
  ثانویة الرائد مصطفى بوستھ تكوت                 المستوى النھائي آداب فلسفة و علوم تجریبیة
 اختبار الثالثي األول في مادة التاریخ و الجغرافیا

2013/4201  
  مادة التاریخ:أوال

  )نقاط06:(الجزء األول
كوضع من أوضاع  بالحرب الباردةو إلى االعتراف  سیاسة االحتواءفقد أدى مبدأ تروما إلى توضیح (...

العالقات،و قام إیزنھاور بتمدید تلك السیاسة مع تأكید على الرد الشامل ،و اعترفت اإلستراتیجیة االندفاعیة لدى 
بین الوالیات المتحدة و االتحاد السوفیتي و أكدت على الوسائل غیر النوویة  بالتوازن النوويجنسون –كنیدي 

  أخیرا دعا مبدأ نیكسون،الذي تابع الرئیس فورد االلتزام بھ ،إلى الشراكة مع األصدقاء  لتنشیط نھج االحتواء،و
  .)  و الحلفاء و إلى التفاوض مع الخصوم المحتملین

   21ص/تاریخ/السنة الثالثة/الكتاب المدرسي                                                                          
  .تحتھ خط في النصاشرح ما /1
  خروتشوف-جوزیف بروز تیتو     -جون كنیدي    - :  عرف بالشخصیات التالیة/2
  .على خارطة العالم المرفقة وقع أسماء الدول الدائمة العضویة في مجلس األمن- 3

  )نقاط04:(الجزء الثاني
ظمیین و بدایة لنقل بؤر التوتر من تمثل الحرب األھلیة بین الكوریتین أبرز أوجھ الصراع القائم بین القوتین الع(

  )أوربا إلى آسیا
  :من خالل الفقرة و اعتمادا على ما درست أكتب مقاال تاریخیا تبین فیھ:المطلوب

  .1950/1953طبیعة األزمة الكوریة و تطوراتھا من- 1
  .نتائجھا- 2

  مادة الجغرافیا:ثانیا
  )نقاط06:(الجزء األول

الثمانیة و األربعین التي یبلغ  للبلدان الفقیرةالعالم الناتج الداخلي الخام تتجاوز ثروة أغنى ثالثة أشخاص في (
ملیون نسمة و قد تجاوز الواقع ھذه التقدیرات بعد ستة أشھر من إصدارھا من قبل منظمة 600تعداد سكانھا 

ج الداخلي الناتاألمم المتحدة ،إذ تعادل ثروة بیل قایتس صاحب شركة مایكروسوفت و أغنى رجل في العالم 
بطریقة مذھلة إذ تضاعف  و الجنوب بلدان الشمالو تزداد الفجوة بین ) بلدا50(للبلدان األقل تقدما  الخام

  )سكان العالم األغنى و خمسھم األفقر مرتین منذ الستینات1/5الفارق في الدخل بین
  مجلة إكسبنسیون  2005تیري فابر :المصدر                                                                           

  .اشرح ما تحتھ خط في النص/1
  .2004إلیك جدوال یمثل البورصات الكبرى في العالم و أرصدتھا المالیة لسنة/2

  فرانكفورت  باریس  لندن  طوكیو  نیویورك  البورصة 
  1322  1447  2671  3154  11534  ملیار دوالر

  2004أطلس العولمة                                                                          
  :بمقیاس رسم مثل أرقام الجدول بأعمدة بیانیة:المطلوب

  ملیار دوالر2000=ســـــم 1
  )بورصة(عمود=ســــم1
  .على خارطة العالم المرفقة وقع أسماء البورصات الواردة في الجدول- 3

  )نقاط04:(زء الثانيالج
تعد الوالیات المتحدة األمریكیة أقوى دولة في العالم المتقدم و یظھر ذلك من خالل مؤشرات عدیدة و یعود (

ذلك إلى تضافر عوامل طبیعیة و بشریة سمحت للوالیات المتحدة األمریكیة باكتساب القوة الكافیة للھیمنة على 
  )العالم

