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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 

  رياضيات /  ثانوي علوم تجريبية  3:  توى والشعبة المس  تاريخ و جغرافيا: المادة 

  أوال التاريخ

  )ن06 (الجزء األول

  / ا

              ن 1.5 : منها  أسباب شرق و غرب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لعدة إلى انقسم العالم -1

             .بين المعسكرين اإليديولوجياالختالف *    

               .و نهاية التحالف بين المعسكرينانهزام النازية *    

                                        .إيديولوجيتهرغبة كل معسكر في فرض نظريته و *    

                               .رغبة كل طرف في السيطرة على مناطق نفوذ جديدة*    

 أخرى بعادأو لكن له .  مليار دوالر13زت تكاليفه يعتبر مشروع مارشال مشروعا اقتصاديا ضخما تجاو -2

                         ن 1.5  .سياسية و اجتماعية و حتى ثقافية

   ن0.5: السياسية األبعاد -

                             .  و جعلها تابعة لهااألمريكية بالواليات المتحدة أوروباربط * 

                      .تييمحاولة إضعاف االتحاد السوفي* 

  إضعاف الشيوعية و النظام الشيوعي في دول أوروبا الشرقية                  * 

   ن0.5 : االجتماعيةاألبعاد -

                        .أوروبامحاربة البطالة في * 

                                   . إلضعاف انتشار الشيوعيةأوروبامحاربة الفقر في * 

   ن0.5 : الثقافيةاألبعاد -

                                       .األوروبية على الشعوب األمريكيفرض النمط االستهالكي * 

   ن1.5:الجدول تكملة / ب
  

 الحدث التاريخ

  حلف بغدادإنشاء 1955 فيفري 24

 وفاة ستالين 1953 مارس 5

  حركة عدم االنحيازتأسيس 1961 سبتمبر 1

 بداية عمل صندوق النقد الدولي 1945مبر ديس27

 حل حلف وارسو 1991 جويلية 31
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  )ن04 ( :الجزء الثاني

   :المقدمة

 أن ما لبثت ذلك يفرض نفسه في ظل الصراع الدولي و التنافس مع الغرب ولكن إن استطاع االتحاد السوفياتي -

              . مع نهاية القرن العشرينىتهاو

  :العرض

   ن1.5 : انهيار الكتلة الشرقية عوامل/ا

                       .وعبادة الشخصية  الشيوعية القائمة على السيطرة األنظمة طبيعة -1 

                   . الشرقية بالقوة مثل دويالت البلطيقأوروباتي لبعض دول ي االتحاد السوفيإلحاق طريقة -2 

 حكومات إقامة أوتي و حلف وارسو ضد كل محاوالت االنفصال يالسوفيالسياسة القمعية التي انتهجها الجيش -3 

                                                   .ديمقراطية

                   . عدم تجانس شعوب دول المعسكر الشيوعي لغة ودينا وعرقا-4 

                       .ا في التقدم و الرفاهية شعوبهآمال الشيوعية في المعسكر الشرقي على تحقيق األنظمة عجز -5

                .و تفكيكها من الداخل   الشرقيةأوروبا لاستقرار دو دور المعسكر الغربي في زعزعة -6

                . و الذي اتبع سياسة االحتالالت 1985 الحكم عام إلىوصول الرئيس ميخائيل غورباتشوف  -7

   .أفغانستانتي في يفي انهزام الجيش السو-8

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

    . تشجيع التعاون الدوليأهدافهمقره في واشنطن من . 1944 جويلية 1 في أأنش  :صندوق النقد الدولي *

مثل   تعمل على مساعدة المجتمع هي هيئات غير تجارية عالمية متخصصة :المنظمات غير الحكومية الدولية*

                           .منظمة العفو الدولية و غيرها.  بال حدود أطباء األخضرمنظمة السالم 

 شركات عالمية متعددة الوظائف من تصنيع و تسويق و تملك فروعا في وهي : الجنسياتالشركات المتعددة *

كاكسون موبيل وغيرها           ركات المحروقات  شركة منها شألف 37 بلغ عددها .المتقدمالقارات الخمس و تنتمي للعالم 

 صناعية و البث أقمار الوسائل التكنولوجية الحديثة من هاتف و فاكس وانترنت و هيو : االتصال  وسائل *

           .ا و الجزيرة و غيرهم " إن إنس " الكبرى مثل  اإلخباريةالتلفزيوني المباشر و المجموعات 

 بواشنطن للدفاع عن المعسكر الغربي ضد الخطر 1949 افريل 4هو حلف عسكري ظهر في  : األطلسيالحلف *

