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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية                                            الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد

 - 2010 دورة ماي –تصميم إجابة امتحان المستوى 

تاريخ و جغرافيا: المادة   تسيير و اقتصاد/ لغات أجنبية /آداب فلسفة /  ثانوي 3:المستوى والشعبة 

   التاريخأوال

  )                                                                                      ن6 (  :األولالجزء 

  /      أ

   ن 1.5: منها أسباب منعرجا حاسما للحركة الوطنية لعدة 1943يعتبر بيان فيفري  -1

      . مرةألولة على مطالب واحدة وحد الحركة الوطني*   

     . جمعية العلماء و بعض النواب –ا البيان من طرف حزب الشعب ذتوقيع ه*   

  .و ممثلي الحلفاء   بيرتونمارشال الوالي العام إلىتسليم هذه الوثيقة باسم كل الجزائريين  *  

  عجلت بانطالق الثورة وذلك بسبب التيالعوامل  أهمحركة انتصار الحريات الديمقراطية من  أزمةتعتبر   -2

   ن1:  ما يلي

       . من العمل السياسيبإحباط الشعب الجزائري إصابة إلى أدى قسمين متناحرين مما إلىانقسام التيار الثوري * 

د وهذا  ما تم على ي للثورة و تفجيرها اإلعداد مناضلي التيار الثوري سوى أمام الشعب الجزائري و أمام لم يبق *

            .  الثورية للوحدة و العملشباب اللجنة

 يرة الثورة و يدل على ذلك  نقطة تحول كبيرة في مس1956 أوت 20يعتبر مؤتمر الصومام المنعقد في  -3

     ن1.5:ما يلي

    .خروج المؤتمر بميثاق وطني كامل اتضحت فيه المعالم السياسية*  

        . والقيادة السياسية ضبط العالقات بين القيادة العسكرية*  

     . القيادة الجماعية مبدأاالعتماد على  * 

       . وجيشهاالوطني لجبهة التحرير اإلداريةتحديد الهياكل  * 

     . جهاز في الثورةاعلياعتبار المجلس الوطني للثورة  *  

    .لثورة  العسكرية و السياسية لاألجهزة إدارةجعل لجنة التنسيق و التنفيذ وراء  * 

    .تحديد معالم الواليات العسكرية و تعيين قادتها  * 

      . الشعب و توجيهه تنظيم * 

    . العمل على تدويل القضية الجزائرية * 
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   ن2:األحداثتكملة جدول / ب 

 الحدث تاريخه

 دخول الحلفاء للجزائر 1942 نوفمبر 8

 القانون الخاص بالجزائر 1947 سبتمبر20

 االتحاد العام للعمال الجزائريينتأسيس 1956فيفري  24

 بداية الجمهورية الفرنسية الخامسة 1958 سبتمبر28

 هجومات الشمال القسنطيني 1955  أوت 20
  

  ) ن 4( الجزء الثاني  

          أهداف و أهدافهمجل تحقيق أ لغة السالح من إلى الجزائريون أ بعد فشل العمل السياسي لج-:  المقدمة

  .الحركة الوطنية خاصة التيار الثوري

   :العرض  

   ن2:الظروف الدولية الندالع الثورة-1

  .1954هزيمة فرنسا في معركة ديان بيان فو عام *   

      .ظهور الحركات التحررية الثورية *  

      .لبنان–الل العديد من الدول مثل سوريا قاست *  

    . األقصىب اندالع الثورة في تونس و المغر *  

     .تي للحركات التحررية في العالميتدعيم االتحاد السوفي *  

   ن2 :  الدبلوماسي الثورة في المجال إستراتيجية -2

   . اإلقليميةالمشاركة في المؤتمرات الدولية و *   

         .التعريف بالقضية الجزائرية في العالم *  

       . الدوليالتأييدالعمل على كسب  *  

          . )1955مؤتمر باندونغ (  المتحدة و حركة عدم االنحياز األممطرح القضية الجزائرية على هيئة  *  

         .فتح مكاتب لجبهة التحرير الوطني في عدة مناطق من العالم *  

     . الحكومة الجزائرية المؤقتة تأسيسفتح سفارات بعد *   

     .مة المؤقتة للبلدان الصديقة و الشقيقة الحكوألعضاءالزيارات الرسمية *   
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  .على خريطة الجزائر ن التقسيم اإلداري للواليات حسب مؤتمر الصوماميعيت -3

