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 الجمهورية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الذراصيــة 

 4102: ماي دورة 

ــادة  ــ ـــ  ثاريخ وجغرافيا: املـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 د 01صا و  10: املـــــذة 

 وزارة الذفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 مذيرية مذارش أشبال ألامة

الـاريخ والجغرافيامـــــــاـان الـجــــريبي  م مــــــادة لا   

 

 على المترشح أن يختار موضوعا واحدا

 األولالموضوع 

 التاريخ .1

  ن( 60: )الجزء األول 

جٌش الجزائري وإلناعه وتجنٌده وهو تلن الموة خرج  تعبئة الشعبفً   الثورة التحرٌرٌة" ... لمد   نجحت   .1

والعسكري  النشاط الدبلوماسًطنً وكذا جبهة التحرٌر اللذان حمما إنتصارا كبٌرا على العدو من خالل الو التحرٌر

 على المستوٌٌن الداخلً والخارجً .        

 اشرح  المصطلحات التً تحتها خط.  

 زٌغود  ٌوسف.  *فٌدال كاسترو  *فرحات عباس   * أحمد سوكارنو* عرف الشخصٌات التالٌة :   .2

 

   أكمل الجدول  بما  ٌناسبه :  .3

 الحدث التاريخ

03-10-1990   

 إنشاء المنظمة الخاصة  

03-04/12/1989   

 إنشاء  الحكومة المؤلتة  

   

  ن( 60: )الجزء الثاني 

" إن تارٌخ حرب التحرٌر الجزائري ٌفوق بكثٌر بطوالت جورج واشنطن محرر أمرٌكا وٌفوق عظمة غاندي محرر 

 وٌفوق  عبمرٌة جٌاب بطل دٌان بٌان فو، إن هذه الحرب ستبمى أعجب فصل من كتاب تحرٌر  الشعوب".  الهند،

 .   70ص  1962د. عبد  هللا  شرٌط : الثورة  الجزائرٌة فً الصحافة  الدولٌة .  
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 :  بناء  على  ما  جاء فً  الوثٌمة  ودراستن  أكتب  مماال  تارٌخٌا تتناول فٌه : المطلوب 

 األسالٌب المعتمدة من الثورة الجزائرٌة فً تنظٌم الطالات البشرٌة وتأثٌر ذلن على مسار الثورة.  .1

 على استراتٌجٌة  فرنسا تجاه الثورة .  1958ماي  13إنعكاسات اإلنمالب العسكري   .2

 

 الجـــغــرافــيا .2

  ن( 60: )الجزء األول 

 غرافً . والوزن  الدٌم *   التكتل  *   البورصة *  : اشرح المصطلحات التالٌة .1

 إلٌن جدول نسب  التبادل التجاري لإلتحاد  األوروبً مع  بعض  مناطك العالم. . 2
  

 النسب  المؤوية المنطقة التجارية

 17 دول  أوروبٌة

 23 و م  أ

 10 الٌابان

 07 الصٌن

 07 الشرق األوسط

 06 جنوب  شرق آسٌا

 30 بمٌة  العالم

 

 سم  3مثل نسب الجدول  فً  دائرة  نسبٌة بممٌاس نك = . 1

 علك على  نسب الجدول .  .2

  ن( 60: )الجزء الثاني 

 

 تعد   دول شرق  وجنوب  شرق آسٌا مصنع  العالم  الجدٌد. 

 درست أكتب  مماال  جغرافٌا تتناول  فٌه :  : بناء  على ماالمطلوب 

 اإلستراتٌجٌة المعتمدة  من  طرف  دول المنطمة  فً  التطور اإللتصادي.   .1

 المكانة اإللتصادٌة الدولٌة لشرق وجنوب شرق آسٌا والعرالٌل التً تواجهها. . 2

 

 بالتوفيق
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 الجمهورية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الذراصيــة 

 4102ماي : دورة 

ــادة  ــ ـــ  ثاريخ وجغرافيا: املـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 د 01صا و  10: املـــــذة 

 وزارة الذفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 مذيرية مذارش أشبال ألامة

الـاريخ والجغرافيامـــــــــان الـجــــريبي ي  مــــــادة لا   
 

 الثانيالموضوع 

 التاريخ .1

 نقاط( 66) :الجزء األول 

بواعث تعود شترك وإنما هو أمر حركته مبادئ و"لم ٌكن الصدع الذي وقع  بٌن حلفاء الحرب سببه زوال الخطر الم

وإذا كان الطرف األول  لم تتوقف أثناءها ثم برزت أكثر بعدها......فً األساس إلى مرجعٌات متباٌنة سابقة للحرب و

كوضع قائم فً العالقات، فان الطرف الثانً قد أقر  بالحرب الباردةواالعتراف  سٌاسة االحتواءصرٌحا فً توضٌح 

 وظل كل فرٌق ٌتربص باآلخر سعٌا لتوسٌع دائرة نفوذه وبسط سٌادته وفرض بوجود معسكرٌن متصارعٌن...

