
  

   

か4ة1صفحـــــ  

 

よُ ائُ زُ かُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
 ُ，ُ ら ُار ُおُ ُبُ رُ الت

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـかُيُ  س   ，よُُُُُــــ
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ ，ُ ُُا╋ ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـかُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــかُُيعُ 

 
 
 

 

ُえُعلي。ُ:اختُر，احداُمنُام．ض．عينُ，أج
ُل:ام．ض．عُاأ，ُ 

みُاري ُُ:الت 
ُنُ(6ة:ُ)ُلالجز╋ُاأ，ُ 

ند ُ:الس 

نف．もه تحت ص．ゆ   。 في نفس ال．قت يمお  め جهاき ，جبهاき لكن  في عめ    قليدُيااستعماُرالتُ لقめ تよاجع    "حقا           
امهام املقاお عل゜ د，¡    اميか ，م．اゆدهاب إî  ع．ب الن  أخよ・ في العالê ，يعمل عل゜ تأميî سيطよت。 عل゜ ثよ，اき الش  

かكよح  らتتمث    عدمُاانحيا  îأينا في ضماゆ えتحقيق تنميتها لستكما¡ هال ل حس， 畦ستقا¡ ال．طنや  ااستقالا 
الت    きكاよح  およمناص， الص  حよ  ，تعزيزه   かعゆمصا，  ゆ  الت，  かالستغا¡ مي  هي．ني  よمظاه ，جميع  بببب   よ́العنص  季

， めيめالج ゆاامبرياليُ ，الستعماか  "ببب 

                                                      らُعدمُاانحياかكよابعُلحよالよُُافتتاحُام〉تمかئيسُه．اريُب．مدينُبمناسبよُمنُخطابُالきمقتطفا 

نめب  ت畦 تحتها خطد مفه．م امصطلحاき ال  حめ    (ت    في الس 

2)   よف الش  ع きخصيا:かالي  ب جناح ــ ゆ，نالゆ めيغن ــ ゆابح بيطاط  عل゜الجن祈ا¡ جياب ــ  الت 
 : أكمل الجめ，¡ التالي (3

 

 طبيعتُ。 الحدُث
 ببببببببببببببببببببببب  م 957تةتةة5

 إضよاب ثمانيか أيام  ببببببببببببببببببببببب 
 بببببببببببببببببببببب  م 958تة2ةة8

 سق．ط جめاゆ بよليî  بببببببببببببببببببببب 

ـــــــــ عل (4   تةكل)الش  ُخよيطか امよفقかالى  ـ
ـــــــــــ ( ，ق   ا¡ الحよب الباゆدお في أ，ゆبا ， ′سياــــــــــــ か ，قعت خع أゆبع أらماき د，لي  ـــ

 تينيかب ， إفよيقيا ， أمよيكا الا       

  ُむُاما:おافيُا よجغ，ُみُتاري
 きُُُُ〈3ُ:ست．ُ・اُم

 22ة2ة5ةة8تاريみ:ُالتُ 

ُ جよيبُي むة3ســــــــــــــــــــــــــاُُ，3ُة:おُامد   امتحانُالبكال．رياُالت 
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か4ة3صفحـــــ  

 

انيُُُ ُام．ض．عُالث 
ُُُ

みُاري ُُُُ:الت 
ُنُ(6ة)ُ:ُلالجز╋ُاأ，ُ 

ُ  (ت  よُالتُ عきفُامصطلحا:かالي  
     か بل．ماسي    めيع ــ الゆامشا かــ سياس 畦 اأطلس éب  –الحلかاعيゆ  

．おゆ الز   الث 
2) :かُالتاليきفُالشخصياよع  
    îــ نيق．ل ب．لغاني   おめبن خ éتيت．   ــ بن ي．س ら，よب éيら．ب ج 
الي: أ ( 3  كمل الجめ，¡ الت 
 

 طبيعته الحدث 
 ببببببببببببببببببببببببببببب  م 26/07/1956

 وصول ديغول إلى الحكم  بببببببببببببببببببببب 
 بببببببببببببببببببببببببببب  م 25/12/1991
 ببببببببببببببببببببببببببب  م 19/03/1962

 

 

عُ(4  
 م( ت96ت- م957تقسيê الفよنسيか للجزائよ )( مشاゆيع الت  3ة كل)الش  عل゜ الخよيطか امよفقか  ，ق 

ُنقاط(4ُة:ُُ)انيالجز╋ُالثُ 
  îالن    " إ ゆ．ع．امل ظه êمن أه  めه． سق．ط التحاد الس．فياتيظام ال おدゆب الباよانتها╋ الح， めيめلي الج，" 

