : وفرة رؤوس األموال -12
  ).عالميا 3المرتبة . ( 2006دوالر سنة 43500: أما متوسط الدخل الفردي فبلغ. 2006

) السيارات والطائرات( أ على تجارة وسائل النقل .م.سيطرت الو: ة العالميةالسيطرة على األسواق التجاري -13
  .الكمبيوتر وبرامج اإلعالم اآللي، القمح الذرة، المشروبات الغازية

  :األمريكية ةمظاهر القوة االقتصادي - *
 أكسونأشهرها شركات أمريكية المراتب العشر األولى و 06ضخامة الشركات المتعددة الجنسيات فقد احتلت   -1

، ليوشيفرو) عالميا05المرتبة (  GMC  . )اعالمي 2المرتبة ( وول مارت ستورس ) عالميا 01المرتبة(موبيل 
  .بسيوفورد، وكونوكوفيل

كثرة استهالك الموارد األولية والتي تجاوز خمس االستهالك العالمي لقوة صناعتها ووفرة اآلالت ووسائل  -2
 ...والغز الطبيعي، الكهرباء والفحم النقل خاصة البترول الخام،

  :وفرة وتنوع اإلنتاج الزراعي والصناعي - 3 
بفضل ضخامة . 2005محصول سنة  13محصول نباتي، والثانية في  16في 01تحتل المرتبة : اإلنتاج الزراعي

نولوجي وتنوع رؤوس األموال المستثمرة، شساعة المساحة الصالحة للزراعة واعتمادها على البحث العلمي و التك
  مليون طن: الوحدة           .أقاليمها المناخية واستخدامها المكثف لألسمدة واالستعمال الواسع للمكننة

  البنجر السكري  التبغ  الطماطم  البطاطا  الكروم  ةالذر  القمح  المحصول
  24.7  0.290  12.7  19.1  6.414  280.0  57.1  اإلنتاج

  03  02  02  05  03  01  03  الرتبة العالمية
                                                            

أ مقدمة الدول الصناعية خاصة في تكرير البترول والطائرات المدنية .م.تحتل الو :اإلنتاج الصناعي - *
  ).عالميا 01تكرير البترول. عالميا 03:عالميا، الفوالذ02إنتاج السيارات، الرتبة ( والكمبيوتر 

  :رئيسية هيأقاليم  03إلى  ااقتصاديأ .م.قسمت الو :م الصناعيةاألقالي- *
  .اإلقليم الشمالي الشرقي -3. إقليم الجنوب-2. اإلقليم الشمالي الشرقي -1

من شيكاغو إلى الواجهة  يمتدهو " هو مهد الثورة الصناعية يعرف بحزام التصنيع :  اإلقليم الشمالي الشرقي - *
  :األطلسية وقسم إلى منطقتين

  .كم750الممتدة على الساحل األطلسي من بوسطن إلى واشنطن على مسافة ) تجمع مدن( ميغالوبوليس -1
نيويورك، واشنطن، : أهم مدنه األمريكيالصناعي  اإلنتاجمن % 48منطقة البحيرات الكبرى، يساهم ب -2

اعة الفضائية والمنتجات ديتروا، بتسبورغ، بلتيمور، بوسطن، فيال دلفيا، شيكاغو، الصناعة القضائية والصن
  .االلكترونية والبتروكيماوية

وهو ) ، كاليفورنيا، فلوريدا، مكسيكو، تكساس، الباما، لويزياناأريزونا( والية أهمها 11يضم : إقليم الجنوب -2
من اإلنتاج الصناعي يختص بصناعة % 37يمتد على شكل هالل من جورجيا إلى كاليفورنيا، يساهم ب

سان فرانسيسكو،لوس . ميامي، واالس، هوستن: ية والصناعة االلكترونية أهم مدنهئالصناعة الفضاالبتروكيماوية و
  .انجلس، أورليان الجديدة

  هو نطاق الصناعة الدقيقة والخدمات يضم أوريجون، آالسكا ،بورتالند، سياتل، : الغربي ياإلقليم الشمال-3
مركزه : بورتالند) مقر شركة بيونغ وميكروسوفت(الصناعي مركز ثقله : سياتل .مخزن ثرواته الطبيعية: أالسكا

  .التجاري
  :الواجهة األطلسية األمريكية - *
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بكثرة  و.أ تمتاز بتركز السكان وكثافة النشاط االقتصادي.م.تمتد الواجهة األطلسية على طول ساحل شرق الو
عدة  إنشاءريدا، وهو ساهم في كخليج نيويورك وكاب كنافيرال في فلو) خلجان ورؤوس( تعاريجها البحرية 

( ويمتاز مناخها باعتداله . موانئ تجارية كبرى خاصة في الشمال الشرقي كنيويورك، بلتيمور، بوسطن، فيالدلفيا
وهذا ). مناخ قاري معتدل رطب في الشمال الشرقي، مناخ أطلسي معتدل، مناخ شبه مداري في الجنوب الغربي

أهميتها  ليتركزون في المنطقة الشمالية الشرقية وتتمث% 33أكثر من ( لمنطقة مما ساعد في تمركز السكان بهذه ا
  :في
وهو ما ساعد على انتقال . كم3600أ وأقرب دول أوروبا ال تتجاوز .م.نقطة اتصال بأوروبا فالمسافة بين الو-1

  .الثورة الصناعية نحو الواجهة األطلسية
أكثرهم في ) 2006(مليون نسمة 96.420السكان بمجموع  1/3تضم الواليات األطلسية  :الثقل السكاني-2

  ....)مدن مليونية06تضم ( وهو ما سمح بتوفير اليد العاملة ورواج السلع االستهالكية ) ن.م19.3(نيويورك 
في ( أ .م.تملك الواجهة األطلسية أهم الموانئ التجارية والمطارات في الو: شريان المبادالت التجارية -3

وهو ما ساهم في استغالل الموارد األولية الداخلية كالفحم بجبال األبالش ومحاصيل )سطن فيالدلفيا نيويورك، بو
  ).نطاقات القمح، الذرة، الصوجا( السهول الكبرى 

المرتبة  احتلتفالواجهة األطلسية تستقطب سياح أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا وقد : مركز سياحي -4
  ) 2004(مليون سائح 46.1د فرنسا واسبانيا بعالميا في عدد السياح بع03

بورصة وول ( عاصمة البنوك وأسواق البورصة وتعتبر أول بورصة عالمية تعد نيويورك   :القطب المالي -5
. وتعتبر واشنطن مقر صندوق النقد الدولي. 2006عالميا سنة  2و 1وناسداك ) nyse(  بنيويورك) ستريت 

  .والبنك العالمي
الثورة الصناعية األوروبية في  انتشارعة التحويلية فقد شهدت واليات الشمال الشرقي األطلسية مهد الصنا -6

  م1904دشن في نيويورك سنة ) ميترو( م فأول قطار أنفاق 19الربع األول من ق
  .59 -58 -56 -55 -54 -52 - 49 -48ص: ارسم الخرائط التالية: تقويم

  -سا 4 -   ي ومظاهر القوة والضعف فيهاالتحاد األوروب: 02الوضعية التعلمية 
  :اإلشكالية 

  .العالمي في الوقت الراهن باالقتصاداالتحاد األوروبي بين القوة والضعف و عوامل قوته وعالقتها 
  :السندات والتعليمات

  .73- 71- 70 -69- 68- 67 -65 -64ص: النصوص .72 -70 -66 -63 -62صالخرائط 
  .وروبيتتبع مراحل تشكل االتحاد األ -1
 .استخلص مظاهر القوة والضعف في االتحاد األوروبي -2
 .اشرح عوامل القوة االقتصادية إلقليم الراين -3
 .بين أهمية الواجهة البحرية في شمال أوروبا وغربها -4

  )عالميا 7( ²مليون كم4.341: المساحة    :بطاقة فنية عن االتحاد األوروبي- *
  .ألف كم 67: يطه الساحليطول شر.01/01/2007دولة منذ  27يتألف من 

  .عالميا 03) (2007(ن .مليون  493: عدد السكان -
  .58.1: إيطاليا. 60.7: بريطانيا. 63.7: فرنسا–ن .م82.4: المانيا: أكثر بلدانه سكانا -
  .²كم /ن114: الكثافة العامة -  )كم 1298(الراين ) كم المجر 2850( الدانوب: أكبر أنهاره -
  )2005(دوالر  26300: الدخل الفردي -
  :نشأة وتوسع االتحاد األوروبي - *
  كانت أبرزها ) 1957 -44( مر تأسيس االتحاد األوروبي بعدة مراحل طوال الفترة : النشأة - أ

  :األوروبي االتحاد تكوين مراحل -1
 2 العالمية الحرب أثناء األوروبية الوحدة لتحقيق محاولة أول ظهرت. 1-
 .جمركي إتحاد وهي 1944 .سنة)لوكسمبورغ بلجيكا، هولندا، (ينيلوكسالب منظمة تأسست عندما