  .استعمل في تطبيق النظام الدولي الجديد. الشيوعي مقره بروكسل 

          ن1)خاتمة+ مقدمة ( المنهجية 1952على الخريطة المرفقة الدول التي انخرطت في الحلف األطلسي عام  نيعيت-ج
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   :الخاتمة 

وفق    كقوة وحيدة تدير العالقات الدوليةأمريكا بعد انهيار االتحاد السوفياتي و المعسكر الشرقي  ظهرت -    

   عاجزة عن مواصلة هذا الدور بمفردهاأصبحت اآلنو لكنها  .مصالحها
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   جغرافيا:ثانيا

  )ن06 (األولالجزء 

  / ا

 هناك مقاييس أيضامكن اعتبار النمو االقتصادي دليال على التقدم الن مقاييس التقدم ليست اقتصادية بل ي  ال-1

                     ن2 :اجتماعية مثل 

  التنمية البشرية                    * 

  متوسط العمر و معدل الحياة                                                   * 

  ر الرعاية الصحية                                 توفي* 

  نسبة النمو الطبيعي                      * 

   مقاييس ثقافية مثل              أيضاو 

                                  األميةنسبة التعلم و * 

                    نسبة مستعملي االنترنت                                              * 

                                     ن2. بطريقة سلبيةأو بطريقة ايجابية إما على تطور االقتصاد تأثير للنمو الديمغرافي -2

 عدد المستهلكين الكبير أوفقد يؤثر على االقتصاد بطريقة ايجابية عن طريق توفير اليد العاملة المؤهلة والبسيطة * 

                        . كان االقتصاد قوياذاإهذا 

 االجتماعية لعدم تمكن اآلفاتعن طريق تزايد البطالة و يعم الفقر وتتزايد  السلبي التأثير الطريقة الثانية فهي إما* 

   كان االقتصاد ضعيفاإذاالدولة من توفير حاجيات السكان االقتصادية و االجتماعية و هذا 

  ن2:دول  التعليق على الج/ ب
                          :نالحظ على الجدول ما يلي   -

                     األخرى المواد المختلفة أصغرها اكبر نسبة هي المواد المصنعة و -1

                          بأضعاف األخرىقيمة صادرات المواد المصنعة تتجاوز كل الصادرات  -2

   تقريبا                               األوليةالمواد  تمثل نصف صادرات ةالفالحصادرات المحاصيل  -3

  )ن04: (الجزء الثاني 

   تضافرت مجموعة من العوامل من إنما هذه الدرجة من الرقي و التقدم بالصدفة و إلى الواليات المتحدة لم تصل *

                          . قمة التقدمإلىاجل الوصول 

   ن1.5:البشرية للتقدم االقتصاديالعوامل -1

                                      . عملية اقتصاديةألية األساسي هو المحرك األمريكي اإلنسان*    

                                  . بشري هاملرأسمال الواليات المتحدةامتالك   * 

               .امتالكها سوقا استهالكية داخلية واسعة    * 

                              . لطاقات خالقةاألمريكيامتالك الشعب   * 

                 . العاملة المؤهلة المتخرجة من المعاهد و الجامعاتاأليدي  * 

                                . العمال البسطاء أو األدمغة سواء إليهاكثرة الهجرة    * 
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                         ن1.5 : الزراعي اإلنتاجفي  كيفية تحكم المناخ -2

 الزراعي اإلنتاج في منطقة معينة بصفة عامة و المناخ السائد عاكسة لنوعية مرآة الزراعي هو اإلنتاج إن  

                                    . يتحكم فيه المناخ بدرجة كبيرة األمريكي

 الغزيرة في فصل الصيف األمطارالدفء و الرطوبة و إلى ر تحتاج  و القطن و قصب السكاألرز فزراعة  *

                            .المداري الجنوبية و الجنوبية الشرقية لذلك توجد في منطقة المناخ و

لذلك توجد في منطقة السهول العظمى )  ملم1000 _ 400(األمطار  االعتدال في إلى زراعة الحبوب فتحتاج أما* 

                            .ود المناخ القاري المعتدل يسأين

في   في الشتاء و الحرارة في الصيف لذلك تزرع في المناخ المتوسط المتواجداألمطار إلى الحوامض فتحتاج أما* 

  الساحل الجنوبي بوالية كاليفورنيا          

               ن1) واشنطن. شيكاغو. جلسلوس أن. نيويورك(:مدن الالواليات المتحدة تحديد على خريطة  -3

  
           . في العالم زراعية دولةاقوي األمريكيةافر الجوانب الطبيعية كالمناخ والبشرية جعال من الواليات المتحدة ظ تإن*

                                                                

  

  
                                          


