
الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة م–تصمیم 2010ايدورة

جغرافیا: المادة و تاریخ والشعبةال تجریبیة3:  مستوى علوم ریاضیات/ ثانوي

التاریخ:أوال

)ن06 : (األولالجزء

/ أ

في-1 الصینیة بالهند الخاص جنیف مؤتمر اجل1954جویلیة20عقد الصینیةإیجادمن الهند لحرب حل

هيو فیه المشاركة الشمالي:الدول الجنوبي–فیتنام الشعبیة–كمبودیا–الالووس–فیتنام االتحاد-الصین

المتحدة–فرنسا–تيیالسوفی ن1.5.بریطانیا–الوالیات

یليأما كما فكانت المؤتمر هذا ن1.5:نتائج

عرض*  دائرة الجنوبي17تحدید و الشمالي الفیتنام بین فاصل .كحد

عامیناستإجراء*  بعد الوحدة .فتاء

الطرفان*  یتلقى عسكریةأیةال .مساعدة

الجنوبي-2 و الشمالي فیتنام هي المؤتمر في المشاركة المنطقة ن1.الصین–كمبودیا–الالووس–دول

المرفقةال-3 الخریطة على ن1.تعین
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ن2.الجدولتكملة/ ب

الثاني )ن04(:الجزء

البعملت- اجل من وسعها في ما كل االستعماریة والدول القمع طریق عن مستعمراتها في أوقاء .التقتیلالتعذیب

مستعمراته-1 في للبقاء االستعمار ن2:دوافع

حیث  *  الدولي المستوى على لمكانتها الثانیة العالمیة الحرب بعد بریطانیا و كفرنسا االستعماریة الدول فقدان

جدیدة قوى .ظهرت

تعدرفض *  التي الثروات عن االستعماریةأساسالتخلي الدول اقتصادیات .تقدم

المختلفة*  مصالحهم لحمایة عمیلة حكومات واالتعیین والقتصادیة .عسكریةالثقافیة

باطنها*  و التعاون ظاهرها اتفاقیات بوضع الشعوب خیرات .استعمارينهب

االستقالل-2 بعد ما ن2:ترتیبات

الفرنسیة- المستعمرات استقالل رابطتبعد في جمعهم على بریطانیا و فرنسا عملت االنكلیزیة همایو :ن

عددها = الفرانكفونیة-ا و القدیمة مستعمراتها و فرنسا بین قد1970مارس20فيتأسست. دولة53تجمع و

وأمینولهاالفرانكوفونیةوكالةإلى1995عامتحولت غالي بطرس المصري هو و حالیا التعاونأهدافهامنعام

و السلمیةالثقافي بالطرق المشاكل .حل

عامنشأت= الكومنولث-ب ویستمنستر تفكك1931بقانون ومناإلمبراطوریةبعد التنمیةأهدافهاالبریطانیة

حقوقالمستد ترقیة و البیئة حمایة و .اإلنسانامة

ملتویة* طرق المنظمات هذه مستعمراتهالإلبقاءإماتعتبر في فرنسا مثل الثقافي الوزن االقتصاديأوعلى الوزن

مستعمراتها مع بریطانیا .مثل

الجغرافیا:ثانیا

)ن06(:األولالجزء

:ئیةالجزاألسئلة/ أ

هي-1 النمو شرق4دول جنوب و شرق من كبیراأسیادول اقتصادیا تطورا التقدمعرفت درجة تبلغ جعلها

تایوانكبیر هي الجنوبیة-و ن1.مالیزیا–سنغافورة–كوریا

الخریطة*  على ن1.تعیین
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المقاومة نوع المقاومة زعیم البلد االستعمار

مسلح منه هوشي الصینیة الهند الفرنسي

الالعنف غاندي الهند انكلیزي

عسكري انقالب الناصر عبد جمال مصر االنكلیزي



بسببإن-2 لیس التقدم و االزدهار من درجة وصل الیاباني الموجودةاإلمكانیاتاالقتصاد الطبیعیة الموارد و

