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التاریخ: أوال

األول ) نقاط06(: الجزء

المصطلحات1 مفهوم تحدید : ـ

ن0.50
وتوفر:اإلستراتیجیة الحلول وتضع األسباب تشخص ن للموضوع وعمیقة شاملة خطة أو سیاسة هي

معینة زمنیة فترات خالل النهائیة و المرحلیة األهداف وتحدد البشریة و المادیة .الوسائل

ن0.50
الدولي الستینات:االنفراج فترة خالل خاصة الباردة الحرب انتهاء بعد المعسكران اتبعها سیاسة

السلمي التعایش إلى الوصول و العالم إلیها وصل اللذین الضیق و الشدة من .للتخلص

ن0.50

الجدید الدولي ال:النظام األساسیة القواعد و التقالید و التنظیمات كافة التيهو و معینة لجماعة ممیزة

یشمل دراسة ونطاق وروابط عالقات من إطارها داخل ینشأ لما تنظیمها في وإتباعها قبولها على وافقت

الدولیة العالقات جوانب من عدیدة .أنشطة

بالشخصیات2 التعریف : ـ

ن0.50

غورباتشوف موالید:میخائیل تول1931من في تدرج ، موسكو جامعة الحزبخریج في المناصب ي

السیاسي المكتب عضو ثم ، السوفیتي إ1980الشیوعي رئیس أكتوبر.، في مهندس1988س یعتبر

السوفیتي النظام في . التحول

ن0.50
األب بوش األمریكي:جورج الرئیس سنة41هو ترأس1924ولد الجمهوري الحزب في عضو

م الو رئیس ، األمریكیة المخابرات الجدید1993ـ1989أوكالة الدولي النظام مؤسس .وهو

ن0.50

عباس منذ:فرحات النضال قاد جزائري سیاسي أبرز1927زعیم من كان ، اإلدماجي الفكر متزعما

فیفري بیان حررت التي رئیس1943العناصر ، الجزائري للبیان الدیمقراطي االتحاد زعیم ثم

المؤقتة الجزائریة .1958الحكومة

حدث3 كل وطبیعة المعلمیة التواریخ :ـ

المعلمیة حدثالتواریخ كل .طبیعة

یوسف1955أوت20ن0.25 زیغود بقیادة القسنطیني الشمال .هجوم

الثالثة1956أوت20ن0.25 بالوالیة الصومام مؤتمر .انعقاد

الجم1958جوان01ن0.25 رئاسة ن الحكم إلى دیغول الجنرال الخامسةوصول .هوري

الوطني1960دیسمبر11ن0.25 التحریر لجبهة الدعم عن تعبیرا الجزائریة المدن في شعبیة .مظاهرات
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التحریریة الثورة مسار في حدث كل أثر

1955أوت20ن0.50

تدویل ـ األوراس في الحصار وفك توسیعها في تمثل للثورة آخر بعدا أعطت

ـ الجزائریة منالقضیة مكنت ـ المغرب في األشقاء مع التضامني البعد

المشككین على .القضاء

1956أوت20ن0.50

تحدید ـ السیاسیة المعالم فیه اتضحت كامل وطني بمیثاق المؤتمر خروج

السیاسي العمل تدعیم ـ جیشها و الوطني التحریر لجبهة اإلداریة الهیاكل

الجزائریة القضیة تدویل ـ العالميووالعسكري العام الرأي كسب على .العمل

1958جوان01ن0.50
الثورة على الخناق اإلبادة( تشدید ـ عسكري) الخ... التمشیط كإجراء

اقتصادیة و سیاسیة إجراءات إلیها .یضاف

1960دیسمبر11ن0.50
ومزاعم إستراتیجیة إفشال ـ الجزائریة للثورة الشعبي الطابع على التأكید

بالمفاوضاتد التعجیل ـ الثورة اتجاه .یغول

الثاني ) نقاط04 (  : الجزء

ن0.50:المقدمة

في العالم بزعامة األمریكیة المتحدة الوالیات انفراد أبرزها من كانت سیاسیة نتائج عدة الباردة الحرب نهایة خلفت

الجدید الدولي النظام و القطبیة األحادیة .إطار

:العرض

م1 الجدیدـ الدولي النظام ن1.5:المح

هي ومظاهره وبوادره مالمحه واهم التشكل طور في وهو یكتمل لم الجدید الدولي النظام أن المالمح تعبیر :یكشف

الشیوعیة اإلیدیولوجیة  .تراجع

المتحدة األمم منظمة دور  .تقلص

قیامه مبررات أهم فقدت أن بعد االنحیاز عدم حركة تأثیر الباردةتراجع الحرب نهایة إثر  .ا

المتخلف و المتقدم العالمین بین االقتصادیة الفوارق  .زیادة

من الثالث العالم دیون سنة1242تصاعد دوالر سنة2068إلى1988ملیار دوالر  .م2000ملیار

الوطنیة الدول دور تجاوزت التي الحكومیة غیر الدولیة المنظمات مكانة  .تزاید

اإلنترنتتص لشبكة الواسع االستعمال و الجنسیات المتعددة الشركات دور  .اعد

فیه2 الفاعلة المؤسسات ن1.5:ـ

الدولي النقد  .صندوق

الدولیة الحكومیة غي  .المنظمات

الجنسیات المتعددة  .الشركات

االتصال  .وسائل

األطلسي الشمال  ).NATO( حلف
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ن0.50:الخاتمة