  ...."العالم الثالثمذهبه. ولكنهم كانوا ٌدركون أن الذي سٌكسب التحدي هو من سٌقود 

 66الكتاب المدرسً بتصرف ص 

 عرف ما تحته خط. -6

 فٌدال كاسترو. *  مٌخائٌل غورباتشٌف *  عرف بالشخصٌات اآلتٌة : * هاري ترومان -2

 األمن. مجلس فً العضوٌة دائمة الدول على خرٌطة العالم المرفقة وقع -3
 

 نقاط ( 4) :الجزء الثانً 

إن الوالٌات المتحدة انفردت بإرادة واحدة، ولم تشاركها وتوافقها أٌة أطراف دولٌة فً تبنً مشروع نظام دولً جدٌد، 

 مستغلة ظروف  دولٌة وإقلٌمٌة . 

 ه :أكتب مقاال تارٌخٌا تبٌن فٌمن العبارة واعتمادا على ما درست المطلوب : اعتمادا 

 الظروف التً ظهر فٌها النظام الدولً  الجدٌد. -1

 .الجدٌد الدولً النظام توجٌه فً األمرٌكٌة الهٌمنة وسائل-2
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 الجغرافيا. 2

 نقاط( 66):  الجزء األول

 ٌنسج وقد ،العولمة فً فاعال عنصراو  ...العالمً االقتصادي الثالوث أقطاب من قطبا األوربً اإلتحاد "ٌعتبر

ٌمكن اعتبار االتحاد األوربً نموذجا للعدٌد من المناطق فً العالم حٌث نجد دوال ... الجنوب دول مع وطٌدة عالقات

مناطق ال تقوى على االندماج فً مسار العولمة بفعل تفككها وانقسامها وهً ال تعرف تعاونا فٌما بٌنها إال من خالل 

 ." .. التبادل الحر

 666 ص بتصرف   -المدرسً الكتاب

 .الوثٌقة فً خط تحتها التً المصطلحات اشرح. 6

 .)ملٌار دوالر( 2665و 6986إلٌك جدول تطور قٌمة المبادالت التجارٌة بٌن بلدان جزأي العالم بٌن . 2
 

 2665 2666 6996 6986 جزأي العالم

 8339 5576 3464 6759 البلدان المتقدمة

 4697 2388 6666 686 البلدان المتخلفة

 62536 7964 4465 2446 الممجموع الع
 

 2666والمنظمة العالمٌة للتجارة  (2665المصدر:مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة )إحصائٌات التجارة 

             .علق على الجدول .6: المطلوب 

 )المبادالت العالمٌة( فً أربعة أسطر. واقع التجارة العالمٌة بٌن. 2             

 

 نقاط ( 4) :نً الجزء الثا

التأخر و التخلف االقتصادي تعانً من وأخرى ضعٌفة وتقنٌا صناعٌا قوٌة متقدمة دول إلى المعاصر العالم ٌنقسم

النظام االقتصادي العالمً  أن هذا الواقع الذي ٌعٌشه العالم المتخلف فً ظل  والحقائق كافة الوقائع وتؤكد العلمً،

 الفقٌرة. الجنوب غنٌة ودولال الشمال دول بٌن ٌزٌد من الفجوة

  

 : : انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافٌا تبٌن فٌه المطلوب

 .أثر الواقع االقتصادي العالمً على دول الجنوب .6

 بعض الحلول للخروج بدول الجنوب من ظاهرة التخلف.. 2

 

 بالتوفيق
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 الجمهورية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 4102/4102: الضنــة الذراصيــة 

 4102ماي :  الذورة

ــادة  ــ ـــ  ثاريخ وجغرافيا: املـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 صاعـــات و هصــف 10: املـــــذة 