 مشروع مساعدات إدارة اجل من دولة 18 وضمت 1948 . في ظهرت االقتصادي للتعاون األوروبية المنظمة 2-
  .االقتصادية والتنمية التعاون منظمة إلى 1960 سنة المنظمة اسم وتحول مارشال
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 تنظيم بهدف بلجيكا،هولندا،لوكسمبورغ،فرنسا،ألمانيا،إيطاليا مضوت 1951 .موالحديد عا للفحم األوربية المنظمة 3-
 .والفحم الحديد وصناعة تجارة وتنمية

 .الصناعة في النووية الطاقة استغالل إلى وترمي 1957 .عام) أوراتوم (الذرية للطاقة األوروبية المنظمة 4-
 1957 مارس في روما في والحديد الفحم منظمة في ألعضاءا دول اجتمعت المشتركة األوروبية السوق. 5-
 .دول 6 وضمت)أوراتوم(الذرية للطاقة األوروبية والمنظمة المشتركة األوروبية السوق منظمة إنشاء على االتفاق وتم
 .والدانمارك بريطانيا،وايرلندا بانضمام 1972 .جانفي 1 في األوروبية المجموعة عضوية توسيع 6-

 .اليونان انضمام 1981 .يجانف 1 في-
 .والبرتغال اسبانيا انضمام 1986 .جانفي 1 في-
 .األوروبي االتحاد إلى االسم تحول السنة نفس وفي.والسويد وفنلندا النمسا انضمام 1995 .جانفي-

 1991 واإليك بدل اليورو اعتماد وتم 2000 .سنة األوروبية العملة لتوحيد مدريد مؤتمر في 1995 .ديسمبر في.( - )
 - دولة 25 االتحاد فأصبح أوروبية دول 10 انضمام 2004ماي1

 - .دولة 27 من مكون االتحاد فأصبح ورومانيا بلغاريا : دولتان انضمام 2007 جانفي 01
  :أنظر الجدول التالي2007حتى  1973عرف االتحاد األوروبي توسعا سريعا منذ : التوسع - ب

  ماالنضماتاريخ   األعضاءالدول   العدد
  25/03/1957  ، إيطاليا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغألمانيافرنسا،   06
  01/01/1973  بريطانيا، الدانمارك، ايرلندا الجنوبية  09
  01/01/1981  اليونان  10
  01/01/1986  لالبرتغا –اسبانيا   12
  01/01/1995  فنلندا -النمسا -السويد  15
  01/05/2004  ليتوانيا -ليتونيا -استونيا -سلوفاكيا ،سلوفينيا  .، التشيكقبرص -مالطة -المجر -بولونيا  25
  01/01/2007  بلغاريا -رومانيا   27

  :مظاهر القوة والضعف في االتحاد األوروبي- *
  :مظاهر القوة/ أ

. 2006مليار دوالر سنة 14267.4عالميا في الدخل الوطني الخام  1وفرة رؤوس األموال فقد احتل المرتبة  -1
  .اني دوله من مشكلة المديونية الخارجيةكما تع

وثاني . 2006عملة من حيث حجم التداول النقدي للعملة الصعبة منذ ديسمبر  لتعد اليورو أو: العملة الموحدة -2
 15دولة ثم في  12في ) 01/01/2002أصبح يتداول منذ ( العمالت في حجم المعامالت المالية البنكية بعد الدوالر

  .01/01/2008منذ ) دولة 
يعتبر االتحاد األوروبي من أكثر المناطق استقطابا لالستثمارات الداخلة وأولها بريطانيا، : قوة االستثمارات -3

  .فرنسا، هولندا،ألمانيا ،بلجيكا، بسبب االستقرار السياسي واألمني واتساع لسوق الداخلية وارتفاع القدرة الشرائية
عالميا وقد ساعدت مساحته  07قاريا بعد روسيا و 02تحاد األوروبي المرتبة الا يمثل: اتساع الرقعة الجغرافية -4

  .الواسعة على توفير المواد األولية واألراضي الصالحة للزراعة، والثروات المائية
من بناء موانئ ) دولة  22(ألف كلم وهو ما مكن دول االتحاد الساحلية  67الذي يبلغ : طول الشريط الساحلي -5

  .حيد االستغالل الثروة السمكيةشيط المبادالت التجارية ومرافئ كبرى لتن
من سكان العالم ويعني % 7.5ليمثل . 2007/ ن.م493عالميا ب  03يحتل االتحاد المرتبة : الوزن الديمغرافي -6

  .هذا اتساع السوق االستهالكية الداخلية ووفرة األيدي العاملة المحلية
وعدد . 2006سنة % 1.1: ونسبة األمية% 98.9نسبة التعلم في اإلتحاد بلغت : يثةالتحكم في التكنولوجيا الحد -7

  .في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا معظمها. 2006براءة سنة  2790 االختراعبراءات 
  : ضخامة الشركات المتعددة الجنسيات -8

، تالمحروقااالتصاالت  وهي متخصصة في. 2006ألف شركة متعددة الجنسيات سنة  15يملك االتحاد األوروبي 
  .السيارات وإنتاجاألدوية، األجهزة االلكترونية 
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افع تكتلها شكلت دول االتحاد مجتمعة قوة صناعية بارزة وهو أحد دو: الصناعي اإلنتاجالسيطرة على  -9
  ) 2006مليون سيارة سنة 18.67(عالميا 1في إنتاج السيارات، المرتبة . (االقتصادي

  ).مليون طن 197.9( عالميا  2المرتبة : في إنتاج الفوالذ( 
والبضائع فقد احتلت دول االتحاد طليعة البلدان التجارية للسلع : الهيمنة على األسواق التجارية الدولية -10

  ...أ واليابان والصين.م.والخدمات تصديرا واستيرادا متفوقة على الو
  و)أ .م.عالميا بعد الو 02أي ( مليون كم 4لبرية بلغ طول الطرق ا :تنوع وقوة وسائل النقل والمواصالت-11

) عالميا  03المرتبة ( وفي مجال النقل الجوي . كلم5ألف 164)عالميا  1المرتبة ( في خطوط السكك الحديدية 
أكبر أسطول تجاري  ويملك االتحاد األوروبي) مطار 554: ألمانيا( مطارات دولية  1560مطار منها  2700ب

  .ميناء 1200و) 2004سفينة سنة  13889( العالم لنقل البضائع في 
  :هي مصاعب ومشاكل تعاني منها دول االتحاد وهي متنوعة: مظاهر الضعف - *
مما أدى إلى تزايد تبعية دول االتحاد لبلدان العالم الثالث في مجال المحروقات : نقص الثروات الطبيعية -1

  ...والمواد المعدنية
  .ايات المصانع ووسائل النقل كالسيارات والسفنبسبب نف: التلوث البيئي -2
. مرة 1721ففرنسا أكبر مساحة من جزيرة مالطة ب التفاوت الشديد بين دول االتحاد مساحة وسكانا وتقدما  -3

  .مرة 171ب لوكسمبورغوألمانيا أكثر سكانا من 
لغة والمذاهب ) 24(ة في االتحاد فعدد اللغات الرسمي: عدم تجانس شعوب االتحاد األوروبي لغة ودينا وسياسة-4
  .... ).ملكي، جمهوري( متباينة  وأنظمة الحكم في دوله)03( لدينية ا

في اليابان، وتفاقمت البطالة % 4.4أ و.م.في الو% 5.1مقابل . 2005سنة % 8.7 بلغت نسبتها: تفشي البطالة -5
  .االستخدام المكثف للمكننة، والمنافسة الخارجيةبسبب 

أ واليابان وهو ما أدى إلى تكدس إنتاجها وتسجيل عجز في ميزانها .م.نافسة الخارجية من طرف الوشدة الم -6
  .2005سنة ) دوالر  مليار 134 -( التجاري 

 2/3) ²كم 1320( نسبة إلى نهر الراين ثاني أطول أنهار أوروبا : يقع في قلب أوروبا الوسطى: إقليم الراين- *
بال األلب السويسرية ويصب في بحر الشمال على الشريط الساحلي الهولندي ويجري مجراه في ألمانيا ينبع من ج

  .ستراسبورغ الفرنسية، روتردام في هولندا: أهم مدن الراين . دول أوروبية) 06( أراضيفي 
  : وتتمثل أهميته في .هو أهم األقاليم االقتصادية في أوروبا :عوامل القوة االقتصادية لنهر الراين - *
من سكان أوروبا % 13أي . 2006مليون نسمة سنة  100يبلغ عدد سكان منطقة الراين : زنه الديمغرافيو -1

  .وهو ما يكشف عن قوة سوقها االستهالكية
  .²ألف كم 350بلغت : مساحته الشاسعة -2
وهذا ما  .13باإلضافة إلى مياه روافده أل ³مليار م 60فهو خزان مائي بلغ منسوبه : وفرة موارده المائية -3