  
   :الخاتمة

كان وراء التغلب على  كل العقبات و المشاكل و المؤامرات  النصر إلى عزم قادة الثورة على الوصول إن - 

                                 .الفرنسية

   الجغرافيا:ثانيا

    )ن06 (األولالجزء 

  / أ

   . هناك سلبيات أيضاو لكن  ايجابيات األوروبي لتوسيع االتحاد -1

   ن              0.75 :االيجابيات * 

            .ن/  م492 تزايد السوق االستهالكية إلى -   

      . الزراعية األراضي تزايد المساحة و -   

                 .  المختلفةاألولية تزايد الموارد -   

             .البحر المتوسط – األطلسيالمحيط  – االتحاد على عدة واجهات بحرية مثل بحر الشمال إطاللة -   

    ن0.75 : السلبيات *

                       . تزايد الفوارق االقتصادية و االجتماعية داخل دول االتحاد -    

             . تقدمااألكثر المناطق إلى تقدما األقلظهور هجرة داخلية من المناطق  -    

                                       .ظهور صراع حول مناطق الصيد البحري بين اسبانيا و فرنسا -    
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                             .مام دول جديدةظنإتزايد عدد البطالين في االتحاد بسبب  -    

                       . لغة25اختالف اللغات حوالي  - 

             . أوروبا ظهور العنصرية  اتجاه مواطني شرق - 

         ن1.5 : بسبب ما يلي  أوروبا ومن ورائها ألمانيا القتصاديات إستراتيجيةيمكن اعتبار منطقة الراين  -2

              .ارسمتنوعة مثل الحديد في منطقة الو  تحتوي على ثروات طبيعية هامة -  

              . تحتوي على سهول زراعية خصبة تنتج العديد من المنتجات الزراعية-  

         . احتواء المنطقة على نهر الراين وهو شريان اقتصاد المنطقة -  

                   . جون كولون– دويسبورغ –ستراسبورغ  وجود عدة مدن هامة مثل -    

   ن1: "آسيان " أسيا جنوب شرق أممتعريف رابطة  -3

 أعضائها  تعاون اقتصادي بين دول المنطقة ومنإقامةبهدف  1967 أوت 8 في -تايلنداب – ببانكوك تأسست - 

     - عضو11 أعضائهاتايلندا وبلغ عدد  -سنغافورة - الفلبين- ماليزيا-المؤسسين  اندونيسيا

     ن0.5: نالحظ على الجدول ما يلي : لى الجدولالتعليق ع/ ب

     - و اقلها بلجيكاألمانيااكبر مصدر و مستورد هي *     

       - هي ضعف ما تستورده و تصدره ايطاليا تقريباألمانياصادرات و واردات  *    

  و هولندا   وهي ايطالياثالث دول بمفردها تساوي تقريبا نفس صادرات و واردات ألمانياصادرات و واردات *     

         -و بلجيكا       

        ن1.5:أوروباتمثيل الدول على خريطة * 
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   )ن04(   :الجزء الثاني

 الصناعية و هذا أو سواء الزراعية األولية تتغلب على فقرها من الموارد إن من الدول التي استطاعت ناليابا إن-

       .عواملراجع لعدة 

    ن2 :قتصاد الياباني   نقاط قوة اال-1

             .الموقع الجغرافي لليابان سمح بوجود خلجان تسمح بإقامة موانئ و الثروة السمكية*

     .مثل التفاني في العمل و قلة تكاليف اليد العاملة المميزات التي يتصف بها الفرد الياباني * 

             .األموالقوة التركيز المالي ووفرة رؤوس * 

                  . قوة الصناعة اليابانية خاصة صناعة السيارات *

                .وجود شبكة من المواصالت كثيفة  من موانئ و مطارات و طرق سريعة* 

          .تنوع الشركاء التجاريين *

       ن2 : مالمح ضعف االقتصاد الياباني -2

       .في المجتمع اليابانيتزايد نسبة الشيخوخة  *

        .نقص الموارد الطاقوية* 

         . الزراعيةاألراضيقلة * 

                      .األوليةاعتماده على التصدير كطريقة لجلب العملة الصعبة و الموارد * 

قي  كرأسمال حقيلم يصل اليابان إلى هذا التطور رغم نقص الموارد األولية إال باالعتماد على اإلنسان الياباني  *

  .على العلم و المعرفةو
   