 وزارة الذفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 ألامةمذيرية مذارش أشبال 

 التاريخ والجغرافياإلمتــــــحـان التجــــريبي في مــــــادة لوصلم التنقيط  إلاجابة النمورجية
 

 األولالموضوع 

 التاريــــخ:
 النقطة عناصر  اإلجابة زلاور   ادلوضوع

ني  الثورة  التحريرية :  رلموع  اجلهود  العسكرية والسياسية اليت شهدهتا اجلزائري - ادلصطلحات 
 هبدف اإلستقالل .  6:و  98

التعبئة  الشعبية  :  جتنيد  الشعب اجلزائري  مبختلف الوسائل إلجناح الثورة   -
 التحريرية . 

 
 

0.5X4 

  

    جيش  التحرير الوطين :  القوة الضاربة للثورة  التحريرية   - 
    يتكون من  رلاىدين فدائيني ومسبلني     
سي اجلهود اليت بذلتها الثورة يف سلتلف عواصم العامل واحملافل النشاط الدبلوما -  

 الدولية لكسب الدعم السياسي  
  : 

أمحد سوكارنو : سياسي أندونيسي رئيس ألندونيسيا  ادلستقلة أحد األعضاء  - الشخصيات  
 .ادلؤسسني حلركة عدم  اإلحنياز

0.5X4  

ماج  أو ل  رئيس للحكومة  فرحات عباس :   سياسي جزائري زعيم تيار اإلد 
 ادلؤقتة للجمهورية  اجلزائرية  .  

    

فيدال كاسرتو :  قائد وسياسي  كويب قائد  للثورة الكوبية حتالف مع السوفيات   - 
 وىو أول رئيس  لكواب  الشيوعية     

  

    زيغود  يوسف :  من  شهداء الثورة اجلزائرية       -  
وىو  عضو  99=5أوت   62الثانية ،  قاد  ىجومات   توىل قيادة ادلنطقة   

 .   :9=5-=2-69اجمللس  الوطين  للثورة اجلزائرية  ا ستشهد يوم 
   

   توحيد األدلانيتني                2==5-52-27 اجلدول  
  0.5X4 انشاء  ادلنظمة اخلاصة      ;8=5 – 26 – :59/5 
     مؤمتر مالطا     =>=5 – 56 – 27/28 
   إنشاء احلكومة ادلؤقتة           9>=5 – =2 – =5 

  2.9 إندالع الثورة واعتماد اسرتاجتية داخلية وخارجية إلجناحها    ادلقدمة 
 األساليب ادلعتمدة يف  تنظيم  الطاقات البشرية .  -5 العرض 

 التعبئة الشعبية بواسطة : 
  

  25 –البث اإلذاعي  –الصحف واجلرائد  –شري البياانت وادلنا –اللقاءات ادلباشرة   
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 دور احملافظ السياسي  
     أتثري ذلك على  مسار الثورة   :  
 28 25 تزايد  عدد أفراد جيش  التحرير وأعضاء جبهة  التحرير   -  
   اإللتفاف الشعيب  حول الثورة   -  
  25 إنعكاسات اإلنقالب العسكري على اسرتا تيجية فرنسا :   – 6  
    وصول اجلنرال ديغول إىل احلكم يف  فر نسا  - 
   تنبيو  سياسة عسكرية متشددة اجتاه  الثورة  .   - 
   زلاولة فصل  الشعب عن الثورة من  خالل مشروع  قسنطينة  -  
   ورة  سلم الشجعان وزلاولة تقسيم قادة  الث - 
   تبنيو  مشاريع تقسيم  سلتلفة   - 
   اللجوء إىل  التفاوض  - 

   2.9 فشل  سياسة ديغول وجناح الثورة  حتم على فرنسا اإلعرتاف  إبستقالل اجلزائر  .    اخلامتة  
 اجلغرافيا :  

 النقطة عناصر  اإلجابة زلاور   ادلوضوع
  9;.2 رمسية  يتم فيها   تبادل   األسهم   والسندات البورصة  سوق  مالية   شرح ادلصطلحات 

   وشراء العمالت وحتديد أسعار بعض  ادلواد .    
   9;.2 التكتل : احتاد  رلموعة دول  يف  اتفاقية  مدعم هبياكل عضوية     -  
     تنظيمية موحدة    