ال السوفیتيإن االتحاد انهیار ظرف مستغلة جدید دولي نظام مشروع تبني في انفردت األمریكیة المتحدة والیات

الجنوب دول وضعف وتراجع التقنیة و التكنولوجیة و العلمیة الثورة وتفجیر النامیة( وتنامي أعطى) الدول مما

للو السانحة مال.م. الفرصة مؤسسات بتسخیر مشروعها لتحقیق العالمأ أمركة في وسیاسیة عسكریة و .یة

الجغرافیا: ثانیا

األول )نقاط06 (  : الجزء

المصطلحات1 شرح :ـ

جغرافين01 الجغرافي:فضاء .االمتداد

المستدامةن01 بمستقبل:التنمیة المساس دون الحاضر في المجتمع حاجیات تلبي التي التنمیة هي

القادمة . األجیال

مجاالت:االستقطابن01 تنوع یوفرها التي الضمانات و الممنوحة الفوائد بسبب اإلقبال و الجذب

.االستثمار

وغربها2 أوروبا شمال في البحریة الواجهة أهمیة ن02.ـ

نوع من بالمحروقات الشمال ) Off shore( غنیة بحر من  ).1969البترول . 1965الغاز( المستخرج

وأیسلندانقطة الجنوبیة ایرلندا ـ كبریطانیا وجزرها القاریة أوروبا دول بین رئیسیة  .اتصال

الشمالیة أمریكا مع التجاري للتبادل رئیسیة ونافذة وصل وكندا.م.و( همزة  ) .أ

ـ ب تساهم رئیسیة تجاریة وتملك1منطقة السلع من طن الهولندي14ملیار روتردام كمیناء  .میناء

الدانمركیةوفرة و االسبانیة السواحل في خاصة السمكیة  .ثرواتها

السیاحي السیاح1فرنسا( نشاطها عدد في ـ81.9عالمیا ب واسبانیا سنة59.2ملیون  2007ملیون

النمور3 و للتنینات الممثلة الدول المرفقة الخریطة على التوقیع ن01:ـ

تا:التنینات ـ الجنوبیة سنغافورةكوریا ـ كونغ هونغ ـ .یوان

تایالندا:النمور ـ أندونیسا ـ مالیزیا ـ .الفلبین

الثاني ) نقاط04: ( الجزء

ن0.50:المقدمة

االقتصادیة التنمیة میدان في األوروبي االتحاد دول وصلته الذي الكبیر للتطور نموذج الراین .إقلیم

: العرض

إقل1 موقع تحدید جغرافیاـ الراین ن01: یم

الراین لنهر نسبة وهو الوسطى أوروبا قلب في الدانوب RHINیقع بعد أوروبا في األنهار أطول ثاني

بكلم1320ـب ألمانیا في حوضه865مجراه مساحة ، كلم252كلم المائي²ألف ،³ملیارم60ومنسوبه

السویسری األلب جبال من الهولنديینبع الساحلي الشریط على الشمال بحر في ویصب ، .ة
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الراین2 لنهر االقتصادیة القوة عوامل ن02:ـ

أوروبا في االقتصادیة األقالیم أهم .هو

الدیمغرافي وزنه نسمة100:ـ یكشف%13) 2006(ملیون وهو أوروبا سكان االستهالكیةمن سوقها قوة .عن

وفرة الهیدروغرافیةـ ومحطات:موارده السدود وبناء ضفافه على الزراعي القطاع إنعاش في ساهم ما وهو

الكهرومائیة الطاقة .تولید

الشاسعة مساحته كلم350:ـ مجتمعة²ألف وهولندا ایطالیا مساحته فاقت .أي

النهریة للمالحة صالحیته للمسافرین:ـ النقل سفن كالموارد) احالسی( تعبره البضائع و السلع نقل ومراكب

الفحم و البترولیة المواد و موانئ.الخ...األولیة عدة ضفافه على أقیمت حیث

مانهایم میناء .Mannheimأكبرها

التجاریة حیویته المنقولةبلغت:ـ البضائع نهركمیة فيعبر علیهدولالجمیعالراین طن300المطلة ) 2006(ملیون

ب ساهمت فقد الموانئ طن800أما أوروبا % 44ملیون في التجاري النقل حجم .مجموع

العمراني نشاطه منها:ـ صناعیة مدن عدة ضفافه على كبیرة14أقیمت ألمانیة .مدینة

ن0.50:الخاتمة

المكان لهذه الراین إقلیم احتالل كلإن استغالل في اإلنسان فعالیة إلى األولى بالدرجة یعود المرموقة ة

المجاالت شتى في وتفوقا نجاحا لیجسدها المتاحة .اإلمكانیات
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