  .الزراعي على ضفافه وبناء السدود وتوليد الطاقة الكهربائية اإلنتاجساهم في إنعاش 
طوله تعتبره سفن نقل المسافرين خاصة السياح، ومراكب نقل السلع  2/3ف : صالحيته للمالحة النهرية -4

  .والبضائع، وأقيمت على ضفافه عدة موانئ
  .2006مليون طن سنة  300ع المنقولة عبره بلغت كمية البضائ: حيويته التجارية -5
  .أراضيهاوهو ما أنعش التبادل التجاري بين الدول الست التي يمر عبر : حرية المالحة فيه -6
بون، كولونيا، ( مدينة المانية كبيرة  14أقيمت على ضفافه عدة مدن صناعية منها : نشاطه العمراني -7

  .2006مليون نسمة سنة  10.2مع مدن في أوروبا ب وجاءت منطقة الراين كأكبر تج) دوسلدورف
  :الواجهة األطلسية لإلتحاد األوروبي - *

دولة ) 12(تمتد الواجهة األطلسية األوروبية من جزر الكناري اإلسبانية إلى شمال غرب النرويج وهي تتألف من 
تنتمي ) لنرويج، بريطانيا، ايرلندا، ايسلندا، السويد، االدانمركالبرتغال، اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، ( 

في  ²كم 2378.765منها  ²كم 2.867.404، مساحتها وأيسلنداالنرويج  باستثناءجميعها إلى اإلتحاد األوروبي 
  .ألف كم في دول االتحاد األوروبي 38ألف كم منها  65االتحاد األوروبي، وتجاوز طولها 

  :في شمال أوروبا وغربها أهمية الواجهة األطلسية األوروبية - *
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مليون  4.90: فبلغ إنتاج البترول.في المحيط األطلسي )البترول المستخرج من بحر الشمال: (غنية بالمحروقات -
  ).2005( ³مليون م 292.1: ومن الغاز الطبيعي) 2005(برميل يوميا 

) أمريكا الشمالية( وهمزة وصل بين دول أوروبا القارية وجزرها كبريطانيا وايسلندا نقطة اتصال رئيسية، بين  -
و فولكستون البريطانية على بين كالي الفرنسية . 1994ماي  06المانش  بحرتدشين نفق .وقد ازدادت أهميته بعد 

  .كم في أعماق بحر المانش37كم منها  49.7: مسافة
ألمانيا، أنفر البلجيكي  ميناء أهمها ميناء روتردام في هولندا، هامبورغ في41تملك : منطقة تجارية رئيسية-

  .مليار طن من السلع 1،لوهافر الفرنسي وهي تساهم ب 
  .73وص -72 -71 -70 -66ارسم الخرائط ص  :تقويم
  .األوروبيةفهي فضاء حيوي بالنسبة للقارة  األوروبيةمجمع المدن تعتبر منطقة الراين في قلب : تقويم

  .فسر عناصر القوة والضعف للمنطقة: التعليمة
    :مقدمة

عمل النهر على تقريب أواصر التكتل واإلدماج بين شعوب     حيث كثافة السكان في العالم وقدتعتبر منطقة الراين أكبر منطقة من 
  .المنطقة

  :تفسير مظاهر القوة
  .19هي المنطقة األولى التي عرفت الثورة الصناعية في منتصف القرن  -
  .ال التسيير واالستثمار والتصنيعالخبرة التي تتمتع بها المنطقة في مج -
  .إلى مناطق أخرى من أوروبا) الحديد والصلب والنسيج(ترحيل وتحويل الصناعة القديمة -
  .تغيير النشاط الصناعي واالتجاه نحو التكنولوجيا الدقيقة عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات -
  .ية ألوروباالعاصمة المال)  تفرانكفورمدينة ( وفرة رؤوس األموال  -
  .تشجيع البحوث العلمية وتشجيع اإلنتاج الصناعي -
  :تفسير مظاهر الضعف -*
  ).الطاقة والمعادن( فقر المنطقة في الموارد الطبيعية  -
  .أ والصين وكوريا.م.المنافسة الخارجية من طرف اليابان والو -
  .بالتصنيع على حساب الزراعة األوروبية االهتمام -
  .التلوث الذي يهدد المنطقة -.نولوجي بين الجنوب والشمالالتفاوت التك -
  .ة وما ترتب عنها من أعباء إضافية في مجال الصحة والخدماتاتجاه المنطقة نحو الشيخوخ: شبح الشيخوخة -

  :الخاتمة
لة في إقليم اقتصادي متكامل وهي قلب أوروبا النابض، لما تتمتع به من قوة اقتصادية متمث إن منطقة الراين هي

  .حيوية التصنيع وتوفر رؤوس األموال والخبرة البشرية المؤهلة والسوق االستهالكية الواسعة
  سا 4: المدة.         آسياالسكان والتنمية في شرق وجنوب شرق  : 3الوضعية التعلمية 

  االقتصادين ودول التنين الرباعي من التخلف خروج الصي :اإلشكالية
  95-94-90-88-86 -85- 84- 83- 80-78-77-76لسندات ص ا -  :السندات والتعليمات

 -101-94-92-91-90 - 81- 78 - 76الخرائط ص  -
  .حدد منطقة جنوب شرق آسيا ثم حدد أقطابها االقتصادية الكبرى جغرافيا -76استنادا إلى الخريطة ص  -1
 االقتصادية للمنطقة وضح مقومات القوة -3 .آسيابين العالقة بين الجانب الديمغرافي والتنمية في جنوب شرق  -2
استنتج مكانة المننطقة في االقتصاد  -5 .استخلص أهم المشاكل السكانية والبيئية فيها -4 بين مظاهر القوة االقتصادية في المنطقة -3

 .العالمي
دولة متناثرة في المحيطين الهادي  11هي منطقة جيوسياسية تضم : جنوب شرق آسيا تحديد منطقة -1

دول اتحاد : سمي 1967أوت  8وقد شكلت تجمعا في .وأصغرها سنغافورة مساحة انيسيوالهندي ، أكبرها اندو
. المحيط الهندي ادول يحدها غربا الهند وشرقا المحيط الهادي وشماال الصين وجنوب 10يضم . Asean.جنوب شرق آسيا

 . ²كم  4.494.844: مساحتها
  :لألقطاب االقتصادية الكبرى في المنطقةبطاقة فنية  -2
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 :باناليا -3
  آسيافي شرق : الموقع
  كم مربع 377.837: المساحة

   مليون ن 127.46: عدد السكان
  كم مربع/ن  337: الكثافة السكانية
  % 0.1: الزيادة السكانية

  % 4.7: نسبة البطالة

  :كوريا الجنوبية 
  آسيافي شرق : الموقع
  كم مربع 99274: المساحة

مليون  48.846.823: عدد السكان
  )2006( نسمة 

  ²كم / ن 492: الكثافة السكانية
  

  :الصين الشعبية 
  آسيافي شرق : الموقع
  كم مربع 9.571.300: المساحة

مليون  313مايار و  1: عدد السكان
  )2006(  نسمة 973713

  ²كم /ن  135: الكثافة السكانية

 هونغ كونغ -4
  آسيافي شرق : الموقع
   ²كم  1102: المساحة

  مليون نسمة 6.9 : عدد السكان
  ²كم/ن  6261: الكثافة السكانية

  :  تايوان
  آسيافي شرق : الموقع -

  مربع كم 36175:  المساحة
  2006نسمة  23.036.087: عدد السكان

  ²كم /ن  336 :الكثافة السكانية
  % 0.1: الزيادة السكانية

  :سنغافورة 
  آسيافي شرق : الموقع -

  كم مربع 685: المساحة
  2006نسمة  4.608.595: عدد السكان

  ²كم /ن  6767:  الكثافة السكانية

  :القوة االقتصادية للمنطقةمقومات  - *
كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان : األربعة اآلسيويةم ثم النمور  20الصناعية في ستينات القرن  آسيادول  أولكانت اليابان  -

  :وتتمثل المقومات في .الندا،الفلبين، اندونيسياماليزيا،تاي: ثم الصين ونمور آسيا الصغرى. 1980-1970في .و سنغافورة
ميناء .( خاصة النقل البحري الذي تسيطر عليه اليابان ونمور اسيا والنية التحتية كالموانئ: قوة شبكة النقل والمواصالت -1

  عالميا،  3شنغهاي المرتبة .عالميا 2سنغافورة م .2005عالميا سنة  1هونغ كونغ المرتبة 
(  كالصين اندونيسيا وماليزيا، خاصة المحروقات آسياالطاقوية والمعدنية في بلدان شرق وجنوب شرق  األوليةوفرة الموارد  -5

