
1/4

الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم -2010دورة

جغرافیا: المادة و تاریخ والشعبة فلسفة/ ثانوي3:المستوى أجنبیة/آداب اقتصاد/ لغات و تسییر

األول الجزء عن )ن06(:اإلجابة

العالمةاإلجابةالمطلب

خط تحته ما السلميشرح س:التعایش وفاة بعد المعسكران انتهجها سیاسة مبدأتهي على تقوم الین

واحد عالم في النظامین .تعایش

للكتلتین بزع:التبعیة الشیوعیة الشرقیة للكتلة الكتلةالتبعیة أو السوفییتي االتحاد امة

األمریكیة المتحدة الوالیات بزعامة الرأسمالیة .الغربیة

االنحیاز عدم االنحیاز: مجموعة عدم حركة في تكتلت التي الدول مجموع هي

تقریب على وعملت المعسكرین بین القائم الصراع من الحیاد موقف واتخذت

الحرب لحدوث تجنبا بینهما النظر .وجهات

باندونغ أفریل:مؤتمر في بأندونیسیا فیه1955انعقد إفریقیا29شاركت من لة دو

االنحیاز عدم لحركة مبادئا أصبحت توصیات عنه تمخضت .وآسیا
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التعریف

بالشخصیات

الناصر عبد یولیو:جمال ثورة قادة إلى1952أحد لمصر أقطاب1970رئیسا أحد

ا عدم .النحیازحركة

سوكارنو باندونغ:أحمد مؤتمر في البارزین األعضاء وأحد أندونیسیا .رئیس

تیتو بروز االنحیاز:جوزیف عدم حركة أقطاب أحد یوغوسالفیا، .رئیس

بومدین بین: هواري الجزائر التي19651978رئیس الشخصیات أبرز من

المؤتمر انعقاد بعد االنحیاز عدم حركة مسار في بالجزائراهاأثرت .1973لرابع
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على الدول تعیین

02الخریطة

06المجموع

الثاني الجزء عن )ن04(:اإلجابة

مراحل

اإلجابة

ـة ـ ـاب اإلج ـاصر التنقیطعن

المجزء

المجموع

علالمقدمة نجمت التي الكبیرة الخسائر إلى أبرزاإلشارة كانت أوربا وأن الحرب ى

للعالم قیادتها عن تتراجع وجعلها أوربا وزن على سلبا أثر الذي األمر .میادینها
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الدولیة-1 العالقات في التغیر :مظاهر

السوفییتي- واالتحاد المتحدة الوالیات إلى أوربا من الزعامة انتقال

القو- بین للتنافس مجاال أوربا مجموعتینأصبحت إلى انقسامها و الكبرى ى

ایدیولوجیا .متناقضتین

العالم- على للهیمنة القوتین بین والتنافس .الصراع

عدم- حركة وظهور الستقاللها المستعمرات شعوب من الكثیر انتزاع

الصغیرة الشعوب بین للتضامن كإطار .االنحیاز

الع- في والسلم األمن حمایة على تسهر دولیة هیئات .المظهور

العالم- في الدكتاتوریة لألنظمة حد .وضع
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العرض

الثالث-2 العالم على التغییر هذا :أثر

التحرر- أجل من المستعمرات شعوب .نضال

الستقاللها- المستعمرات شعوب معظم .انتزاع

الثالث- العالم على الهیمنة المعسكرین من معسكر كل .محاولة

اال- عدم حركة في ثم فروأسیویة األ الحركة في الثالث العالم شعوب تضامن

.نحیاز
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المعسكرین- مصالح تضارب بفعل الثالث العالم في للتوتر بؤر عدة .ظهور

الثالث- العالم مناطق من الكثیر في االستقرار االنقالبات( انعدام

).العسكریة

إالاتمةالخ الدولیة العالقات في الثانیة العالمیة الحرب أحدثتها التي العمیقة التغییرات من بالرغم

الثالث العالم خیرات في الجدیدة القوى أطماع بفعل استمرت الثالث العالم معاناة أن

صفها ویقوي مصلحتها یخدم بما توجیهه في . ورغبتها
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الجغرافیا: ثانیا

األولاإلجاب الجزء عن )ن06(:ة

العالمةاإلجابةالمطلب

تمثیل

أرقام

الجدول

برسم

بیاني

مناسب

هو المناسب البیاني البیانیة: الرسم األعمدة أو البیاني المنحنى

الرسم على الفترة: التعلیق خالل للجزائر التجاري المیزان أن البیاني المنحنى خالل من نالحظ

بین عجزا2008و1986الممتدة سجل االستقرار بعدم سنةتمیز منذ1986في وهو1990لكن

فائضا في،یسجل الحال كان كما كبیرا یكون فأحیانا مستقرة غیر الفائض أخرى2008قیمة وتارة

سنة في حدث كما ضئیال .2000یكون
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02

المیزا تطور في یتحكم عامل أسعارأهم ترتفع فعندما المحروقات أسعار هي الجزائري التجاري ن

هي الجزائر صادرات معظم لكون صحیح والعكس فائضا التجاري المیزان یسجل المحروقات

.المحروقات
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06المجموع
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الثاني الجزء عن )ن04(:اإلجابة

مراحل

اإلجابة

ـة اإلجاب التنقیطعناصر

المجزء

المجموع

ألمریكیةتالمقدمة ا المتحدة للوالیات مختصر االقتصادیةعریف خاللوقوتها من

.مؤشرات
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ألمریكیة-1 ا المتحدة للوالیات االقتصادیة ة القو :عوامل

طبیعیة*  ال : العوامل

والسطحیة- الباطنیة األولیة المواد .توفر

البشري- للنشاط ومالءمته المناخ .تنوع

السواحلط- .ول

السهول- واتساع التضاریس .تنوع

واسعة- مائیة شبكة .توفر

البشریة* :العوامل

السیاسي- .االستقرار

أسمالي- الر .النظام

التكنلوجي- .التطور

القائم- العالمي االقتصادي .            النظام
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العرض

االقتصادیة-2 القوة :مظاهر

االنتاجضخامة*

االنتاج* تنوع

االقتصادیة* التعامالت معظم على األمریكي الدوالر .هیمنة

العالمي* االقتصاد على ألمریكیة ا الشركات .هیمنة

العالم*  أسواق لمعظم األمریكیة السلع .غزو

المتحدة* الوالیات في یتم االستراتیجیة المواد من الكثیر أسعار تحدید

.األمریكیة
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مكنتالخاتمة عوامل الدولیة الظروف واستغالل لمتوفرة ا لإلمكانات األمثل االستغالل

اقتصادیا العالم على الهیمنة من األمریكیة المتحدة .الوالیات
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