اإلجابة النموذجية
التاريخ  :شرح المفاهيم
سلم الشجعان  :مفهوم سياسي أطلقه الجنرال ديغول يوم  1958/10/23يطالب فيه الثوار باالستسالم
و تسليم أسلحتهم مقابل ضمان حريتهم
القوة الثالثة  :طبقه بورجوازيه عملية في المجتمع الجزائري دعمتها فرنسا لتغليط الرأي العام
العالمي
االمبريالية  :هيمنة اقتصادية و سياسية و عسكرية و ثقافية لدزلة أو مجموعة دول على دولة أو عدة
دول و نهب ثرواتها و يقصد بها الو.م.أ
التعريف بالشخصيات :
كريم بالقاسم  1972-1922 :عضو في حزب الشعب الجزائري ثم في حركة انتصار الحريات
الديمقراطية ثم في لجنة  6ثم في ج.ت.و و قائد المنطقة الثالثة و تراس الوفد الجزائري في اتفاقية
إيفيان الثانية .
هواري بومدين  1978-12-27 – 1932 :قائد االركان الجيش في الثورة وزير الدفاع بعد
االستقالل – رئيسا للجمهورية الجزائرية ما بين  1978- 1965عن طريق االنقالب عرفت مرحلته
انتعاشا شامال انتخب رئيسا للجمهورية 1978-1976
شارل ديغول  1970-1890 :سياسي رجل دولة فرنسي مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة 1958
جمعت سياسته بين القمع و اإلغراء وقع اتفاقية ايفيان  2مع ج.ت.وفي  18مارس 1962
ربط الحدث بالتاريخ:
الحدث
إعالن ديغول عن مشروع قسنطينة اإلغرائي
تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
اعتراف ديغول باستقالل الجزائر
وقف إطالق النار

التاريخ
 19سبتمبر 1958
 04أكتوبر 1958
 19مارس 1962
 3جويلية 1962

الجزء الثاني :
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المقدمة :
العرض  : 1إستراتيجية فرنسا للقضاء على الثورة في عامها األول
-

حصار الثورة خارجيا ( التعتيم اإلعالمي )
معارضة مناقشة القضية الجزائرية في هيئة األمم المتحدة
حصار الثورة داخليا لحصار عسكري على منظمة االوراس و القبائل
إعالن حالة الطوارئ و دعمها بمشروع سوستيل التقليل من شأن الثورة و تقزيمها و اعتبارها
أحداث معزولة ضيقة

 -2ردود فعل الثورة الجزائرية:
-

فك الحصار على منطقة األوراس و القبائل لهجومات الشمال القسنطيني 20أوت 1955
المشاركة في المحافل الدولية مؤتمر باندونغ 1955
التعبئة الشعبية (الشمولية الشعبية)
االعتماد على حرب العصابات
الخاتمة

ثانيا  :الجغرافيا
 -1شرح المفاهيم :
التكتل  :و هو توحيد لكل اإلمكانيات المتوفرة في دولتين أو أكثر بهدف تشكيل قوة .قد يكون
سياسي أو إقتصادي أو عسكري
 -2منظمة االوبيك  :منظمة الدول المصدرة للبترول تأسست في  1960/09/10ببغداد .الدول
المؤسسة العراق .السعودية الكويت و فنزويال .تهدف الى حماية مصالح دول األعضاء
البنلوكس :هو اتحاد اقتصادي تأسس في  1944بين 3دول في أوروبا بلجيكا – هولندا –
لوكسبورغ
 -3تحديد األقاليم على الخريطة
 -4التعليق على الجدول :

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

120

100

80

60

40

20

0
2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

عرف سعر البترول تذبذبا
ارتفع سعره من  2002إلى غاية  2008ثم انخفض إلى  61.48دوالر سنة  2008ثم عاد و ارتفع
مرة أخرى .
العوامل المتحكمة في سعر البترول
 -قانون العرض و الطلب
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الجزء الثاني :الجغرافيا
المقدمة
العرض  -1عوامل القوة االقتصادية
عوامل طبيعية و بشرية – اقتصادية مادية – تاريخية سياسية الشبكة الهيدوغرافية اهمية حوض الراين الذي يسهل االتصال واالنتقال الداخلي تطور وتنوع شبكة النقل و االتصاالت و المواصالت االستقرار الداخلي منذ 1945 قوة العملة المالية ووحدتها القوة البشرية االستهالكية و اإلنتاجية -2مكانة االتحاد األوروبي في االقتصاد العالمي
-

االقتصاد الداخلي (اق -سياسي)
تنشيط التبادل التجاري و النقدي
جعل أوروبا موحدة و مشتبكة و االستغالل الجيد لإلمكانيات
تشجيع التعاون و تحقيق الرفاهية االقتصادية – االجتماعية للشعوب.
تحقيق الوحدة السياسية و المالية و فرض وجودها.

المكانة العالمية (اق-س)
-

التخلص من الهيمنة األمريكية االقتصادية
التخلص من المنافسة الخارجية للو.م .ا و األقطاب األسيوية
فرض دورها االقتصادي عالميا
توحيد السياسة االقتصادية األوروبية المشتركة الزراعية – الصناعية.

 -3معيقات التنمية في االتحاد األوروبي
الداخلية  -التلوث – التفاوت الداخلي -مشكل البطالة -الخالفات الداخلية حول نظام الحصص في
االنتاج لبعض المحاصيل و الصيد البحري .
الخارجية  :المنافسة – المواد األولية – الضغوط الدولية –
الخاتمة......
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