  .عالميا 1والفحم الحجري الصين المرتبة ) البترول والغاز الطبيعي
صة طوكيو وهونغ وكذلك قوة أسواقها المالية كبوروهو ما ساهم في نجاح معركة التنمية االقتصادية، : األموالوفرة رؤوس  -6

 .العالمية األولى 4والبنوك اليابانية التي تحتل المراتب ال.كونغ وسنغافورة
.( ألمانياعالميا بعد  4والصين الشعبية الـأ .م.خاصة لدى اليابان القوة الثانية عالميا بعد الو: الصناعي اإلنتاجضخامة  -7

 .2006سنة .عالميا 7ان المرتبة نيس.عالميا 5عالميا هوندا المرتبة  2شركة تويوتا المرتبة 
الدول المتقدمة  أهم إحدىالتحكم في تكنولوجيا الصناعة الدقيقة واالقتصاد الرقمي فاليابان ، تايوان والصين وكوريا الجنوبية  -8

كوريا  .عالميا 3براءة اختراع المرتبة 1553: تايوان) عالميا 2المرتبة ( اختراع  2406: اليابان( في عدد براءات االختراع 
  .عالميا 6المرتبة  ةالجنوبي

خاصة .وفرة القوة العاملة المؤهلة نتيجة كثرة عدد السكان، في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا التي تمثل ثلث سكان العالم -9
 .العاملة في القطاع الصناعي والمتميزة بانخفاض أجورها

 .ة جنوب شرق آسيا إلى جنة المستثمريناألجنبي الخاص والحكومي، فقد تحولت منطقمالءمة مناخ االستثمار  -10
 . األمريكية.م.التركيز على التبادل البيني داخل البيت اآلسيوي وهو ما خفف من حدة المنافسة الخارجية مع اليابان والو -11
  :مظاهر القوة االقتصادية في المنطقة - *
  .باستثناء الفلبين وتايالندا:تحقيق فائض في الميزان التجاري -1

 3واليابان  2الصين المرتبة .(خاصة البترول الخام لتلبية حاجة مصانعها ووسائل نقلها األوليةهالك الموارد تنامي است -2
 .2006عالميا في استهالك البترول سنة 

في اليابان و %  2006.91.9فقد بلغت سنة  تزايد نسب المواد المصنعة المصدرة من إجمالي تجارتها الخارجية، -3
 .يا الجنوبيةفي تايوان وكور% 90.7

 .واختفاء ظاهرة البيوت القصديرية في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة: تطور نسبة التمدن -4
 .2006سنة % 8.3التي لم تتجاوز في جنوب شرق آسيا : تقلص نسب األمية -5
 .اتساع شبكة النقل والمواصالت خاصة البحرية -6

  :في جنوب شرق آسياالعالقة بين الجانب الديمغرافي والتنمية  - *
مليون  320دد قوتها العاملة وع .نسمة مليون 585بعالميا سكانا بعد الصين والهند  3تحتل منطقة جنوب شرق آسيا المرتبة  -

، وقد نجحت دول جنوب شرق آسيا في تخفيض نسب الزيادة أجورهاوتتميز بتقديسها للعمل وانخفاض . 2006سنة  نسمة
في تخفيض نسب الزيادة الديمغرافيةمسجلة معدل  آسياوقد نجحت دول جنوب شرق . 2006سنة %  1.49الديمغرافية  مسجلة 

وقد التحقت دول % 5.6وتقابلها نسب مرتفعة في النمو االقتصادي %.0.08: واليابان%  0.34في الصين .2006سنة % 1.49
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دولة أربع فقط التحقت بعالم الشمال  11مجموع  شرق آسيا بصفوف عالم الشمال باستثناء كوريا الشمالية وجنوب شرق آسيا من
  .ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وتايالندا: وهي

  :المشاكل السكانية والبيئية فيها - *
بعد ) كم /ن  6031( كثافة سكانية في العالم أعلىفقد سجلت بها  .لصغر مساحة المدينة وكثرة عدد سكانهااالكتظاظ الشديد  -

  .ةهونغ كونغ وسنغافور
 18بمعدل حالة انتحار كل .2006حالة انتحار سنة  32155( عموما وطوكيو خصوصا  ناليابافي تفشي ظاهرة االنتحار  -

  .بسبب البطالة والفشل الدراسي والتفكك األسري).دقيقة
  .مليون سيارة 2ازدحام الشوارع الذي تسببه  -
  .لنقلألف مصنع ووسائل ا 80التلوث البيئي الذي تسببه نفايات  -
  .غالء المعيشة فتعتبر مدينة طوكيو واوزاكا األكثر غالء في العالم -
  .1923 منطقة غير مستقرة تشهد نشاطا زلزاليا يوميا كان أعنفها في سبتمبر -
  :م 21عمالق القرن الـ : الصين  - *
العوامل  إلىا يعود وه% 10و  7حققت الصين تنمية مستقرة ودائمة وبلغت نسبة النمو االقتصادي بها ما بين  -

عصرنة  -.تزايد عدد سكان المدن -.كثرة الطلب الداخلي نتيجة عدد السكان الهائل -االستقرار السياسي -: التالية
تعتبر المحطة األولى لرؤوس األموال  -.الشيوعيةسياسة االنفتاح التي تبنتها الدولة  -.التجارة وتحرير االقتصاد

  ). 2003 مليار دوالر سنة 35( األجنبية
  .101-92- 81- 78- 76ص : أرسم الخرائط التالية: تقويم - *

  وضعية إدمـــاج: 3الوضعية التعلمية 
  م 20حققت اليابان المعجزة االقتصادية في ستينات القرن الـ  -: الموضوع األول

 ساعدت اليابان على تحقيق معجزتها االقتصادية وضح العوامل التي  -1: التعليمة -12
  : 1السند       :إليك السندات التالية  : يالموضوع الثان -13

مجراه  ⅔.  كم 1320يقع إقليم الراين في قلب أوروبا الوسطى نسبة إلى نهر الراين ثاني أطول انهار أوروبا بعد الدانوب بـ { 
الساحلي  يصب في بحر الشمال على الشريط. ³مليار م 60منسوب مياهه . ²الف كم 252كم مساحة حوضه  865في ألمانيا بـ 

دول أوروبية، ويقع معظمه في أراضي المانيا وفرنسا،وهو نهر صالح للمالحة يعبره سنويا  06الهولندي ويجري في أراضي 
  عيرزم لحسن. 79ص: لمعالي في الجغرافيا} واقعة عليه أهبرها روتردام وأهم الموانئ ال) 2006(مليون طن من السلع سنة 300

  :2السند
دولة أوروبية تنتمي  12لسية األوروبية من جزر الكناري اإلسبانية إلى شمال غرب النرويج وهي تتألف من تمتد الواجهة األط{ 

 65تجاوز طولها ) من مساحة أوروبا% 28( ²كم 2.867.404: ، مساحتهااجميعا إلى اإلتحاد األوروبي ما عدا النرويج وايرلند
  .82عيرزم لحسن ص: المعالي في الجغرافيا}  ألف كم في دول االتحاد األوروبي 38ألف كم منها 

  :اعتمادا على السندات السابقة وعلى مكتساباتك القبلية: التعليمة
  .اشرح المفاهيم األساسية التالية -1
  .المنظمة العالمية للتجارة–. قوة اقتصادية عالمية–. نمو اقتصادي -
  .طقة نهر الراين بين األهمية االقتصادية لمن -2
  .سية األوروبيةألطلهمية الواجهة ااستعرض أ -3

  : لمفاهيم األساسية التاليةشرح ا
يمكن قياسه ) . سنة أو سنوات ( العامة لبلد معين خالل فترة زمنية مدة  الثراءمؤشر كمي يقيس عملية  :اقتصادينمو  - )أ

من شروط  ي السريع والمنتظم شرطاويعد النمو االقتصاد. من خالل تطور قيمة الناتج الداخلي الخام أو نسبة نموه السنوي 
  .تحقيق التنمية لكنه ليس الشرط الوحيد 

  :اقتصادية عالمية قوة -)ب
ونجاعة هياكل التنظيم ومظاهر القوة  رة الرصيد الطبيعي والبشري وجودةهي كل بلد يمتلك جل مقومات القوة كاالتساع ووف

  .االقتصادية والنفوذ المالي والنقدي
) ألغات( خلفت االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة. 1995منظمة دولية أنشئت في جانفي : مية للتجارةالمنظمة العال -)ج

  .التي نظمت التجارة العالمية هدفها خفض الرسوم الجمركية على المبادالت التجارية والسلع
  :تصادية لمنطقة الرايناألهمية االق-/2