الیابان المواردألنهفي هذه یملك یعودنأبللم یمتازاإلنسانإلىالتقدم حیث ذاته حد في منالیاباني بمجموعة

منها ن2.الممیزات

.ثقافیاهتطور* 

بهاالخبرة*  یمتاز التي المرتفعة التكنولوجیة و .الفنیة

و *  المرونة و التنظیم بهااالنضباطصفة یتسم .التي

قلةالتأهیلدرجة*  و الیاباني للفرد .األمیةالعالیة

الجدول/ ب على ن2:التعلیق

ما الجدول على :یلينالحظ

الصادر*  الوارداتقیمة قیمة من اكبر ایجابي( ات تجاري .) میزان
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الواردات *  قیمة ارتفعت الصادرات قیمة ارتفعت .1994غایةإلىكلما

عام *  سجلت للصادرات قیمة عام2005اكبر سجلت للواردات قیمة اقل .2001و

عام *  كان الواردات و الصادرات بین فرق التجاريفا ( 2001اكبر المیزان في كبیر .) ئض

عام *  كان الواردات و الصادرات بین فرق التجاري ( 1980اقل المیزان في قلیل .) فائض

عام *  منذ الواردات تراجعت2001غایةإلىترتفعظلت1980قیمة .حیث

الثاني )ن04(:الجزء

الدخول الجزائر الحرإلىتحاول االقتصاد تطبقالرأسمالیةوعالم كانت النظامبعدما معتمدةاالشتراكيتتبني

على ذلك التجاریةإمكانیاتهافي عالقاتها .و

مع-1 التجاریة ن2:أوروباالمبادالت

مع- تعامالتها ولكن العالم من عدیدة مناطق مع الجزائر الجغرافيأوروباتتعامل القرب بسبب خاصة صفة لها

خاصةابطوالرو فرنساالتاریخیة بتزوید.مع الجزائر احتیاجاتأوروباوتقوم بسبب الطبیعي الغاز خاصة بالطاقة

وأوروبا الحیویة المادة یتماإلستراتیجیةلهذه الغازأنابیبطریقعنو .نقل

منأما- الجزائر متنوعةأوروباواردات فيفهي :تتمثل

الص*  .......) الكترونیةأجهزةسیارات( ناعیةالتجهیزات

الموجهة*  البناء–األخشاب–الحدیدیةاألسالك ( اإلنتاجآللةالمواد ......)         مواد

الغذائیة *  .......) زیوت( المواد

غذائیة*  غیر استهالكیة ..........) .البثأجهزة–أدویة( مواد

االتفاق تم االتحادكما و الجزائر سبتمبراألوروبيبین من بدایة الشراكة اتحاد 2005على

المتوسط-2 البحر في الجزائري االقتصاد ن2:مكانة

كبیرة- بدرجة المحروقات على یعتمد اقتصاد الجزائري االقتصاد الصادراتةبالمائ97إلىوصلتیعتبر من

بسبب االقتصاد على خطرا یشكل هذا فيأسعارتذبذبو الجزائر تحكم عدم و لجأتلذلكأسعارهالمحروقات

طریقإلىالجزائر عن هذا و المحروقات على اعتماده من تدریجیا یقلل قوي اقتصاد بناء :محاولة

االستثمار*  تشجیع

المنتأماماألسواقفتح*  و .األجنبیةجاتالمؤسسات

االقتص یعتبر منو الجزائري بالمقارنةأحسناد لكن المتوسط البحر جنوب دول في الشمالاالقتصادیات مع

ضعیف اقتصاد هش،فهو و .استهالكي

یحتاجإن* قویة دولة قويإلىبناء اقتصاد منهایسندهابناء االجتماعیة خاصة بمهامها القیام في یساعدها .و
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