
 
  في مادة التاريخ والجغرافيا  ا�����������ر ا
	���������� ا�ول

  

  شعبة اآلداب والفلسفة والتسيير واالقتصاد

 :أ التاريخ

   :الجزء األول

  سياسة ملء الفراغ،الستار احلديدي،هاري ترومان ،جوزيف سطالني :عرف املفاهيم و الشخصيات التالية-1

  ماهي األهداف اخلفية ملشروع مارشال؟ -2           

  . اذكر ثالث وسائل من وسائل احلرب الباردة -3           

  ما هو أثر الصراع بني املعسكرين على الوضع السياسي للعامل؟ – 4            

  

  :الجزء الثاني

إىل مل تكن سياسة التعايش السلمي مثرة قناعة املعسكرين بل كانت ضرورة أمالها تطور وسائل الدمار وحاجة االحتاد السوفيييت  

  .التفرغ ملشاكله الداخلية

  :انطالقا من الفكرة واعتمادا على مكتسباتك القبلية، أكتب مقاال تارخييا جتيب فيه على ما يلي

  دوافع تبين سياسة التعايش السلمي – 1

  .موقف الدول املستقلة حديثا من التعايش السلمي -2

  

  :الجغرافيا -ب 

  :الجزء األول

  عامل الشمال اإلقليم الصناعي.تبيض األموال،الدخل الفردي،العوملة،العامل الثالث:ت التالية اشرح املفاهيم واملصطلحا-1

  :التخلف ةابرز عالقة االستعمار بظاهر -2

قارات خمتلفة  03دول من العامل املتخلف يف  03قارات خمتلفة و 03دول من العامل املتقدم يف  03حدد  على خريطة العامل -3

.  

  

  :الجزء الثاني

  .تميز عامل اليوم من الناحية االقتصادية باالنقسام إىل مشال متقدم وجنوب متخلفي

  :انطالقا من الفكرة واعتمادا على مكتسباتك القبلية ، أكتب مقاال جتيب فيه عما يلي

  أسباب ختلف عامل اجلنوب – 1

  اإلجراءات الواجب اختاذها لتحقيق التنمية يف اجلنوب – 2

  

  



  

  وع اإلجابة على الموض

  مادة التاريخ

  )ن06(الجزء األول

 العالمة اإلجابة المطلوب

شرح 

المصطلحات 

والتعريف 

 بالشخصيات

سياسة اعتمدا الو م أ من أجل سد الفراغ الذي تركه ايار االستعمار :سياسة ملء الفراغ- )1

  وحماولة الشيوعية التوسع على حسابه ) فرنسا وبريطانيا(التقليدي 

تعبري جمازي ويعين احلصار الذي فرضه اإلحتاد السوفيييت على املناطق اليت حررها :الستار الحديدي

  .من االحتالل النازي يف وسط وشرق أوربا ومنع  الغرب من دخوهلا

وصاحب املبدأ الذي أخذ امسه يف مارس   1952و 1945رئيس الو م أ بني :هاري ترومان

  دف دعم األنظمة الرأمسالية ضد الشيوعيني.1947

متيز حكمه   1953إىل  1924زعيم سياسي سوفييت حكم االحتاد السوفييت من :جوزيف سطالين

 باملشاريع الكربى اهلادفة إىل حتقيق التطور يف اال العسكري لتحقيق التوازن مع املعسكر الغريب
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األهداف 

الخفية لمشروع 

 مارشال

  .تطويق الشيوعية و حماصرا* 

 .ربط عجلة االقتصاد األورويب باالقتصاد األمريكي *

 .بسط نفوذها على املنطقة* 

  . جعل أوروبا سوق للمنتوجات و املصنوعات األمريكية

  اهليمنة على االقتصاد العاملي

 اهليمنة على العامل
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وسائل  03

 للحرب الباردة

  املساعدات االقتصادية

   اجلوسسة •

 الف العسكريةاألح •

) * مبدأ ترومان، مشروع مارشال منظمة الكومكون(وسائل اإلعالم املساعدات االقتصادية  

 سياسة االحتواء*تدبري االنقالبات

0,5  
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أثر الصراع بني 

املعسكرين على 

الوضع السياسي 

 للعامل

  أثر الصراع بني املعسكرين على الوضع السياسي للعامل

  ق وغربشر :االنقسام إىل قسمني

  احلروب اهلامشية

  االنقالبات العسكرية

  إضعاف منظمة األمم املتحدة
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 06  المجموع

  

  

  

  



  في مادة التاريخ) ن 04(اإلجابة عن الجزء الثاني 

 العالمة عناصر اإلجابة حماور املوضوع

 اموع جمزأة

ل وإدراك كل معسكر من اإلشارة إىل التطور الكبري الذي عرفته أسلحة الدمار الشام املقدمة