  ).2006(مليون نسمة 100ا بلغ عدد سكانه: وزنها الديمغرافي -
 .²ألف كم350 والبالغة : مساحتها الشاسعة -
 .13إضافة إلى مياه روافده ال ³مليار م60فهي خزان مائي بلغ منسوبه : وفرة مواردها المائية -
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 .طوله تعبره سفن نقل المسافرين ومراكب نقل السلع والبضائع المختلفة. 2/3صالحيته للمالحة النهرية في -
  )2006(من السلع عبرت  نهر الراين سنة) مليون طن 300(فهي منطقة حيوية تجاريا : التجارية حيويتها -
  .أراضيهاوهو ما أنعش التبادل التجاري بين الدول الست التي يمر في : حرية المالحة فيه -
  .كانللس مدينة ألمانية كبيرة ألنه كان عامل جذب واستقطاب 14 أقيمت على ضفافه: نشاطه العمراني -
  :تتمثل أهميتها في : األطلسية األوروبية أهمية الواجهة- *
  في المحيط األطلسي فتضاعف اإلنتاج واالحتياطي معا) من قاع بحر الشمال ةأي المستخرج(غنية بالمحروقات  -1
) أ وكندا.م.الو(لية نقطة اتصال رئيسية بين دول أوروبا القارية وجزرها كبريطانيا وايسلندا، وهمزة وصل مع أمريكا الشما -2

  ).06/05/1994(وقد ازدادت أهميته بعد تدشين نفق بحر المانش 
  .ميناء أهمها ميناء روتردام في هولندا، هامبورغ األلماني، أنفير البلجيكي، لوهافر الفرنسي 41منطقة تجارية رئيسية تملك  -3
  

  ساعة 16 -االقتصاد والتنمية في دول الجنوب : الوحدة التعلمية الثالثة
  :ليةوتتضمن الوضعيات التعلمية التا

 سا 4 –االقتصاد الجزائري في العالم  -1
 -خاص باألدبيين -الجزائر في حوض البحر االبيض المتوسط -2
 سا  4-.خاص باألدبيين -السكان والتنمية في الهند -3
  سا  04 -التنمية في البرازيل -4
 سا 2 – إدمــــاجوضعية  -5

  
  سا 04 –الجزائري في العالم  االقتصاد: 01الوضعية التعلمية 

  :اإلشكالية
  .يحتل االقتصاد الجزائري مكانة هامة في االقتصاد المغاربي واإلفريقي والعالمي بين مظاهر ذلك -

  ص ...... و الوثائق ...... اعتمادا على السندات : السندات والتعليمات 
 .الزراعيالصناعي و اإلنتاج. األبعاد.الكثافة. دد السكانع.المساحة: بطاقة تقنية للجزائر تضم المؤشرات التالية أنجز-01

 .ابرز مساهمة الجزائر في المبادالت التجارية مغاربيا وافريقيا وأوروبيا وعالميا -01
  .بين مكانة الجزائر في االقتصاد العالمي -02

 :بطاقة تقنية للجزائر بمجموعة مؤشرات -1
مليون  102256:الدخل الوطني الخام -)2008(  34.8: عدد السكان - كم مربع2381741: المساحة

  .الواحد ²كم/ن 14.63: الكثافة العامة –). 2005( دوالر 3112: الدخل الفردي -.2005دوالر سنة 
  : مساهمة الجزائر في المبادالت التجارية في منطقة البحر المتوسط وأوروبا -2
يمة الواردات وفي حوض المتوسط في ق 37عالميا في حجم الصادرات والرتبة  26  ةالجزائر الرتباحتلت  -

  .2005مليار دوالر سنة 25.64في تحقيق الفائض التجاري ب  01الرتبة 
وهي أول مصدر للغاز الطبيعي في المنطقة وتحقيق الجزائر فائضا ملحوظا بشكل مستمر في ميزانها التجاري  

للمواد المصنعة ونسبة % 1 من مجموع المواد المصدرة مقابل% 98.9بسبب صادراتها النفطية التي شكلت 
  %.50للمنتجات الزراعية، ومبادالتها مع االتحاد األوروبي يتجاروز% 0.2

    :مكانة الجزائر في االقتصاد العالمي -3
................................................................................................................

................................................................................................................
.............................................................................................................  

  :مفاهيم أساسية
الجزائر، المغرب، (دول  05و تجمع إقليمي لدول شمال غرب إفريقيا يضم ه): uma   (إتحاد المغرب العربي

معاهدة بتوقيع الدول الخمس على . 1989فيفري 17تأسس في مراكش المغربية في )تونس، ليبيا، تونس، موريتانيا 
تحقيق تقدم دور الرفاهية  فهأهدا.اإلخاء واإلتحاد المغاربي التي تضمنت األسس والمبادئ والقواعد لبناء المغرب العربي الكبير

  . نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين -.مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها
  . العمل على تحقيق حرية تنقل األشخاص والخدمات والسلع ورؤوس األموال فيما بينها –
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  .ضاءتحقيق الشخصية الصناعية والزراعية والتجارية واالجتماعية للدول األع-
  .......................................................................: تقويــم - *

  سا 04 -األدبيةخاص بالشعب  -المتوسط األبيضالجزائر في حوض البحر : 02الوضعية التعلمية 
  :اإلشكالية

  .سطللجزائر مع منطقة البحر المتومكانة الجزائر في حوض البحر األبيض المتوسط والخصائص المشتركة 
  ص ...... و الوثائق ...... اعتمادا على السندات : السندات والتعليمات

 .وضح الخصائص المشتركة للجزائر ومنطقة البحر األبيض المتوسط -1
 .ابرز عالقة الجزائر بالضفة الشمالية للبحر األبيض المتوسط -2
  .بين اآلفاق المستقبلية لهذه العالقة -3
  : لطبيعية والبشريةخصائص منطقة البحر األبيض المتوسط ا -4
يقع البحر المتوسط في قلب العالم القديم وهو يتوسط قارات : الموقع الجغرافي -1: الخصائص الطبيعية -أ 
. ويتصل بعدة مسطحات مائية كالبحر األسود عبر مضيق الدردنيل وبحر مرمرة عبر مضيق جبل طارق) أوروبا وإفريقيا وآسيا(
  شماال  45.4 -19شرقا وبين دائرتي عرض  36ºغربا 557ºيقع بين خطي طول  -

  .ألف كم46:طول الشريط الساحلي–. كم 1600شمال جنوب . كم 3540: شرق غرب: أمتداده-  
: وتطل على البحر المتوسط) ²كم 25708(جزيرة أكبرها صقلية 9841ويضم  ²مليون كم 2.510): الوزن الجغرافي( المساحة- 

ع وتنتمي أرب)  ²كم 2(إمارة موناكو : وأصغرها) ²كم 2381741( أكبرها الجزائر . ²كلم8.100.329: دولة مساحتها مجتمعة 22
  .جنوب شرق أوروبا -جنوب أوروبا   –غرب آسيا –. شمال إفريقيا -:مناطق إقليمية إلى حوض المتوسط

  :الحوض المتوسطي: التضاريس -   
بركان اتنا في اليونان، فيزوف في إيطاليا، وزلزال األصنام (ي يمتاز بحداثة تكوينه لذا يظهر فيه نشاط بركاني وزلزال   

وبتعرج سواحله وهو ما شكل خلجان كخليج )  17/08/1999(إسطمبول في تركيا ) 21/05/2003(وبومرداس) 10/10/1980(
نهرا، ) 69( وسطويصب في البحر المت. الجزائر وسرت بليبيا وقابس في تونس، خلجان البندقية وجنوة، وخليج ليون الفرنسي

) كم928(الفرنسي، واإليبرو ) كم 802( في إيطاليا، والرون) كم405(والتيبر ) كم652(بمصر، البو) كم6650(أهمها النيل 
  .بالجزائر) كم700(بتونس، والشلف ) كم225( اإلسباني، ومجردة

ء معتدل وممطر وتختلف درجات حرارته يسود منطقة البحر المتوسط مناخ شبه مداري يمتاز بصيف حار وجاف وشتا: المناخ-* 
  :وكمية المطر بين ضفتيه الشمالية والجنوبية، لعدة عوامل طبيعية

م 16º:كالتضاريس والموقع الفلكي والضغط المرتفع األزوري وتيار الكناري البارد والرياح العكسية الغربية، متوسط حرارته  
  . سنويا/ ملم800وكمية التساقط 

  :يةالخصائص البشر- *  
ينتمي سكان منطقة البحر األبيض المتوسط إلى الساللة القوقازية البيضاء المنتشرة غرب آسيا، أوروبا وشمال إفريقيا  -  

فللشعوب المتوسطية تاريخا مشتركا رغم عدم التجانس العرقي والديني واللغوي والبشري والذي يعد مصدر ثراء ثقافي 
  . وحضاري

