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المدة  3 :ساعات ونصف
المادة  :تاريخ و جغرافيا
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ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﺣن أن ﻳﺧﺗﺎر أﺣد اﻟﻣوﺿوﻋﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:
اﻟﻣوﺿــــوع اﻷوﻝ:
ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺟزء اﻷوﻝ 06) :ﻧﻘﺎط(
»...اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ إن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳرﻳﺔ ﺑﻳن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﻳر اﻟوطﻧﻲ ،ﺗﻌود إﻟﻰ  1956وﻛﺎن
اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺟس اﻟﻧﺑض ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﻳر اﻟوطﻧﻲ ،وﺟرﻫم إﻟﻰ وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﻳرﻳﺔ
وﻟﻛن اﺧﺗطﺎف طﺎﺋرة زﻋﻣﺎء اﻟﺛورة أوﻗف اﻻﺗﺻﺎﻻت ،ﻟﺗﺗﺟدد اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺑﻣدﻳﻧﺔ ﻣوﻻن
ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺻدﻳق ﺑن ﻳﺣﻲ ﻣﻣﺛﻝ وﻓد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ .«...
اﻟﻣرﺟﻊ :ﻣﺧﺗﺻر ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺟزاﺋر/ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس ص .277

اﻟﻣطﻠوب:
 .1ﻋرف ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﺧط ﻓﻲ اﻟﺳﻧد.
 .2أﻛﻣﻝ ﺟدوﻝ اﻷﺣداث اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗﺎرﻳﺧﻪ

اﻟﺣدث
ﺻدور ﻣﺷروع اﻳزﻧﻬﺎور
 26ﺳﺑﺗﻣﺑر 1962
اﻟﺣرب اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻹﺳراﺋﻳﻠﻳﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
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اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ )  04ﻧﻘﺎط (
ﻣﻊ اﺷﺗداد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺗطورت أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣﻝ  ،ﻣﻣﺎ ﻫدد اﻷﻣن و اﻟﺳﻠم اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﻳن  ،اﻷﻣر
اﻟذي ﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼﻗﻳن اﻟﺟﻧوح إﻟﻰ اﻟﺳﻠم.
اﻟﻣطﻠوب :اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة ،واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ درﺳت ،اﻛﺗب ﻣﻘﺎﻻ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﺗﺑرز ﻓﻳﻪ:
 .1اﻟظروف اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻟﺳﻠﻣﻲ.
 .2اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎﻳش اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث.
ﻣﺎدة اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ
اﻟﺟزء اﻷوﻝ 06) :ﻧﻘﺎط(
» ...ﻫﻧﺎك اﻧﺧراط ﻣﺗزاﻳد ﻟﻛﻝ ﻣن ﻛﻧدا واﻟﻣﻛﺳﻳك ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﻣرﻳﻛﻲ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﻣﻛﻳن
اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﻳﺎت ﻣن ﺣرﻳﺔ ﺗﻧظﻳم ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﻳم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻗﻲ اﻷﻣرﻳﻛﻲ .وﺑذﻟك ﺗﻛون
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻝ اﻟﺣر ﻷﻣرﻳﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ ﻗد ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ إﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ ﻛﺗرﻛﻳب اﻟﺳﻳﺎرات
ﻓﻲ ﻛﻧدا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ«...

اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ص .59

اﻟﻣطﻠوب:
 .1ﻋرف ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﺧط ﻓﻲ اﻟﺳﻧد.
 .2ﻋﻠﻰ ﺧرﻳطﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣرﻓﻘﺔ وﻗﻊ اﻟدوﻝ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺳﻧد.
اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ 04) :ﻧﻘﺎط(
ﺷﻛﻠت دوﻝ ﺷرق وﺟﻧوب ﺷرق أﺳﻳﺎ ﻓﺿﺎء اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﻌدد اﻷﻗطﺎب ﻣن ﺧﻼﻝ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻟﻳد
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟرﺑﺢ واﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
اﻟﻣطﻠوب:
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة ،واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ درﺳت ،اﻛﺗب ﻣﻘﺎﻻ ﺟﻐراﻓﻳﺎ ﺗﺑرز ﻓﻳﻪ:
 .1ﻋواﻣﻝ اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
 .2ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

5/2

3as.ency-education.com

اﻟﻣوﺿـــوع اﻟﺛﺎﻧـــﻲ:
ﻣﺎدة اﻟﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺟزء اﻷوﻝ 06) :ﻧﻘﺎط(
» ...ﺷﻌرت اﻟدوﻝ اﻹﻓرﻳﻘﻳﺔ واﻵﺳﻳوﻳﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺿﺎﻣن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘوﺗﻳن اﻟﻌظﻣﻳﻳن
اﻟﻬﺎدﻓﺗﻳن ﻟﻠﺳﻳطرة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ وﻣن ﺗم ﻧﺷﺄت ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺣﻳﺎد اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ...ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ وﻟﺟﻣﻳﻊ
اﻟﺷﻌوب ان ﺗﻌﻳش ﻓﻲ ﺳﻼم وﺗﻘرﻳر ﻣﺻﻳرﻫﺎ ...وﻗد ﻟﻌﺑت دوﻝ ﻋدم اﻻﻧﺣﻳﺎز دو ار ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ وﺳط ﻫذا اﻟﺗﻳﺎر
وﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﺗﺄﻳﻳد ﻛﻔﺎح اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ ﻣن اﺟﻝ وﺣدﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﻓﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﻣﻳﻳز واﻟﺗﻔرﻗﺔ
اﻟﻌﻧﺻرﻳﺔ «...
ﺷوﻗﻲ ﻋطﺎ اﷲ اﻟﺟﻣﻝ وﻋﺑد اﷲ ﻋﺑد اﻟرزاق إﺑراﻫﻳم ﺗﺎرﻳﺦ أوروﺑﺎ ﻣن اﻟﻧﻬﺿﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ص .306

اﻟﻣطﻠوب:
 .1ﻋرف ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﺧط ﻓﻲ اﻟﺳﻧد.
 .2ﻋرف ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

 -اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﻳدي

 -أﻧدري ﺟداﻧوف  -ﻓﻳداﻝ ﻛﺎﺳﺗرو.

اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ 04) :ﻧﻘﺎط(.
ﻳﻣﺛﻝ ﻣﻳﺛﺎق طراﺑﻠس ﺗﺗوﻳﺟﺎ ﻟﻧﺟﺎﺣﺎت اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ اﻟﻛﺑرى  ،ﺣﻳث رﺳم اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻛﺑرى ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ.
اﻟﻣطﻠوب :اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ درﺳت أﻛﺗب ﻣﻘﺎﻻ ﺗﺎرﻳﺧﻳﺎ ﺗﺑﻳن ﻓﻳﻪ:
 .1اﻟظروف اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ.
 .2اﻻﺧﺗﻳﺎرات اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻣﻳﺛﺎق طراﺑﻠس.
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ﻣﺎدة اﻟﺟﻐراﻓﻳﺎ
اﻟﺟزء اﻷوﻝ 06) :ﻧﻘﺎط(
» ...ﻳﻌﺗﺑر اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻧﺻ ار ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ وﻗد ﻳﻧﺳﺞ ﻋﻼﻗﺎت وطﻳدة ﻣﻊ دوﻝ
اﻟﺟﻧوب وﻫو أوﻝ اﻟدوﻝ اﻟﻣﺳﺎﻋدﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدانٕ ،واﻣﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث
ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ «...
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ص .106