ُ:ُامطل．ب
  ا  か، من الفكおよ ，اعتمادا عل゜ مكتسباتú القبلي   انطاقا

 î في。 ما يلي: كتえ مقال تاゆيخيا تبي 
  اخلي  اأسباب الめ   -أ    

 ．فياتيبحاد الس  か لسق．ط الت 
 ب الつأثも よلú عل゜ د，¡ العالê الث   - ب   
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か4ة4صفحـــــ  

 

افيا よالجغ:ُُُ

ُنقاط(6ُة:)لُالجز╋ُاأ，ُ 
ُ ت  よُالتُ (ُعきفُامصطلحا:かالي  

 ب بيعيか ام．اゆد الط   –نميか امستめامかالت   –الع．مか –القطえ القتصاد´       
2ُ) úالإلي ¡，めج  ́ や    ال 

      مب2ةة2يî نح． العالê سنか صادゆاき الص   ل يمث 
 

かسيُا′ باُ，أ，ُر ُأال．بمب امنطق ُ  ，ُلباقيُالد 
 か22.5 % 37.5 % 18.2 % 21.5 ℅ النسب % 

 :  امطل．ب -أُُُ

  م    
 سêبか3 نق  جل أゆقام الجめ，¡ ب．اسطか دائおよ نسبي  ث 

   -ب  
 ب ق عل゜ الجめ，¡ عل 

  4ةكل عل゜ الخよيطか امよفقか )الش  (3ُ
    بم 957تعか عل゜ معاهゆ おめ，ما ，¡ ام．ق  ع عليها الめ  ( ，ق 

ُُنقاط(4ُة:ُ)انيالجز╋ُالثُ 
  めضحي   تع かال．اقع القتصاد´ العامي ال  د，¡ الجن．ب امتخلف か  めضعت。 ال， ´や ¡，الت تحاらل 畦ت ，¡ الكب祈・، ال 

 جاهおめ الخて，よ من。 ，تغيي祈ه من أجل الخて，よ من دائおよ الهيمنかب 
ُ:ُمطل．با
  ゆ مقال جغよافي  حか،    よعل゜ العباおゆ ，عل゜ ما دゆست ，مكتسباتú القبلي   عتماむااُ 

 î في。 ما يلي: ا تبي 
 أثよ ال．اقع القتصاد´ العامي عل゜ د，¡ الجن．بب (ت
 ( الحل．¡ امقت祈حか للخて，よ من هやا ال．اقعب     2
 

اني   انته渓 ام．ض．ع الث 

 
．فيقُللجميُعُ ُبالت 
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9ة1صفحـــــغ  

 

よُ ائُ か ُりُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ かُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 

かُُيُ 
بُ رُ التُ おُُ ارُ ら ُوُ 

かُُيُ نُ طُ ال．ُ かُُ ُيُ 
يよُ د ُمُ 

بُ رُ التُ かُُ يُ 
طائُ りُ الج ُـــُـかُيُ  س  ُــــよُُُُو 

ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかبُ ــُـ．ُُ ら ُ ر 
 ـــかُُيعُ 

 
 
 

 

ُ:ُُُُ¡ام．ض．عُاأوُ ُُ

みُاري ُُ:الت 
¡ُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:الجりءُاأو 

العامُعناصよُاإجابかُامحاوُر

 ع

 
 
 

ٚيڀ  تع
 امصطلحاػ 

 
 
 
 
 
 

 الشخصياػ 
 
 
 

طبيعغ  
 ٔ ٙي  التڤا

 
 

ٚيغ  القائږ علګ هڤ  التقليد´:ااستعمارُُ   ڣنهظلتحقيق الهيمنغ التامغ استخٖام الحماػ العسك

ٚاػ  ٚڣاػ امستعم  شعڤبهاب  ڣاستغاڋث

ٚإ 止ي سبتمبڇ  〈ثٚتنظيږ سياس ي ت]سس علګ  :اانحياらحよكかُعدمُُ تضږ الٖڣڋ   تت9تم〉تمٚ بلغ

ٙػ سياسغ الحيإ اايجابي  ٙعيڗ   ڣعٖمحٖيثغ ااستقاڋ التي اختا ٚيڜ امتصا اميل أڬ مڜ امعسك

ٕٙع ٚب البا  .止ي 〈طاٙ الح

 الٖڣلي بسيإع ٕڣلغ ماب  ڣااعًڇافجاء امستعمٚ ڣاسًڇجاٵ السيإع الڤطنيغ   ااستقا¡:

ٚيغ ڣثقافيغ ڣسياسيغ لٖڣلغ ‶ڣ عٖع ٕڣڋ علګ ٕڣلغ ‶ڣ عٖع   :إمبرياليかا   ٕڣڋ،هيمنغ اقتصإيغ ڣعسك
ٚڥ لاستعماٙ التقليٖڬ  ع ‶خ ٚڣاتها ڣهي صٙڤ  .ڣنهظ ڣث