املعسكرين استحالة حسم الصراع  عسكريا لصاحله فكان وال بد من تبين سياسة جديدة 

 .تقوم على مبدأ التعايش بني النظامني

0,5 0,5 

  :دوافع تبين سياسة التعايش السلمي – 1 العرض

  تطور وسائل الدمار* 

  التخوف من اندالع حرب عاملية ثالثة * 

 توازن الرعب بني املعسكرين*

 حاجة االحتاد السوفيييت إىل األموال لتنمية القطاعات االقتصادية*

 انتشار الشيوعية واستحالة القضاء عليها*

  .رغبة املعسكرين يف التعايش بعد سطالني وهاري ترومان املعسكرين*

  ضغط الرأي العام العاملي* 

  يازضغط احلركة األفرأسيوية وحركة عدم االحن*
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  موقف الدول المستقلة حديثا من التعايش السلمي -  2

  .الرتحيب بسياسة التعايش السلمي* 

  .دعم سياسة التعايش السلمي من خالل رفض األحالف والقواعد العسكرية *

  .تأسيس حركة عدم االحنياز وتبين سياسة احلياد اإلجيايب* 

  .              لدى املعسكرين وحثهم على حل املشاكل بالطرق السلمية  التوسط*  
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01 

التعايش السلمي مل يكن وليد رغبة صادقة بل كان نتيجة ختوف املعسكرين من قيام حرب  اخلامتة

 .نووية قد أكد غياب الرغبة الصادقة األزمات اليت استمرت فيما بعد

0,5 0,5 

04   موعا 

  

  

  

  

  

  

  



  مادة الجغرافيا 

  )ن 06(الجزء األول

 العالمة اإلجابة المطلوب

  شرح المفاهيم

 والمصطلحات

يف مشاريع إلظهارها على أا  ) غري مشروعة(استثمار أموال خمتلسة  :تبييض األموال

  كسبت بطريقة قانونية وشرعية دف حتقيق األرباح

عليه الفرد يف جمتمع ما من أموال ونتحصل على هو قيمة ما يتحصل  :الدخل الفردي

ذلك بتقسيم الدخل الوطين على عدد السكان لذلك فالدخل الفردي ال يعكس الواقع 

  حبيث جند هذا الدخل خيتلف من فرد آلخر يف اتمع الواحد

هو نظام يقوم على ربط مصاحل مجيع الشعوب ببعضها البعض وجعل العامل  :العولمة

ة تنعدم ا احلدود االقتصادية على وجه اخلصوص  تذوب فيها خصوصيات عبارة عن قري

.      الشعوب الصغرية لصاحل ثقافة القوى املسيطرة وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية

مصطلح اقتصادي استعمله ألول مرة العامل االقتصادي الفرنسي ألفريد  :العالم الثالث

الدول املتخلفة و هي اليت عانت من  يطلق على) Alfred Sauvy(صويف

   .االستعمار ملدة طويلة
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    نقصد به الدول املتقدمة: عامل الشمال

    هي منطقة يطغى عليها النشاط الصناعي: اإلقليم الصناعي

عالقة االستعمار 

 بظاهرة التخلف

  ب ثروات الشعوب *

  جتهيل الشعوب* 

  التعلم منع الشعوب من*

  ربط اقتصاد العامل الثالث باقتصادها*

  احتكار التكنولوجيا *

 النظام االقتصادي العاملي الذي وضع غداة احلرب العاملية الثانية*
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حتديد  ثالث 

دول متقدمة من 

ثالث قارات 

  خمتلفة

وثالث دول 

 03متخلفة من 

 قارات

  كندا من القارة األمريكية: هي

  ملانيا يف أورباأ

  اليابان يف آسيا

  قارات 03دول متخلفة يف  03حتديد 

  مايل  يف إفريقيا:  

  بنغالديش يف آسيا

  نيكاراغوا يف أمريكا

 .ميكن أن يقدم املمتحن دوال أخرى
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 06  المجموع

  

  

 في مادة الجغرافيا للشعب العلمية) ن 04(اإلجابة عن الجزء الثاني 



 العالمة اصر اإلجابةعن حماور املوضوع

 اموع جمزأة

 0,5 0,5 اإلشارة إىل انقسام العامل إىل قسمني مشايل متقدم وجنويب متخلف املقدمة

  :أسباب تخلف عالم الجنوب - 1 العرض

  :أسباب طبيعية -أ 

  املناخ

  التضاريس

  الكوارث الطبيعية

  :أسباب بشرية -ب 

  التخلف العلمي والتكنولوجي

  االستعمار

  نفجار الدميغرايفاال

  انعدام االستقرار السياسي

 النظام االقتصادي العاملي اجلائر
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  اإلجراءات الواجب اتخاذها - 2

  :إجراءات ذاتية -أ

  االهتمام بالبحث العلمي

  ترشيد احلكم

  تنظيم النسل 

  االهتمام بالقطاعات اإلسرتاتيجية

  جماعية إجراءات –ب 

إلغاء الديون و مساعدة اجلنوب على التحكم يف (مساعدة الدول املتقدمة

  )التكنولوجيا

  توسيع مشاركة العامل املتخلف يف التجارة الدولية 
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 0,5 0,5 ضرورة التعاون بني الشمال واجلنوب اخلامتة

 04   اموع

 


