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وزارة التربٌة الوطنٌة
المدة 2 :سا
المستوى و الشعبة 3 :ع ت + 2+1ت ر
ثانوٌة مصطفى بن بوالعٌد  -المعاضٌد -
 06دٌسمبر 2016
امتحان الفصل األول فً مادتً التارٌخ و الجغرافٌا
أوال :التارٌخ
الجزء األول 06 ( :نقاط )
 - 1عرف المصطلحات التالٌة - :األحالف العسكرٌة
 2ـ عرف الشخصٌات التالٌة :ـ نٌكٌتا خروتشوف
 3ـ أكمل الجدول التالً :
الحدث

 هٌئة األمم المتحدة.ـ أندري جدانوف

 المجال الحٌويـ دواٌت إٌزنهاور

01,5ن
01,5ن
01,5ن

تارٌخه
 24 / 18أفرٌل 1955

مبدأ جدانوف
 27 / 26ماي 1972
 - 4على الخرٌطة العالم المرفقة وقع مقرات األحالف العسكرٌة ( خالل الحرب الباردة ).

01,5ن

الجزء الثانً 04 ( :نقاط )
نهاٌة ح,ع .II,كانت بداٌة لصراع جدٌد بٌن قوى جدٌدة ظهرت على الساحة الدولٌة ،و أثر صراعهما على العالم
اجمع بما فٌهم العالم الثالث.
 المطلوب :انطالقا من الفكرة واعتمادا على مكتسباتك القبلٌة ،أكتب مقاال تارٌخٌا تبٌن فٌه:
أ )  -أسباب الصراع بٌن القوتٌن الجدٌدتٌن.
ب)  -انعكاسات السلبٌة للصراع على العالم الثالث.
ثانٌا :الجغرافٌا
الجزء األول 06 ( :نقاط )
2ن
2ن

 - 1عرف المصطلحات التالٌة - :الناتج الوطنً الخام - PNBتقرٌر التنمٌة البشرٌة .IDH
الوحدة :الدوالر
 - 2ألٌك جدول ٌمثل نصٌب الفرد من الدخل القومً لبعض الدول .2011
مدغشقر
الٌمن
الصٌن
مصر
كندا
أسترالٌا
الدول
824
2213
7476
5269
35166
34431
القٌمة
المرجع :تقرٌر التنمٌة البشرٌة  ،2011عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائً،ص.132
 5000دوالر()$
مقٌاس الرسم1:سم
بٌانً.
ة
أعمدة
المطلوب :أ ) مثل معطٌات الجدول ب
عمود.
1سم
ب) علق على الرسم.
 - 3على خرٌطة العالم المرفقة :ـ وقع دول الجدول مع تصنٌف انتمائها إلى العالم المتقدم أو المتخلف.
2ن
ـ حدد الخط الفاصل بٌن العالمٌن ( .بدقة )
الجزء الثانً 04 ( :نقاط )
ال ٌنكر العالم أن مسؤولٌة العالم المتقدم مؤكدة وزادت فً تخلف العالم الثالث ،الذي بدوره تقف عوامل داخلٌة
عدٌدة وراء تخلفه.
 المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ومكتسباتك ،أكتب مقال جغرافٌا تبرز فٌه:
أ ) مظاهر تخلف العالم الثالث.
ب) مسؤولٌة العالم المتقدم فً تخلف العالم الثالث.
حكمة :هناك من يتوهم أن النجاح والتفوق هو ضربة حظ وصدفة عمياء
اللثة بالنفف هه ااة افعة نو النجاح

ملل شعبه جزائري :الله يشثى يلثى و له ما يشثى ما يلثى.

انتهـــــــــــــــى
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االبتسامة تصنع المعجزات

بالتوفٌق للجمٌع عن أ :سامً ،ش.