ٚنسييڗ ڣانتصٚ  : ( -2ت9ت) جيابف．نغ．ينُُلجنرا¡ا ٙب اليابانييڗ ثږ الف ٚڬ فيتنامي حا بطل عسك
ٚكغ ٕياڗ بياڗ فڤ ڣهڤ  ٚب   ‶حٖعليهږ 止ي مع ٚيتڢ 止ي ح ٚف بعبق ٚبيڗ مڜ هڤ٧ ي منڢ ع ‶صٖقاء ڣامق

ٚيٚالعصاباػ   ٚيكاڗب   الفيتنام ڣتح  مڜ اأم
ٙع الهنٖيغ مڜ  948تـ  تث8ت)محمدُعليُجناح:ُ ٚيٚ شبڢ القا ( مناضل ڣسياس ي باكستاني ناضل لتح

ٚڣ مڜ ‶جل 〈قامغ ٕڣلغ مستقلغ للهنٕڤ امسلميڗ عڜ الهنٖٝڣ   الڤجٕڤ البڇيطاني 〈لګ جانظ غانٖڬ ڣنه
ٙئيس لباكستاڗ من٘ استقالها   ب   ث94ت‶ڣڋ 

ٚئيس (:4ةة2ـ  تت9ت) رونالدُريغن ( انتهج سياسغ متشٖٕع اتجاه   989تـ  ت98تللڤبمب‶)  ة4اڋ ال
ٙع الٖفاٵ ااسًڇاتيجي ضٖ ااتحإ السڤفييتي   983تالسڤقياػ،止ي  ٚف بمبإ ٚب  -‶طلق ما ع ح

 النجڤم ب

 
 5بة

 
 5بة

 
 25بة
 5بة

 
 5بة

 
 5بة

 
 

 5بة
 5بة
 تة

  ُむُاما:おافيُا よُوجغみُتاري
 きُإ3ُُُ:ست．ُ・اُم

 22ة2ة5ةة8تاريみ:ُالتُ 

ُ  تصحيحُامتحاîُالبكال．رياُالتجよيبُي むة3ســــــــــــــــــــــــــاُُو3ُة:おُامد 
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9ة2صفحـــــغ  

 

التعييڗ علګ 
ٚيطغ  الخ

ٚاطيغ عضڤ 止ي  ةةة2 -925ت)رابحُبيطاطُُ ٚياػ الٖيمق ٚكغ اانتصاٙ للح (: ناضل 止ي صفڤف ح
يغ للڤحٖع ڣالعمل ڣهڤ عضڤ 止ي مجمڤعغ   ڣبعٖ 955تاعتقل سنغ  9ڣمجمڤعغ  22اللجنغ الثٙڤ

ٙئاسغ امجلس الشعبي الڤطني 〈لګ غايغ  ٚاحڢ تڤلګ     ة99تڣقڀ 〈طاځ الناٙ ‶طلق س
ٜنهاٙڣ     ث95ت\ تة\ 5ة ٚڣٵ 〈ي ٚاث95تة  2ةة 4-تةة 28   ب : مش  ثمانيغ ‶يامب  ب: 〈ض

ٚليڗ ٭: سقڤ 989تة تتة9ة: قصڀ ساقيغ سيٖڬ يڤسڀ           958تة 2ةة 8ة   جٖاٙ ب
ٚليڗ ب]مانيا   ٛمغ ب ٛماػ الٖڣليغ: ‶ ٛمغ السڤيس بمصٚ –اأ يتيڗ  -‶ ٛمغ الكٙڤ ٛمغ كڤبا – ‶ ‶ 

ــــُ ُُبتةبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاانجاら:ُــــــــــــــــــــــــــــــــ25ُبةُُُُالعن．اî:ُـــــــــــ
 نل【ننننن…ء نل】ناننني                                                                                                         

 نلعامة ع＞اص｜ نإجابة  نل≠＋اوت  
 

 مقدمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نلع｜س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نل－ات≠ة

  1954نوف≠ب｜ 01ن ظن نلظ｜وف نل±ائدة إقلي≠يا و م＋ليا كانت مونتية إعان نل】وتة نل【…نئ｜ية نل『ي كانت نن）اق『ها في     
،إا ظنها ونجهت نلعديد م［ نل÷عوبات ع＞د نن）اق『ها في≠ا ت≠】لت （｜وف قيامها نإقلي≠ية و نل≠＋لية؟و نل÷عوبات نل『ي 

 ونجه『ها؟  
 :لى انداعها الظ～وف ال「ي ساعدت ع  - 1

 الظ～وف اإقلي÷ية:  -أ
 نس『قال نلعديد م［ نلدول نلع｜بية ) سوتيا، لب＞ان، م÷｜.... (.        ✓