 :2 2.9  حركة اإلقتصاد  الوزن  الدميغرايف  :   ىو  دور  الطاقة  البشرية  يف    -  
   والتنمية    
     5.9 -اإلجناز   الدائرة  النسبية   
   26  2.69 –ادلفتاح    

    2.69 –العنوان  
    اختالف نسب  التبادل التجاري لإلحتاد  األورويب  - التعليق   

    تتبادل  دول اإلحتاد  األورويب بشكل  رئيسي مع األقطاب   -  
    إلقتصادية الكربى    ا  
    % 30ارتفاع  نسبة  التبادل  مع ادلستعمرات   - 
   26  تبني  النسب  حيوية  اإلقتصاد  األورويب    - 
   2.9 شرق وجنوب شرق آسيا  بني حيوية العنصر  البشري  واألمكانيات  اإلقتصادية.    ادلقدمة    
   25  اإل سرتاتيجية  ادلعتمدة  :   -5 
    حتسني  ظروف  التعليم والرعاية الصحية   - 
   اإلستفادة  من  وفرة  اليد  العاملة  - 
   اإلعتماد على ادلدن الصناعية الكربى  - 
   إخنفاض األجور واإلنتاجية  العالية   - 
   ادلكانة  اإلقتصادية  لشرق وجنوب شرق آسيا  :  -6  
  25 ادلبادالت  التجارية  من حجم % 24احتكارىا  ل  -  



  28    كثرة فروع  الشركات الكربى   -  
    استحواذىا على ربع الثروة  العادلية   - 
   إحتالذلا للمراتب األوىل  يف  العديد من  الصناعات   - 
   * العرا قيل  اليت تواجهها :    
  25 التلوث الصناعي   -   

   الكوارث الطبيعية    - 
   ادلنافسة  مع  األقطاب  العادلية  - 
   إنتشار الصناعات  ادلقلدة   - 

استثمار العنصر البشري ىو  الركيزة  األساسية   يف بناء إقتصاد دول شرق  اخلامتة  
 وجنوب  شرق آسيا  .  
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 الجمهورية الجسائرية الذيمقراطية الشعبية

 2014/2015: الضنــة الذراصيــة 

 2015ماي : الذورة 

ــادة  ــ ـــ  ثاريخ وجغرافيا: املـــ

 : رياضيات و علوم ثجريبيةالشعبة 

 صاعـــات و هصــف 03: املـــــذة 

 وزارة الذفاع الوطني
 

 أركان الجيش الوطني الشعبي
 

 ألامةمذيرية مذارش أشبال 

 الحاريخ والجغرافياإلمحــــــحـان الحجــــريبي في مــــــادة لوصلم الحنقيط  إلاجابة النمورجية
 

 الموضوع األول

يسبٔس 

 اإلخبثخ

 ػُبصش اإلخبثخ

 انزبسٌخ. 1

 انؼاليخ

 يدضأح
انًدً

 ٔع

 

 

ف ٌؼشانز -1

 بنًصطهسبدث

 

 

 
ف ٌؼشانز – 2

 ثبنشخصٍبد

: 

 

 

 

 

 

انزٕلٍغ  -3

ػهى 

 ٌطخانخش

 

 

 انًمذيخ

 

 

 

 انؼشض

 

 

 

 

 

 

 انخبرًخ

 ٌ(6) اندضء األٔل

، رشركض ػهى  1947(: عٍبعخ  أيشٌكٍخ إصاء االرسبد انغٕفٍزً ،ثذأد فً ) انزطٌٕك :صياصة الاححواء -

 فكشح رشٌٔط االرسبد انغٕفٍزً ٔاززٕاء عٍبعزّ انزٕعؼٍخ يٍ خالل فشض زصبس غٌٕم األيذ  ..

زصبدو ثٍٍ أٌذٌٕنٕخٍزٍٍ ) سأعًبنٍخ ٔاشزشاكٍخ ( فً ظم رسعٍشاد انصطهر زبنخ ٌؼًُ انً :الحرب الباردة -

 .1989انى 1945ػغكشٌخ ٔرٓذٌذاد ثبعزؼًبل انمٕح انؼغكشٌخ ايزذ فً انفزشح ثٍٍ 

انذٔل انًغزمهخ زذٌثب فً ، ٌعى  1952رغًٍخ أغهمٓب انؼبنى انفشَغً" انفشد عٕفً" فً  :العالم الثالث-

