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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

الوطنیة التربیة بعدوزارة عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم 2011دورة

جغرافیا: المادة و تاریخ والشعبة فلسفة/ ثانوي3:المستوى أجنبیةلغ/آداب اقتصاد/ ات و تسییر

التاریخ:أوال

األول الجزء عن )ن06(اإلجابة

العالمةاإلجابةالمطلب

خط تحته ما الجزائریة-1شرح للثورة الوطني الثو: المجلس في هیئة اعلى بموجبرهو تاسس ة

أوت الصومام من1956مؤتمر یتكون برلمان بمثابة .ع34وهو

السلمي-2 المفاوضاتالمقص:الحل هي به .ود

المصیر-3 عن:تقریر مستقبلها ورسم اختیاراتها في الشعوب حق على یقوم مبدا هو

تزویر وال إكراه دون والنزیه الحر الدیمقراطي االستفتاء .طریق

الترابیة-4 عنها:الوحدة الصحراء فصل ورفض الجزائر .وحدة

الجزائري-5 الشعب واحد: وحدة شعب الجزائري المحتلالشعب ضد یناضل

عرقي أساس على الجزائر تقسیم ورفض .الفرنسي
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الثورة شروط

للتفاوض الجزائریة

الجزائري- للشعب وحید شرعي كممثل الوطني التحریر بجبهة .االعتراف

المصیر- وتقریر االستقالل في الشعب حق مبدا .احترام

التراب- الوحدة .یةضمان

الجزائري- الشعب وحدة .ضمان

الهدنة- ورفض النار اطالق وقف ثم .االتفاق
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االستعمار فعل رد

الشروط هذه تجاه

خالل من المفاوضات وعرقلة شروطه فرض الى :السعي

المستدیرة- مائدة تنظیم إلى للشعب: الدعوة تمثیلها تدعي أخرى أطراف إشراك أي

التفاوضالج في الوطني التحریر جبهة جانب إلى .زائري

الجزائر- باقي عن الصحراء فصل على .االصرار

الجزائرعرقیا- تقسیم مشاریع .عرض

النار- إطالق .توقیف

خدة( بن یوسف بن للسید إیفیان اتفاقیات كتاب في الفرنسي الموقف نجد أن )یمكن
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الحدث بین الربط

ریخهوتا
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الثاني الجزء ) نقاط04(:عن

مراحل

اإلجابة
ـة ـاب اإلج ـاصر عن

التنقیط

المجزء

المجموع

الفترةالمقدمة خالل والغرب الشرق بین العالقات میز الذي الصراع إلى اإلشارة

من اله1990إلى1945الممتدة في معسكر كل رغبة علىبفعل یمنة

.العالم

0,5

العالم-1 بقیادة األمریكیة المتحدة الوالیات انفراد :مظاهر

العالم* مناطق مختلف في غزو(التدخل یوغوسالفیا، على الحرب

إلخ الوالیات...) العراق یعادي نظام أي على الحصار وفرض

یكیة األمر .المتحدة

ا* النهج العالم دول مختلف أسماليتبني .لر

األمریكیة*  المصلحة وفق القضایا من الكثیر .تسویة

األطلسي* شمال لحلف سابقا الشرقي المعسكر دول بعض .انضمام

الشرق* لمشكل الحلول باقتراح األمریكیة المتحدة الوالیات انفراد

الفلسطینیة القضیة ألوسط .ا

للوالیا* الموالیة والحركات الرأسمالیة األحزاب إلىوصول المتحدة ت

على تحسب السابق في كانت التي الدول وفي أوربا، شرق في السلطة

الدولیة المعامالت في األمریكي الدوالر هیمنة و السوفییتي .االتحاد
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العرض

العالم-2 على للهیمنة المتحدة الوالیات استعملتها التي :الوسائل

ومن: ةاإلقتصادی* العالمي والبنك الدولي النقد صندوق خالل من

استثمار وكذا العالم شعوب لمختلف تقدم التي المساعدات خالل

األمریكیة .الشركات

المباشر:العسكریة* التدخل وبواسطة األطلسي شمال حلف بواسطة

اإلرهاب ولمواجهة المارقة األنظمة .إلسقاط

الفضائیات:اإلعالمیة* وإیجادبواسطة مواقفها لدعم تسخرها التي

العالم أنحاء مختلف في لها .مؤیدین

من:السیاسیة* مصالحها لخدمة المتحدة األمم هیئة تسخیر طریق عن

الوالیات بها تقوم التي العدائیة لألعمال تعطي قرارات استصدار خالل

الشرعیة الصبغة األمریكیة .المتحدة
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االتحادالخاتمة هیمنتهافسح،السوفییتيتراجع لتفرض األمریكیة المتحدة الوالیات أمام المجال