 نلع≠ل نل≠±لح في تون‥ و نل≠غ｜ب نأق÷ى  ✓

 نلدع］ نلع｜بي لل＋｜كات نل『＋｜تية خاصة ليبيا و م÷｜  ✓

 （هوت م＞ظ≠ات إقلي≠ية )جامعة نلدول نلع｜بية(   ✓
 ال÷】لية: -ب

 ظساليب ناس『ع≠ات   ✓

         05/1945/ 08فدنحة نل－±ائ｜ نلب×｜ية في   ✓

 ف×ل نإصاحات نلف｜ن±ية  ✓

 ننعكاسات ظثمة ح｜كة نان『÷ات لل＋｜يات نلدي≠ق｜نطية.  ✓
 ال±عوبات ال「ي واجهت ال』وثة: -2

 صعوبة إق＞اع نل×عب و نل｜ظي نلعام نلعال≠ي ب×｜عية نل】وتة. ✓

 م×كل نل『≠وي［ باأسل＋ة و نأمونل. ✓

 صعوبة نات÷ال و نل『＞±يق بي［ قادة نل≠＞اطق. ✓

 نل｜د نلع±ك｜ي نلف｜ن±ي نلع＞يف و نل＋÷ات نل≠ف｜وس على نل】وتة خاصة أوتنج  ✓

 نل＋｜ب نل＞ف±ية و نإعامية نلف｜ن±ية ضد نل】وتة و نل】ونت.   ✓

 عدم وجود مؤس±ات و ت＞ظي≠ات ل『±ي｜ نل】وتة.  ✓
تغ］ نل÷عوبات نل『ي ونجه『ها نل】وتة في بدني『ها إا ظنها نس『）اعت ظن ت＋قق  ن【احات كبي｜ة على ناس『ع≠ات نلف｜ن±ي     

 ،نق『＞ع نل×عب ب＋『≠ية نل】وتة، خاصة بعد ه【ومات نل×≠ال نلق±＞）ي＞ي و مؤت≠｜نل÷ومام. 
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9ة3صفحـــــغ  

 

 نل【نننغ｜نفنيا. مادة 

 ال『ــــ‖ء اأول       

ُالعامかُعناصよُاإجابかُامحاورُُ

ُ

éُيよُتع

きُامصطلحا 

 

ُ

ُ

التعليقُعل゜ُُ
ُالجدوُ¡

ُ

ُ

التحديدُ

عل゜ُ

かُيطよُالخ

よُُالح¡むُالتباかمجم．عALENAٚسڤم   مكسيڊ ا ڣاكنٖڣ   لڤبمب‶تجمع ا : اتفاقيغ ٚفع ال تقض ي ب

ٚكيغ بينهما  ب 994تالجم

ٚكاػ نحڤ ٕڣلغ ‶ڣ   ااستقطابُ: ٙاػ ‶ڣ الش ٚإ ااستثما ٚاء لإف   منطقغ ‶ڣعمليغ ج٘ب ڣإغ

 الفڤائٖ ڣالخٖماػ ڣ الضماناػ ڣ الحمايغ اممنڤحغ ب   ما بسظمٖينغ 

ُêُتنظيêاإقلي(ُ:)かُاإقليميかٙع عڜ هيكلغ للمظاهٚ  التهيئ ٚيغ هڤ عبا ٚافيغ ڣالبش الجغ
ٚڣف  ڣااقتصإيغ علګ مستڤڥ اإقليږ ‶ڬ   ڣاإمكانياػبڤضع خطغ ت]خ٘ بعيڗ ااعتباٙ الظ

ٚيغ ڣ  ٕٙ البش  ااقتصإيغ التي يتڤفٚ عليها اإقليږب  الطبيعيغ ڣ امڤا
ُかمجم．ع:かي العالږ ت]سسـ سنغ  الثماني止 ٚنسا، ‶مانيا،  5ث9تهي الٖڣڋ اأكٌڇ تصنيعا تضږ ف

ٙڣسيا 止ي التسعيناػ تعقٖ ه٘ه الٖڣڋ   ٚيطانيا، الڤاياػ امتحٖع، كنٖا ڣالياباڗ، ثږ  〈يطاليا، ب
يغ كل سنغ لبحن قضايا اقتصإيغ،سياسيغببب ُاجتماعاػ ٕٙڣ

:îاانجا         25بةـــــــــــــــــــب العن．ا:ら  5بة----امقياٝ + امفتاح  تةـــــــــــــــــــــ 
ٙاػ عٖا   بالياباڗب* معظږ امبإاػ تقٖٙ بمئاػ امليا
 *戟خامغ نسبغ امبإاػ لأقطاب الثاف  

ٚتفعغ نتيجغ سياسغ التكتلب    *نسبغ امبإاػ ااتحإ م
 *戟خامغ اإنتاه ڣتڤفٚ اإمكانياػ لأقطاب الثافب  

