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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

الجدول تاریخهالحدثإتمام

برلین جدار 9/11/1989تحطیم

األلمانیتین 03/10/1990توحید

الكومیكون منظمة 28/06/1991حل

السوفی اإلتحاد 1991دیسمبر25تيیزوال

األطلسي شمال حلف 04/04/1949تأسیس

القسنطیني الشمال 20/08/1955هجومات
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0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

ریغن الوالیارونالد منرئیس المتحدة العسكري1988إلى1980ت بالجانب اهتم

بغور یدفع وأن السوفییتي االتحاد على یضغط أن باتشوفواستطاع

السوفییتي اإلتحاد انهت التي اإلصالحات تبني .إلى

0,5

میخائیل

غورباتشوف

من السوفیاتي اإلتحاد بظهور1991إلى1985رئیس عهده تمیز

حدا ووضع الغرب من تقرب بالبیریسترویكا عرفت اإلصالحات

مالطة مؤتمر في الباردة .1989دیسمبر3-2للحرب

0,5

بن العربي

مهیدي

شهر في استشهد الجزائر معركة صناع وأحد التحریر ثورة قادة أبرز

سنة من 1957.01مارس

التعریف

بالشخصیات

عبد جمال

الناصر

وحركةر العربیة القومیة رموز وأحد العربیة مصر جمهوریة ئیس

في توفي االنحیاز 1970عدم
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06مموعجال
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الثاني الجزء عن )04 : (اإلجابة

مراحل

اإلجابة

ـة اإلجاب ـاصر التنقیطعن

المجزء

المجموع

فرنساالمقدمة استراتیجیات وفشل المجاالت كل في الثورة انتصارات إلى اشارة

علیها القضاء في

0,5

الثورة-1 :انتصارات

والخارجي: سیاسیا-أ الداخلي المستوى على التأیید كسب

وان: داخلیا* لها الشعب بعضظاحتضان یوصفهممام كان ممن

والمتنورین بالمعتدلین .اإلستعمار

في: خارجیا* لها لمكاتب الثورة وفتح السیاسي التأیید من المزید كسب

وبالدول واإلسالمیة العربیة بالبالد خاصة العالم مناطق مختلف

.اإلشتراكیة

نفسها: عسكریا-ب فرنسا إلى المسلح العمل ونقل الثورة .انتصارات

التأیید: اإعالمی-ج وكسب الوطنیة بالقضیة للتعریف الجزائر صوت

للمستعمر الكاذبة الدعایة .ومواجهة

الشعب: اقتصادیا-د من المعوزین ومساعدة الثورة تمویل تأمین

كانت التي المساعدات طریق وعن االشتراكات طریق عن الجزائري

واألصدقاء األشقاء من الثورة .تتلقاها

إل أدت العوامل المفاوضاتهذه .ى

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

01,5

العرض

المفاوضات-2 :نتائج

االستقالل- .انتزاع

مستقلة- وطنیة دولة .إقامة

العنصري- والمیز لالستغالل حد .وضع

0,5

0,5

0.5

01,5

والتالخاتمة التفاوض على فرنسا أجبر الجزائري الشعب قدمها التي الجسام سلیمالتضحیات

واالستقالل الحریة في الجزائریین .بحق

0,5

04المجموع
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الجغرافیا في األول الجزء عن )ن06(اإلجابة

العالمةاإلجابةالمطلب

اإلقلیم شروطتهیئة وتوفیر اقتصادیا استغالله من تمكن بطریقة اإلقلیم تنظیم

واالستقرار النمو

0,50

روما فيمعاهدة المشتركة1957مارس25انعقدت األوربیة السوق تأسیس تم 0,50وفیها

واللوكسمبورغ)BENELUX(البنلوكس هولندة بلجیكا، به 0,50نعني

األوروبي التوقیعاالتحاد بعد المشتركة األوربیة السوق اتخذتها التي التسمیة هي

في ماستریخت معاهدة 19920,50على

ماستریخت األوربیةمعاهدة السوق أعضاء طرف من علیها التوقیع 07في12تم

الدول1992فبرایر بین وتوسیعه التعاون تعمیق إلى تهدف

إلخ والنقدي األمني ، السیاسي الجانب لیشمل دخلت...األعضاء ،

في التطبیق 1993نوفمبر01حیز

0,50

شرح

المصطلحات

الثالث ألوالعالم استعمل ألفریدمصطلح الفرنسي االقتصادي طرف من مرة ل

في التخلف1952صوفي تعاني التي المتخلفة الدول ویعني

االجتماعي والبؤس .االقتصادي

0,50

الست الدول تحدید

للسوق المؤسسة

المشتركة األوربیة

واللوكسمبرغ هولندة بلجیكا، الغربیة، ألمانیا فرنسا، 03إیطالیا،

06المجموع
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الثانيجابةاإل الجزء )نقاط04(:عن

مراحل

اإلجابة
ـة ـاب اإلج ـاصر عن

التنقیط

المجزء

المجموع

االقتصاديالمقدمة المجال في الصین عرفته الذي الكبیر التطر إلى االشارة

العالم في التجاري وزنها على ذلك وانعكاس

0,5

خط-1 تحتها التي العبارات :مدلول

العالمیةمنظمة* في): OMC(التجارة لالتفاقیة1995تأسست خلفا

الجمركیة والتعرفة للتجارة تنظیم)GATT)(الغات( العامة مهمتها

السلع، مختلف لتسویق حریة خلق من یمكن بما العالمیة التجارة

الدول جعلت الشعبیة الصین علیها أصبحت التي االقنتصادیة والمكانة

الوالیات وخاصة وتسمحالكبرى للواقع ترذخ األمریكیة المتحدة

المستوى على أسواقها توسیع من مكنتها التي المنظمة لهذه بانضمامها

منتوجاتها أسعار انخفاض بفعل العالمي

االقتصادي* تحكمها: النمو بفعل الصین عرفته الذي التطور هوذلك

مكنت التي الكبیرة األجنبیة االستثمارات وبفعل التكنولوجیا منفي ها

التوقعات، كل تجاوز الذي النمو وتحقیق الخام الداخلي الناتج من الرفع

االستثمارات جلب في الكبیر أثره المحلیة السوق التساع كان وقد

الصیني لالقتصاد یعطي الذي األمر المنتوج وتصریف األجنبیة

االقتصادي النمو لهذا كان الدول،وقد باقي اقتصادیات من أكبر حركیة

وأث الفردي الدخل تطور بحیث للسكان االجتماعیة الحیاة في ره

االقتصادیة الدول بین من الصین وأصبحت المعیشي المستوى تحسن

بالعالقات المتعلقة المحافل مختلف في تساهم العالم في الكبرى

االقتصادیة

0,75

0,75

العرض

الواردة-2 العوامل جملة الفقرةتحدید المساحة:*في اتساع

االمكانات* السوق*ضخامة االنتاج* اتساع تكالیف انخفاض

األجنبیة* االنتاج*االستثمارات تنوع

01,50

03

االستراتیجیةالخاتمة القطاعات في الدولة تحكم على الحفاظ مع األوربیة الخبرة من االستفادة

الط لحمایة والنمووتدخلها التطور من الصین مكنت عوامل العاملة بقة

0,50

04المجموع


