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 الموضوع األول - 1

 نقطتان 2 : حلل وناقش النص مبينا ما يلي : المطلوب

 كيف يتدخل صندوق النقد الدولي في الشؤون الداخلية للدول - 1

 نقاط 3 الضعيفة ؟

 نقطتان 2 ؟ ما هي نتائج هذا التدخل - 2

 هل يمكن أن تستغني دول العالم الثالث عن هذه المنظمة المالية؟ - 3

 نقاط 3 كيف ذلك؟

 صعوبات في يقوم بإعادة جدولة ديون الدول التي تجد صندوق النقد الدولي

 ، االقتراض في ذلك لكونه يشجع على المتسبب وكثيرا ما يكون هو تسديد ال

 في تسيير شؤون التدخل المباشر وبذلك يفتح باب دولة الج فتقع الدولة فريسة

 ونتيجة كل . البلد اقتصاديا وقد يتعدى ذلك إلى الشؤون السياسية واالجتماعية

 . االجتماعي الفقر و الداخلية االضطرابات ذلك انتشار

 يتوقع من هذه المؤسسات المالية الدولية أن تضع حـدا لعمليـة من كان و

 غير أنه كثيـرا مـا … روض على المستوى الدولي التوزيع غير العادل للق

 لوحظت مخالفات صريحة لألهداف والقواعد، خاصة عندما يتعلـق األمـر

 بمصالح القوى المهيمنة، لذلك فان هذه القوى تستعمل هذه المؤسسات كسالح

 فعال في الضغط على الدول النامية كبديل اخطر من االستعمار التقليدي إلـى

… خرى التابعة لألمم المتحدة أو الخارجية عنها جانب المؤسسات األ



 الموضوع الثاني - 2

 تواريخ معلمية

 إليك تواريخ معلمية تركت نتائج هامة على فلسطين خاصة والمنطقة

 : العربية عامة

 ، 1967 جوان 5 ، 1947 نوفمبر 29 ، 1922 ة جويلي 24 ، 1917 نوفمبر 2 -

 . 1973 أكتوبر 6

 : المطلوب

 نقاط 3 . أبرز طبيعة هذه التواريخ - أ

 نقاط 3 . بين انعكاساتها على القضية الفلسطينية والمشرق العربي - ب

 نقطتان 2 . ما هي العالقة القائمة بين هذه التواريخ ؟ - ج

نقطتان 2 ) خاتمة + مقدمة ( المنهجية



 الموضوع الثالث - 3

 ) موضوع عام ( أسئلة جزئية

 الكونغو، كوريا، ( من ل مر عليك في هذا اإلرسال أن درست ك

 ). قبرص، باكستان

 : ناقش العبارة مبينا ما يلي : المطلوب

 . اعات الداخلية لهذه الدول دور القوى الجديدة في الصر - أ

 نقاط 3

 نقاط 2 . ما مصير هذه الدول حاليا ؟ - ب

 لماذا تعمد الدول الكبرى إلى تفتيت الدول وإثارة الصراعات - ج

 نقاط 3 . والحروب بها؟

نقطتان 2 ) خاتمة + مقدمة ( المنهجية



 مـن ( لسان حال جبهة وجيش التحريـر الـوطني - قاومة الجزائرية الم . 1

 الجزائـر – وزارة اإلعالم - ) 1957 جويلية 15 إلى 1956 العدد األول

1984 . 

 الجزائـر - وزارة اإلعالم - الجزء األول إلى الرابع – جريدة المجاهد . 2

1984 . 

 منشـورات " المهمة منجزة من أجل اسـتقالل الجزائـر " سعد دحلب . 3

 . دحلب

 - 24 ( الملتقى الدولي الجزائـري " ورة الجزائرية وصداها في العالم الث " . 4

 . المركز الوطني للدراسات التاريخية ) 1984 نوفمبر 28

 وزارة - لسان حال جبهة وجيش التحرير الوطني – المقاومة الجزائرية . 5

 . 1984 الجزائر - اإلعالم

 اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني الجزائري األجـزاء – المجاهد . 6

 . 1984 الجزائر – وزارة اإلعالم - 4 - 1

 الجزائر تحمل السالح أو رمز اليقين دراسة تحليلية في " سليمان الشيخ . 7

 ترجمـة محمـد حـافظ - " تاريخ الحركة الوطنية والثورة المسـلحة

 . الجزائر - دار القصبة للنشر - الجمالي

 السياسة العربية والمواقف الدوليـة اتجـاه الثـورة " إسماعيل دبش . د . 8

 . الجزائر - دار هومة – )" 1962 - 1954 ( لجزائرية ا

المراجع



 منشـورات - الثالثـة ثـانوي - " الممتاز في التـاريخ " موساوي محمد . 9

 - بغدادي

 – " ثورات الجزائر في قرن التاسع عشر والعشـرين " يحي بوعزيز . د . 10

 . 1985 الطبعة األولى - دار البعث قسنطينة

 1980 . الجزائر - " حياة كفاح " أحمد توفيق المدني . 11

 . دار البعث - الجزء األول " ملحمة الجزائر الجديدة " ار قليل المجاهد عم . 12

 . 1991 الطبعة األولى - قسنطينة

 " اتفاقيات إيفيان . نهاية حرب التحرير في الجزائر " بن يوسف بن خدة . 13

 . 87 - ديوان المطبوعات الجامعية

 جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين أثرهـا " احمد الخطيب . د . . 14

 - لمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الرغاية ا - " اإلصالحي في الجزائر

1985 . 

ــة " . 15 ــورة التحريري ــن . أحــداث الث ــى 56 أوت 20 األوراس م  31 إل

 التقرير الجهوي للوالية األولى المقدم للملتقى الـوطني " 1958 ديسمبر

 دار الشهاب للطباعة والنشر - الثالث لتسجيل أحداث الثورة التحريرية

 . باتنة

 - المشـرق دار - " أحـداث القـرن العشـرين " لبيب عبد الستار . 16

 ). 1979 الطبعة الثالثة ( بيروت

 – المشـرق دار - " التـاريخ المعاصـر لبنـان " لبيب عبد الستار . 17

). 1982 الرابعة الطبعة ( بيروت



 دار الشـروق - " االسـتعمار والتحريـر إستراتيجية " جمال حمدان . د . 18

 ). 1983 الطبعة االولى ( - بيروت

 - سلسلة عـالم المعرفـة " أوروبا والتخلف في إفريقيا " لتر رودني وا . د . 19

 . 132 العدد - الكويت

 سلسـلة - " العالم المعاصر والصراعات الدولية " عبد الخالق عبد اهللا . د . 20

 . 133 العدد - الكويت - عالم المعرفة

 سياسة االنتداب البريطاني حـول األراضـي " محمد سالمة النحال . د . 21

 . 1981 - 2 الطبعة - المحتلة منشورات فلسطين – " الفلسطينية

 الصراع بين األمـة العربيـة واالسـتعمار " إبراهيم أحمد العدوي . د . 22

 . 1969 - الفجالة القاهرة . دار نهضة مصر للطبع والنشر " الجديد

 المؤسسـة العربيـة " العالم الثالث ثالثة أرباع العالم " موريس غورنييه . 23

 . 1982 الطبعة الثانية . للدراسات والنشر

 تاريخنا القومي في سبع 1952 يوليه 23 ثورة " فعي عبد الرحمن الرا . 24

 الطبعـة - مكتبة النهضـة المصـرية القـاهرة - " 1959 - 1952 سنوات

 . 1959 األولى
25.Alain Peyrefitte ” L‘aventure du XX e  siecle. Le monde  contemporain 
19821991 –chêne .hachette


