
        

       

 

 

       أجب عن جميع األسئلة بنفس الترتيب وبخط واضح ودون شطب

نقاط        مادة التاريخ :   10

 الجزء األول : ....... 6 / ن 

 الحرب الباردةت ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها حتى بدأ ما ″  : النص             
،  ة هائلةنوويوبين القوى الكبرى ، حيث برزت الواليات المتحدة االمريكية كقوة  اقتصادية 

 فوذه فيندعيم ت... وعلى الجانب االخر سعى االتحاد السوفييتي الى  سياسة االحتواءواتبعت 
وسط و ،لنووية ااته اوربا الشرقية بعدد من المعاهدات الثنائية والجماعية ، فضال عن تطوير قدر

 لم نطاقالعا ، دخلللدول حديثة االستقالل  االستقطابهذا الجو الملبد بالتوترات وعمليات 
 ″  . كاحدى اخطر مظاهر الصراع  االزمات الدولية

 موسوعة المعرفة –حركة عدم االنحياز 
 
 

                 المطلوب :

. حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط 1  

  .رومان ت  -ستالين   -تشرشل     . عرف الشخصيات اآلتية : 2  

 . أكمل جدول األحداث      3  

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ج ش اسيا –مقرات االحالف العسكرية االتية " الناتو . على خريطة العالم وقع 4
 . المركزي  –وارسو  -بغداد -

 /  ن 4........  الجزء الثاني :

الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفييتي أفرزت الحرب العالمية الثانية بروز 
كقوتين جديدتين متناقضتين ايديولوجيا ، دخلتا في حرب باردة هددت السالم 

 العالمي .

 : انطالقا من الفقرة ،أكتب مقاال تاريخيا تعالج فيه المطلوب

 اسباب وعوامل الحرب الباردة .1
 الصراع  .الوسائل العسكرية واالقتصادية المستخدمة في .2

                  2/1ص

 الحدث التاريخ
 ..................................  1945اكتوبر  24

  تأسيس حلف الشمال االطلسي  ..................
 ..................................  1947اكتوبر  06

  2018/   10/  25التاريخ  :                            الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتاورة                                –متقن سيرين لخميسي 

 ساعة  02الفرض المحروس األول في مادتي التاريخ والجغرافيا                    المدة :                                 " نهائي تسيير واقتصاد الشعب 
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 نقاط 10:   مادة الجغرافيا     

 / ن 6: .........  الجزء األول

كثير من دول الجنوب فيما يخص :   " إن الصعوبات التي تجدها ال النص     
فيها يتطلب سياسة خاصة تقوم على مساعدتها قصد التخفيف من  لتنميةا ر مسا

وعالم الجنوب   عالم الشمالالفوارق وأثار التخلف ... هناك عالقات مجحفة بين 
 الشركات متعددة الجنسياتفي مختلف المجاالت ، ففي مجال التكنولوجيا تسيطر 

طق الخالية من على معظم االختراعات وتحتكرها كما يتجه الرأسمال إلى المنا
 كتاب الجغرافيا للسنة الثالثة ثانوي     . "    تبييض األموالالضرائب حيث يتم 

 :  المطلوب

 حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط .1
 2009مساهمة بعض الدول في المبادالت التجارية العالمية  العام إليك جدوال يمثل .2

                                                                
 

 

 

 ، باعتماد المقياس  عطيات الجدول بواسطة اعمدة بيانية مثل  �
 عمود سم = 1       -    % 2سم = 1                         

 
 البياني علق على الرسم �
  

   

 

 

) 08مج   (مجموعة الثمانية  على خريطة العالم المرفقة وقع. 3

                                           

الجزء الثاني :  ..............   4 /ن 

" غير ان السؤال المهم هو لماذا تبدو بعض اقاليم العالم افقر من سواها ؟ الواضح 
أن الفقر والتخلف يرتبط غالبا بالجنوب الغني والثراء يسود في الشمال ... " 

المصدر : فتحي ع العزيز أبو راضي وعيسى علي ابراهيم / جغرافيا التنمية 
 والبيئة
 

 :  انطالقا من الفقرة ، أكتب مقاال جغرافيا تعالج فيه  المطلوب
 التخلف  وعوامل . أسباب  1    
 .    الحلول العالجية للخروج من دائرة التخلف ..  2    

 
 
 

  2/2ص                                                                                       
 انتهى                               

 بالتوفيق                                                   
 

 

 االستاذ : بوكحيلي

       

 

 

االتحاد  الدول 
االوربي 

االمارات الصين الو م أ 
 العربية 

 الهند السعودية 

نسبة 
المساهمة 

%  

 
16.8 

 
14 

 
11.6 

  

 
1.7 

 
1.5 

 
2.2 
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قاطنقاط10

اجدها ال لكثير من دول الكثير من دول الا
 على مساعدتهتقوم على مساعدتها قص

وع  الم الشمالعالم الشمالة بين 
طق الخاليةطق الخالية منلمنالى المناmلشركات متعددالشركات متعددة الجطر 

ة الثالثة ثانويا للسنة الثالثة ثانوي

2
  

                                
                                          

                                      

ااالستاذ :
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