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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 والشعبةالمس تجریبیة3:  توى علوم ریاضیات/ ثانوي

التاریخ أوال

األول )ن06(الجزء

/ ا

العالم-1 لعدةإلىانقسم الثانیة العالمیة الحرب نهایة بعد غرب و ن1.5:منهاأسبابشرق

المعسكریناإلیدیولوجياالختالف*  .بین

النازیة*  المعسكرینانهزام بین التحالف نهایة .و

و*  نظریته فرض في معسكر كل .إیدیولوجیتهرغبة

جدیدة*  نفوذ مناطق على السیطرة في طرف كل .رغبة

تجاو-2 ضخما اقتصادیا مشروعا مارشال مشروع تكالیفهیعتبر دوالر13زت له. ملیار لكن أخرىبعادأو

ثقافیة حتى و اجتماعیة و ن1.5.سیاسیة

ن0.5:السیاسیةاألبعاد-

المتحدةأوروباربط*  لهااألمریكیةبالوالیات تابعة جعلها .و

السوفی*  االتحاد إضعاف .تيیمحاولة

الشرقیة*  أوروبا دول في الشیوعي النظام و الشیوعیة إضعاف

ن0.5:االجتماعیةاألبعاد-

في*  البطالة .أوروبامحاربة

في*  الفقر الشیوعیةأوروبامحاربة انتشار .إلضعاف

ن0.5:الثقافیةاألبعاد-

االستهالكي*  النمط الشعوباألمریكيفرض .األوروبیةعلى

ن1.5:الجدولتكملة/ ب

التاریخ الحدث

1955فیفري24 بغدادإنشاء حلف

1953مارس5 ستالین وفاة

1961سبتمبر1 االنحیازتأسیس عدم حركة

1945مبردیس27 الدولي النقد صندوق عمل بدایة

1991جویلیة31 وارسو حلف حل
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الثاني )ن04(:الجزء

:المقدمة

السوفیاتي- االتحاد ولكنإناستطاع الغرب مع التنافس و الدولي الصراع ظل في نفسه لبثتذلكیفرض أنما

العشرینىتهاو القرن نهایة .مع

:العرض

الشرقیةعوامل/ا الكتلة ن1.5:انهیار

السیطرةاألنظمةطبیعة-1 على القائمة الشخصیةالشیوعیة .وعبادة

السوفیإلحاقطریقة-2 دولیاالتحاد لبعض البلطیقأوروباتي دویالت مثل بالقوة .الشرقیة

الجیش-3 انتهجها التي القمعیة االنفصالیالسوفیالسیاسة محاوالت كل ضد وارسو حلف و حكوماتإقامةأوتي

.دیمقراطیة

وعرقا-4 ودینا لغة الشیوعي المعسكر دول شعوب تجانس .عدم

تحقیقاألنظمةعجز-5 على الشرقي المعسكر في الرفاهیةشعوبهآمالالشیوعیة و التقدم في .ا

زعزعة-6 في الغربي المعسكر دودور الداخلالشرقیةأوروبالاستقرار من تفكیكها .و

غورباتشوف-7 میخائیل الرئیس عامإلىوصول االحتالالت1985الحكم سیاسة اتبع الذي .و

السو-8 الجیش فيیفیانهزام .أفغانستانتي

الجدید/ ب الدولي النظام في الفاعلة ن1.5:المؤسسات

الدولي* النقد من. 1944جویلیة1فيأأنش:صندوق واشنطن في الدوليأهدافهمقره التعاون .تشجیع

الدولیة* الحكومیة غیر متخصصة:المنظمات عالمیة تجاریة غیر هیئات المجتمعهي مساعدة على مثلتعمل

السالم حدودأطباءاألخضرمنظمة غیرها. بال و الدولیة العفو .منظمة

المتعددة* فيوهي:الجنسیاتالشركات فروعا تملك و تسویق و تصنیع من الوظائف متعددة عالمیة شركات

للعالم تنتمي و الخمس عددها.المتقدمالقارات شألف37بلغ منها المحروقاتشركة وغیرهاركات موبیل كاكسون

وهيو : االتصالوسائل* وانترنت فاكس و هاتف من الحدیثة التكنولوجیة البثأقمارالوسائل و صناعیة

المجموعات و المباشر مثلاإلخباریةالتلفزیوني غیرهم " إنإنس"الكبرى و الجزیرة .او

في:األطلسيالحلف* ظهر عسكري حلف الخطر1949افریل4هو ضد الغربي المعسكر عن للدفاع بواشنطن

