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

  2017-2016 : الدراسيةالسنة                          01: رقمتصميم إجابة فرض المراقبة الذاتية 
  04 :عدد الصفحات  تاريخ وجغرافيا: المادة   إ .ت + فلسفةو آداب  :الشعبة  ثانوي 3: المستوى 

  مفتش التربية الوطنية / أحمد بووذنين :إعداد 
  تاريخال : أوال 

  ) نقاط 06(: اإلجابة عن الجزء األول 
 العالمة اإلجابة المطلب

شرح ما 
تحته خط في 

 السند

 با التي حررها الجيش األحمر من االحتالل النازيهي الجزء الشرقي ألور  أوربا الشرقية
 .وتبنت النظام االشتراكي

0,5 

الحصار الذي فرضه االتحاد السوفييتي على المناطق التي حررها في  ستارا حديديا
 وسط وشرق أوربا ومنع الغرب من دخولها

0,5 

المعسكر 
  الرأسمالي

 0,5  واليات المتحدة األمريكيةهو المعسكر الذي يضم الدول الرأسمالية بزعامة ال

  0,5  المناطق التي تهيمن عليها قوة من القوى الكبرى  مناطق النفوذ
التعريف 
 بالشخصيات

جوزيف 
  سطالين

يميز بمعاداته للرأسمالية وسعيه إلى  1953و 1924زعيم سوفييتي بين 
توسيع نفوذ االشتراكية إلى أقصى حد ممكن، استطاع أن يحقق توازن 

ع المعسكر الغربي وأن يدعم األنظمة االشتراكية في بعض مناطق الرعب م
  .آسيا

0,5 

استعمل القنبلتين  1953إلى  1945رئيس الواليات المتحدة األمريكية من   هاري ترومان
الذريتين ضد هيروشيما وناغازاكي،صاحب مبدأ ترومان الصادر في مارس 

ع حرب نووية بين اشتدت الحرب الباردة في عهده و هددت باندال 1947
  .المعسكرين

0,5 

جوزيف بروز 
  تيتو

. زعيم سياسي، وأحد مؤسسي حركة عدم االنحياز): م1892-1980( 
بعد الحرب العالمية ) السابقة( أسس حكومة شيوعية في يوغوسالفيا

م أعلن استقالل 1948الثانية، وبعد ذلك أصبح حاكم الدولة، في عام 
ييتية، ضرب بهذا التصرف مثاًال اتبعته يوغوسالفيا عن السيطرة السوف

الصين وبعض الدول الشيوعّية في أوروبا الشرقية و كان تيتو أول زعيم 
  .شيوعي يسمح لشعبه ببعض الحرية االقتصادية واالجتماعية

0,5 

ونستن 
  تشرشل

) 1945 -1940(رئيس وزراء بريطانيا لفترتين  1965 -1874
ه أمام ألمانيا النازية وساهم ، ساهم في صمود بالد)1955-1951(و

مصطلح بفعالية في وضع أسس العالقات الدولية بعد الحرب، وصاحب 
  .الستار الحديدي للداللة على انقسام أوربا بعد الحرب العالمية الثانية

0,5  
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ربط الحدث 
  بتاريخه

 

  05/06/1947  أزمة برلين األولى
  1949إلى مايو  1948جوان   مشروع مارشال

  1953 - 1950  الكوريةالحرب 
  1961أوت  13  إقامة حائط برلين

 

0,5  
0,5  
0,5  
0,5  

 

 06  المجموع
  

  ) نقاط 04(: اإلجابة عن الجزء الثاني 
 محاور اإلجابة اإلجابة النموذجية العالمة
بسقوط االتحاد السوفيتي تزايدت رغبة الواليات المتحدة األمريكية في فرض هيمنتها  0.5

 .الم الثالثعلى دول الع
 المقدمة

 
  
  
  
  
03  
 

 وسائل الهيمنة األمريكية - 1
  من خالل الشركات االحتكارية ومن خالل البنك العالمي وصندوق: االقتصادية* 
  النقد الدولي والضغط على الدول الصغيرة لتبني االنفتاح االقتصادي    
  .بواسطة األمم المتحدة، المنظمات غير الحكومية: السياسية*

  لتظاهر بحمايتها لألقليات وحقوق اإلنسان والديمقراطيةا   
   من خالل حلف الناتو أو من خالل التدخل العسكري المباشر كما : العسكرية * 
  .حدث في العراق   
  من خالل وسائل اإلعالم والدعاية لتبني النهج األمريكي وٕاعداد البشرية: الثقافية* 
  .لتقبل هذا النهج وفق مصالحها    
  متعددة األشكال: مظاهر الهيمنة األمريكية -  2

 التدخل في الصومال،العراق،أفغانستان،هايتي      
  التحكم في منابع البترول     
  التحكم في المناطق ذات الموقع االستراتيجي     
  )الهيمنة على المنظمات الدولية(التحكم في صنع القرار     
   كوريا منطقة البلقان والضغط على ( حل المشاكل الدولية وفق المنظور األمريكي     