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
مدٌرٌة التربٌة لوالٌة المسٌلة
 2017 / 2016م
وزارة التربٌة الوطنٌة
المدة 1 :سا
المستوى و الشعبة 3 :ع ت + 2+1ت ر
ثانوٌة مصطفى بن بوالعٌد  -المعاضٌد -
دٌسمبر 2016
اإلجابة النموذجٌة المتحان الفصل األول فً مادتً التارٌخ و الجغرافٌا
العالمة
أوال :التارٌخ
ك
ج
الجزء األول 06 ( :نقاط)
  1تعرٌف المصطلحات:
 األحالف العسكرٌة :تحالفات و تكتالت عسكرٌة أثناء حرب باردة جمعت دوال ذات مصالح مشتركة بزعامة إحدى القوتٌن0,5 . المجال الحٌوي :المجال المكون من دول أخرى و الذي ٌعتبر ضرورٌا الزدهار اقتصاد دولة قوٌة.1,5 0,5
0,5
 هٌئة األمم المتحدة :مؤسسة دولٌة لحفظ السلم واألمن مقرها نٌوٌورك  24أكتوبر .1945  2الشخصٌات:
0,5
نٌكٌتا خروتشوف( :)1971-1894رئٌس اس،1964 1953عرف بإرساء دعائم التعاٌش السلمً واالنفراج الدولً
دواٌت إٌزنهاور(1890ـ:)1969رئٌس وم أ  ،1961 1953رئٌس أركان قوات الحلفاء ح ع،2استجاب لدعوة خروتشوف1,5 0,5 .
أندري جدانوف :مسؤول دعاٌة فً حزب شٌوعي أثناء وبعد ح ع ،IIمبدأه رامً إلى نشر الشٌوعٌة فً العالم"،الكومنفورم " 0,5
  3الجدول:
تارٌخه
الحدث
0,5
 24/18افرٌل 1955
مؤتمر باندونغ
1,5 0,5
 22سبتمبر 1947
مبدأ جدانوف
0,5
 27 / 26ماي 1972
سالت 1
1,5
  4التوقٌع على الخرٌطة مقرات األحالف العسكرٌة.

 الجزء الثانً 04 ( :نقاط )
مقدمة :العالم بعد .1945
عرض:الممٌزات  1 :اسباب الصراع:

0,5

ـ االختالف االٌدٌولوجً بٌن القطبٌن ـ زوال مبررات التحالف بعد  45ـ انتشار االشتراكٌة خارج أوربا ـ تصادم المصالح بٌنهما.
 2انعكاسات السلبٌة للصراع على العالم الثالث:ـ تحول العالم الثالث إلى بؤر لتوتر ـ الخسائر البشرٌة و المادٌة ـ تجزئة الوحدات
السٌاسٌة لدول ( كورٌا ،الفٌتنام) ـ الهٌمنة العسكرٌة و االقتصادٌة ( حلف بغداد مبدأ اٌزنهاور)..

2
1
0,5

خاتمة :االستقطاب الممارس من القطبٌن واجهه العالم الثالث بالحٌاد االٌجابً.

ثانٌا :الجغرافٌا

4

 الجزء األول 06 ( :نقاط )

  1تعرٌف المصطلحات:
 الناتج الخام :مجموع األرباح التً تحققها الدولة داخل و خارج الوطن خالل سنة معٌنة. تقرٌر التنمٌة البشرٌة :مقٌاس تألٌفً  0ـ  1لقٌاس درجة تقدم الدول (أمل الحٌاة ،التمدرس ،الدخل الفردي).  2التمثٌل البٌانً و التعلٌق

1
1

2

دوالر

أعمدة بٌانٌة توضح نصٌب الفرد من الدخل القومً بعض الدول 2011
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1,5

2
التعلٌق( :مختصر) (ٌقبل إي تعلٌق وظٌفً)
الدول المتقدمة تحل الرٌادة من حٌث نصٌب
الفرد من الدخل القومً أما دول العالم الثالث
فهً ضعٌفة من هذا الجانب.

0,5

  3التوقٌع على الخرٌطة دول الجدول مع تصنٌفها إلى عالم متقدم أو متخلف  +الخط الفاصل

2

 الجزء الثانً 04 ( :نقاط )
مقدمة :العالم الثالث .

0,5

عرض :ـ  1مظاهر التخلف:
ـ عدم االستقرار السٌاسً ( الحروب )..ـ التخلف التكنولوجً .ـ عدم تحقٌق االكتفاء الذاتً.
ـ انخفاض الدخل القومً والفردي ـ ارتفاع الدٌون ـ االعتماد على مورد واحد كمصدر للدخل.
  2مسؤولٌة العالم المتقدم فً تخلفه: احتكار التكنولوجٌا وعدم التحوٌل الفعلً لها .ـ التحكم فً المؤسسات التجارٌة و المالٌة ـ الشركات متعددة الجنسٌات ـ العمل علىخفض أسعار المواد األولٌة مما ٌقلص مداخٌل العالم الثالث.

خاتمة :على العالم الثالث السعً للخروج من هذه الدائرة ألنها لٌست حتمٌة.

انتهـــــــــــــــى
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األستاذ :سامً ،ش.
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