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 6من  0صفحة 

 عناصر اإلجابة  
العالمة

مجموعمجزأة
 الموضوع األول

 خ:التاريمادة 
  :األول الجزء 

 :في النص تحتها خط شرح ما( 0
 حوار بين جبهة التحرير الوطني والسلطات االستعمارية الفرنسيةال: التفاوض -  

نهاء الحرب والذي انتهى بتوقيع اتفاقيةالجزائرية  للقضية إليجاد حل سياسي             إيفيان.   وا 
 القاضية بمنحالقرارات الصادرة عن هيئة األمم المتحدة  :توصيات األمم المتحدة -  

 تقرير مصيره.الشعب الجزائري حقه في 
الثقافة،  محاولة صهر المجتمع الجزائري في المجتمع الفرنسي ): دماجاإل -   

  ...( عن طريق مشاريع إغرائيةالعادات، التقاليد...
 :وتأثيرها على العالقات الدولية شخصياتلبا التعريف( 2

 :بالشخصيات التعريفأ(         
( سياسي هندي، تزعم حزب المؤتمر الوطني  9191 -9881: ) جواهرالل نهرو -

الهندي ،ناضل ضد االستعمار اإلنجليزي إلى جانب غاندي من مؤسسي حركة عدم 
 .9111حضر مؤتمر باندونغ  ، 9199االنحياز

 األحرار في( من أبرز أعضاء تنظيم الضباط 9191 -9198:) جمال عبد الناصر -
( 9191 -9111مصر ) الملكي رئيسضد النظام  9113جويلية  32 مصر وثورة

مما عرض مصر لعدوان ثالثي ) بريطانيا، فرنسا، إسرائيل( حضر ،أمم قناة السويس 
 .9199 النحيازعدم ا مؤسسي حركة،  من أبرز 9111مؤتمر باندونغ  

سياسي إندونيسي ناضل ضد االستعمار ( 9191 -9119: )أحمد سوكارنو -
من أبرز  9111( نظم مؤتمر باندونغ 9199-9111الهولندي رئيس إندونيسيا )

 .9199مؤسسي حركة عدم االنحياز
 :على العالقات الدولية تأثيرهذه الشخصياتب(   

 اربة االستعمار بكل أشكاله.مح -      
 .(9111) مؤتمر باندونغ السعي للتضامن األفروآسيوي  -      

 .(9199) مؤتمر بلغرادتأسيس حركة عدم االنحياز -      
 .االستعمار للتخلص من دعم الحركات التحررية  -      
 .األحالف العسكرية والمشاريع االقتصادية والصراع محاربة سياسة -     
 .مي واالنفراج الدوليمساندة سياسة التعايش السل -     
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6من  7صفحة 

 :التوقيع على الخريطة  (3    
 اإلنجاز ..... -      
 المفتاح ..... -      
 العنوان ...... -      

 : الجزء الثاني
تطلعاتها المشروعة في التحرر واألطماع الحركات التحررية بين : مقدمة

    . االستعمارية
:الحركات التحرريةأهداف  (1
 )االستعمارية(. ةالهيمنة الخارجيخلص من كل أشكال التل و االستقال -
للسيطرة االستعمارية.              ةاآلثار السلبيتخليص شعوب المستعمرات من  -
المصير ) دون ضغوطات خارجية( والقضاء على األنظمة  رمبدأ تقريتحقيق  -

العميلة. 
تحسين مستوى معيشة شعوب المستعمرات.  -
. ةالسياسية االقتصادية واالجتماعيلمواجهة األزمات التعاون الدولي  -
 لية.المحافظة على السالم العالمي والتمسك بمبادئ األمم المتحدة والمواثيق الدو  -

 :استراتيجية الدول االستعمارية إلبقاء هيمنتها على مستعمراتها السابقة  (2
ق آسيا.عسكرية )سياسية االحتواء(: حلف بغداد وجنوب شر  فأحال إنشاء -
....قروضاستثمارات، ، تاقتصادية: مساعدااتفاقيات  -

.لالستعمار دعم األنظمة الموالية واالنقالبين ضد األنظمة المناهضة -
إثارة النزاعات الطائفية واإلقليمية -
من قبل فرنسا( لدعم لغتها  والفرنكوفونيةإنشاء منظمات) الكومنولث من قبل بريطانيا  -

