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األول : الجزء

المصطلحات–1 ن3:شرح

التحرري- تحریر:المد نیرالدولحركة خاصةمن انتشرت الحرباالستعمار بظهورالعالمیةبعد األممالثانیة

الدولالمتحدة باستقالل .القائلة

الباردة- بقیادةیولوجيإیدصراعهي:الحرب الشیوعیة الشرقیة الكتلة السوفییتيبین الغربیةالكتلةواالتحاد

البلشفیة الثورة إثر روسیا في الشیوعیة بانتصار بدأ األمریكیة المتحدة الوالیات بقیادة لیتوقف1917الرأسمالیة

سنة الثانیة العالمیة الحرب خالل غایة1945مؤقتا باریسبانعقاد1989إلى معاهدة على التوقیع و مالطا لقاء

1990.

التقلیدیة- االستعماریة الصناعیة:القوى والثورة الجغرافیة الكشوفات عقب ظهرت التي االستعماریة الدول هي

العنصر توطین و مستعمرات على الحصول بهدف القارتینمباشرة في واسترالیااألمریكیتیناألوروبي وإفریقیا

االستعماریة القوى هذه وأهم خیراتها ونهب القارات هذه شعوب البرتغال: وإبادة و وإسبانیا وبریطانیا .فرنسا

الشخصیات–2  1.5: تعریف

كاسترو- سانتیاغو:فیدال في ولد كوبي دولة أطاحت1927رجل التي الثورة الدكتاتوريتزعم باتیستا بنظام

ن1959سنة الصواریخفأقام ألزمة بالده فعرض السوفییت مع وتحالف اشتراكي حصار1962ظام وألطول

الو فرضته سنة.م.بحري في ألخیه السلطة عن تنازل االنحیاز عدم حركة أقطاب أحد ویعتبر والزال2007أ

الحیاة قید .على

منه- تحریر:هوشي جبهة أي منه ـ الفیت مؤسس شیوعي فیتنامي عامزعیم ضد1941الفیتنام الحرب خاض

من فرنسا ضد الثورة ثم وفرنسا الو1954إلى1946الیابان ضد عام.م.ثم بالده استقالل غایة إلى .1975أ

الناصر- عبد بأسیوط:جمال ولد العربیة القومیة ورائد دولة سنةرجل مصر صعید حرك1918في قادة ةأحد

جویلیة1948األحرارالضباط ثورة أعلنت السویس1952التي قناة أمم فاروق الملك مصر1956ضد وحد

المتحدة العربیة بالجمهوریة یعرف فیما جوان1961–1958وسوریا حرب في إسرائیلضد1967انهزم

في الثورة1970وتوفي فلسفة بعنوان كتاب .وله
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الخ–3 على تحرریة حركات ثالث ن1.5:ریطةتحدید

الثاني ن4:الجزء

.:المقدمة-

الثورة على القضاء عن الرابعة الجمهوریة في المتتالیة الحكومات وعجزت المادیة اإلمكانیات رغم الثورة واصلت

سب في فاعتمد الجزائر في الثورة على القضاء أساس على الحكم إلى دیغول أوصل الذي االنقالب ذلكفكان یل

األسالیب و الوسائل .مختلف

: العرض

بین–1 الثورة على للقضاء دیغول اعتمدها التي  1960 – 1958األسالیب

العسكریة : األسالیب

العدو عساكر عدد .مضاعفة

العسكریة الخدمة فترة .تمدید

عسكریا الثورة بتصفیة شال الجنرال .تكلیف

الغربیة و الشرقیة الحدود بالجیرانغلق االتصال لمنع مكهربة شائكة .بأسالك

ثورته عن الشعب لعزل المحتشدات .إقامة

تلو الواحدة الثورة مناطق كل على منسقة عسكریة بعملیات .األخرىالقیام

السیاسیة :األسالیب

ثالثة قوة خلق .محاولة

الشجعان .سلم

المصیر .تقریر

قسنطینة:اقتصادیةأسالیب .مشروع
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دیغول–2 سیاسة على الثورة فعل :رد

للضرورة-:عسكریا إال مباشرة العدو مواجهة وعدم القتالیة الوحدات .تصغیر

المدن- في الفدائیة العملیات من .اإلكثار

األلغام- نزع في مختصین .تكوین

نف- لفرنسا العسكریة العملیات .سهانقل

الشعب-:سیاسیا فئات مختلف بتأطیر تتكفل لجان .تأسیس

المستعمر- بنوایا الشعب .توعیة

في- المؤقتة الجزائریة الحكومة .19/09/1958تأسیس

اإلقلیمیة- و الدولیة الهیآت و المحافل في فرنسا على الخناق .تضییق

األریاف-:اقتصادیا سكان خاصة الشعب أبناء وكذا المجاهدین بعائالت .التكفل

قسنطینة- مشروع .إفشال

دفع : الخاتمة الذي األمر مسیرتها الثورة وواصلت دیغول سیاسة مفعول أبطل الحریة في بحقه الشعب تمسك

