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

 2010اي  دورة م–تصميم إجابة امتحان المستوى 

تاريخ و جغرافيا: المادة  رياضيات /  ثانوي علوم تجريبية  3:  مستوى والشعبة ال   

   التاريخ:أوال

  )ن06 : (األول  الجزء 

  / أ

    حل لحرب الهند الصينيةإيجاد من اجل 1954 جويلية 20 عقد مؤتمر جنيف الخاص بالهند الصينية في -1 

 االتحاد - الصين الشعبية –كمبوديا  – الالووس – فيتنام الجنوبي –  فيتنام الشمالي  :الدول المشاركة فيه هيو

    ن1.5. بريطانيا– الواليات المتحدة – فرنسا –تي يالسوفي

    ن1.5 : نتائج هذا المؤتمر فكانت كما يلي أما 

                                            . كحد فاصل بين الفيتنام الشمالي و الجنوبي17تحديد دائرة عرض    * 

                  .فتاء الوحدة بعد عامين استإجراء   * 

                         . مساعدة عسكريةأيةال يتلقى الطرفان    * 

   ن 1 . الصين– كمبوديا – الالووس – دول المنطقة المشاركة في المؤتمر هي  فيتنام الشمالي و الجنوبي -2

       ن1 .تعين على الخريطة المرفقة ال -3
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               ن2.الجدول تكملة / ب

  

  

  

  

  

  )ن04 ( :الجزء الثاني

  . التقتيل التعذيب أوقاء في مستعمراتها عن طريق القمع و  الدول االستعمارية كل ما في وسعها من اجل البعملت -

                              ن2 :دوافع االستعمار للبقاء في مستعمراته -1

فقدان الدول االستعمارية كفرنسا و بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لمكانتها على المستوى الدولي حيث   * 

    .ظهرت قوى جديدة

                     . تقدم اقتصاديات الدول االستعماريةأساسالتخلي عن الثروات التي تعد رفض  * 

                    .عسكريةالثقافية و القتصادية واالتعيين حكومات عميلة لحماية مصالحهم المختلفة *  

              .استعمارينهب خيرات الشعوب بوضع اتفاقيات ظاهرها التعاون و باطنها     * 

           ن2  : ترتيبات ما بعد االستقالل-2

   :ن هما يو االنكليزية عملت فرنسا و بريطانيا على جمعهم في رابطت بعد استقالل المستعمرات الفرنسية -  

 و قد 1970 مارس 20 في تأسست.  دولة 53تجمع بين فرنسا و مستعمراتها القديمة و عددها  = الفرانكفونية - ا

 التعاون أهدافهامن  عام حاليا و هو المصري بطرس غالي و أمين ولها الفرانكوفونية وكالة إلى 1995عام تحولت 

                     .حل المشاكل بالطرق السلميةالثقافي و

 التنمية أهدافها البريطانية ومن اإلمبراطورية بعد تفكك 1931 بقانون ويستمنستر عام نشأت=  الكومنولث -ب

                .اإلنسانامة و حماية البيئة و ترقية حقوق المستد

 الوزن االقتصادي أو على الوزن الثقافي مثل فرنسا في مستعمراتها لإلبقاء إما تعتبر هذه المنظمات طرق ملتوية *

                 . مثل بريطانيا مع مستعمراتها

  الجغرافيا:ثانيا 

  )ن06 ( :األولالجزء 

  :ئية  الجزاألسئلة/ أ

  جعلها تبلغ درجة التقدم  عرفت تطورا اقتصاديا كبيرا أسيا دول من شرق و جنوب شرق 4 دول النمو هي -1

    ن1. ماليزيا– سنغافورة – كوريا الجنوبية - و هي تايوانكبير

    ن1.تعيين على الخريطة  * 

  

  

  

2/4  

 االستعمار البلد زعيم المقاومة نوع المقاومة

 الفرنسي الهند الصينية  هوشي منه مسلح

 انكليزي الهند غاندي الالعنف

 االنكليزي مصر  جمال عبد الناصر انقالب عسكري



  
 و الموارد الطبيعية الموجودة اإلمكانيات االقتصاد الياباني وصل درجة من االزدهار و التقدم ليس بسبب إن -2 

