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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى ماي–امتحان -2011-دورة

S/2 د15سا12-د15سا10:التوقیت جغرافیا:المادة و تاریخ وا فلسفة/ثا3:لشعبةالمستوى أجنبیة/آ اقتصاد/ل ت

التاریخ: أوال

األول )ن6: ( الجزء

التالیة1 المصطلحات بالشرح االیجابي:  تناول الحیاد ـ اإلستراتیجیة ـ الكومیكون ـ التطویق .سیاسة

التالیة2 الشخصیات نیكی: عرف ـ روزفلت فرانكلین ـ مارشال جورج ـ ترومان خروتشوفهاري .تا

األحداث3 جدول : أكمل

تاریخهالحدث

ستالین جوزیف .......................وفاة

.....................24 /10 /1945

باندونغ مؤتمر .......................انعقاد

....................25 /01 /1949

التالی4 المعلمیة التواریخ : ةإلیك

.1962أكتوبر22ـ1956أكتوبر29ـ1950جوان25ـ1948جوان23

: المطلوب

التواریخ.1 هذه طبیعة .أبرز

الدولیة.2 الساحة على انعكاساتها .بین

الثاني )ن4: (الجزء

: 01السند

یط"  صاروخ وكل ، المیاه إلى تنزل حربیة سفینة وكل ، تصنع بندقیة كل الذینإن ألقوات صارخة سرقة لق

الجوع مدرسة... یعظهم نفقات هي الضخمة القنابل قاذفات إحدى إنتاج نفقات سكانها... وأن عدد لمدینة

الحدیدیة للسكك محطتین نفقات وهي ، نسمة ألف الكهرباء... ثالثین لتولید محطتین نفقات وهي... وهي

ا كاملي مستشفیین ..."لمعداتنفقات

سنة إیزنهاور 1953تصریح

: 02السند

السلمیة"  بالطرق یحل أن یمكن ال خالف ثمة ولیس ، السلم تدعیم طریق ستستمرعلى السوفیاتیة الحكومة إن

األمریكیة...  المتحدة الوالیات فیها بما الدول كل مع عالقاتنا على ینطبق ." وهذا

عام مالنكوف 1953تصریح
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مكتسباتك: التعلیمة على واعتمادا السندین من .انطالقا

أیدیولوجیا.1 السلمي التعایش وداللة مفهوم .ما

هي.2 الدوليما االنفراج .عوامل

الجغرافیا: ثانیا

األول ) ن6: (  الجزء

التالیة/ 1 المصطلحات مفهوم ـ: حدد البشریة التنمیة ـ العالمیة األسواق ـ المتجددة الشمالالموارد .عالم

الدولیة/ 2 التجارة في الدول بعض مساهمة نسبة یمثل جدوال .إلیك

التجارة% الدولة في المساهمة

الدولیة

في%  األولیة المواد مساهمة

الصادرات

%16%13.45أ. م. الوالیات

%3%5.67الیابان

%17%4.48فرنسا

الجنوبیة %07%2.47كوریا

%63%0.13مصر

%59%0.01مالي

%98%0.40الجزائر

البشریة التنمیة ماي/ تقریر المتحدة األمم 2005برنامج

مادرس: المطلوب على واعتمادا الجدول من ابرزانطالقا :ت

التعلیل.1 مع الجدول في الواردة الدول بین الدولیة التجارة في المساهمة نسبة في .التباین

التعلیل.2 مع األولیة المواد صادرات في المساهمة نسبة في .التباین

الصماء.3 العالم خریطة الجدول)3ص(المرفقةعلى في الواردة الدول .وقع

الثاني ) ن4: ( الجزء

:السند

في"  الذروة بلغت التي البلدان تشكلها قلیلة أیدي في كلها تنحصر الیوم العالمي االقتصاد في األمور مقالید إن

المسیطر مركزها بحكم األقلیة وهذه االحتیاجاتفيوحدهاتتحكمالتقدم ترتیب في لمصلحتها وفقا العالمیة الموارد

ی ما ظهور الوضع هذا عن نتج الفقراءوقد فقر یشتد بینما غنى األثریاء بموجبها یزداد عالمیة قاعدة "شبه

نیویورك ـ المتحدة لألمم العامة للجمعیة االستثنائیة الدورة ـ بومدین هواري 1974الرئیس

مادرست:التعلیمة على واعتمادا الخطاب من فیفقرةاكتب.  انطالقا :هاتبرز

تحدید-1 حول اآلراء ماختالف بین أسبابه و التخلف یراهیرانمفهوم ومن تاریخیة لظروف هنتیجة

الدولیة العالقات .نتیجة

التعلیل-2 مع التخلف ظاهرة لتفسیر مناسبا تراه الرأیین .أي
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