الجزائریین بحق التسلیم و الواقع باألمر االعتراف إلى االستقاللاالستعمار و الحریة .في

الجغرافیا: ثانیا

األول : الجزء

الجدول–1 على ن3: التعلیق

المادة لهذه المتالكها روسیا باستثناء الثالث العالم دول من هي للبترول المصدرة الدول معظم أن األساسیةنالحظ

مداخیلها في علیها تعتمد .التي

من فمعظمها المستوردة الدول علىأما المتقدمة ككوریا.م.الورأسهاالدول الجدیدة الصناعیة الدول إلى باإلضافة أ

كعامل الطاقویة للمواد ماسة بحاجة وأصبحت التصنیع عالم دخلت التي الصین و تحریكأساسيالجنوبیة في

فالو ، ،.م.صناعتها جشعها بسبب لتخزینه تستورد مأماأ فقیرة فهي الجدیدة الصناعیة عداالدول ما المادة ن

.البعض

المصطلحاتتحدی–2 مفهوم ن1.5:د

للموارد:التنمیة- األمثل االستثمار طریق عن الثقافیة و االجتماعیة و االقتصادیة الظروف كل تحسین هي

عقالنیا واستغاللها لبشریة و .الطبیعیة

تد:العولمة- التوجه في الرئیسیة خصوصیتها تتمثل جماعیة منحركة تفسر كما ، األسواق توحید نحو ریجیا

نفس في تهدف هي وإذ الكونیة أشكال من شكال تمثل فإنها هنا ومن ، الثقافیة القیم نمط لتوحید مسار حیث

فإن ، الدول غیر آخرین فاعلین تفید التي الهیكلة أعادة تشجیع وإلى الهویات و السیادات من التقلیص إلى الوقت

جدیدةالعولمة انفجار بمخاطر العالم تهدد ارتباكات في .تسبب

فهي:البورصة- المنقولة القیم و البضائع على المالیة العملیات فیه تجري الذي والمضاربةالمكان للتفاوض سوق

بنیویورك ستریت وول بورصة مثل البضائع و المنقولة القیم أسعار على .المستمرة
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الخ– على مالیةالتوقیع بورصات ثالث ن1.5:ریطة

الثاني ن4: الجزء

یبقى:المقدمة الطبیعیة الثروات و الشاسعة المساحة من وسائلإنتاجبالرغم ورغم محدودا الداخلي البرازیل

للبیئة الحال هو كما مشاكل عدة تعاني األخیرة هذه أن إال .التنمیة

الفما وسائل ؟هي البیئیة ومشاكلها تنمیتها حال هو وكیف ؟ البرازیل في .تنمیة

:العرض

البرازیلالتنمیةوسائل-1 :في

االستثمارالخارجياألراضيتنظیم-: الزراعة أمام المجال وفتح كبرى ملكیات .بإنشاء

الدولیةاإلنتاجتوجیه- السوق نحو

النقدیة- بالزراعة ـ( االهتمام الصوجا ـ ) .القطنالبن

الداخلیة- المناطق و الغابیة الثروة .استغالل

العالمیةإتباع-: الصناعة األجنبیة االستثمارات أمام المجال فتح خالل من اقتصادیة وحریة شاملة .تنمیة

األساسیة- بالصناعة المیكانیكیة( االهتمام ـ ) .التعدینیة

.للخارجاإلنتاجتوجیه-

نحو- المواصالت شبكة المناجممد استغالل عملیة لتسهیل .الداخل

البرازیل–2 في البیئة و التنمیة :مشاكل

إزالة- تمت فقد األمازون غابة بین26تدمیر أشجارها من هكتار الستغالل1991–1979ملیون

التنمویةخشبها و العمرانیة المشاریع وإنجاز الطرق .وشق

ال- عهد في البرازیل العسكريتحویل الشركات1985–1964حكم لنفایات مقبرة الجنسیاتالمتعددةإلى

المطروحة الكربون أكسید ثاني كمیة بلغت فقد المحلیة المؤسسات سنة307.5و طن .2000ملیون

في- بیئیة كارثة أكبر البرازیل نهر18/07/2000شهدت في بترولي أنبوب من الخام النفط تسرب بعد

طولها زیتیة بقعة فترك البالد جنوب في السیاحي .كلم9إیجواكو

بلدیبقى:الخاتمة حجمالبرازیل بین الواقعاإلنتاجوضخامةاإلمكانیاتالمتناقضات بین .السكانلغالبیةالمزريو
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