 ادها وبالتالي تكريس الهيمنة الثقافية.وثقافتها واقتص
لس األمن، صندوق النقد الدولي، ممارسة الضغط عن طريق المنظمات الدولية ) مج -
المنظمات غير الحكومية...(.و 
ات التحررية لمواجهة االستعمار تبذلها الحركرغم الجهود التي بذلتها و  :خاتمة -
       تزال تتخبط تحت وطأة تلك القوى. المستقلة الاإلمبريالية إال أن البلدان و 
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6من  3صفحة 

 :جغرافيا 
   الجزء األول
:ما تحته خط في النص شرح  (1

تحكم الدول الكبرى في األسواق والمؤسسات المالية العالمية  هيمنة مالية:  -   
     وفرض عمالتها في المبادالت التجارية العالمية واالستثمارات ...

تسير العالقات النقدية  والقوانين التي: مجموعة القواعد يالنظام النقدي العالم -   
النظام في بروتن وودز  وتأسس هذاصندوق النقد الدولي  ويشرف عليهابين الدول 

.9111بالو.م.أ. عام
والخدمات  لسلع( لوشراء بيع واالستيراد ) التصديرعملية : لمبادالت التجاريةا -   
    دول العالم. بين
          المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول الذي يمثل كمية إنتاج ( تحويل2
    .أعمدة بيانية إلى 3191سنة استهالك البترول لبعض المناطق في العالم و 

 :اإلنجاز  -      
 العنوان: –      
 :المفتاح –      
 المقياس: -      

ل الذي يمثل كمية إنتاج      الواردة في الجدو  على المعطيات اإلحصائيةالتعليق ( 3
 :3191واستهالك البترول لبعض المناطق في العالم سنة 

وثيقة إحصائية تبين كمية إنتاج واستهالك البترول لبعض المناطق الجغرافية  -
 .الكبرى في العالم

مليون برميل  38.1تباين كمية اإلنتاج ) تحتل منطقة الشرق األوسط الصدارة ب -
 .(  يوميا

 21.8ين كمية االستهالك:) تحتل منطقة آسيا والمحيط الهادي الصدارة بتبا -
للتقدم  ايوميا نظر مليون برميل  32.2ثم أمريكا الشمالية ب مليون برميل يوميا

االقتصادي وكثافة النشاطات ، إضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة والوزن 
فريقيا( نتيجة التخلف  الديمغرافي، بينما تقل هذه الكمية في الشرق األوسط وا 

 االقتصادي وضعف مستوى المعيشة خاصة في إفريقيا..
 : الجزء الثاني
 .3با ما بعد الحرب ع.روف أور : التكتل ضرورة حتمية أملتها ظمقدمة
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6من  0صفحة 

 :بادوافع التكتل االقتصادي ألور (9
تحقيق التكامل االقتصادي نظرا للتفاوت في الموارد.  -
المتاحة. إلمكانياتلني واالستغالل العقالتوحيد الجهود -
.الهيمنة األمريكية والتخلص مناسترجاع مكانتها االقتصادية -
نظمة الشيوعية مساعدة دول أوربا الشرقية في التخلص من اآلثار السلبية لأل-

.والتنمية لشعوبهاتحقيق الرفاهية )البطالة و الفقر( و 
يابان و و. م.أ (توسيع السوق االستهالكية ومواجهة المنافسة الخارجية) ال-

أوربا الشرقية. لتوسيع مجال االستثمارات  من دول أوربا الغربية نحو دو -
                                   :والتنمية لشعوبهادور التكتل في تحقيق الرخاء (3

:با منمكن أور  -*
.(الخدمات.. –السلع الحاجيات )في مختلف  االكتفاءتحقيق -
)الرفاهية( ةبيلشعوب األور فع المستوى المعيشي لر -
.تطور اقتصادي كبير )زراعة، صناعة، خدمات(-
.جمركية حواجز واألشخاص بدون البضائع حرية تنقل -
.بين دوله التقليص من الفوارق في مستوى التنمية-
االستقرار واألمن.-
عالمي. قطب اقتصادي  وحولها إلىبا من إعادة بناء اقتصادها : التكتل مكن أور خاتمة 

