
ـــــار الفصـــــل األول في مادة التاريخ و الجغرافيااختب

شعبة اآلداب والفلسفة
أوال التاريخ 
ن)06الجزء األول (

املفاهيم التالية :املصطلحات وأ ) اشرح
الستار احلديدي ، ربيع براغ ،سياسة االحتواء ،اإلمربيالية.

ب) امأل اجلدول التايل 
1949جانفي 25

وفاة ستالني
ر برلنيجدا

26 /07/1956

1949أفريل 04

انعقاد مؤمتر باندونغ
انعقاد مومتر القمة حلركة عدم االحنياز باجلزائر

ج) حدد على خريطة العامل األزمات التالية أزمة برلني ، أزمة كوريا وأزمة كوبا



ن)04(ثانيالجزء ال
:السوفييتاالحتادبعد توليه السلطة يفخروشوفمن تصرحيات 

العامل ,وال يوجد خالف يصعب حله بالطرق السلمية وعلى أساس االتفاق احلر تدعيم السلم واألمن يفيفإن احلكومة السوفيتية ستستمر ...."
".....األمريكيةبني الطرفني...وهذا ينطبق على عالقاتنا مع كافة الدول مبا فيها الواليات املتحدةواملتبادل

:صرح قائال1958عام ويف 
ستسود العامل يف النهاية , ولكن املهم أن بأن الشيوعية ستسود العامل يف النهاية ,والرأمساليون أيضا يعتقدون أن الرأمساليةحنن الشيوعيون نؤمن"....

"...التاريخ حكمه على املذهب الصاحل للبقاءندع السالح جانبا ونتعايش ونتعاون وسيصدر
التعليمة :

:فيهنيتبخييا تار مقاال أكتب ،ومكتسباتك القبليةيقتنيالوثانطالقا من 

.إىل احلكمخروشوفقبل وصول الوضع الدويل)1
تبين املعسكر ين لسياسة التعايش السلميدوافع)2

ثانيا الجغرافيا
)ن06(الجزء األول

.الدميغرافيا ،. ..الناتج الداخلي اخلام ،شركات متعددة اجلنسياتال...،راكة  ...الش،: البورصة إشرح المفاهيم والمصطلحات التالية-1
ومتثل احلبوب 2007مليار دوالر يف 01,39مقابل 2008مليار دوالر يف03,9بلغت قيمة واردات اجلزائر من احلبوب "..... :السند-2

2007مليار دوالر سنة 05,2مقابل 2008ر يف مليار دوال08من فاتورة الواردات الغذائية اليت جتاوزت 50%

بتصرف30/03/2009/ وElwatan29/03جريدة 
املطلوب:

) بواسطة رسم بياين مناسب%50مثل نسبة واردات اجلزائر من  احلبوب (-1
اذكر سببني من أسباب ارتفاع نسبة واردات اجلزائر من احلبوب -2

:نقط)04( الجزء الثاني
االقتصادي العاملي الذي يتكون من إن تقسيم العامل إىل مشال وجنوب هو يف األساس تقسيم اقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام«نص :         

كانت وال دول املركز الرأمسالية الصناعية واليت حتقق تقدمها ورفاهيتها على حساب استغالل وإفقار و ختلف دول اجلنوب فالدول االستعمارية اليت  
ا وهيمنتها على العامل من خالل اإلبقاء على النظام االقتصادي العاملي ....زال »ت تنهب وتستغل ثروات وخريات الشعوب حتاول فرض إراد

بتصرف136و135املرجع : سلسلة عامل املعرفة  العامل املعاصر والصراعات الدولية ص: 
ال جغرافيا توضح فيه ما يلي:انطالقا من النص و مكتسباتك القبلية حرر مقا:التعليمة

ب و استغالل العلم املتخلف-1 طرق 
أثر اهليمنة االقتصادية على العامل الثالث -2



اإلجابة على الموضوع 
مادة التاريخ
)ن06الجزء األول(

العالمةاإلجابةاملطلب
شرح املصطلحات

واملفاهيم
اقعة يف وسط وشرق السوفيييت على املناطق الو (حصار) فرضه االحتادخط ومهي :الستار احلديدي

ا ومنع املعسكر الغريب من املسامهة يف ت قرير مصريهاأوربا وانفرد بدعم النظام الشيوعي 
0.5

عام اتدخل  االحتاد  السوفيييت من أجل إمخاد الثور ة املناهضة للشيوعية يف تشيكوسلوفاكي:ربيع براغ
1968

0.5

0.5طبقتها خاصة و م أ لتطويق االحتاد السوفييت ومنع تسرب الشيوعية:سياسة االحتواء

على السيطرة و اهليمنة:سياسة تبنتها الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية تقوم على اإلمربيالية.
العامل

0.5

ملء اجلدول
1949جانفي 25 تأسيس منظمة الكومكون

مارس1953 وفاة ستالني
1961أوت13 جدار برلنيإقامة 
26 /07/1956 تأميم قناة السويس

تأسيس حلف مشال األطلسي 1949أفريل 04

انعقاد مؤمتر باندونغ 1955أفريل 

1973سبتمرب  جلزائرانعقاد مومتر القمة حلركة عدم االحنياز با

02

تحديد األزمات 
على الخريطة

1962ة كوريا                             أزمة برلني           أزمة كوباأزم
)1950-1953)                      (1948-1949(

)1961و(

02

موع  06ا

لتاريخفي مادة اثالثضوع الن) للمو 04اإلجابة عن الجزء الثاني (



العالمةعناصر اإلجابةمحاور الموضوع
المجموعمجزأة

االشارة إىل اخلطر الذي كانت متثله احلرب الباردة للبشرية مجعاء بفعل تطور وسائل الدمار وحتكم المقدمة
قواعد لعالقات جديدة تضع حدا للتوتر وجتنب البشرية املعسكرين يف إنتاجها فكان وال بد من إجياد