  :اعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافیا تبین فیھانطالقا من الفقرة و :المطلوب
  .مفھوم العالم المتقدم و  مؤشراتھ االجتماعیة الخاصة بالوالیات المتحدة األمریكیة- 1
                                مصادر القوة االقتصادیة للوالیات المتحدة األمریكیة- 2

                                                                                                      
  .برسولي:األستاذ.بالتوفیق

  
  

 



  
  

       
                                                  

  اإلجابة النموذجیة و سلم التنقیط
  التاریخ:مادة

  
  العالمة    المطالب

  )نقاط06:(الجزء األول
شرح ما تحتھ خط في /1

  النص
  

قائمة على تأسیس إستراتجیة عسكرة خاصة بالمعسكر الغرب :سیاسة االحتواء- 1
األحالف اتبعتھا الوالیات المتحدة األمریكیة لتطویق و عزل  القواعد العسكریة و

  .االتحاد السوفیتي و منع انتشار نفوذه و إیدیولوجیتھ إلى الدول المجاورة و العالم
ھي ذلك الصراع اإلیدیولوجي بین المعسكر الشرقي بزعامة : الحرب الباردة- 2

الوالیات المتحدة األمریكیة و الغربي بزعامة .اإلتحاد السوفیتي االشتراكي الشیوعي
استخدمت فیھا جمیع وسائل الضغط والتھدید ما عدا المواجھة المسلحة .الرأسمالیة

  .لتحقیق مكاسب مادیة أو معنویة
لفظ استعملھ وزیر خارجیة الوالیات )توازن الرعب النووي(التوازن النووي- 3

للداللة على أن القوتین العظمیین  ھنري كسینجر1969/1976المتحدة األمریكیة 
لھما نفس قدرة التسلح اإلستراتیجي بحیث ال یمكن إلحداھما االنتصار على األخرى 

في حال نشوب حرب ساخنة بینھما و خاصة بعد امتالك االتحاد السوفیتي القنبلة 
  1949جویلیة14الذریة 
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  تعریف الشخصیات /2
  

 1961/1963حكم مابینأ .م.اصغر رئیس للو)1917/1963(كنیديجون  - 1
على المستوى الداخلي أعلن عن سیاسة األفاق الجدیدة  والمتمثلة في تحسین أوضاع 

السود وإزالة بقایا المیز العنصري، والتي یرجح أنھا كان السبب األساسي في 
   السیاسة من معارضة شدیدة تلكبسبب ما القتھ  22/02/1963مقتلھ

  .أزمة الصواریخ في عھده وقعت  
،قاد 1920تزعم الحزب الشوع الوغسفي زعیم یوغسالفي :جوزیف بروز تیتو- 2

،اختلف مع 1945/1980حركة مقاومة بالده لدول المحور،ترأس یوغسالفیا
   .أحد مؤسسي حركة عدم االنحیازستالین،

 أمین عام الحزب الشیوعي1894/1971ھو نیكتا سرغایفیتش:خروشوف- 3
،أول رئیس سوفیتي زار 1958/1964نو رئیس للوزراء بی 1953السوفیتي

  الوالیات المتحدة،في عھده حدثت أخطر أزمة سیاسیة و ھي أزمة كوبا 
أبعد عن 1956صاحب فكرة التعایش السلمي مع الغرب 1964استقال في أكتوبر

  . خلفھ لیونید بریجنیف.1964السلطة
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التوقیع على خارطة العالم - 3
المرفقة أسماء الدول الدائمة 

  .العضویة في مجلس األمن
  
  

  

  :التوقیع الصحیح عل الخریطة-
  روسیا و الصین–فرنسا –بریطانیا  –الوالیات المتحدة األمریكیة -

  
  عنوان الخریطة-

0.5  
  في
5  

0.5  

  
3  

  )نقاط04:(الجزء الثاني
  :المقدمة

 قارة آسیاأزمة الحرب األھلیة الكوریة في موضوع ھده الفقرة تتناول 
  و ما ھي نتائجھا؟ما ھي طبیعتھا و تطوراتھا  إشكالیةو ھي تطرح  1950/1953