ُاندونيسيُاُ-ةك．ريابجُةُُسنغاف．رおبむُولتيîُمنُالنم．رُالفلبيîُُُالتنيناき:تعييむُîولتيîُمنُ

:îب         25بةـــــــــــــــــــ العن．ا:らــــ  امفتاح تةـــــــــــــــــــــب اانجا  25بةـــــــــــ

5ُبة

ُ

5ُبة

ُ

5ُبة

ُ

5ُبة

ُ

5ُبت

ُت

ُ

5ُبت
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ُ

ُ

ُ

かُخاتم

 

 الٖينيغب ڣااعتقإاػ التناق٬ بيڗ التطٙڤ العامي   ✓

ٙاػ اماليغ الضخمغ 止ي  ✓ ٙه،戟خامغ ااستثما تحقيق ااكتفاء   ڣعٖمالصناعي  ڣالتخلڀ الخا
 ال٘اتيب

ٕڣلغ 止ي العالږ 止ي عٖٕ   )‶كبڇمام بمجااػ صناعغ امفاعاػ النڤڣيغ ڣ البحن العلمي ااهت ✓

 ، ڣانتشاٙ الفقٚ امٖقع ڣ التخلڀ الڤا戟ح ب                                                              الفيڈيائييڗ(الباحثيڗ 

ٚاتظ عاميغ 〈ا ‶نها  ٜٙاعي ڣاحتالها م  تبقى مهٖٕع 止ي ‶منها الغ٘ائي 戟خامغ اإنتاه ال

ٙخغ حين تقڀ مظاهٚ الٌڇاء ڣ   ٚغږ مــڜ تناقضاتها ااجتماعيغ ڣااقتصإيغ الصا 〈ڗ الهنٖ ڣعلګ ال

مڜ حين تقاليٖها   امــــٖقع ‶ڣالتقٖم التكنڤلڤجي جنبا 〈لګ جنظ مـــع مظاهٚ التخــلڀ ڣ الفقٚ 

ٚاطيغ   ٚاطيغ 〈ا انهـــــا نجحـ 止ي بناء اكبڇ ٕيمقــــ السيــــاسيغ التي تتسږ بالتســـلـــــــط ‶كثــــٚ مما تتسږ بالٖيمــــق

ٚيڜب  ٚڗ الڤاحٖ ڣ العش ٚشــــحغ أڗ تكــــڤڗ النمــــــٚ اآسيــــڤڬ القإم 止ي الق ٚبي بل هي م ٙه العـــــالږ الغــــ  خا

 

 

 

 

 

 

 

5ُبة

 ال÷وضوم ال』اني:                                  

 ال「اثيخ:          ال『ــــ‖ء اأول          

العام ع＝اص～ اإجابة  ال÷】اوث 
 ة

 

 تع～يف

 ال÷±طل】ات 

 

 

 

 

 ال－【±يات 

 

 

- éي ت]سس )الناتڤ(  :اأطلس ي الحل止 سماليغ -الٖڣڋ  يضږ بڤاشنطڜ 949تة 4ةة 4ة‶ٚ ٚبيغ ال   -الغ
ٜعامغ الڤ م ‶   ٚب الشيڤعيغ اأفكاٙڣ  القڤڥ  مڤاجهغ 〈لګ ڣيهٖفب ٚكاػ  ڣض ٚٙيغالح  .التح

ٚػ :امشاريع ــ سياسغ ٚب ‶ثناء ظه ٕٙع الح ٚف 〈لګ احتڤاء ڣاستقطاب اكبڇ عٖٕ   تمثلـ البا 止ي سعي كل ط
ٚڣماڗ، مبٖ‶ للمعسكٚ اأخٚ منها مڜ الٖڣڋ 止ي 〈طاٙ مڤاجهتڢ  ٚڣٵت ٙشاڋ  مش ٚڣٵ ,ما ٙ  ڣمش ٜنهاڣ ٕ  ‶ي  ٙڣ

ٙيع مڜ بجملغ السڤفييتي التحإ عليها م امماثلغ امشا  ُب الكڤميكڤڗ  ڣمنظمغ جٖانڤف ڣمبٖ‶ , الكڤمنفٙڤ
ٚاف ڣامبإئ الٖڣليغ التي تهتږ بتنظيږ العاقاػ بيڗ ُالدبل．ماسيか:ــ  الٖڣڋ  مجمڤعغ القڤاعٖ ڣاأع

ٙع علګ اإقناٵ   ڣامنظماػ، كما تطلق علګ اأ継خاص ال٘يڜ لٖيهږ القٖ
– :かراعيりُالおٜٙاعغ ڣتنميغ ڣتحٖين   تث9تةتتة 8ة الث．ر عمليغ تنمڤيغ كبڇڥ استهٖفـ تطڤيٚ ال