اﻟﻣطﻠوب:
 .1ﻋرف ﻣﺎ ﺗﺣﺗﻪ ﺧط.
 .2إﻟﻳك ﺟدوﻻ ﻳوﺿﺢ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﺳﻧﺔ :2015
اﻟﻣﻧﺎطق

اﻟﺻﻳن

اﻟﺻﺎدرات %
اﻟواردات %

ﻓرﻧﺳﺎ

اﻳطﺎﻟﻳﺎ

اﺳﺑﺎﻧﻳﺎ ﺗرﻛﻳﺎ

اﻟو.م.أ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺟﻣوع

5.23 5.48 17.37 22.15 13.02 5.77

30.98

100

5.26 3.95 7.64

47.29

100

9.37 10.52 15.97

اﻟﻣﺻدر :اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻵﻟﻲ واﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺟﻣﺎرك 2015

-

ﻋﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺟدوﻝ.

اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ 04) :ﻧﻘﺎط(
ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ﺗزاﻳد اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ و رواج اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ و ﻫﻳﻣﻧـﺔ اﻟﺷـرﻛﺎت
ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.
اﻟﻣطﻠوب :اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻔﻘرة واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ درﺳت أﻛﺗب ﻣﻘﺎﻻ ﺟﻐراﻓﻳﺎ ﺗﺑﻳن ﻓﻳﻪ:
 .1أﺳﺑﺎب ارﺗﻔﺎع ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻳن دوﻝ اﻟﺷﻣﺎﻝ.
 .2ﻣظﺎﻫر ﻫﻳﻣﻧﺔ اﻟﺷﻣﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧوب.
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ش

ﻳﻧﺟز اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻟﺧرﻳطﺔ وﺗﻌﺎد ﻣﻊ ورﻗﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ
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التاريخ

اإلجابة النموذجية لمادة التاريخ والجغرافيا بكالوريا تجريبي 2017
الشعبة علوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات *** الموضوع األول

الجزء

عناصر اإلجابة
.I



الجزء الثاني

الجزء األول



عج

مفھوم المصطلحات:
وقف إطالق النار :حدث تاريخي بارز وھو يوم  1962/03/19وجاء كنتيجة النتھاء المفاوضات بين فرنسا
وجبھة التحرير الوطني ويسمى بعيد النصر
اختطاف طائرة زعماء الثورة :عملية القرصنة الجوية التي قامت بھا فرنسا عند تحويلھا للطائرة التي كانت
تقل الوفد الخارجي للثورة الجزائرية ومتجھة من المغرب نحو تونس وحول مسارھا إلى فرنسا
المفاوضات :محادثات بين وفد جبھة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية انتھت بتوقيع وفق إطالق النار
واستقالل الجزائر

عك

01
01
01
06

 .IIالجدول:
الحدث
صدور مشروع إيزنھاور

تاريخه
1957/01/05

01

قيام الجمھورية الجزائرية

1962/09/26

01

الحرب العربية االسرائيلية الرابعة

1973/10/06

01

ـ مقدمة :العالقات الدولية بين الجنوح للسلم وانعكاساته على العالم الثالث
1ـ الظروف الدولية التي ظھر فبھا التعايش السلمي:
 اشتداد األزمات الدولية كوريا ،السويس ،كوبا
 التسابق نحو التسلح ،توازن الرعب النووي ،أزمة الصواريخ
 وصول قيادات معتدلة على مستوى المعسكرين خروتشوف ،إيزنھاور تؤمن بسياسة التعايش السلمي
 تحول العالم الثالث الى ميدان للصراع بين المعسكرين
 ارتفاع النفقات العسكرية التسلح
 التدخالت العسكرية وتراجع النمو االقتصادي
2ـ انعكاساته على العالم الثالث:
تأسيس حركة عدم االنحياز والدعوة للتعايش السلمي
اشتداد الحركات التحررية للتخلص من االستعمار بكل أنواعه
رفض العالم الثالث القواعد واألحالف العسكرية على أراضيه مثل مصر رفض حلف بغداد ومشروع إيزنھاور
سعي العالم الثالث إلى دعم االستقالل السياسي باالقتصادي مؤتمر الجزائر
ـ خاتمة :التعايش السلمي ضرورة حتمية لتخفيف الصراع وحل المشاكل بالطرق السلمية
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الجزء

