ثانوية  :الشيخ بوعمامة وسماحي بوعمامة
األبيض سيدي الشيخ
الشعبة  :آداب و فلسفة – تسيير و اقتصاد .

اختبار الفصل األول في التاريخ والجغرافيا
التاريخ 2017 / 12 / 06 :

المـدة  03 :ساعات

التاريخ :
الجزء األول  06) :نقاط (
 ... ) (* 1و بھذا نالحظ أن حركة عدم االنحياز لعبت دورا أساسيا في تحرير الشعوب من االستعمار و في تطوير
الفكر اإلنساني بإدخالھا مفاھيم إنسانية مثل التعايش السلمي  ،لكن منذ  ،1989و بعد زوال الكتلة الشيوعية و
القطبية الثنائية و ھيمنة الو.م .أ على العالقات الدولية توجب على الحركة مراجعة إستراتيجيتھا و تكييف عملھا
} كتاب التاريخ ص { .117
خاصة أن دول العالم الثالث تواجھھا تحديات جديدة تھدد مستقبلھا ( ...
 اشرح ماتحته خط في النص :
 ( *2عرف بالشخصيـــات التالية  :ھاري ترومان  -ستالين جوزيف  -جواھر الل نھرو .
 ( * 3حدد الحدث التاريخي المرتبط بكل معلم :
تاريخه

الحدث

1955 - 2 - 24
قمة آلما – آتا )مجموعة الدول المستقلة (
1989 - 12 - 3
الجزء الثاني  04 ) :نقاط (
"  ...إن المنطقة الوحيدة التي سلكنا فيھا سياسة خارجية سليمة ومتجانسة ھي أوربا الغربية ... ،إن إنشاء حلف
شمال األطلسي ومشروع مارشال كان عمال بعيد النظر يقوم على أساس عقيدة اإلستراتيجية الكبرى التي تقول
بان مستقبل الواليات المتحدة األمريكية ومستقبل أوربا الغربية مترابطان بال فكاك  ،ليس فقط كقضية امن
جيوبولوتيكي  ،بل أيضا كقضية تكافل اقتصادي  . " ...اإلستراتيجية األمريكية في الثمانينات ص41
المطلوب :انطالقا من النص واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 -1طبيعة االستراتيجيات الواردة في الوثيقة مبينا أھدافھا .
 -2ردود فعل المعسكر الشيوعي عليھا .

الجغرافيا :
الجزء األول  06) :نقاط (
 (* 1إن العالقة بين رؤوس األموال األجنبية واالدخار المحلي أفرزت أطروحتين  :أطروحة التكامل بين الموارد المحلية
واألجنبية وأطروحة اإلحالل بين الصنفين .فيرى أنصار األولى أن رؤوس األموال األجنبية إذا ما استغلت اقتصاديا جيدا
تؤدي إلى زيادة الناتج القومي وارتفاع مستويات الدخل ،وذلك نتيجة لسد النقص في الموارد المالية الالزمة لتمويل
النت ..
االستثمارات وھو الھدف الذي توخته الدول النامية من وراء اقتراضھا .
اشرح ماتحته خط في النص :
إليك جدول ألھم الدول المنتجة للقمح لموسم  2015 / 2014مع كمية اإلنتاج
الدولة
الكمية م طن

الصين
125.6

الھند
94.3

الو م أ
61.6

روسيا
37.8

فرنسا
40.4

استراليا
30

 ( *2علق على الجدول
 ( *3على خريطة العالم المرفقة وقع دول الجدول .
الجزء الثاني  04 ) :نقاط (
توسع الشركات م ج يفرض تخريب و تدمير االقتصاديات الوطنيّة  ،و عبور رؤوس األموال و البضائع و الثروات
إن
ّ
ن المديونيّة في دول العالم الثالث زادت بشكل
الطبيعيّة و األفراد  .باإلضافة إلى وضع اليد على ممتلكات الدول ...كما أ ّ
مؤسساتھا و انتشرت فيھا المجاعات و الحروب اإلقليمية واألھليّة  ... (...المصدر  :انترنت
مط ّرد  ،فانھارت
ّ
المطلـوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على مادرست  ،أكتب مقاال جغرافيا مبرزا فيه :
 – 1الوسائل التي تستعملھا الدولة المتقدمة للسيطرة على دول الجنوب
 - 2أسباب تزايد مديونية الدول المتخلفة .
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المضامين