ٚيڀب  ٚيڀ، ڣتقٖيږ خٖماػ متنڤعغ أبناء ال  ال
- らُوよُبéيら．ٙشاڋة98ت -892ت) :تيت．ج جل ٕڣلغ قاڣم ااحتاڋ اأماني ڣم〉سس ٕڣلغ    ( ما ٙڣ

ٚكغ عٖم اانحيا945ٛتيڤغسافيا   ., ڣ‶حٖ اأقطاب ام〉سسيڗ لح
ٚاطيغ التحق   عضڤ :(3ةة2 -923ت)بنُي．سéُبنُخدお:ُـ   ٚياػ الٖيمق ٚكغ انتصاٙ الح قيإڬ 止ي ح

ع   ٚاٵ علګ السلطغ سنغ 2ت9ت –  ةت9تٙئيسا للحكڤمغ ام〉قتغ )  ڣ‶صبحبالثٙڤ  ب 2ت9ت( ان経حظ بعٖ الص
ٛيٚ الٖفاٵ سنغ 5ث9ت -895ت)ب．لغانيî:ُُنيق．ُاــ    ٙڣس ي ڣڣ ٚڬ  ئيس 953ت( قائٖ عسك ٙاء   ٙڣ الٛڤ
ُ( ڣ‶حٖ القيإع الثاثيغ)الًڇڣيكا( التي جاءػ بعٖ ڣفاع ستاليڗ958ت -955ت)

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 
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طبيعة 
 ال「واثيخ

 

 ت]ميږ قناع السڤيس  ت95تة ثةة ت2
ٛڣاڋ ٕڣلغ ااتحإ السڤفياتي ت99تة 2تة 25  : 
ٚيغتكڤيڜ  2ت9تة 3ةة 9ت ٜائ  ام〉قتغ  الحكڤمغ الج
ٚنسا  958تة تةة ت  ڣصڤڋ ٕيغڤڋ للحكږ 止ي ف
 ٙيع التق ٚيطغ مشا ٜائٚ )تڤقع علګ الخ ٚن٦ ي للج  (تت9ت- ث95تسيږ الف

:îب         25بةـــــــــــــــــــ العن．ا:ら25بةامفتاح ــــــــ 25بتـــــــــــــــــــــب اانجا 

 

0.5 

 

0.5 

 

                                            ال『ـــــ‖ء ال』ـانــي                                                              

ُالعامかُعناصよُاإجابかُامحاوُر

ُ

かُمقدم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُالعよُض

ُ

ُ

かُالخاتم

ُ

ُ

ٚيكيغ   ٚإ الڤاياػ امتحٖع اأم ٚيڜ عجل بانهياٙ امعسكٚ الشيڤعي ڣانف ٛڗ بيڗ امعسك 〈ڗ اختاڋ التڤا

 بقيإع العالږ  

 الثالن؟ٗلڊ علګ ٕڣڋ العالږ  السڤفياتيب ڣما ‶ثٚما هي ‶سباب الٖاخليغ لسقڤ٭ ااتحإ  

   التاليغ:لأسباب   ‶سباب الٖاخليغ لسقڤ٭ ااتحإ السڤفيتي -ت

ٚكٕڤفشل التسييڇ ااشًڇاكي  -قڤميغ  32القڤمياػ  ڣتعٖٕاتساٵ امساحغ ڣصعڤبغ التنميغ   -   ڣال
ٚاطيغ  ٚيغ  ڣالتٖخاػ戟خامغ نفقاػ التسلح  -ااقتصإڬ ڣغياب الٖيمق ضعڀ حلفائڢ   -العسك

باتشڤف )البڇڣفشل 〈صاحاػ  – عليڢ  ڣااعتمإ   ڣامعسكٕٚٙڣ الڤ م ‶  - الغاسنڤسـ(سًڇڣيكا   غٙڤ
ٙه   ٚبي 止ي حصا ٙعالغ ٚضغ ٕاخلڢ  ڣإثا عمها امع ٙ  -ٕڣ ٚبي  ٕڣ  الفاتيكاڗ  ڣت]ثيڇاإعام الغ

 ٗلڊ علګ ٕڣڋ العالږ الثالن  ‶ثٚ -2
ٚيكيغ  ✓ ٕٛيإ الهيمنغ اأم  ا
ٚيكي  ✓  فٚض نظام ٕڣلي جٖيٖ بمنظٙڤ ‶م
 الٖڣليغ ضٖ مصالح العالږ ڣامنظماػاستخٖام الهيئاػ   ✓
ٙسغ الضغڤ٭  ✓  止ي ش〉ڣڗ العالږ الثالنب   ڣالتٖخلمما

ٛماػ ڣالڤطنيغ   ✓  بڣاإقليميغكٌڇع اأ
ٚيكيغ   علګ العالږ مما   امهيمڜ الڤحيٖـ بفضل سقڤ٭ امعسكٚ الش死ٚي ‶صبحـ الڤاياػ امتحٖع اأم

 الٖڣليغب انعكس سلبيا علګ العاقاػ 

ُ

5ُبة

ُ

ُ

5ُبت

ُ

5ُبت

ُ

ُ

5ُبة
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 مادة ال『ـــغ～افـيا.                

