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تاریخ:أوال

األول الجزء عن اإلجابة

العالمةاإلجابةالمطلب

هواري

بومدین

بین الجزائریة الدولة بالمشاریع1978و1965رئیس عهده تمیز ،

تمیز الخارجي المستوى وعلى المحلي المستوى على الكبیرة التنمویة

بالن الشعوبعهده تحرر أجل من االنحیاز عدم حركة إطار في ضال

للكلمة الحقیقي .بالمعنى

01,5

الثالث معظمهاالعالم یقع والتي المتخلفة الدول على تطلق التي المصطلحات من

القرن من الخمسینات منذ التسمیة هذه ظهرت األرضیة، الكرة جنوب

ك20 یضم جغرافي منه أكثر اقتصادي تعبیر هو آسیا،و دول من ل

الالتینیة أمریكا و .إفریقیا

01

المفاهیم ضبط

والمصطلحات

الحرب

الباردة

االتحاد بزعامة الشرقي المعسكرین بین اإلیدیولوجي الصراع هو

األمریكیة المتحدة الوالیات بزعامة الغربي والمعسكر .السوفییتي

01

في الواردة الفقرة توضیح

منصف.....الوسیلة"....الوثیقة

العالمیة ..".للعدالة

المنتجة الثالث العالم دول به تضطلع أن یجب الذي الدور به یقصد

الخلیللبترول اندونیسیا،فنزویالالجزائر،العراق،إیران،لیبیا،،جكدول

خالل من العالم في الكبرى الرأسمالیة القوى على الضغط في

القائمة االقتصادیة العالقات في النظر إلعادة البترول سالح استعمال

منالشمالبین الجنوب دول تمكن عدالة أكثر أسس وإیجاد والجنوب

شعبها مصالح یخدم بما وتوظیفها مواردها في .التحكم

02,5

06المجموع
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الثاني الجزء عن اإلجابة

مراحل

اإلجابة
اإلجابة عناصر

التنقیط

المجزء
المجموع

التحالمقدمة حركات نضال تطور إلى إلىاإلشارة االستقالل أجل من الكفاح من رر

االقتصادي التحرر أجل من .الكفاح
0,5

التبعیة-1 :مظاهر

خالل: اقتصادیة*  :من

الصناعي- والتخلف األولیة المواد .تصدیر

خارجیة- مدیونیة و غذائي .عجز

0,25

0,25

خالل: عسكریة*  :من

و- السالح أجانباستیراد عسكریین خبراء على 0,25.االعتماد

خالل: سیاسیة* من

االستعماریة- الدول مصالح تخدم بمعاهدات الثالث العالم .ارتباط

السیاسي- قرارها لحریة الثالث العالم دول فقدان و السیاسي االستقرار غیاب

إلخ: ثقافیة* أفكارا ، ...لغة

0,25

0,25

0,25

01,5

العرض

ال-2 أمثلةجهود خالل من الشاملة والتنمیة االقتصادي تحرر

العربي*  الوطن في الوحدویة .الجهود

إفریقیا*  في الوحدویة .الجهود

األفروأسیوي* .التضامن

ومجموعة*  االنحیاز عدم .77حركة

0,5

0,25

0,25

0,5

01,5

عالالخاتمة إیجاد أجل من الثالث العالم شعوب نضال فیهاستمراریة وتحترم العدالة تسوده م

الدولیة المواثیق

0,5
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جغرافیا:ثانیا

األول الجزء عن اإلجابة

العالمةاإلجابةالمطلب

المتخلف الالتینیةالعالم وأمریكا آسیا إفریقیا، دول یشمل الذي العالم هو

الثالث(  مباشرة) العالم بطریقة لالستعمار خضع الذي

وفقره تخلفه ذلك عن ونتج مباشرة غیر .أو

0,5

المباشر المستعمراتاالستعمار شؤون تسییر في یتحكم كان الذي هو

ح كما السیادة مظاهر كل وأزیلت مباشرة فيبطریقة دث

.                                         الجزائر

0,5

غیر االستعمار

المباشر

ثروات تنهب التي الشركات بواسطة أو عمالء طریق عن

.الشعوب

0,5

االستثمارات

األجنبیة

شركات طرف من البالد وموارد ثروات استغالل أي

الدولة على بالفائدة االستغالل هذا یعود تنتميأجنبیة التي

الثالث العالم شعوب على ولیس االحتكاریة الشركات إلیها

0,5

أحادیة اقتصادیات

الجانب

العملة على الحصول في واحد مصدر على اعتماد

البترولیة للدول بالنسبة الشأن هو كما كالجزائر.الصعبة

01

المفاهیم ضبط

والمصطلحات

العالمیة فالسوق المتقدمة الدول فیها تتحكم التي الدولیة تحدیدالسوق ي

المواد مختلف .األولیةأسعار

01

تخلف في المتسبب

الثالث العالم

الحدیث األوربي 0,5االستعمار

أجل من التصدیر فروع في االستثمار تأثیر

أجل من االستثمار على العالمیة السوق

الشعب تنمیة

وتصدیرها األولیة المواد استغالل على التركیز إن

ا إلى الخام شكلها تحددهافي بأسعار المتقدمة لدول

أجل من االستثمار على سلبا یؤثر األخیرة هذه

المواد هذه أسعار تتعرض بحیث الشعب تنمیة

یفقد الخام شكلها في تصدیرها أن كما لالضطراب

دون یحول كما الشغل مناصب الثالث العالم شعوب

المواد هذه لقیمة سلیم .تثمین

01,5

06المجموع
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الثاني الجزء عن اإلجابة

مراحل

اإلجابة

ـة ـ اإلجاب ـاصر التنقیطعن

المجزأ

المجموع

األوربيالمقدمة باإلتحاد 0,5التعریف

األوربي-1 اإلتحاد إنشاء ودوافع :ظروف

:الظروف* 

واالجتماعیة :االقتصادیة

والصناعي- الزراعي اإلنتاج .انخفاض

لم- أوربا االقتصادیةفقدان قوتها ).المستعمرات( صادر

ركود- عملتها، قیمة تراجع اقتصادها، على األمریكي االقتصاد هیمنة

المتردي االجتماعي الوضع التحتیة، بنیتها خراب .تجارتها،

:السیاسیة

قسمین- إلى أوربا انقسام السیاسي، االستقرار .عدم

األمریكي- على–الصراع اإلحتواء(أورباالسوفییتي )محاولة

:الدوافع* 

:االقتصادیة

للموارد- أمثل الستغالل والتعاون الجهود .تنسیق

التنمیة- تحقیق االقتصادیة المكانة استرجاع في الرغبة

:السیاسیة

المكانة- استرجاع في الرغبة األجنبي، النفوذ من التخلص األحقاد، تناسي

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

01,5

العرض

األوربي-2 اإلتحاد نجاح على ساعدت التي :العوامل

الواحد- .االمتداد

الثالث- العالم موارد من واالستفادة محلیا الموارد .توفر

المحكم- .التخطیط

الدیمقراطي- .النظام

.الوعي-

وتحترمه- األعضاء الدول بین العالقة تضبط قوانین .وضع

المس- الثقافيارتفاع .توى

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

01,5

النجاحالخاتمة من أوربا مكنت التي العوامل هي الدیمقراطي والنظام والوعي اإلرادة توفر

العالمي المستوى على مكانتها واسترجاع

0,5
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