 اإلجابات الصحيحة األخرى(.)تقبل  : مالحظة
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6من  5صفحة 
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توقيع ثالث دول تنتمي إلى حلف جنوب شرق آسيا

9 

 فرنسا/  3بريطانيا     /  7الو. م .أ     / 0

 أستراليا / 6  / الالوس    5/ الفليبين     0

 تايالند/ 9  نيوزيالند     /8/ باكستان  2

   

فقط. اختيار ثالث دولمالحظة:      
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6من  6صفحة 
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 4من  1صفحة 

 

العالمةعناصر اإلجابة
مجموعمجزأة

                                             الموضوع الثاني                                                
 التاريخ

  : الجزء األول
 :في النص ما تحته خط شرح( 1
الغرب بزعامة ة اإلتحاد السوفياتي و ين الشرق بزعامفي العالقات ب التخلي عن التشدد واالحتقان :الدولي االنفراج -

 .وتفضيل الحلول السلمية  األمريكيةالواليات المتحدة 
الموالية  ةالسياسية و الحركات المناهضة لالستعمار بكل أشكاله واألنظمة المحلي باألحزا: القوى الوطنية والثورية -
  ية.أو شيوع التي تعمل على إقامة أنظمة اشتراكية و، له
الثقافية ، ويمثل يقوم على الهيمنة السياسية واالقتصادية و  غير المباشرة، مارشكل من أشكال االستع :اإلمبريالية  -

 أقصى أنواع االستغالل .
 :التعريف بالشخصيات( 7
انخرط في صفوف حزب الشعب ثم ح.ا.ح.د.، عضو مجموعة  : مناضل جزائري (0192-0107) محمد خيضر -
 ، عين وزيرا في الحكومة المؤقتة.في حادثة اختطاف الطائرة  6091، أعتقل عام الخارجي والوفد  90
ضد الجيش الفرنسي ثم في الحرب الفيتنامية ضد  عسكري فيتنامي قاد معركة ديان بيان فو 6091: الجنرال جياب -

 التدخل العسكري األمريكي. 
تميز بتشدده في عالقاته مع  6091إلى  تي من 6091( رئيس االتحاد السوفيا6091-6780) :جوزيف ستالين -

.( ،فرض أنظمة شيوعية في دول أوربا الشرقية..6010سباق التسلح) القنبلة النووية  الغرب ) أزمة برلين كوريا،
 :تكملة جدول األحداث ( 3

انعكاساته الحدث التاريخ

 مؤتمر يالطا 91-66/99/6019
 ىا إلألماني مالنازية وتقسيعلى  القضاء

مناطق نفوذ لصالح الحلفاء...

 ماي 6019 مجازر 97 97/99/6019
داخل الحركة  تألف شهيد، خالفا19

بناء الحركة الوطنية ترسيخ  ةالوطنية، إعاد
فكرة استرجاع الحرية بالقوة... 

99/98/6091 
     مؤتمر جنيف

 )خاص بالفيتنام (
 تقسيم فيتنام التدخل العسكري األمريكي

مة الجنوب ...لدعم حكو 
  :  الجزء الثاني

    .الثورة الجزائرية من محاربة االستعمار التقليدي إلى مناهضة االستعمار الجديد:  مقدمة.1
 : المستقلة للجزائر أسس السياسة الخارجية (0
.ونبذ التمييز العنصري  العادلةوالقضاياالتحرريةالحركاتمساندة -
.مصيرهاتقريرفيالشعوببحقالمطالبة -
والتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي دولة. .االيجابيالحيادموقفتبني -
  .االستعمارورفضالدولي،والتعاون السياسيالقرارفيالسيادة -
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4من  2صفحة 