مليون  191(وأهم لغاتها اللغة العربية ) اإلسالم، المسيحية، اليهودية(األديان السماوية الثالث  وتجمع المنطقة المتوسطية -  
مليون نسمة وبلغ عدد  162ب ) فرنسية، اسبانية، إيطالية( من سكان المنطقة المتوسطية، ثم الالتينية % 42) 2007نسمة 
المدن المتوسطية كالجزائر، نابواي، مدريد، ميالنو، أنقرة وتمتاز )  ن/م80.3:مصر. (2007مليون نسمة سنة  458: سكانها

  بضيق أزقتها، وقدرت الكثافة السكانية في المنطقة المتوسطية
  .فقط في شمالها% 18في الضفة الجنوبية و% 36: وشكل نسبة الشباب. 2007سنة ²كم 56.5ب 

جزائر في الضفة الجنوبية لحوض البحر تقع ال: المتوسط ة للبحرالضفة الشماليدول والعالقة بين الجزائر  - * 2
سكانا وتعتمد عالقة الجزائر المتوسطية على صيغة الشراكة 06مساحة و 1المتوسط، وهي تحتل المرتبة 

  .األوروبية في الضفة الشمالية، وتكتل االتحاد المغاربي في ضفتها الجنوبية
لية والجنوبية تطورا نوعيا إثر تأسيس الشما( شهدت العالقة بين ضفتي المتوسط : الشراكة األوروبية -1

. 1995نوفمبر  27/28الشراكة األورو متوسطية في مؤتمر وزراء الخارجية الذي عقد ببرشلونة باسبانيا يومي 
دول االتحاد األوروبي ( دولة  27بهدف توطيد السالم واالستقرار وتعزيز التنمية في المنطقة والذي شاركت فيه 

  : قد جاء في اإلعالن برشلونة أن الشراكة المعنية هيو) دولة متوسطية 12+ 
  .شراكة أمنية وسياسية بجعل البحر المتوسط بحيرة سالم واستقرار وديمقراطية -
  .2010شراكة اقتصادية ومالية بجعل البحر المتوسط منطقة للتجارة الحرة سنة  -  
  .بين شعوب المنطقة وتطوير المجتمع المدني الحرشراكة ثقافية واجتماعية وإنسانية بتحسين التفاهم المتبادل  -  
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ومن بينها الجزائر ) إتفاقية الشراكة( وكانت جميع دول الضفة الجنوبية قد وقعت مع االتحاد األوروبي على  -  
  .بمدينة فالنسيا اإلسبانية. 22/04/2002في 
  :جزائرية عدة مجاالت -وتناولت مواد اتفاقية الشراكة األورو -    

  .حوار السياسي حول المواضيع  ذات االهتمام المشتركال -  
  .تسويق الخدمات–. تطوير المبادالت وإنشاء منطقة للتبادل الحر -  
التعاون االقتصادي في مجاالت الشراكة الجهوية، العلوم التقنية، التكنولوجيا، البيئة، الخدمات المالية، الفالحة  -  

المتعلقة بظروف العمل، الضمان االجتماعي ترقية : ة االجتماعية والثقافيةالشراك–. اإلعالم، الطاقة والمناجم
  ..الحوار الثقافي، الصحافة، الترجمة، المعارض الفنية، والتعاون في مجال التربية والتكوين

  .الشراكة المالية لتجديد االقتصاد ترقية االستثمارات، تسوية المنشآت -  
ون الداخلية بتقوية دولة القانون، التنقل الحر لألشخاص، الشراكة في الميدان الشراكة في مجال العدالة والشؤ -  

  .القانوني والقضائي، مكافحة اإلرهاب
   : ......................................................................................تقويــم - *

  -*خاص بالشعب األدبية -*سا 03  -       السكان والتنمية في الهند: 3الوضعية التعلمية 
  الهند بلد غني وشعب فقير: اإلشكالية

  .127 -126 -125 -124 -123 -122ص: الوثائق - 120السندات ص :السندات والتعليمات
  .125 -124 -122ص: الخرائط
 .بطاقة تقنية للهند بمجموعة مؤشرات أنجز  -1
 .بين مالمح الوسط الطبيعي والبشري -2
 مية في الهندقيم سياسة التن -3
  استخلص المفارقات في الهند -4

  )عالميا7المرتبة (  ²كم3.287.590: المساحة :مالمح الوسط الطبيعي والبشري للهند -1
 :والبشرية الطبيعية الخصائص -  1

 .إفريقيا بقارة اتصالها سهل مما الهادي المحيط بها ويحيط والغرب الشرق بين وسط مركز في الهند تقع -*
 .الخشبية بالثروة غنية لها المجاورة والمناطق هاما مناخيا حاجزا الهماليا الجب تشكل -*
 في سهولها وتمتد الدكن، وهضبة والوسط الهمااليا جبال الشمال في الطبيعي، الهند وسط التضرس طابع يغلب -*

 وكثرة السواحل اتساع -* .لكهرباءوا والنقل والزراعة الري في منها استفيد هيدروغرافيةهامة شبكة توجد حيث والغرب، الشرق
 .العالمية المساحة على واإلشراف مثالية موانئ إقامة على ساعد الخلجان

 .صيفا وفيضانات معتدال لمناخ جعلتا وغربا شرقا هامة مائية مسطحات وجود -*
 أكبر من ) اعةللزر صالحة المساحة من % 51 جعل والجنوبية الشرقية المنطقة في خاصة السهلي الطابع سيادة-*

 .مساحة الزراعية الدول
 :البشرية الخصائص -(ب

 القطاعات لكل النشطة العاملة اليد وفر مما .مليون نسمة 112مليار و 1 - 2006 سنة الهند سكان عدد بلغ -* - .
 .العاملة اليد مجموع من % 62 لوحدها الزراعة تستقطب حيث االقتصادية

 ذلك وأثر الطائفية للصراعات عرضة يجعلها مما (واألجناس والقوميات اللغات دتعد ) معقدة سكانية بنية للهند -*
 .الهند في واألمني السياسي االستقرار على
 السكانية الكثافة في التفاوت) وتاريخية واقتصادية طبيعية عوامل فيه تحكمت السكان، كثيرة الدول من الهند تعد -*
 كم /ن 400 :الغانج سهل (ثار وصحراء الدكن وهضبة لغانجا سهل بين ² - كم /ن 200 :الدكن هضبة ²

 .الزراعي التطور فاق الذي السريع السكاني التزايد أن إال زراعي، مجتمع الهندي المجتمع -*
 دولة 20 بين من ) فقيرا الهندي الشعب ويعتبر % 28 التمدن نسبة فبلغت المدن نحو الريفي النزوح ظاهرة تعاظم-*

 .(العالم في فقرا األكثر
  ).عالميا 2المرتبة ( مليون نسمة  129مليار و 1. 2007بلغ عدد سكان الهند سنة  :المميزات البشرية  -
) 1652( لهجاتها المحلية  طائفة عرقية ودينية ولغوية وعدد 1600بعدم التجانس يضم يمتاز سكان الهند  -

  .2004سنة ) وع السكانمن مجم% 12.83(ويشكل المسلمون ثاني طائفة دينية في الهند 
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 - دلهي–بومباي .( 2007مدينة في  32رغم أن عدد المدن الملونية بلغ % 29تشكل نسبة التمدن في الهند  -
  ).احمد آباد –مدراس –كلكتا  - بنغالور

  .2007سنة%.22:دوالر نسبة المواليد3400 :الدخل الفردي) عالميا 15المرتبة ( ²كم/ن333.1:الكثافة العامة -
  : ة التنمية الزراعية في الهندسياس-

  :تبنت الهند تجربة زراعية معتمدة على كل إمكاناتها الطبيعية والبشرية والمادية وقد مرت بمرحلتين هما
  ):1965 -1951( لمرحلة التقليدية ا-1

 06فردية، وتم توزيع م الملكية الزراعية الوالذي حاول إلغاء اإلقطاعية بتحديد حج1951دار قانون اإلصالح الزراعي عرفت إص
مليون فالح هندي واستخدمت الوسائل التقليدية كاألسمدة الطبيعية والمحراث الخشبي والمواشي واالعتماد 20مليون هكتار على 

  .على اليد العاملة البسيطة
  بعد موسم المجاعة والجفاف 1968شهدت تطبيق الثورة الخضراء سنة : 1966المرحلة الثانية منذ  -2
  :وكانت أبرز أهداف الثورة الخضراء في الهند) 66 -65( 
  .االستعمال المكثف للمكننة وبتوفير العتاد ألفالحي كالجرارات والمحاريث اآللية -
تنشيط  -.بناء السدود لري األراضي الزراعية وتخفيف مخاطر الفيضانات في الشرق والشمال الشرقي،والقضاء على الجفاف -

 -.الح العمودي لزيادة مردودية المحاصيل الزراعية باستعمال المياه واألسمدة الفوسفاتية واألزوتيةاالستص–. الحياة في الريف
  .االستصالح األفقي ألراضي البور لمضاعفة المساحة المزروعة

