
التاریخ: أوال

األول  6: الجزء

المصطلحات–1 ن1.5:شرح

و:اإلیدیولوجیة– االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة النظریات و المبادئ و األفكار من الثقافیةنسق

القوةیتبناها و التفوق و التقدم لتحقیق حكم نظام أو حكومة أو .حزب

الدولیة– أو:الشرعیة دولیة هیآت تصدرها التي المراسیم و القرارات بتزكیةمجموع األممحكومات

بتطبیقهاالمتحدة ملزمة دولة كل و .وهیاكلها

الحر– تتبنى:العالم التي الدول الواإلیدیولوجیةمجموع رأسها وعلى اللیبرالیة الدیمقراطیة و أ.م.الرأسمالیة

ـ استرالیا ـ نیوزیالنداوأوروبا ـ الیابان ـ .كندا

الشخصیات–2 ن1.5:تعریف

االتحاد:غورباتشوف– وزعیم الحكمالسوفیتيرئیس صاحب1985تولى ،، الغالسنوست و البریسترویكا

مالطا قمة في الباردة الحرب وأنهى أفغانستان حرب .1989أنهى

األب– بوش المخابرات:جورج الو1976یكیةاألمرمدیر رئیس في.م.، حرب.1992ـ1988أ فجر

مالطاالخلیج معاهدة وقع ، .1989الثانیة

االتحاد:ستالین– ورئیس الشیوعي للحزب عام الباردة. األلمانقهر1926السوفیتيأمین الحرب بلغت

عهدهذروتها .في

الو:ترومان– فلسطین100هجراألصليیهود . 1952ـ1945أ.م.رئیس إلى یهودي الیابان. ألف قنبل

دولة إنشاء في ساهم ترومانإسرائیلنوویا، ومبدأ مارشال مشروع صاحب ،.

ومؤسساته3 الجدید الدولي النظام :مالمح

ن1.5:المالمح-1

العالم في الشیوعیة .تراجع

هیئة دور وتقلیص أحادیة قطبیة العالم .المتحدةاألممدخول

الواقتصادیةقطبیة بزعامة السبع الكبار .أ.م.تقودها

الجنوب عالم في التنمیة عجلة .توقیف
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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة  الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة  وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم  2011دورة

جغرافیا: المادة و والشعبة تاریخ تجریبیة3:  المستوى علوم یاضیاتر/ ثانوي



المالیة-2 ن1.5: المؤسسات

الجنوب عالم تبعیة وعمق اقتصادیا الدول استقالل رهن الذي الدولي النقد .صندوق

التعمیر و لإلنشاء الدولي .البنك

حكو الغیر .میةالمنظمات

الجنسیات المتعددة .الشركات

الثاني- ن4: الجزء

:المقدمة-

التيإسرائیلتعد العالم في الوحیدة مااألممأنجبتهاالدولة ، الصهیونیة مع الدولي التواطؤ یؤكد وهذا المتحدة

؟ التواطؤ هذا مظاهر هي

: العرض-

إلىینص29/11/1947بتاریخ181قرار:القرارات- فلسطین تقسیم ثالثعلى یهودیة( مناطق ـ ـعربیة

).دولیة

القوات:22/11/1967بتاریخ242قرار*  سحب على احتلتهااألراضيمناإلسرائیلیةینص * 1967التي

الجئین قضیة فلسطین قضیة .واعتبار

قرارإطالقوقفعلىینص:22/10/1973بتاریخ338قرار*  بنود بتطبیق البدء یتم أن على .242النار

طوارئ : 25/10/1973بتاریخ340قرار*  قوات تشكیل على النارینص إطالق وقف على تشرف دولیة

إسرائیل:النتائج- وحشیة من وتأكده الفلسطیني الشعب مع العالم .تعاطف

بالجزائر فلسطین دولة قیام عن ف1988اإلعالن األوسطوظهور الشرق حول السالم مؤتمر ) مدرید(كرة

الذاتي الحكم بسلطة إسرائیل .واعتراف

: الخاتمة

للسالم لعدائها إسرائیل ویفضح الفلسطیني الشعب ینصف عادل بحل إال یكون ال العالم استقرار .إن

الجغرافیا: ثانیا

األول    6:الجزء

المصطلحات–1 ن1.5:شرح

جمیع:سیاناآل– في التعاون و وتكنولوجیة واقتصادیة سیاسیة تنمیة إلى تهدف آسیا شرق جنوب دول رابطة

في تأسست ، .08/08/1967المجاالت

االقتصادي– جذب:القطب و قوة الخدماتیة،لالستثماراتمركز ، المالیة ، التجاریة ، الصناعیة ، الزراعیة

ك ویوفر ، االستقطابالتكنولوجیا شروط .ل

الدیمغرافي– السوق:الوزن وفرة ومدى واستثمارها واستغاللها وعمودیا أفقیا العاملة الید وفرة مدى

القوةاالستهالكیة و االزدهار و التنمیة لتحقیق الواحد البلد .في
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الخریطة-2 على ن1.5:التوقیع

و-3 الدیمغرافي الجانب بین  3 :التنمیةالعالقة

العالم في األولى بشریة نسمة1.8قوة .ملیار

المؤهلة العاملة الید من .جیش

العالمیة الدینامیكیة مع التعلیمیة المناهج .تكییف

بالجامعة االجتماعیة و االقتصادیة التنمیة .ربط

العاملة للید الدوري .التكوین

التنمیة استراتیجیات في النخب .دور

الثاني ن4:الجزء

: المقدمة

خطوات هي فما ، العالم في تجربة أحسن التكتل و التعاون لتحقیق الثانیة العالمیة الحرب بنهایة أوروبا تجربة تعد

التجربة .هذه

:العرض

األوروبي االتحاد نجاح على ساعدت التي :العوامل

اال مؤسسات وبناء التاریخیة األحقاد و الخالفات .تحادترك

علمیة أسس على و التسرع دون بالتدریج االتحاد .تكوین

التكامل لتحقي التحتیة البنیات .انجاز

وجیز ظرف في الحرب هدمته ما بناء .إعادة

االتحاد بدول البشریة و الطبیعیة الموارد و مارشال مشروع أموال استثمار .حسن
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المكانة تحقیق في التكتل :دور

االتحا االقتصادیةأصبح و السیاسیة العالم معالم یحدد عالمیا وسیاسیا اقتصادیا قطبا األوروبي .د

الو تبعیة من واحدة.م.تحرره مستقبلیة نظرة بفضل .أ

االتحاد قوة تعیق التي العقبات كل تجاوز من .تمكنه

عالمیة تبادل وعملة للدوالر منافسة عملة االتحاد عملة .أصبحت

:الخاتمة

اال الوأصبح مع العالمیة الزعامة یتقاسم اقتصادیا قطبا تكتله بفضل األوروبي الیابان.م.تحاد و .أ
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