
 -إبن باديس  -ثانوية االخوة بوجمعة                  مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس                                                                     

 في مادتي التاريخ والجغرافيا ختبار الثالثي االولا

 اتساع03 المدة :                                                                                                  ثالثة تسيير و اقتصادالمستوى : 
 2019/  2018ــــــة السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ
 

 الجزء االول : ) 06 ن (

          لعبت دورا أساسيا في تحرير الشعوب من االستعمار و في تطوير الفكر اإلنساني بإدخالها مفاهيم عدم االنحياز ... و بهذا نالحظ أن حركة – 1
  و هيمنة الو.م .أ على العالقات الدولية توجب على  القطبية الثنائية، و بعد زوال الكتلة الشيوعية و 1989، لكن منذ التعايش السلميإنسانية مثل 

              تواجهها تحديات جديدة تهدد مستقبلها ... العالم الثالثالحركة مراجعة إستراتيجيتها و تكييف عملها خاصة أن دول 
 اشرح ما تحته خط في النص .التعليمة : 

 .جدانوف -غورباتشوف  عرف بالشخصيتين التاليتين : – 2
 اكمل الجدول التالي : – 3

 تاريخه الحدث
  مؤتمر ألماآتا

 24  /02  /1955 
   إنشاء الخط االحمر

 3 – 4  /12  /1989 
 

 ن ( 04الجزء الثاني ) 
 شكلت الدول حديثة العهد باإلستقالل بتقاربها وتضامنها عامال على إرساء التعايش السلمي،والحد من سياسة اإلستقطاب.

 إنطالقا من العبارة و على ضوء ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه  : التعليمة :
 عوامل جنوح القطبين إلى السلم./ 1               

 /دور حركة عدم اإلنحياز في إرساء التعايش السلمي.2               
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 الجغرافيا

 ن ( 06الجزء االول : ) 

 :) مليار دوالر ( المبادالت التجارية لبعض الدوليمثل الجدول التالي قيمة  . / 1

 البرازيل الهند المكسيك فرنسا اليابان المانيا الو م ا الدولة

قيمة 
 المبادالت

2636.6 1743.7 1109.8 958.1 448.1 229.9 195.9 

 علق عليه . المطلوب :
 : 2001/  إليك جدوال الستهالك النفط في العالم سنة  2

 %النسبة من االستهالك العالمي   المنطقة
 5.9 الشرق األوسط

 9.5 أمريكا 
 6.8 إفريقيا

 30.4 أوروبا الشرقية
 19.7 أوروبا الغربية
 26.3 ىالشرق االدن
 1.4 استراليا

 2003المصدر: مالمح العالم االقتصادية                                             

 سم3مثل نسب الجدول في دائرة نسبية نق =  :تعليمةال 
 عين دول مجموعة الثمانية / على خريطة اوربا المرفقة 3

 ن ( 04الجزء الثاني ) 
 . حداث تنمية شاملة رغم غياب بعض االمكانيات وتعدد المشاكلإب ال يعد قدرا محتوما فبإمكانها ن التخلف الذي تعرفه دول الجنو إ 

                                                                                         إنطالقا من العبارة و على ضوء ما درست اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه  :                                                          التعليمة :        
 االسباب المختلفة للتخلف. –أ 

 خلف .مظاهر الت –ب 
 
 
 
 
 
 

 

 

3as.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s




