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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

التاریخ:أوال

األول )ن06(الجزء

/ أ

التي-1 العوامل من مجموعة العالمإلىأدتهناك في التقلیدي االستعمار هيتراجع ن2:و

الثانیة* العالمیة الحرب بعد منهارة االستعماریة القوى .خروج

للوصول*  الوسائل مختلف منتهجة التحرریة الحركات المسلحأهدافهاتحقیقإلىبروز العنف استعمال أوسواء

الالعنف .سیاسة

االفرو*  الدول منظمة باندونغیةآسیودور مؤتمر معها1955منذ التضامن و التحرریة الحركات مساندة .و

منظمة* حیثالمتاألممدور هذاستغلتاحدة المستعمرة للمطالبالشعوب المصیرةالمنبر .بتقریر

التحرر-2 حركات ن1.5:خصائص

ب التحرریة الحركات وهيتتمیز الخصائص من :مجموعة

في*  لالستعمارمبدأالشمولیة خضعت التي القارات كل في ظهرت حیث .التحرر

المتاحةإصرار*  الوسائل كل مستعملة االستقالل تحقیق على المستعمرة .الشعوب

تضامنا*  الحركات هذه فیمالتضامن .بینهااكبیرا

الجدول/ ب ن2.5:تكملة

تاریخه الحدث

1946دیسمبر19 الفیتنامیة الثورة اندالع

1954جویلیة20 الصینیة الهند حول جنیف مؤتمر انعقاد

1952جویلیة23 المصریة الثورة

1962أكتوبر22 كوبا حصار

1956أكتوبر29 مصر على الثالثي العدوان

الثاني )ن04: (الجزء

الح-:المقدمة علىاعتمدت التحرریة االستقاللأسالیبركات تحقیق هدفها متنوعة .ووسائل

:العرض

غاند-1 ونتائجهايسیاسة االستعمار مقاومة ن02:في

بسیاسة- عرفت االنكلیزي االستعمار مقاومة في جدیدة فلسفة على غاندي یلي"الالعنف"اعتمد ما على :وتعتمد

و*  المناشیرباستخداماإلقناعاالحتجاج توزیع و السلمیة المسیرات و .التظاهر
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وهذا*  الدولةباإلضراباتالالتعاون لمؤسسات والسیاسیة االجتماعیة و االقتصادیة المقاطعة .االستعماریةو

تعطیل*  و السلمي واألعمالالتدخل المكاتبالعادیة في وحكومةإنشاءواإلداریةاالعتصام .....موازیةمؤسسات

السیاسةأما- هذه :نتائج

عام* غاندي مع حدث ما مثل .1942االعتقال

في* .1947أوت16االستقالل

الیحدت-2 خریطة على التحرریةد الحركات المرفقة ن2.عالم

تحرریةاألسمىالهدفهواالستقالل:الخاتمة حركة االستعمارسوءالكل .عمالئهوأذنابهضدأوضد

الجغرافیا:ثانیا

)ن06(:األولالجزء

:الجزئیةاألسئلة/ ا

یلي-1 بما الجزائریة الواردات ن2:تتمیز

الموجهة*  المواد و الصناعیة التجهیزات علیها .لإلنتاجتسیطر

الفاتور* عامتزاید من الغذائیة .آلخرة

عامة* بصفة الواردات حجم .تزاید
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غذائیة* و صناعیة و زراعیة من الواردات الخ......... تنوع

المتوسطالخصائص-2 البحر حوض و الجزائر بین ن2:المشتركة

و- الجزائر منهادولتشترك خصائص عدة في المتوسط البحر :حوض

التضاریس*  طبیعة في .تشابه

التربة* و السهول .خصوبة

المناخ* .تشابه

و* الغابیة الثروة في الزیتوناألشجارالتشابه و الحوامض و الصنوبر .مثل

3-

یلي-1 ما الجدول على ن1:نالحظ

بعد*  تناقصها ثم الدیون حجم .2001تزاید

عام*  كان للدیون حجم عام1998اكبر اقلها .1980و

من*  اقل في الدیون حجم . ) 1994–1980(  سنة15تضاعف

من*  اقل في مرات ثالث الدیون حجم .)1998–1980( سنة20تضاعف

یلي-2 ما ذلك من ن1:نستنتج

لم- التنمویة الدیون2001غایةإلىبنتائجهاتأتالسیاسة تراجعت .مرةألولحیث

الثاني ن04:الجزء

الأصبحتالهندإن- في الرائدة الدول من الزراعیةالیوم سواء المجاالت من كماأوعدید إنهاالصناعیة

الواعدةأصبحت الصناعیة الدول .من

الهندیةاإلمكانیات-1 ن2:الزراعیة

یليإمكانیاتللهند ما في تتمثل كبیرة :زراعیة

:طبیعیة-

للزراعةاألراضيشاسعة*  ـ/ م180الصالحة ه

صیفي( المناخیةاألقالیمتنوع* موسمي شتوي-مناخ .)موسمي

تنوعهاخصو* و التربة .بة

التساقط*  لغزارة المائیة الموارد .وفرة

المقدر*  الساحلي الشریط ـطول .كلم7000ب

:بشریة-

المرتفعة*  العاملة الید فالح321منأكثر%63نسبة .م

:مادیة-

الثورة*  بسبب واسع نطاق على .الخضراءالمكننة
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.)عالمیا4م(الجراراتاستعمال* 

.عالمیا3المرتبةاألسمدةاستهالك* 

الهندیة-2 الزراعیة السیاسة ن2:نتائج

القمحإنتاجهاتضاعف*  في و3الزراعي .مرات10األرزمرات

الذاتي*  االكتفاء فياألمنوتحقیق القمحرزاألالغذائي .و

المجاعات*  على .القضاء

كبار*  سیطرة اإلقطاعیینتقلیص .المالك

الفالحي*  القطاع عصرنة و .تحدیث

الفالحي*  التجاري المیزان في الفائض .تحقیق

للغذاء* مستورد و التغذیة سوء و المجاعات من یعاني بلد من الهند یصدرإلىانتقلت و الذاتي االكتفاء یحقق بلد

الزراعیة سیاسته بفصل هذا و الخارج .نحو