 ال『ــــ‖ء اأول  

ُالعامかُعناصよُاإجابかُامحاورُُ

ُ

ُ

ُ

éُيよُتع

きُامصطلحا 

 

ُ

التمثيلُُ

おُبااعمد

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

الت．قيعُعل゜ُُ

かُيطよُالخ

- ُُえالقط:´むٚكٜ يمثل نقطغ قڤع ڣنشا٭    ااقتصا ٚه علګ جميع   اقتصإڬ كثيڀ هڤ م لتڤف
ٚكيغ   ٙ[ٝڣ ‶مڤاڋ،تكنڤلڤجيا( التي تمكنڢ مڜ 〈ڗ يساهږ 止ي تفعيل الح ٚڣ٭ )بنيغ تحتيغ، الش

ٚڥ   ااقتصإيغ ڣيتفاعل ڣينافس قطظ ‶ڣ ‶قطاب ‶خ
– ُُ:かااقتصإ   عاٙض معتت ڣهيڣاستهاكا علګ حٖ سڤاء  تعني عاميغ السڤځ 〈نتاجا العڤمغالع．م

ٚكاػ متعٖٕع  ڣتعتبڇ .للٖڣڋ مبٖ‶ السيإع الڤطنيغ  ڣمعالڤطني  اماليغ   ڣام〉سساػالجنسياػ  الش
اء العڤمغ العاميغ ‶كبڇ   ب  مڜ يقڀ مڜ ٙڣ

– ُُかالتنميかالطبيعيغ  :امستدام ٕٙ ٚيغهي ااستغاڋ اأمثل للمڤا ٛڗ   ڣالبش امتاحغ بشكل متڤا
ٚع مع   ڣاأجياڋ اقتصإيًا ڣاجتماعيًا بما يضمڜ تلبيغ حاجياػ اأجياڋ الحاليغ  امقبلغ بصڤٙع مستم

 الحافٴ علګ البيئغ 
– ُむام．ار:かهي جميع الٌڇڣاػ السطحيغ ڣالباطنيغ مثل امعإڗ ڣالبًڇڣڋ ڣالًڇبغ ڣالغاباػ   الطبيعي

ٚڣع فعليغ علګ هيئغ سلع ‶ڣ خٖماػ ‶ڣ غيڇهايمكڜ  تلقائي ڣالتيالتي تنمڤ بشكل   .〈ڗ تتحڤڋ 〈لګ ث
 ب 25بةـــــــــــــــــــــ  امقياる:ُ     ب25بة العن．اî:ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ  امفتاح: ـــــــــ  ب 25بةـــــــــــــــــــــ

ُ:らب تة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاانجا 

 التعليق

ٙاػ الصيڗ نحڤ اسيا -  ‶كٌڇ صإ

با  - ٙنغ مع ٕڣڋ العالږ ڣاٙڣ  تتعامل الصيڗ مع الڤبمبا بنسغ عاليغ مقا

با بنسبغ  ٚاكغ بينهما  ة ب8تتتعامل الصيڗ مع اٙڣ  ب لڤجٕڤ ش

ٙاػ الصيڗ مڜ امڤإ االكًڇڣنيغ    معظږ صإ

ٙڣما   ٚنساب ايطالياب ث95تالٖڣڋ امڤقعغ علګ معاهٖع  ٚبيغب‶مانيا  ف هب   هڤلنٖاب بلجيكاب الغ  لڤكسمبٙڤ

:îــــ  لعن．ا ـــــــــ ـــــــــ  اانجاら:ب       25بةـــــــــــــــــ ـــــــــ  ب تةـــــــــــــ

ُ

5ُبة

ُ

ُ

5ُبة

ُ

5ُبة

5ُبة

ُ

75ُبت

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُتة

ُ
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ُُُُ
 
                                            انــُيالجـــــりءُالثـ

 العامغ  عناصٚ اإجابغ  امحاٙڣ  

ُ

かُمقدم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

ُالعよُض

ُ

かُخاتم

ٚع        ٚع الهيمنغ امباش امباشٚ   ڣغيڇ〈ڗ الڤاقع ااقتصإڬ العامي فٚض علګ ٕڣڋ الجنڤب البقاء 止ي ٕائ