بمجموعة من   الياباني في حد ذاته حيث يمتازاإلنسان إلى التقدم يعود نأبل  لم يملك هذه الموارد ألنهفي اليابان 

      ن2.المميزات منها 

   . ثقافياهتطور  * 

                .الفنية و التكنولوجية المرتفعة التي يمتاز بهاالخبرة   * 

   . التي يتسم بها االنضباطصفة التنظيم و المرونة و  *  

          .األمية العالية للفرد الياباني و قلة التأهيلدرجة   * 

   ن2:التعليق على الجدول  /   ب

       :يلي     نالحظ على الجدول ما

  .) ميزان تجاري ايجابي ( ات اكبر من قيمة الواردات قيمة الصادر   * 
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       . 1994 غاية إلىكلما ارتفعت قيمة الصادرات ارتفعت قيمة الواردات  *   

   .2001 و اقل قيمة للواردات سجلت عام 2005اكبر قيمة للصادرات سجلت عام  *   

  .) ئض كبير في الميزان التجاري فا ( 2001اكبر فرق بين الصادرات و الواردات كان عام  *   

  .) فائض قليل في الميزان التجاري  ( 1980اقل فرق بين الصادرات و الواردات كان عام  *   

   . حيث تراجعت2001 غاية إلى ترتفع ظلت 1980قيمة الواردات منذ عام  *   

  )ن04 ( : الجزء الثاني

 معتمدة االشتراكي تتبني النظام بعدما كانت تطبق الرأسماليةو  عالم االقتصاد الحر إلى     تحاول الجزائر الدخول 

            . و عالقاتها التجارية إمكانياتهافي ذلك على 

   ن2: أوروبا المبادالت التجارية مع -1

 لها صفة خاصة بسبب القرب الجغرافي أوروبا تتعامل الجزائر مع مناطق عديدة من العالم ولكن تعامالتها مع - 

 بالطاقة خاصة الغاز الطبيعي بسبب احتياجات أوروباوتقوم الجزائر بتزويد . مع فرنسا التاريخية خاصةابط والرو

      . نقل الغاز أنابيب طريق عنو يتم  اإلستراتيجية لهذه المادة الحيوية وأوروبا

           : تتمثل في فهي متنوعةأوروبا واردات الجزائر من أما -

  .......)  الكترونية أجهزةسيارات ( ناعية التجهيزات الص   *  

  ......)          مواد البناء – األخشاب – الحديدية األسالك ( اإلنتاج آللةالمواد الموجهة    *  

  .......) زيوت ( المواد الغذائية  *    

  ..........) .البث أجهزة – أدوية( مواد استهالكية غير غذائية    *  

   2005 على اتحاد الشراكة بداية من سبتمبر األوروبي بين الجزائر و االتحاد   كما تم االتفاق

   ن2: مكانة االقتصاد الجزائري في البحر المتوسط -2 

 من الصادرات   ةبالمائ 97 إلىوصلت  يعتبر االقتصاد الجزائري اقتصاد يعتمد على المحروقات بدرجة كبيرة - 

 لجأت لذلك أسعاره المحروقات و عدم تحكم الجزائر في أسعارتذبذب و هذا يشكل خطرا على االقتصاد بسبب 

  : محاولة بناء اقتصاد قوي يقلل تدريجيا من اعتماده على المحروقات و هذا عن طريق إلىالجزائر 

  تشجيع االستثمار                     * 

    .األجنبيةجات  المؤسسات و المنتأمام األسواقفتح   * 

 مع الشمال       االقتصاديات في دول جنوب البحر المتوسط لكن بالمقارنةأحسناد الجزائري من و يعتبر االقتص

           . استهالكي و هش ،فهو اقتصاد ضعيف

  . و يساعدها في القيام بمهامها خاصة االجتماعية منها يسندها بناء اقتصاد قوي إلى بناء دولة قوية يحتاج إن *
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