حرب نووية مدمرة 

0,5

العرض

الوضع الدولي قبل وصول خروشوف إلى الحكم-1
ا يلي:االحتاد السوفييت مبالسلطة يف إىل خروشوفامتاز الوضع الدويل قبل وصول 

التوتر يف العالقات بني املعسكرين
كوريا وأزمة برلني األوىل وأزمة اهلند الصينيةأزمات دولية: أزمة

غياب االتصاالت اجلدية بني املعسكرين
ميش دور منظمة األمم املتحدة

اشتداد الصراع بني الشعوب املستعمرة واالستعمار التقليدي
تراجع أوربا وانقسامها إىل قسمني

نشاط األحزاب الشيوعية يف الدول الر أمسالية يف غرب أوربا.
تصادم مصاحل العمالقني يف الكثري من مناطق العامل

تبين الواليات املتحدة لسياسة تقوم على حماصرة الشيوعية
تبين كل معسكر سياسة التحالف 

الصراع بني الشيوعية والرأمسالية يف مناطق واسعة من العامل.
انتشار الشيوعية يف كثري من مناطق العامل وتراجع الر أمسالية(الصني)

01,5

03

دوافع تبني المعسكر ين لسياسة التعايش السلمي-2
التخوف من حتول احلرب الباردة  إىل حرب حقيقية

املصاريف الكربى اليت أثقلت كاهل املعسكرين لتطوير األسلحة
تأكد كل معسكر من املعسكرين استحالة انتصاره على الطرف اآلخر

مية القطاعات ذات الصلة باحلياة اليومية للسكانرغبة االحتاد السوفيييت يف تن
انتصار الشيوعية واستحالة القضاء عليها

ضغط الرأي العام العاملي 
نضال الشعوب األفروأسيوية وبعدها حركة عدم االحنياز

االت غري العسكرية. رغبة كل معسكر من املعسكرين االستفادة من قدرات الطرف اآلخر يف ا
قي بالنسبة لبعض املشاكل.إجياد حل توفي

وصول حكام معتدلني إىل احلكم يف الدولتني الكبريتني

01,5

الخاتمة
الصراع هدد استقرار وسالمة العامل فكان وال بد من تبين سياسة التعايش السلمي للتخفيف من 

حدة احلرب الباردة وتوفري شروط التعايش املناسبة بعيدا عن التهديد املتبادل
0,5

04المجموع

مادة الجغرافيا



ن06الجزء األول(

جغرافيافي مادة الثالثلموضوع الن) ل04اإلجابة عن الجزء الثاني (

العالمةاإلجابةاملطلب
البورصة: سوق تداول األسهم و السندات  وفيها حتدد أسعار املواد االسرتاتيجية تتحكم يف شرح املصطلحات واملفاهيم

هذه البورصات الدول الكربى
0,5

0,5التعاون:الشراكة
شركات عمالقة حتتكر بضاعة أو نشاط اقتصادي  أو جمموعة :الشركات متعددة اجلنسيات

من البضائع  واألنشطة االقتصادية مقرها األصلي يف وطنها األم الذي يقع يف الشمال وهلا 
فروع يف عدة مناطق من العامل

0,5

0,5الثروة املنتجة داخل البالد فقط:الناتج الداخلي اخلام
0,5سكان من حيث الزيادة التوزيع النشاط إخل...علم  يتناول ال:الدميغرافيا

متثيل نسبة 
واردات اجلزائر 

من احلبوب

0,502,5الرسم البياين املناسب هو الدائرة النسبية

حتويل النسبة إىل درجات
50%x3,6 =180°

0,5

واردات اجلزائر من احلبوب

غذائيةواردات اجلزائر من باقي املواد ال

دائرة نسبية متثل واردات اجلزائر من املواد الغذائية

01,5

سببان من أسباب ارتفاع  قيمة ونسبة 
واردات الجزائر من الحبوب

نقص اإلنتاج الزراعي-2
النمو السريع للسكان مقارنة بالنمو الزراعي-2

01

موع  06ا



العالمةعناصر اإلجابةمحاور الموضوع
المجموعمجزأة

اإلشارة إىل انقسام العامل اقتصاديا ألسباب تارخيية ، طبيعية واقتصادية وأن عامل الشمال يسيطر على المقدمة
اقتصاد العامل ويسخره لصاحله

0,5

العرض

الل العلم المتخلف:طرق نهب و استغ- 1
ب واستغالل ثروات العامل الثالث ومنها: تعددت الطرق اليت اعتمدها الشمال يف 

* الشركات متعددة اجلنسيات
* ـ املؤسسات املالية الدولية( صندوق النقد الدويل والبنك العاملي)

*ـزرع  الفنت وتربير التدخالت
* ـ االتفاقيات الغري متكافئة

تصادي العاملي القائم* النظام االق
*احتكار التكنولوجيا

*التحكم يف العمالت الصعبة
ا.تبين سياسة اقتصادية تسمح بنهب ثرواى*الضغط على الشعوب إلجبارها عل

01,5

03 أثر الهيمنة االقتصادية على العالم الثالث:- 2
* فشل مشاريع التنمية

* تفاقم مشكل املديونية
االقتصادية*التبعية 

*فقدان حرية القرار السياسي
*تكريس التخلف

* البؤس االجتماعي
*االضطرابات االجتماعية والسياسية

01,5

الخاتمة
ا وبعث تنميتها الحتالل  ضرورة تبين نظام اقتصادي عادل ميكن شعوب العامل الثالث من التمتع بثروا

مكانتها بني األمم.
0,5

04المجموع