المراحل

التقييم

حركة ع إ  :تنظيم سياسي تأسس  1961تضم دول اختارت الحياد االيجابي و عدم الميل ألي من المعسكرين
المتصارعين .
التعايش السلمي  :إبعاد شبح الحرب كوسيلة لتسوية الخالفات مع القبول بازدواجية النظام الدولي في ظل التعايش و
تبادل المصالح بين .1977 - 1956
القطبية الثنائية  :نظام ميز العالقات الدولية بي  45و 89بوجود قطبين مؤثرين على الساحة الدولية ھما الو م أ و إ س .
ھاري ترومان  :رئيس الو.م.أ  1945ـ  1953اآلمر بقنبلة اليابان مؤيد ھجرة اليھود لفلسطين و مفجر الحرب الباردة بإعالنه
لسياسة االحتواء
ستالين جوزيف  :رئيس سوفييتي من  1924ـ  1953تميزت فترة حكمه بالفردية و التشدد في نظر الغرب

2

2

نھرو  :رجل سياسة ھندي ومن صانعي استقاللھا و تلميذ غاندي شغل منصب الوزير األول ) 1947ـ  (1964و
كان من ابرز أقطاب حركة عدم االنحياز .
الجدول

تأسيس حلف بغداد
قمة آلما – آتا
مؤتمر مالطا

التقديم

1955 - 2 - 24
1991 -12 -21
1989 - 12 - 3

في اثناء صراع الحرب الباردة اعتمد كل معسكر على استراتيجيات لالستقطاب والتفوق

التحليل

 -1طبيعة االستراتيجيات الواردة في الوثيقة مبينا أھدافھا :
العسكرية  :حلف الناتو الذي أسس في  1949 /4 / 4بھدف الدفاع المشترك بين دول الغرب والسعي للھيمنة .
االقتصادية  :مشروع مارشال  05جوان  1947بھدف إنقاذ اوربا من الزحف الشيوعي وربطھا اقتصاديا وسياسيا بالوم أ


االستخالص

 -2ردود فعل المعسكر الشيوعي عليھا :
 رفض الدعم األمريكي وتحريض أوربا الشرقية على الرفض
 تأسيس منظمة الكوميكون في جانفي . 1949
إنشاء حلف وارسو في  14ماي . 1955
كل خطوة من معسكرھا كان يقابلھا خطوة مضادة بسبب دعم الثقة
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الجغرافيا :
رؤوس األموال  :الموارد المالية التي تستخدم للحصول على اإلنتاج او تحسيه و ھي تتوفر من تراكم فائض عمل سابق .
الناتج القومي  :جملة الدخل الذي تحققه عوامل اإلنتاج داخل البلد زائد تحويالت العمال المھاجرين و عائدات االستثمارات
الدول النامية  :دول حديثة االستقالل جققت معدالت معتبرة في النمو االقتصادي وتحقيق الرفاه االجتماعي

التعليق  - :أكثر الدول إنتاجا الصين والھند بسبب ضخامة االحتياجات السكانية
 ضخامة االنتاج في الدول المتقدة بسب اإلمكانيات المتوفرة اغلب انتاج الدول المتقدة موجه نحو التصدير -استغالله كورقة ضغط سياسي

2
2

2

الخريطة  :توقيع الدول  6على الخريطة المرفقة

إن النظام االقتصادي العالمي القائم قسم العالم إلى شمال متطور وجنوب متخلف مستغل .

التقديم
التحليل

 – 1الوسائل التي تستعملھا الدولة المتقدمة للسيطرة على دول الجنوب :
استغالل دور المؤسسات االقتصادية والمالية العالمية .
 نھب مواردھا وثرواتھا وطاقاتھا العلمية عبر الشركات م ج التدخل في شؤونھا تحت غطاء المنظمات الدولية وغير الحكومية وبحجة الديمقراطية حقوق اإلنسان . الضغط عليھا باستعمال صادراتھا الزراعية . -إثارة الحروب واالنقالبات واالغتياالت تمھيدا للتقسيم والھيمنة

-

 - 2أسباب تزايد مديونية الدول المتخلفة :
فشل الخطط التنموية االقتصادية واالجتماعية .
ضخامة فاتورة الواردات من المواد الغذائية والمصنعة .
القروض ذات الفوائد الكبيرة وعدم القدرة على سدادھا .
االعتماد على تصدير المواد األولية وتقلب أسعارھا في األسواق العالمية .
تفشي الفساد ونھب وتھريب األموال للخارج .

االستخالص

البد من التكتل واالعتماد على اإلمكانيات الذاتية للخروج من ھذا الواقع
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