مصالحها وفق المطروحة المشاكل تسوي وأن العالم .على
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04المجموع

جغرافیا:ثانیا

األول الجزء عن )ن06(:اإلجابة

العالمةاإلجابةالمطلب

شرح شرح

المصطلحات

الطاقة:واردالطبیعیةالم مثل المتجددة وغیر المتجددة والسطحیة الباطنیة الثروات هي

والمیاه .والمعادن

التجاري یكون: المیزان بحیث ما لبلد الواردات وقیمة الصادرات قیمة بین قة العال هي

عندما الواردات،أورابحا قیمة ات الصادر قیمة تساوي عندما متوازنا إما المیزان هذا

قیمةت عن الصادرات قیمة تقل عندما خاسرا أو الواردات قیمة الصادرات قیمة تجاوز

.الواردات

االورومتوسطیة منذ:الشراكة انطلقت والجزائر االروبي االتحاد دول بین 2002التعاون

التراضي مبدا على تقوم المجاالت شتى في التعاون .وتتضمن

تبادل:البورصة فیه یتم الذي المكان األسهمهي هذه قیمة تتحدد وفیه والسندات األسهم

.والسندات

البورصة:االسهم في تداولها یتم مالیة قیمة ذات اوراق .هي
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دولة أهم

مستهلكة

للمحروقات

العالم في

ألسباب ألمریكیة ا متحدة ال الوالیات هي العالم في للمحروقات مستهلكة دولة أهم

واجتماعیةاق تصادیة

التي: االقتصادیة الطاقة إلى الحاجة أشد في بذلك وهو بالتطور األمریكي االقتصاد یتمیز

المزارع في وكذا المصانع تشغیل في تستعمل التي المحروقات على معظمها في .تعتمد

الكثی:االجتماعیة أصبحت فقد للسكان المعیشي المستوى عرفه الذي الكبیر للتطور رنظرا

إلى إضافة المحروقات من المستمدة بالطاقة تشتغل التي باآلالت تتم المنزلیة األشغال من

إلخ الطائرات القطارات، كالحافالت، الخدمات وسائل التدفئة... مختلف .وكذا
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الجدول العاملةإتمام الید نسبة

القطاعات في

الثالثة

امتالك

اجهزة

الكومبیوتر

استهال كمدى

الطاقة

عمر متوسط

االنسان

المؤشر

اقتصادي ثقافي اقتصادي او بشري

اجتماعي

المعیار
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أهم تحدید

مناطق

القمح زراعة

مناطق أهم و

استخراج

البترول

القمح زراعة مناطق الوسطى:أهم الجنوبیة(السهول وداكوتا الشمالیة )داكوتا

استخراج مناطق الوالیات: أهم وجنوب األمریكیةوسط المتحدة
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الثاني ) نقاط04(:الجزء

مراحل

اإلجابة
ـة ـاب اإلج ـاصر عن

التنقیط

المجزء

المجموع

المستوردةالمقدمة ل والدو ة المصدر للدول بالنسبة المحروقات اهمیة حول مدخل

دول في التنمیة على أسعارها تذبذب االقتصادوخطورة وعلى األوبیب

.العالمي

0,5

المحروقات-1 تجارة تطور :عوامل

وتنوعها النقل وسائل .تطور

واالجتماعي االقتصادي التطور بفعل الطلب .تزاید

في عنها بدیال إیجاد وصعوبة تكالیفها وقلة المحروقات توفر

اهن الر .الوقت

استعماالتها مجاالت .تعدد

مناطق االستهالكاختالف مناطق عن .االنتاج
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01,5 العرض

األوبیب-2 دول في التنمیة على المحروقات أسعار اضطراب أثر

الصعبة العملة من األوبیب دول مداخیل اضطراب

ألوبیب ا دول في تنمویة استراتیجیة وضع صعوبة

األ بالمواد المحلیة السوق تموین في ساسیةاضطراب

لتجاري ا المیزان في اضطراب

المیونیة مشكل .تفاقم

لإلستثمار األموال رؤوس یتوفیر ف اضطراب
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غیابالخاتمة بفعل اإلضطراب تعاني أسواقها أن إال ستراتیجیة اال المحروقات أهمیة رغم

ترشی على تقوم عالمیة مصدریهاسیاسة وتمكین ستراتیجیة اال المادة هذه استهالك د

التنمیة وتحقیق البالد استقرار على تحافظ مستقرة مداخیل ضمان .من
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