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التاریخ: أوال

األول )نقاط06(:الجزء

قال بومدین هواري الراحل للرئیس تصریح :في

في" الرائدة القوة للبترول المنتجة البالد تصبح أن ینبغي ذاتها، الحیاة ینبوع إنما و وقود مجرد لیس البترول

اشإنعا والوسیلة الثالث، العالمیةالعالم للعدالة منصف جدید نظام إلیجاد "لالزمة

:المطلوب

درست* ما على اعتمادا و القول خالل .من

یلي- ما الثالث:عرف العالم بومدین، الباردةهواري الحرب المتقدم،، العالم الجدید، الدولي .النظام

الوثیقة- في منصف":ورد جدید نظام إلیجاد الالزمة العالمیةالوسیلة ذلك."للعدالة .وضح

الثاني :)نقاط04(الجزء

بمظاهرها المتقدم للعالم التبعیة من تعاني زالت ما أنها إال استقاللها على الحصول من الثالث العالم دول تمكن رغم

.المختلفة

مناكتب:المطلوب فیهأسطر10فقرة :یليمااتبین

تبعی-1 الثةمظاهر العالم المتقدمةدول للدول .الث

الثالث-2 العالم في الشاملة التنمیة و االقتصادي التحرر .جهود

جغرافیا:ثانیا

األول )نقاط06(:الجزء

الماضي"...:السند في مستعمرین كنا ألننا اآلن متخلفین العالم... ألسنا العملیةالمتخلفإن الناحیة من كان

مباشرمستعمرا مبأوبشكل جانباشرغیر الغربیةمن نظاماالقوى یكن لم إذا االستعمار هو لالستثماراتوما

بأیدینااألجنبیة السیاسیة المقالید كانت وإن حتى اآلن تخلفنا في المتسبب هو إنه االستعماریة؟ ...للقوى

لتل خطیرا تدمیرا أحدث بل فحسب اقتصادیاتنا یقوض لم األجنبي االستثمار إلىكإن بتحویلها االقتصادیات

الجانب أحادیة أجل... اقتصادیات من التصدیر فروع في استثمارنا زاد العالمیةوكلما انحرافناالسوق ازداد

الشعب تنمیة أجل من االستثمار ..."عن

المعرفة عالم إفریقیا(مجلة في والتخلف )أوربا

د د. تألیف ترجمة رودني القصیر،. والتر أحمد

دمر ص. اجعة عثمان بتصرف415و414إبراهیم
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:المطلوب

خط–1 تحتها التي والمفاهیم المصطلحات .اشرح

الثالث؟–2 العالم تخلف في المتسبب من السند خالل من

النص–3 في م"...ورد التصدیر فروع في استثمارنا زاد عننكلما انحرافنا ازداد العالمیة السوق أجل

الشعباالستثمار تنمیة أجل ..."من

في م04حدد التصدیر فروع في االستثمار یؤثر كیف أجلنأسطر من االستثمار على العالمیة السوق أجل

الشعب؟ تنمیة

الثاني )نقاط04(:الجزء

مدى"..  على شطرین إلى األوربیة القارة قسم الذي المصطنع الفصل إلنهاء فرصة األوربي االتحاد توسع كان

فيالست االقتصادیة و التجاریة المصالح ازدهار في یساهم و الحركة حریة التوسع هذا سیتیح و الماضیة عاما ین

.."أوربا

أكتبانطالقا:المطلوب مكتسباتك على اعتمادا و الفقرة منمن فیهأسطر10فقرة یلياتبرز :ما

األوربي-1 االتحاد إنشاء دوافع و .ظروف

على-2 ساعدت التي .نجاحهالعوامل
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