.الشاملةالتنميةوتحقيقاالقتصاديالتحررعلىالعمل -
 .الدوليةوالمواثيقالدوليبالقانون االلتزام -
 : ات الجزائر في مناهضة السياسة اإلمبرياليةإسهام( 7
 ..(.الغربية.الصحراء  الفلسطينية،دعم قضايا التحرر في إفريقيا وآسيا )القضية  -
 اإلفريقي...(.القارية )االتحاد المغاربي ، الجامعة العربية ، االتحادل في تعزيز التكتالت اإلقليمية و دورها الفّعا -
 الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي جديد عادل.و  6081عام ة لحركة عدم االنحيازاحتضانها للقمة الرابع -
 المالية(. الليبية،رفضها للتدخل األجنبي في الشؤون الداخلية للدول )المشكلة  -
 مساهمتها الكبيرة في منظمة األوبيك )محاربة الشركات االحتكارية (انضمامها و  -
 شمال جنوب على أسس عادلة. والحوارتفعيل التعاون جنوب جنوب -

 - خاتمة: تأكيد دور الجزائر في دعم القضايا العادلة وتقويض االستعمار بجميع أشكاله.  

 الجغرافيا
   :الجزء األول

 :في النص ما تحته خطشرح ( 1
  .المصنفة ضمن القطاع الثالث منها : التجارة ، التعليمغير المنتجة بطريقة مباشرة هي مختلف األنشطة :خدمات   -
عقد الصفقات لتداول جميع السلع ) بيع ، شراء ، مقايضة( و  خصصةهي الفضاءات المو  : العالمية األسواق -

 التجارية بين دول العالم...
لتنشيط الحياة  روري ض هي مختلف البنى التحتية التي تعد مقياس لتطور أي بلد وهي عنصر : هياكل القاعدية -

المستشفيات ...المواصالت ، الجسور ،الجامعات و  منها الموانئ ، شبكة االقتصادية
 : الجدول معطيات التعليق على( 2
 من المناطق الجغرافية الكبرى في العالم. كل منطقةاستيراد القمح من قبل دول  ةاألرقام كميتمثل  -
 تباين كمية االستيراد بين المناطق. -
 تقلميه االستيراد بالنسبة للدول األوربية و دول االتحاد السوفياتي ) سابقا( وأمريكا الشمالية نظرا لكثرة اإلنتاج  -
 ترتفع كمية االستيراد بالنسبة لدول إفريقيا والشرق األوسط بالخصوص نظرا لضعف اإلنتاج... -
 :  التوقيع على الخريطة (3
                      :اإلنجاز- 
  العنوان- 
المفتاح- 

  : الجزء الثاني
     االنعكاسات.ي في العالم الثالث بين الواقع و التخلف التكنولوج:مقدمة 
 : عدم تحكم دول الجنوب في التكنولوجياعوامل  (      0

 السياسي.االستقرار وعدممخلفات االستعمار -
 .قلة االهتمام بالبحث العلمي  -
  .هجرة األدمغة -
 .في تنمية العنصر البشري االستثمارقلة  -
                                                                                                 .ضعف التحصيل العلمي -
 احتكار الدول الكبرى للتكنولوجيا. -

9799×1  

9979  

9979  

9978  

9789 

9799×1  

9679

9799

9799 

9979  

9799×1 

04 

19 
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4من  3صفحة 

 : أثر ذلك على واقعها االقتصادي و االجتماعي (7   
 دم مسايرة التطورات.عو الضعف االقتصادي -
 .التبعية في جميع الميادين -
  .تردي الخدمات و مستوى المعيشة-
 ارتفاع حجم المديونية و تبعاتها.-
  .عدم تحقيق االكتفاء الذاتي-
 .اتساع الهوة بين الشمال و الجنوب -

               التقدم.في التكنولوجيا شرط أساسي لتحقيق  مالتحك خاتمة: -    
                                           

 .تقبل اإلجابات الصحيحة األخرى  :مالحظة                                                
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 4من  4صفحة 

 

 :سياندول آ
 ،أندونيسيا،الفلبني
اتيلندا،الفيتنام، 

 الالووس،كمبوجيا،
ماليزاي سنغافورة...

 .دول ألينا
 و.م. األمريكية

 كندا
امليكسيك

اآلسيان و دول ألينا دولخريطة العامل متثل أليناودولة واحدة من  آسيانتوقيع دولتني من 

 ش

 كندا

 الو م
 أ

 املكسيك
نيالفلب  

ندااتيل  
 اندونيسيا