عج

عك

 .Iمفھوم المصطلحات:
 اإلقليم الشمالي الشرقي األمريكي :المنطقة الشمالية الشرقية للو م أ المطلة على المحيط األطلسي وتتميز

01

بتطور اقتصادي وتركز سكاني وضيق المساحة وھو أھم إقليم في الو م أ

الجزء األول

 الشركات المتعددة الجنسيات :ھي شركات ملكيتھا تخضع لسيطرة جنسيات متعددة وتمارس نشاطھا في عدة

01

دول على الرغم من أن إستراتيجياتھا وسياساتھا وخطط عملھا تصمم في مركزھا الرئيسي الذي يوجد في
الدولة األم وتعرف بالشركات العابرة للقارات
 التبادل الحر :عملية تجارية تقوم على التبادل دون اللجوء إلى الرسوم والقيود الجمركية بين الدول

06
01

 .IIالتوقيع على الخريطة:
 كندا

01

 الواليات المتحدة األمريكية

01

 المكسيك

01

ـ مقدمة  :دول شرق وجنوب شرق اسيا بين استغالل االمكانيات وتحقيق المكانة الدولية

0.50

ـ عوامل القوة االقتصادية:
ـ الطبيعية  :ـ
الموقع االستراتيجي المفتوح على العالم الخارجي
طول الشريط الساحلي وفرة الثروة الغابية والسمكية
تنوع المناخ

0.25
0.25
0.25

الجزء الثاني

ـ البشرية:
وفرة اليد العاملة واتساع األسواق

0.25

قوة االستثمارات

0.25

وفرة رؤوس األموال

0.25

2ـ مكانة المنطقة في االقتصاد العالمي:
ـ تحول المنطقة الى قطب اقتصادي العالمي

0.50

ـ رواج اإلنتاج في األسواق العالمية

0.50

ـ احتالل مراتب األولى السفن ـ السيارات

0.25

ـ قوة االستثمارات

0.25

خاتمة :جنوب شرق اسيا فضاء اقتصادي عالمي جديد

0.50

3as.ency-education.com

04

اإلجابة النموذجية لمادة التاريخ والجغرافيا بكالوريا تجريبي 2017
الشعبة علوم تجريبية وتقني رياضي ورياضيات *** الموضوع الثاني

التاريخ

عناصر اإلجابة

الجزء
.I

عج

عك

مفھوم المصطلحات:

 الحياد اإليجابي :عدم االنحياز ألي من الكتلتين مع االشتراك في حل المشكالت العالمية ومناصرة القضايا

01

العادلة للشعوب
 تقرير المصير :مصطلح يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونھا

01

وطريقة تحقيقھا بشكل حر وبدون تدخل خارجي
 الفوارق العنصرية :مصطلح يدل على التمييز بين العناصر البشرية من حيث الجنس واللغة والدين ويعرف

01

الجزء األول

بالتمييز العنصري.

.II

تعريف الشخصيات:

 أندري جدانوف :سياسي سوفياتي صاحب أطروحة الكتلتين الشرقية والغربية من الذين ساھموا في الصراع

01

06

اإليديولوجي يعتبر مھندس الحلف األلماني السوفياتي سنة  1939وصاحب المبدأ المعروف باسمه
 العربي بن مھيدي :مناضل في حزب الشعب ،ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،والمنظمة الخاصة،

01

عضو في اللجنة الثورية للوحدة والعمل وأحد أعضاء مجموعة  22ولجنة  6ومن مفجري الثورة قائدا للوالية