 .رًٍضد ثزخهفٓب ٔثطًٕزٓب نهزًٍُخ أيشٌكب انالرٍٍُخأعٍب ، أفشٌمٍب ٔ
 5491 من المتحدة الوالٌات رئٌس و أمرٌكً دولة رجل و (عسكري1972-1884) :  *هاري ثرومان

 مدٌنتً على الذرٌتٌن القنبلتٌن بإلقاء أمر الذيوهو رمز من رموز الحرب الباردة وهو ،5411 إلى

                                                                                                                                      .  5491 فً الٌابانٌتٌن كً ونغازا هٌروشٌما

ٔيُٓذط اإلصالزبد  )  1991إنى  1985يٍ   االرسبد انغٕفٍزًسئٍظ ؟(-1931) :* ميخائيل غورباجشيف

انغالعُٕعذ " ( ، كبٌ ٔساء إَٓبء انسشة انجبسدح يغ انًؼغكش انشأعًبنً ػبو فكشرب " انجشٌغزشٌٔكب " ٔ " 

1989 . 
،  07/01/1959أغبذ ثُظبو ثبرٍغزب ، أصجر سئٍغب نكٕثب فً  كٕثًصػٍى ثٕسي  ؟(-1221:)*فيذال كاصترو

 ٍخ .ػضص ػاللبرّ يغ االرسبد انغٕفٍزً ٔانصٍٍ ، ٔدػى زشكبد انزسشس،  رخهى ػٍ انشئبعخ ألعجبة صس

 (0,25(+العنوان) 5*0,25ألامن) مجلط في العضوية دائمة الذول 

 َمبغ(04) : الجزء الثاني
ٔازذح ػهى لًخ انؼاللبد انذٔنٍخ يٍ انثُبئٍخ إنى األزبدٌخ انمطجٍخ  ٔانزً رًثهّ  انٕالٌبد انًزسذح كذٔنخ 

 ثبنًٕظٕع (.)أٔ يمذيخ يشرجطخ ػهى انؼاللبد انذٔنٍخ  زٓبًٍُْٔرشٌذ فشض  انٓشو انذٔنً
 :انُظبو انذٔنً  اندذٌذانظشٔف انزً ظٓش فٍٓب 

رُزس ثزسٕل َسٕ انُظبو  بثشنٍٍ ٔرطجٍك إصالزبد فً االرسبد انغٕفٍزً ٔ ششق أٔسث ػ*عمٕغ زبئ* -

 انهجشانً .

 03/12/1989*اَؼمبد لًخ يبنطب ثٍٍ انشئٍغٍٍ خٕسج ثٕػ األة ٔيٍخبئٍم غٕسثبشٍف فً 

دٔنٍب نزسشٌش انكٌٕذ )زشة انخهٍح  بٔلٍبدح انٕالٌبد انًزسذح زهف  1990ٔد *غضٔ انؼشاق نهكٌٕذ فً أ

 انثبٍَخ(.

 :اندذٌذ انذٔنً انُظبو رٕخٍّ فً األيشٌكٍخ انًٍُٓخ ٔعبئم
 إظفبء فً انسكٕيٍخ ٔغٍش انسكٕيٍخ ٔانًُظًبد انًزسذح األيى ٍْئخ األيشٌكٍخ انًزسذح انٕالٌبد اعزخذاو - *

 .لشاسارٓب ػهى انششػٍخ

 )انسصبس( ظغػ كٕعٍهخ ٔانًبل انغزاء ٔاعزغالل ٔااللزصبدٌخ انًبنٍخ انًُظًبد اعزخذاو - *

 .األيشٌكً انًُظٕس ٔفك انؼبنًٍٍٍ ٔاأليٍ انغهى رُظٍى فً األغهغً انسهف دٔس رفؼٍم*

 .األيشٌكٍخ نهغٍبعخ انًؼبسظخ انذٔل ظذ انؼغكشٌخ انزذخالد - *

 .اإلػاليٍخ انسًالد - *

 

 زغت اندذٌذ انذٔنً انُظبو إسعبء فً األيشٌكٍخ انًزسذح انٕالٌبد ثبَفشاد عًر انذٔنً اصٌانزٕ غٍبة

 )أٔ خبرًخ يشرجطخ ثبنًٕظٕع (. .رٕخٓبرٓب
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 اندغشافٍب. 2

 

 

ف ٌؼشانز -1

 ًصطهسبدبنث

 

 

 

 

 

 

 

 
 اانزؼهٍك – 2

 

