
ة ــــة الشعبيــــة الديمقراطيــــة الجزائريــــالجمهوري  
ة ــــة الوطنيــــوزارة التربي  

                  / عيـن آرشـــة      دـــازم عبد المجيــــبوح: ةــالثانوي  
              2018-2017 :ةــة الدراسيـالسن

تـي التاريــخ و في مــــاد األولالثالثـي  ختبـــارا      
   الجغرافيــا 

                                    2017./....../....خ: ـــــتاري  

 ـان ــــتـدة: ساعــالم                                       آ ف     3وى: ــــالمست

  )نقـاط 10(  :أوال: التاريـــــخ
 
 

  )نقـاط 06( :زء األولـــــــالج
يجـب أن تتجـه إلى مساعـدة الـدول الحـرة التـي تكافـح ضـد محـاوالت الخضـوع مـن  أ  -م  -إن سياسـة الـو "  السنـــد:

ـرورة طـرف األقليـات المدعمـة بالسـالح ....، اعتقـد أن مساعدتنـا يجـب أن تركـز علـى الدعـم المالـي و اإلقتصـادي الـذي هـو ض
                                                                      باالستقـالل السياسـي فـي كـل مـن تركيـا و اليونـان ...." 

   103مقتطـف من مبدأ تاريخ العالقات الدولية د. موسى مخول ص المرجـع:                                                                                                                                
  

  .السنـدي ـف طـخ ه ـا تحتــمرح ــشإ .1

 الـدول المشـار إليهـا فـي السنـد. خريطـة العالـم وقـع علـى   .2

  أكمـل جـدول االحــداث:  .3
 تاريخــــــــــــه الحــــــــــدث

  ............................................................ -   تأسيـس مكتـب الكومنفـــو رم -

  1963 جــوان 20 -  ............................................................ -
  ............................................................   توحيــد األلمانيتيـــن  -

 
 
 

  )نقـاط 04( :الثانـــيالجـــــــزء 
بحـق قطيعـة مـع االستعمـار حيـث ساهمـت في بلـورة الوعـي الوطنـي الجزائـري، و تأسيـس أرضيـة   1945مـاي  08تعـد مجـازر     

  صلبـة للتيـار الثـوري. 
  
  

 ـي:  أكتـب مقـاال تبـرز فيـه ما يلانطالقـا مـن الفقـرة و اعتمـادا علـى ما درسـت،      : وبــــــــالمطل

 دوافـع فرنسـا إلرتكـاب المجــازر. .1

 انعكاساتهـا علـى الحركـة الوطنيــة. .2
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 ا:ــــا الجغرافيـــثاني
 
 

  )نقـاط 06( الجـــــــزء األول:
مميـزا عـن تلك الـدول المتقدمـة التـي تعـرف بمداخيلهـا القوميـة  1980ظهـر مفهـوم دول الجنـوب بدايـة من "  السنـــد:

   يـة اإلقتصاديـة في دول الجنـوب"  الضخمـة و عالقتهـا المجحفـة القائمـة علـى استـزاف الثـروات و عرقلـة التنم
   113صـرف ص تالكتــاب المدرســـي بالمرجـع:                                                                                                                                                       

     
       : وبــــــــالمطل      

 إشــرح مــا تحتـه  خـط فـي السنـد.  .1
 

  م)  2016 –م  1970تطـور أسعـار البتـرول (إليـك جدول يمثل   .2
 200520102016 19952000 1990 1985 1980 19701975 ةــــــالسن

سعـر البرميـل 

 48 114 60 20 17 14 27 25 12 02   $ بالدوالر

 
  :      وبــــــــالمطل     
  معطيـات الجـدول بواسطـة منحنـى بيانــي.  مثـل

 $دوالر  10 ←سم   1                           

 سنـــوات  5 ←سم   1                        

 علـى خريطـة العالـم وقـع الـدول المؤسسـة لألوبيـك.    .3

    
                                                 

  )نقـاط 04( :ـــيالثانالجـــــــزء 
أدى نمـو و توسـع الشركـات المتعـددة الجنسيـات إلى بروزهـا لقـوى أساسيــة تتحكـم فــي اإلقتصــاد العالمـي، و أكبر تـلك   

بـة الشركـات تتجـوز مـن حيـق قدراتهـا و إمكانيتهـا مجموعـة من الـدول و قـد أصبحـت تلك الشركـات بمثابـة القلـل النابـض بالنس
  للغقتصـاد العالمـي.

   26الكتــاب المدرســـي ص المرجـع:                                                                                                                                                         
 

 اعتمـادا علـى ما درسـت، أكتـب مقـاال تبـرز فيـه ما يلـي:   انطالقـا مـن الفقـرة و:      وبــــــــالمطل

 مســاوئ النظـام اإلقتصـادي العالمـي. .1

 موقـف دول الجنـوب مـن هـذا الواقـع. .2

  
 

انتهــــــــــى                                            
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