  .توظيف التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتحسين نوعية البذور وطرق التهجين -
  :تكنولوجيا اإلعالم في الهند - *
أ في حجم صادراتها من تكنولوجيا .م.بعد الو 2أصبحت تكنولوجيا اإلعالم واجهة االقتصاد الهندي فقد احتلت المرتبة  -

ولديها ) تخصص إعالم آلي( مهندس سنويا  25000ويتخرج من جامعاتها . 2006مليار دوالر سنة  6.2بلغت المعلومات التي 
  .مليون نسمة من مستخدمي االنترنت 60
وترتبط تكنولوجيا اإلعالم باإلتصال عبر الوسائط المادية كشبكة األنترنت، .دراسة المهارة الفنية: يعني) مصطلح يوناني(لوجيا تكنو

  .الهاتف، القنوات الفضائية
مدينة ( أكبر شراكة هندية في مجال خدمات تقنية المعلومات كما تعتبر مدينة بنغالور ) ولوجيزوبيروتكن(وتعد شركة  -14

مؤسسة هندية  75عاصمة تقنية المعلومات وتكنولوجيا اإلعالم في الهند حيث توجد بها أكثر من ) واإللكترونيات العلوم
  ...باإلضافة إلى بومباي وكلكوتا ومدراس) الصادرات الهندية¼لإلعالم التي تضمن 

  .125 -124ارسم الخرائط ص : تقويم
  سا03 –التنمية في البرازيل  : 04الوضعية التعلمية

  : اإلشكالية
  .موارد اقتصادية ضخمة ومشاكل بيئية شديدة

  .131-130. الخرائط.138-136 -135 -134- 133 -132 -129نصوص الكتاب المدرسي ص: السندات
  :التعليمات

  بطاقة تقنية للبرازيل أنجز -1-*
  .االقتصاد البرازيلي استخلص عناصر القوة والضعف في -2

 يلابرز وسائل التنمية في البراز -3
  .استخلص مشاكل التنمية فالبيئة في البرازيل -4

  : بطاقة فنية عن البرازيل
  ) عالميا05المرتبة )(2007(مليون نسمة  190: عدد السكان - )     عالميا 05 ²كم 8.514.876: المساحة-
  ²كم/ ن22: الكثافة العامة -:                        نسبة نمو السكان -
  ).2004($ 3376: الدخل الفردي –.               % 83: نسبة سكان المدن -
  %11.5: نسبة البطالة –).        2006% (6.19: نسبة الوفيات -
 : الطبيعية والبشرية( المميزات العامة  -1

 .المساحة حيث من عالميا 5 المرتبة البرازيل تحتل إذ واألبعاد المساحة اتساع -*
 ة ثرو للبالد وفر وهذا الزراعية المساحة سعة على أثر مما العامة ةالمساح من % 60 نحو الغابات تغطي -*

 الزراعية المحاصيل تنوع في ساهما ( جاف مداري -رطب مداري – استوائي ) المناخ وتنوع التربة خصوبة -* .هامة اقتصادية
 .واالستوائية المداري خاصة

 ( سنويا م 2.5 إلى 1.5 ) (الشرقية والسواحل األمازون حوض ) الرطب والمداري االستوائي مناطق في خاصة راألمطا غزارة -*
 .التربة انجراف في تسبب
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 والري النقل في منها واالستفادة وروافده (كم 6518 طوله ) األمازون نهر في تتمثل هامة نهرية شبكة وجود -*
 ريودي ساوباولو، :مثل ) مثالية موانئ إقامة على ساعد الخلجان، وكثرة السواحل طول -* .الكهرباء وتوليد

 .( بليم-فورتاليزا ريسيف، جانيرو،
 .االقتصادية القطاعات لكل العاملة اليد وفر مما ( 2006 نسمة مليون 180 ) هامة بشرية ثروة البرازيل يمتلك -*
 .النشطة الفئة نسبة اتساع يفسر مما شباب سكانها نصف أن حيث ديمغرافية، بفتوة البرازيل سكان يتميز -*
 .الجنوب و الشرقي في السكان من % 82.5 قرابة يتركز حيث للسكان، المنتظم غير التوزيع -*
 المستوى في التفاوت منها كبيرة تناقضات بروز في ساهم والبؤس، الفقر وانتشار ( % 82 التمدن نسبة ) المدن سكان تزايد -*

 .لمزمنا الفقر تعيش كبيرة ونسبة قليلة برجوازية طبقة بين المعيشي
 :واالجتماعي العمراني التناقض -
  .البرازيل سكان بين واالقتصادية االجتماعية الفوارق تعميق في زاد واجتماعي عمراني تناقض من اإلقليمية التهيئة تعاني -
 .dتتمثل في الثروة المائية والغطاء النبات: الموارد المتجددة/أ: الموارد الطبيعية في البرازيل -2
 االستوائيوهذا سبب المناخ ) 2005(من المجموع العالمي % 111.9، بنسبة ³مليار م 8233بلغ حجم مياهها : لمائيةالثروة ا -

كم،  2698كم وتوكانتين 3198كم، ساوفرانسسكو  4025: كم، بارانا 7025وأمطاره الغزيرة وأنهارها الدائمة الجريان كاألمازون 
  ).لمياالثاني عا( إيتابيو  وسدودها الكبرى كسد

رئة ( غابة األمازون  –) 2000(مليون هكتار  532.481من مساحة البرازيل ما يعادل % 62تحتل الغابات : الغطاء النباتي -
  ... )نوع نباتي 2500(والتي بها ) األرض

  .تضم الخامات الطاقوية والمعادن: الموارد غير المتجددة -2
 مليون برميل يوميا يستخرج من قاع المحيط2.163بلغت ) 2006عالميا سنة  13المرتبة ( أهمها البترول : الخامات الطاقوية -

  .األطلسي قبالة سواحلها في جنوب شرق البالد أكبرها حقل كامبوس في سواحل ريودي جانيرو و من ميناوس والشمال الشرقي
  ) ن اإلنتاج العالمي م%35(يستخرج من قصب السكر ويتمركز في ساوباولو) الوقود الحيوي( وطاقة االيثانول -
من جنوب البالد في ) 2005(مليون طن 6.89من الشمال الشرقي، والفحم ) عالميا  34(³ممليار  20بلغ إنتاجه : الغاز الطبيعي -

  .سانتا كاترينا وريوغراندي دول سول
  .يتايبوالعمالقمن سد ا2005في ) عالميا10المرتبة (مليار كيلو واط ساعي  396بلغ إنتاجه حوالي : الكهرباء -
) 2005(من اإلنتاج العالمي % 22مليون طن وبنسبة  290: موارد معدنية ضخمة في مقدمتها الحديد: الموارد المعدنية -

ألف  990: (الزنك) عالميا 3ألف طن  990: المنغنيز) عالميا 4مليون طن  13.148( :البوكسيت. يستخرج من ميناس جيراس
  .2005سنة ) عالميا 7-مليون طن  1.990: الفوسفات) عالميا 9طن 

خاضعة لسيطرة الشركات المتعددة الجنسيات واقتصادها ) 1914قبل (  1كانت البرازيل قبل الحرب ع :التنمية في البرازيل - *
وهو . 1929 إال أنه إنهار نتيجة األزمة االقتصادية العالمية لسنة) مملكة البن( قائم على تصدير المحاصيل التجارية النقدية فلقبت 

) 1942( 2.ع.وبعد دخول الح. ما دفع كبار اإلقطاعيين إلى االستثمار في قطاع البناء والخدمات في مدينة جنوب شرق البرازيل
 اقتصاديةنهضة ) 1961 -56( أ صناعة ثقيلة لخدمة المجهود الحربي وعرفت في فترة .م.إلى جانب الحلفاء أنشأت فيها الو

االقتصادي  حباالنفتا) 1985 -1964( وتميزت فترة الحكم العسكري) 21/04/1960( العاصمة برازيليا  من ثمارها بناءعمرانية 
  .أمام الشركات المتعددة الجنسيات األمريكية وتحويل البرازيل إلى جنة المستثمرين

  ) ةاإلستراتيجية التنموية الجديد(شهدت البرازيل قفزة اقتصادية وتبنت شعار )2003-1986(الفترة -3
  . 1994سنة... التي تضمنت خطة الريال، التي وضعها الرئيس فيرناندوكار

  .للقضاء على تضخم العملة البرازيلية الريال
  :أسس وأهداف وانعكاسات اإلستراتيجية التنموية البرازيلية- *

  : األسس واألهداف
والسوق المشتركة . 01/01/1995في  omsالعالمية إلى التكتالت االقتصادية الدولية واإلقليمية كمنظمة التجارة  االنضمام -1