0.5  0.
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  :العرض
  
طبیعة األزمة الكوریة و - 1

  1950/1953تطوراتھا
  
  
  :النتائج- 2
  
  
  

  1953جویلیة195023جوان25طبیعة األزمة الكوریة و تطوراتھا- 1
اجتیاح القوات العسكریة الكوریة الشمالیة األراضي كوریا ج بدعم من  ھي أزمة-

السوفیت و الصین باألسلحة و المتطوعین في محاولة منھا لتوحید الكوریتین في 
  .1950جوان25بدایة.دولة شیوعیة واحدة بالحرب الساخنة 

الجنرال التدخل األمریكي بقوات عسكریة ضمن قوات األمم المتحدة بقیادة -
  التھدید باستخدام السالح النووي ضد الصین -األمریكي مارك آرثر 

  1953جویلیة27معاھدة انتھاء األزمة بفتح باب المفاوضات و توقیع -
بان ما  ف مدینة1953جویلة21عقد ھدنة بین البلدین و المفاوضات في- :النتائج- 2

رسمھ مؤتمر ما نجوم على الحدود بین البلدین و االتفاق على إعادة الوضع إلى 
  .دزجة38فصل بینھما دائرة عرضالذي أوجد كوریتین ت1945بوتسدام

  كم4كم و عرض249إنشاء منطقة منزوعة السالح عل الدود بن البلدین على طول
مین ضحیة بحسب بعض المصادر معظمھم 4 فداحة الخسائر المادیة و البشریة-

وري قتیل ك58.127صیني و300.000كوري شمالي و300.000. مدنیین
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إلى دولتین  تمزیق الوحدة الكوریةتكرس تقسم و -  .قتیل أمریكي33.629جنوبي و
  و تشرید حوالي ملیون كوري شمالي فقدوا أمالكھم - متعادیتین إلى یومنا 

  

وجھ  1950/1953التأكید على ما جاء في الفقرة بأن الحرب األھلیة لكوریة  الخاتمة
  1950/2013في قارة آسیا ضحیتھ الشعب الكوري  صراع الحرب الباردة ل
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  :مادة الجغرافیا
  

  العالمة    المطالب
  )نقاط06:(الجزء األول

شرح ما تحتھ خط في /1
  النص

  

  :البلدان الفقیرة- 1
البلدان التي ال تمتلك قاعدة صناعیة و لیست لھ وسائل لإلنتاج و ال تتحكم في ھي 

الفقر  تعاني من مشاكلدول متخلفة .التكنولوجیا الحدیثة تعرضت لالستعمار األوربي
توجد في معظمھا في و عدم القدرة على استغالل ما لدیھا من موارد  و نقص الغذاء

النصف الجنوبي من الكرة األرضیة مثل دول الساحل اإلفریقي تشاد النیجر و مالي 
  غء ریتانیا و موریتانیا و الصحراو مو

  :Le produit intérieur brut PIB الناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام - 2
ھو مؤشر الثروة المنتجة داخل الوطن فقط خالل سنة واحدة من طرف الفئات 

   .الشغیلة باعتماد سعر مرجعي عالمي بالنسبة لمختلف المواد
  :بلدان الشمال و الجنوب- 3

  ھي بلدان العالم المتقدم الواقعة في النصف الشمالي من الكرة األرضیة  
  و بلدان العالم المتخلف الواقعة في معظمھا في النصف الجنوبي من الكرة األرضیة
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تمثیل أرقام الجدول بأعمدة /2
  :بمقیاس رسم بیانیة

  ملیار دوالر1000=ســـــم 
  )بورصة(عمود=ســــم1

  اإلنجاز الصحیح -
  مقیاس الرسم -
  مفتاح الرسم -
  عنوان الرسم-

  
0.5
  4في

  
0
2  

توقع أسماء البورصات - 3
الواردة في الجدول على 

  .خارطة العالم المرفقة
  

  التوقیع الصحیح ألسماء البورصات الواردة في الجدول ع خارطة العالم-
  فرانكفورت-باریس-لندن-طوكیو- نیویورك-