 

 

 

ٔالغ  -3

انزدبسح 

 انؼبنًٍخ

 

 

 

 

 انًمذيخ

 

 

 

 

 انؼشض

 

 

 

 

 
 

 انخبرًخ

 ٌ(6اندضء األٔل )

انزغًٍخ اثش انزٕلٍغ ػهى  ِظٓش ثٓز دٔنخ 28ًْٔ عٍبعخ رجُزٓب دٔل االرسبد األٔسثً ٌعى  :ألاوربي إلاثحاد -

 لزصبدٌخ األٔسثٍخ.( ، ْٕٔ رطٕس نهًدًٕػخ اال1991يؼبْذح يبعزشٌخذ)
رٕخّ ػبنًً َسٕ إصانخ انسٕاخض اندًشكٍخ ٔاإلداسٌخ أيبو اَزمبل انغهغ ٔ انخذيبد ٔ سؤٔط  :العوملة -

 .األيٕال ٔ انًؼهٕيبد يبثٍٍ يخزهف انذٔل
يُطمخ رمغ داخم إلهٍى انذٔنخ، رمبو فٍٓب أَشطخ الزصبدٌخ )ردبسح، خضٌ، صُبػخ( نكُٓب  :مناطق الحبادل الحر

خبسج زذٔد انذٔنخ اإللهًٍٍخ يٍ انُبزٍخ اندًشكٍخ، يًب ٌدؼم اعزٍشاد انغهغ إنى ْزِ انًُطمخ ٌزى  رجمى

 .ثسشٌخ كبيهخ ٔدٌٔ أٌخ لٍٕد خًشكٍخ ػهٍٓب
 

 .2005الى 1980تطور اٌجابً لقٌمة المبادالت التجارٌة لكل من البلدان المتقدمة والمتخلفة من  -

 بلدان جزآي العالم .تفاوت حجم ووتٌرة هذا التطور بٌن -
من  2005و 1980استمرار هٌمنة البلدان المتقدمة على المبادالت رغم التراجع المسجل ما بٌن -

 .66,5%الى %72,1
 فقط  33,5%ضعف مساهمة البلدان المتخلفة فً المبادالت التجارٌة ب-
 

فً انصبدساد زدبسٌخ انؼبنًٍخ  انًجبدالد ان" ػهى يؼظى دٔل انثبنٕس ًٍُْخ األلطبة انصُبػٍخ انثالثخ "  -

 ٔانٕاسداد

 رٕعغ َطبلٓب ٔزدًٓب فًٓ رشًم كم ألبنٍى انؼبنى. -

غجٍؼزٓب االعزغالنٍخ ٔاالززكبسٌخ يًثهخ ثزسكى انذٔل انصُبػٍخ فً أعؼبس انغهغ يٍ خالل ثٕسصبد  –

 ٔششكبد اززكبسٌخ.

 ( .%70غغٍبٌ انًٕاد انًصُؼخ ػهى انزدبسح انؼبنًٍخ )الرمم ػٍ –
 

 َمبغ(04اندضء انثبًَ : )
 )أو مقذمة مرثبطة باملوضوع (.العالم املحخلف بين وفرة إلامكاهات ومرارة الواقع 

 :أثر الواقع االقتصادي العالمً على دول الجنوب

 انزجؼٍخ انًفشغخ نهؼبنى انًزمذو.--

 ارغبع ٔ رفشً انثبنٕس األعٕد.-

 االعزغالل انًدسف نثشٔاد ٔ إيكبَبد دٔل اندُٕة.-

 فمذاٌ انغٍبدح فً ارخبر انمشاس.-

 انالعزمشاس)انغٍبعً ٔ االلزصبدي ٔاالخزًبػً(.-
 :بعض الحلول للخروج بدول الجنوب من ظاهرة التخلف

 االَطالق يٍ اإليكبَبد انزارٍخ ٔ انزؼبٌٔ خُٕة خُٕة.--

 االعزثًبس األفعم نإليكبَبد فً إسعبء لٕاػذ رًٌُٕخ ٔالؼٍخ.-

 ػذ انُظبو االلزصبدي اندبئش.انؼًم ػهى رغٍٍش لٕا-
 

 )أو خاثمة مرثبطة باملوضوع (.زغٍٍش ٔالؼّ. يٍ انزخهف يشٌْٕ ث دُٕةخشٔج ػبنى ان
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