  .26/03/1991لدول أمريكا الجنوبية في 
  .إلى االتجاه اليساري) لوالدا سيلفا( العمل بمبادئ وأسس الرأسمالية رغم أن رئيسها الحالي  -2
  .مويةاالقتراض من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي لتمويل انجاز المشاريع التن -3
  .الحواجز البيروقراطيةفتح أبواب االستثمار األجنبي للشركات المتعددة الجنسيات وإزالة  -4
  .تشجيع االستثمار في الصناعة الثقيلة كالفوالذ والسيارات والزراعة النقدية كالبن والمطاط -5
  .تامتالك التكنولوجيا الحديثة الدقيقة في الصناعة التحويلية والزراعة والخدما -6
  ).االيثانيول (تحقيق االكتفاء الذاتي في المجال الطاقوي عبر التنقيب وإنتاج الوقود الحيوي -7
  .2005سنة $ مليار 219تقليص حجم المديونية الخارجية التي بلغت  -8
  .خلفت نتائج إيجابية كما تركت انعكاسات سلبية على البرازيل:انعكاسات التجربة التنموية - *
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  :اإليجابية/أ
في العالم الثالث،    1عالميا وال) 10(لتحتل به المرتبة .2006مليار دوالر سنة  1067ارتفاع دخلها القومي الخام والذي بلغ  -1

  .يعها التنمويةلمشاروهو ما يعني توفير رؤوس األموال 
  .2005مليار دوالر سنة 40.7تحقيق الفائض في ميزانها التجاري ب  -2
  .2007سنة % 9.6إلى  2005سنة % 11.5رتفعة من تقليص نسب البطالة الم -3
  .انجاز هياكل عمرانية واجتماعية مثل المرافق العامة وناطحات السحاب -4
  .تطور وسائل النقل والمواصالت والعلم والثقافة التكنولوجية -5
  :السلبية/ ب
  .مرات في ربع قرن 3تضاعفت . 2007مليار دوالر سنة  219.8إغراق البرازيل في معضلة المديونية والتي بلغت  -1
–الكروزادو –الكروزيرو (سنوات 4مرات خالل  3تذبذب وعدم استقرار العملة البرازيلية نتيجة التضخم النقدي فقد تغيرت  -2

  ).1994الريال في جويلية 
واألدوية % 100كانيكية هيمنة الشركات المتعددة الجنسيات على اقتصاديات البرازيل فقد بلغت مساهمتها في الصناعة المي -3

  %.50: الفوالذ% 72
  . معاناة الهيكل الزراعي من االستغالل اإلقطاعي -4
مثال شركة ( فقدان اليد العاملة مناصبها بسبب ظاهرة تسريح العمال من طرف الشركات األجنبية العاملة في البرازيل  -5

  .وجنرال موتورز األمريكية سفاغنفولك
  .ية للخارج وتوظيفها في شكل استثمارات خارج البرازيلتحويل األرباح المال -6
اختالف درجات (فروقات إقليمية في مستوى المعيشة خاصة أقاليم الجنوب والجنوب الشرقي عكس أقاليم الشمال الشرقي  -7

  ).الفقر بين األقاليم
االقتصادي  وخيمة على البيئة والمحيطالليبرالي نتائج  واالقتصادترتب عن انفتاح السوق  :مشاكل البيئة في البرازيل - *

  :تمثلت في
  .إلى مزابل للنفايات الصناعية للشركات المتعددة الجنسيات أراضيهاتدهور ملحوظ للبيئة نتيجة تحول  -
 لىإ في ضواحي كبريات المدن الساحلية كساوباولو، وريودي جانيرو، وبلوأريزونتي التي تفتقر) الفافي(تزايد األحياء القصديرية -
  .قنوات صرف المياه الصحية   
  ).تهديد غابات األمازون بالزوال( قطع الغابات واإلفراط في قطع واستغالل األخشاب لصناعة الورق -
  ).فقر مقع وغنى فاحش(انتشار اآلفات االجتماعية المتعددة وبروز الطبقية بكل مظاهرها  -

  .135 -134ارسم الخرائط ص : تقويم
  نشاط إدماجي: الوضعية التعلمية  

  :التعليمة
  .راعي ونمو السكان في الهندالز اإلنتاجاشرح العالقة بين  -1
 ما المقصود بالزراعة النقدية؟  -2
 .بين دور الزراعة في االقتصاد الهندي -3
 .ارسم خريطة الهند وحدد عليها مناطق زراعة القمح واألرز  -4

  : التعليمة  -*  .تثمار بشكل واسع في البرازيلتقبل الدول الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات على االس/ 2
  .دور الشركات المتعددة الجنسيات في االقتصاد البرازيلي وانعكاساتها على التنمية في البرازيل بين -1

  :العالقة بين اإلنتاج الزراعي ونمو السكان في الهند: الحل
القضاء على . اإلصالح الزراعي وكان الهدف من ذلك هو مجهودات معتبرة في مجال. 1947بذلت الهند منذ استقاللها سنة  -

 .اإلقطاع واإلقطاعيين الذين استأثروا بالثروة واألراضي الزراعية الواسعة
تنشيط الحياة -. تحديد حجم الوحدات الزراعية تبعا لنوعية التربة،وتنظيم المحلية تأجير األرض ومراقبة أسعار المواد الغذائية  -

  ).الخدماتية(الحين بالعروض المصغرة وإقامة التعاونيات الخدمية الريفية بمد الف
  شرعت الهند في تطبيق ما عرف بالثورة الخضراء. 1966ابتداء من ) 1966( الثروة الخضراء  -

  ...........الثورة الخضراء 
د فقد عمقت الفوارق بين الخضراء أنها لم تكن موزعة توزيعا عادال بين سكان الهنغير أن ما يالحظ عن هذه الثورة  -

المزارعين الصغار والكبار وعمقت الفوارق بين األقاليم، كما أن الظروف المناخية الصعبة وتذبذب التساقط كثيرا ما أثر على إنتاج 
 1951وفي سنة . الزراعية كما أن استعمال األسمدة بكثرة ضاعف من عملية التبعية للخارج من أجل استيراد األسمدة المحاصيل

ورفعت ) 1976(سنة  18ثم . )1956(سنة  16ن تحديد النسل الذي تم فيه تحديد رفع سن زواج الفتيات إلى سنت الهند قانو
 بطفلين فقط على السكان غير أن هذه السياسة فشلت لذا لجأت الحكومة إلى المزيد من اإلجراءات) األسرة السعيدة ( شعار 

  .كإلغاء مجانية العالج التعسفية في مجال األسرة وتنظيم النسل
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  .هي الزراعة التجارية مثل البن والشاي والتبغ و الكاكاو والحوت: المقصود بالزراعة النقدية -

من مجموع % 30من مجموع اليد العاملة وحوالي % 65تساهم الزراعة بنسبة حوالي : دور الزراعة في االقتصاد الهندي -3
  .صادرات الهنديةمن مجموع ال% 20القومي اإلجمالي الدخل 

  .التعريف بالبرازيل كبلد في قارة أمريكا الجنوبية: مقدمة -
السيطرة على أغلب األنشطة االقتصادية مثل صناعة السيارات  -  :دور الشركات المتعددة الجنسيات في االقتصاد البرازيلي -*

  %.50: الفوالذ% 70:المطاط%. 78: األدوية% 90
  .النسيج وجل الصناعات الدقيقة اعةمن صن% 70الهيمنة على  -
  .من قيمة الصادرات الصناعية% 40امتالكها ألكبر المناجم وتحقيقها  -
–. ربط الصناعة البرازيلية بالصناعة الموجودة خارج البرازيل مما أدى إلى تكريس التبعية للخارج وارتفاع الديون الخارجية -

  .استغالل الثروات الطبيعية البرازيلية
  .على السياسة التنموية والواقع االجتماعي أثارها -
  .استغاللها تقنيات متطورة في اإلنتاج مما أدى إلى تخفيض اليد العاملة وارتفاع نسبة البطالة– 
  :االيجابية -* :على التنمية في البرازيل انعكاساتها-*
  )جنة االستثمارات( حجم االستثمارات الضخمة -  
  .تطور العلم والثقافة والتكنولوجيا –. تتطور وسائل النقل والمواصال -
  الصناعي وتضاعف الدخل الفردي اإلنتاجتطور  -
  .انجاز هياكل عمرانية واجتماعية مثل المرافق العامة وناطحات السحاب -

  .تفاقم مشكلة المديونية البرازيلية -:السلبية
  .المساهمة البرازيلية في االستثمارات واألنشطة االقتصاديةضعف  -
  .المعاناة من االستغالل اإلقطاعي–. ضعف دور القطاع الزراعي في التنمية -
  .تحويل األرباح وتوظيفها في الخارج -
  .فروق إقليمية في ظروف المعيشة ومستوياته بصورة بارزة -
  ينة ساوباولو، وريودي جانيروانتشار األحياء القصديرية في مد -

  .األموال إلى نقمة االستغالل رمن نعمة الستثما تحول االستثمارات في البرازيل: الخاتمة
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