  عنوان الخریطة-
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  )نقاط04:(الجزء الثاني
  المقدمة

  

ھذه الفقرة تتناول موضوع الوالیات المتحدة األمریكیة كأقوى دولة متقدمة في العالم 
في قارة أمریكا الشمالیة و ھي تطرح إشكالیة ما ھي مؤشرات تقدمھا من الناحیة 

  االجتماعیة و ما ھي  عوامل قوتھا االقتصادیة؟
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  :العرض
مفھوم العالم المتقدم و  - 1

مؤشراتھ االجتماعیة الخاصة 
  .بالوالیات المتحدة األمریكیة

مصادر القوة االقتصادیة - 2
للوالیات المتحدة األمریكیة                              

  

ھو العالم المتطور الذي یقع في النصف الشمالي من الكرة : مفھوم العالم المتقدم- 1
و م أ  و الیابان :  8مجموعة الدول الجد مصنعة مجموعة-ون من األرضیة و المتك

: مجموعة الدول الصناعیة-و.و كندا  ألمانیا فرنسا بریطانیا و استرالیا و نیو زیلندا
   .مثل روسیا و دول شرق أوربا و الیونان و البرتغال و إسبانیا و جنوب إفریقیا

   األمریكیة مؤشراتھ االجتماعیة الخاصة بالوالیات المتحدة-
  ) États-Unis 44 710  (معرفة الدخل الفردي السنوي في الدول المتقدمة - 1
الدول المتقدمة كالوالیات الیوم معرفة نصیب الفرد من عدد الحریرات في - 2

  ف الیومحریرة 4000المتحدة األمریكیة یقدر ما یتناول اإلنسان من الحریرات 
  ل المتقدمة كالوالیات المتحدةغرفتان لكل فرد في الدو:حالة السكن- 3
  ساكن في الدول المتقدمة كالوالیات 700طبیب واحد لكل :حالة الخدمات للصحیة- 4
من عدد األطفال في %99:نسبة التمدرس-6.تلمیذ 15أستاذ واحد لكل :التعلیم- 5

 I Dمؤشر التنمیة البشریة-8.%1أقل من:سبة األمیة-7سن التمدرس 
H)indicateur de devloppement humain:( في الوالیات المتحدة

  0.93األمریكیة مرتفع 
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  مصادر القوة االقتصادیة للوالیات المتحدة األمریكیة الطبیعیة و البشریة -
  الموقع اإلستراتیجي في قارة أمریكا الشمالیة و إشرافھا على واجھتین بحریتین - 1
وجود السھول الساحلیة - 4طول الشریط الساحلي  -3المساحة الجغرافیة  شساعة- 2

و السھول الداخلیة الخصبة و الواسعة و المستویة و المتنوعة األتربة للممارسة 
--7وفرة المیاه -6وجود المناخ المالئم المعتدل الحرارة -5. الزراعات المتنوعة

كثرة الغطاء النباتي و -8 وجود ثروات طبیعیة ضخمة و متنوعة طاقة و معادن
ملیون نسمة و 314ضخامة التعداد السكاني المقدر بأزید من -- 9الغابات .تنوعھ

وجود التنوع العرقي و االنسجام -11وفرة الید العاملة الفنیة -10بالتالي وفرة الید
وفرة رؤوس األموال و األسالیب العلمیة -13.حیویة المجتمع األمریكي- 12الفكري 

  وجود سوق داخلیة استھالكیة واسعة  و كثرة المواصالت و تنوعھا    الحدیثة و
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التأكید عل قوة الوالیات المتحدة األمریكیة االقتصادیة العائدة إلى وفرة و ضخامة   الخاتمة
  اإلمكانیات الطبیعیة و البشریة التي تمتلكھا 
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ملیار دوالر

                                                                          
2004أطلس العولمة

مثل أرقام الجدول بأعمدة :المطلوب
:بیانیة بمقیاس رسم

ملیار دوالر2000=ســـــم 1

)بورصة(عمود=ســــم1
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