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2017-12-06رياضيات ,تقني رياضي                                                                               التاريخ: الشعبة:علوم ,  

اس2المدة :    االختبار األول في مادة التاريخ والجغرافيا                                                                                      
 التاريخ:                                                                                                                                           

 الجزء األول: )06نقاط(                                                                                                                         

"...ساهمت الظروف في تعميق سياسة االنفراج وحمل القوتين على تجاوز االعتراضات والنزاعات القائمة آنذاك. ففي أسيا تورطت 

الواليات المتحدة في حرب خاسرة في فيتنام 1965 ...وقيام القوات العسكرية لحلف وارسو بتحطيم تجربة المطالبة بالحرية في  

 تشيكوسلوفاكيا ...مما زاد من حدة الحرب الباردة بين الشرق والغرب إال أن منطق التعايش كان أقوى..."                              

38من كتاب السنة الثالثة ثانوي ص       

التي تحتها خط في النص.                                                                                         .حدد مفهوم المصطلحات1  

.عرف بالشخصيات التالية: رونالد ريغن      وينستن تشرشل             ميخائيل غورباتشوف                                         2  

 الجزء الثاني: )04نقاط(                                                                                                                         

)...الحرب الباردة انتهت ولم تبق إال قوة عظمى واحدة وتخيل البعض زوال اإليديولوجيات وعم التفاؤل لكن النظام الدولي الجديد 

أن يعيد السالم ويحميه وينشر الديمقراطية لم يتحقق...(.                                                                      الذي يفترض   

 المطلوب: انطالقا من الفقرة اعتمادا على ما درست أكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:                                                          

              .مظاهر الصراع في ظل القطبية الثنائية.                                                                                        1

                              .مالمح النظام الدولي الجديد.                                                                                     2

 الجغرافيا:                                                                                                                                         

 الجزء األول: )06نقاط(                                                                                                                         

"...واكب النقلة اإلعالمية في إطار العولمة بين القوى المحلية والوطنية والعالمية ، وبين الدول المنتجة والدول المستهلكة ،تفوق دول 

الشمال على صعيدي اإلنتاج والتوجيه اإلعالمي وتقنيات االتصال  بما يؤدي إلى تدفق اإلعالم من الشمال إلى الجنوب وفق اتجاه 

                                               د/أسعد دياب ، الحرب النفسية اإلعالمية في القانون الدولي.واحد..."                        

 المطلوب:                                                                                                                                         

                .اشرح المصطلحات التي تحتها خط في النص.                                                                               1

                                                                 2013إليك جدوال يمثل الدول الرئيسية المستهلكة للبترول في العال لسنة .2

 الوحدة مليون برميل يوميا

 الدول          الو م ا      الصين      اليابان       الهند      روسيا    

 كمية             18      10      04      3.6     3.3
 االستهالك     
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 الجزء الثاني: )04نقاط(                                                                                                                         

أصبحت السوق المالية بفضل منظومة االتصاالت بين مختلف البورصات ذات صبغة عالمية غير أن هناك  اختالف في تحديد 

العوامل المتحكمة في حركة رؤوس األموال وتمركزها ، فمنهم من يرى أن منطق الربح والمضاربة هو المتحكم ، بينما يرى آخرون 

حاسم في ذلك.                                                                                           أن سياسة الدول الغنية هي العامل ال   

 المطلوب: انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:                                                        

موال في العالم.                                                                                                       .واقع حركة رؤوس األ1  

                .دورها في المبادالت االقتصادية العالمية.                                                                                     2

 بالتوفيق
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