هي ‶ثاٙ الڤاقع   الٖڣڋ فما التخلڀ 止ي ه٘ه  ڣكٝٚللٖڣڋ الكبڇڥ، اأمٚ ال٘ڬ ‶ثٚ سلبا علګ التنميغ 

ٚڣه مڜ ه٘ا الڤاقع؟ الجنڤب؟ااقتصإڬ علګ ٕڣڋ   ڣما هي الحلڤڋ للخ

اقعُااقتصاむ´ُعل゜むُو¡ُالجن．بُ:أثُ-ت よُُال．

 ‶صبح سڤځ استهاكيغ ڣاسعغ منتجاػ الٖڣڋ الكبڇڥب  ❖

ٚطغ للعالږ امتقٖمب ❖  التبعيغ امف

ٚڣاػ ٕڣڋ الجنڤبب  ڣاستنڈاف استغاڋ  ❖  ث

ٙاػب  ❖ ٚا  فقٖاڗ السيإع 止ي اتخاٗ الق

ٚاباػ   ❖ ٚڣبكٌڇع ااضط ٚاٙ 止ي جميع امجااػب  ڣالا  ڣالح  استق

 ف اأسڤٕب اتساٵ ڣتفش ي الثالڤ  ❖
اقع:ُ-2 ُالحل．¡ُلتغييُرال．

ٕٙب  ❖  حسڜ استغاڋ امڤا

 止ي ڣجڢ الٖڣڋ الكبڇڥب  ڣالتكتلمشًڇكغ اقتصإيا  〈سًڇاتيجيغ اعتمإ  ❖

 جنڤبب -تفعيل التعاڣڗ جنڤب  ❖

ٚنغ ٕعږ البحن العلمي  ❖  التسييڇب  ڣتحٖين ڣعص

 العمل علګ تغييڇ قڤاعٖ النظام ااقتصإڬب ❖

ٙساء قڤاعٖ تنمڤيغ متينغ مڜ  ❖  خاڋ اإمكانياػ امتاحغب 〈

 ٙ 〈ٗا ما استغلـ بشكل   ڥ تمتلڊ ٕڣڋ الجنڤب 〈مكانياػ 戟خمغ جٖا تمكنها مڜ تجاٛڣ ڣاقعها امٜ

 عقانيب

 

 5بة

 

 

 5بت

 

 5بت

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ

ُ

 

5ُبة

 

éُالتخلおよُااستعماُربظاهかُعاق

ٚڣاػ الشعڤب    *نهظ ث

 * تجهيل الشعڤب 

 *منع الشعڤب مڜ التعلږ

ٙبط   اقتصإ العالږ الثالن باقتصإها *
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 *احتكاٙ التكنڤلڤجيا  

ٚب العاميغ الثانيغ   *النظام ااقتصإڬ العامي ال٘ڬ ڣضع غٖاع الح

ُ:きراむي اأسڤاځ الٖڣليغب ڣالسلع امڤإ  هيالصا止 ٙه الحٖٕڣ الڤطنيغ ُالتي تباٵ خا

 البتروُ¡

2ُ-ُúُو¡ُاأوبむُきياむهُفيُاقتصاよأث 

 الصعبغب مصٖٙ العملغ  -

ٙيع  -  ااقتصإيغب مصٖٙ لتمڤيل امشا

ٕٙاػ مڜ امڤإ الغ٘ائيغب -  مصٖٙ لتغطيغ الڤا

ٙيع  -  ااجتماعيغب مصٖٙ لتمڤيل امشا

ٙڬ  - ُمصٖٙ لتحقيق فائ٬ 止ي اميڈاڗ التجا

ُُ:ااقتصاむ´الدورُُ-ا

 العالږبمصٖٙ ‶ساس ي للٖخل القڤمي بالنسبغ لكثيڇ مڜ ٕڣڋ ُ-

ٚڬ بالنسبغ اقتصإياػ بع٬ الٖڣڋ كالكڤيـ  -    مثابيمثل العمٕڤ الفق

 الصناعاػب مإع ‶ڣليغ لكثيڇ مڜ  -

 للطاقغبمصٖٙ ‶ساس ي  -

ٙيغ  - ٙيغ ‶ساسيغ 止ي سڤځ امبإاػ التجا  العاميغبمإع تجا

ٙع بسبظ ت٘ب٘ب ت]ثٚ السياسغ التنمڤيغ للٖڣ  - ُاأسعاٙبڋ امصٖ

ُ:ُُالدورُالسياس يُُ–بُ

ٚب‶ٕاع ضغط سياسيغ 止ي يٖ الٖڣڋ امنتجغ  -  (ب 3ث9ت )ح

ٚاعاػ  -  .ڣالٖڣليغاإقليميغ  ڣالنڈعاػمصٖٙ لكثيڇ مڜ الص
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