بروكسل مقره الجدید. الشیوعي الدولي النظام تطبیق في .استعمل

عامنیعیت-ج األطلسي الحلف في انخرطت التي الدول المرفقة الخریطة ن1)خاتمة+ مقدمة(المنهجیة1952على
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:الخاتمة

ظهرت- الشرقي المعسكر و السوفیاتي االتحاد انهیار الدولیةأمریكابعد العالقات تدیر وحیدة وفقكقوة

لكنها.مصالحها بمفردهاأصبحتاآلنو الدور هذا مواصلة عن عاجزة
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جغرافیا:ثانیا

)ن06(األولالجزء

/ ا

بلیال-1 اقتصادیة لیست التقدم مقاییس الن التقدم على دلیال االقتصادي النمو اعتبار مقاییسأیضامكن هناك

مثل ن2:اجتماعیة

البشریة*  التنمیة

الحیاة*  معدل و العمر متوسط

الصحیةتوفی*  الرعایة ر

الطبیعي*  النمو نسبة

مثلأیضاو ثقافیة مقاییس

و*  التعلم األمیةنسبة

االنترنت*  مستعملي نسبة

الدیمغرافي-2 االقتصادتأثیرللنمو تطور ایجابیةإماعلى سلبیةأوبطریقة ن2.بطریقة

والبسیطة*  المؤهلة العاملة الید توفیر طریق عن ایجابیة بطریقة االقتصاد على یؤثر الكبیرأوفقد المستهلكین عدد

قویاذاإهذا االقتصاد .كان

فهيإما*  الثانیة وتتزایدالسلبيالتأثیرالطریقة الفقر یعم و البطالة تزاید طریق تمكناآلفاتعن لعدم االجتماعیة

هذا و االجتماعیة و االقتصادیة السكان حاجیات توفیر من ضعیفاإذاالدولة االقتصاد كان

الج/ ب على ن2:دولالتعلیق

یلي- ما الجدول على :نالحظ

و-1 المصنعة المواد هي نسبة المختلفةأصغرهااكبر األخرىالمواد

الصادرات-2 كل تتجاوز المصنعة المواد صادرات بأضعافاألخرىقیمة

المحاصیل-3 صادراتةالفالحصادرات نصف تقریبااألولیةالموادتمثل

الثاني )ن04: (الجزء

تصل* المتحدةلم وإلىالوالیات بالصدفة التقدم و الرقي من الدرجة منإنماهذه العوامل من مجموعة تضافرت

الوصول التقدمإلىاجل .قمة

االقتصاديالعوامل-1 للتقدم ن1.5:البشریة

المحركاألمریكياإلنسان*  اقتصادیةألیةاألساسيهو .عملیة

المتحدةامتالك*  هاملرأسمالالوالیات .بشري

واسعة*  داخلیة استهالكیة سوقا .امتالكها

الشعب*  خالقةاألمریكيامتالك .لطاقات

الجامعاتاألیدي*  و المعاهد من المتخرجة المؤهلة .العاملة

الهجرة*  البسطاءأواألدمغةسواءإلیهاكثرة .العمال
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المناخ-2 تحكم ن1.5:الزراعياإلنتاجفيكیفیة

هواإلنتاجإن لنوعیةمرآةالزراعي السائدعاكسة والمناخ عامة بصفة معینة منطقة الزراعياإلنتاجفي

كبیرةاألمریكي بدرجة المناخ فیه .یتحكم

السكاألرزفزراعة* قصب و القطن تحتاجو وإلىر الرطوبة و الصیفاألمطارالدفء فصل في الغزیرة

المناخو منطقة في توجد الشرقیةلذلك الجنوبیة و الجنوبیة .المداري

فتحتاجأما*  الحبوب فيإلىزراعة العظمى) ملم1000 _ 400(األمطاراالعتدال السهول منطقة في توجد لذلك

المعتدلیسأین القاري المناخ .ود

فتحتاجأما*  المتواجداألمطارإلىالحوامض المتوسط المناخ في تزرع لذلك الصیف في الحرارة و الشتاء فيفي

كالیفورنیا بوالیة الجنوبي الساحل

خریطة-3 على المتحدةتحدید أن. نیویورك(:مدنالالوالیات ن1) واشنطن. شیكاغو. جلسلوس

المتحدةظتإن* الوالیات من جعال والبشریة كالمناخ الطبیعیة الجوانب العالمزراعیةدولةاقوياألمریكیةافر .في