الجزء الثاني

الخامسة استشھد تحت التعذيب 1957/03/03
 فيدال كاسترو :زعيم كوبي وقائد الثورة ضد باتيستا وساعده االتحاد السوفياتي وعرف حكمه أزمة الصواريخ

01

المقدمة :الجزائر بين قيام دولة مستقلة حديثة وتحديات البناء.
 -1ظروف قيام الدولة الجزائرية :
 توقيع اتفاقيات إيفيان يوم  18مارس  ،1962ووقف إطالق النار 6219-3-19
 إنش اء ھيئ ة تنفيذي ة برئاس ة عب د ال رحمن ف ارس كلف ت بتس يير المرحل ة االنتقالي ة و التحض ير
لالستفتاء.
 اشتداد النشاط اإلرھابي لمنظمة الجيش السري الفرنسي OAS
 إنعقاد مؤتمر طرابلس  27ماي إلى  04جوان . 1962
 االس تفتاء  1جويلي ة 96‚5 )1962نعم(،اعت راف فرنس ا 3جويلي ة،1962إع الن رس مي5جويلي ة
1962
 تك وين الجمعي ة التأسيس ية  62-09-20و اختي ار أحم د ب ن بل ة رئيس ا لھ ا و الت ي أعلن ت قي ام
الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 25سبتمبر .1962
 -2االختيارات السياسية الكبرى :
 بناء دولة عصرية ديمقراطية يقودھا الحزب الواحد .
 رفض كل أشكال النزعة الذاتية و اإلنفراد بالسلطة .
 محاربة االستعمار و دعم الحركات التحررية و التعاون الدولي.
 العمل على تحقيق الوحدة المغاربية ،العربية و اإلفريقية.
الخاتمة :اعتماد الجزائر على مواثيق الثورة من أجل بناءھا من جديد

0.50
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الجغرافيا

عناصر اإلجابة

الجزء
.I

عج

عك

مفھوم المصطلحات:

 العولمة االقتصادية :تعني الشمولية وحرية انتقال األشخاص ورؤوس األموال مع إزالة الحواجز الجمركية

01

 الشراكة :عقود اقتصادية بين دولتين أو مجموعة من الدول حول تبادل التقنيات والمؤھالت أو في مجال

01

الجزء الثاني

الجزء األول

االستثمارات
 الدول النامية :دول الجنوب أو الدول المتخلفة والتي تشھد حركة ونمو اقتصادي أو تسير في طريق النمو

01

لكنھا تبقى تعاني من التبعية للدول المتقدمة في جميع الميادين
.II

06

التعليق على الجدول:
 معظم مبادالت الجزائر مع الدول المتقدمة ........................................................................

01

 ارتفاع المبادالت مع دول االتحاد األوربي بسبب الموقع الجغرافي والرابط التاريخي ....................

01

 ارتفاع المبادالت مع الصين بسبب البضاعة والسعر ...........................................................

01

المقدمة :االقتصاد العالمي بين تسھيالت المبادالت التجارية بين عالم الشمال وسيطرة االخير على دول الجنوب
 -1أسباب ارتفاع قيمة المبادالت التجارية بين الدول المتقدمة:
 الحرية التجارية وتوفر وسائل النقل
 العالقات السياسية الحسنة
 تطور المستوى المعيشي
 حرية المستھلك في االختيار
 التسھيالت الجمركية
 توفر العملة الصعبة
 ضخامة االنتاج وتنوعه.
 -2مظاھر ھيمنة الشمال على الجنوب:
 السيطرة على المؤسسات المالية و االقتصادية ) صندوق النقد الدولي ( ..
 احتكار االنتاج الزراعي و الصناعي.
 احتكار مراكز تحديد األسعار ) البورصات (.
 احتكار التكنولوجيا و اإلعالم.
 الھيمنة على الشركات الكبرى.
 استغالل ثروات دول الجنوب.
الخاتمة :المبادالت التجارية تخدم الدول المتقدمة وليست في صالح العالم المتخلف
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