  ...)الشمالية وٕايران وسوريا إلخ     
 .التحكم في تحديد أسعار المواد اإلستراتيجية    

 
  
  
  
  

  العــرض
  
 

  يتحتم على البلدان المتخلفة أن تتضامن فيما بينها تخفيفا لمخاطر الهيمنة األمريكية 0.5
 .عن التهديد المستمر و العمل على تجنيد قدراتها في سبيل التخلص من الخطر الناتج

 الخاتمة
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  الجغرافيا : أوال 
   )ن 06(:  اإلجابة عن الجزء األول

  العالمة  اإلجابة  المطلب
شرح 

  المصطلحات
هو ذلك المستوى االقتصادي واالجتماعي الراقي الذي بلغته دول الشمال   التقدم

  تطورها التكنولوجي وحسن استغاللها للموارد  بفعل
0,50  

هو ذلك المستوى االقتصادي واالجتماعي المتدهور بفعل ظروف تاريخية   التخلف
  .وسوء استغالل الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة

0,50  

التجارة 
  العالمية

والذي هي ذلك التبادل في السلع والخدمات الذي  يتم على المستوى العالمي 
  ,تتحكم فيه الدول الكبرى

0,5  

الشركات 
متعددة 
  الجنسيات

هي الشركات  الكبرى التي تهيمن على األنشطة االقتصادية في مختلف 
  .جهات العالم وهي تابعة للدول الكبرى

0,5  

شرح 
معيارين 
  اجتماعيين

  0,50  تنخفض في العالم المتقدم وترتفع  في العالم المتخلف  نسبة األمية
يب الفرد نص

  من الغذاء
قليل في العالم المتخلف أين تنتشر سوء التغذية والمجاعة وكثير في العالم 

  .المتقدم
0,50  

شرح 
معيارين 
  اقتصاديين

اإلنتاج  
  الصناعي

مرتفع ومتنوع في العالم المتقدم ويمثل أهم صادرات هذه الدول وقليل بل 
  .ونادر في بعض دول العالم المتخلف

0,50  

ج اإلنتا
  الزراعي

مرتفع  في العالم المتقدم رغم قلة المساحة المزروعة بفعل استعمال الوسائل 
  .الحديثة وقليل في العالم المتخلف رغم  اتساع المساحة

0,50  

يمكن أن يوقع 
دول أخرى 
شريطة أن 
  تكون صحيحة

  

02  

  06    المجموع
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   )ن 04(:  اإلجابة عن الجزء الثاني
ل مراح

  اإلجابة
التنقيط   عنــــــاصر اإلجـــــــابـــــــــــــــــــــة

  المجزأ
  المجموع

انقسام على أساس اقتصادي حيث  اإلشارة إلى أن االنقسام  في عالم اليوم هو  المقدمة
  يتمتع عالم الشمال بثروات األرض بينما تعاني دول الجنوب التخلف

0,25  
0,25  

0,5  

  
  
  
  
  
  
  

  العرض

  :مل تطور عالم الشمالعوا - 1
  مالءمة المناخ للنشاط البشري: العامل الطبيعي*  

  
0,25  

  
  
  

01,5  
  :العامل التاريخي* 

  الثورة الصناعية -  
  االستعمار -  

  
0,25  
0,25  

  0,25  .االستقرار السياسي  *  
  0,25  .النظام الديمقراطي*  
  0,25  الحرية االقتصادية*  
  :باب تخلف عالم الجنوبأس – 2
  :العامل الطبيعي* 
  .األعاصير امتداد عالم الجنوب في معظمه في المناطق الجافة أو تلك التي تعرف -  
  .معظم أراضيه عبارة عن صحارى أو مناطق جبلية يصعب استغاللها - 

  
0,25  
  

  
  
  
  
  
  
  

01,50  

  :العامل التاريخي*  
  .يقة مباشرة وغير مباشرةمعظم دول الجنوب خضعت لالستعمار بطر  - 
  عدم استفادتها  من  نتائج الثورة الصناعية - 

0,25  
  

  0,25  .انعدام االستقرار السياسي في معظمها*  
  غياب إستراتيجية واضحة للتنمية و فشل السياسات التنموية المنتهجة في الكثير*  

  .من الدول بفعل عدم انطالقها من الواقع في معظم األحيان    
0,25  
  

  0,25  .النظام االقتصادي العالمي القائم الذي يكرس التخلف*  
  0,25.                                   فساد بعض األنظمة وارتباطها باالستعمار * 

التباين في المستوى االقتصادي واالجتماعي بين العالمين المتقدم والمتخلف يهدد   الخاتمة
لعالم وعليه فالتعاون النزيه هو السبيل إلى إيجاد عالم متوازن استقرار وسالمة ا

  .يسوده الرخاء واالزدهار

0,5  0,5  

  04    المجموع
  


