اختبار الفصل األول في مادة التاريخ والجغرافيا

ثانوية محمد بوعايسي
 -طريق وھران--

أجب عن أحد الموضوعين التاليين على الخيار
الشعبة -3 :لغات أجنبية.
المدة :ساعتين و نصف ساعة
مادة التاريخ:
الجزء األول 06) :نقلط(

الموضـــــــوع األول:

 /1حدد مفھوم المصطلحات والشخصيات اآلتية :الصراع األيديولوجي – سياسة ملء الفراغ – جورج
مارشال – جوزيف ستالين
 /2الوثيقة ) )) (1كانت فترة  1947 – 1945من أكثر المراحل دقة في العالقات الدولية ،إذ اتسمت بشكل عام
بالتوتر بين حلفاء األمس في اإلتفاق على مبادىء علمة لتكون األساس لتنظيم أوضاع ما بعد الحرب ((...
الوثيقة ) )) (2وكان عام  1947أبعد من أن يزيل الشك وسوء الظن المتبادلين بين حلفاء األمس  ،إذ شھد ھذا
العام مبدأ ترومان الذي كان الخطوة األولٮفي شطر العالم إلى معسكرين ثم كان برنامج مارشال ،ودعوة
السوفيات إلى إنشاء الكومنفورم الخطوات الالحقة في تكريس ھذا اإلنقسام((.
د .رياض عبد الصمد  :العلقات الدولية في القرن  – 20الحزء األول ص 127- 125

المطلوب  :انطالقا من الوثيقتين واعتمادا على ما درست:
 /1أبرز مضمون مبدأ ترومان وبرنامج مارشال .
 /2استخلص أھدافھما الخفية.

الجزء الثاني  04) :نقاط(
من أھم النتائج السياسية التي افرزتھا الحرب العالمية الثانية ظھور تغببر في معدلة القوى العظمى.
المطلوب :انطالقا من العبارة واعتمادا على مادرست أكتب مقاال تار يخيا تبرز فيه:
 /1أسباب تغيير موازين القوى بعد الحرب العالمية الثانية.
 /2أثرذلك على العالقات الدولية.

مادة الجغرافيا :
الجزء األول  06) :نقاط(
 /1حدد مفھوم المصطلحات اآلتية  :التنمية -رؤوس األموال  -العالم الثالث .
 /2يمثل الجدول آلتي نسب اإلنتاج ألھم الدول المصدرة للقمح خالل الموسم الفالحي .1997 /1996
البلد

و.م.أ

اإلنتاج

%35.51

اإلتحاد
األوروبي
%19.67

كندا

أستراليا

األرجنتين

20.35
%

%9.60

%5.9

بقية
العالم
%9.78

المصدر :صورة اقتصادية للعالم .1999
المطلوب /1 :مثل نسب الجدول بأعمدة بيانية بمقياس رسم1 :سم لكل  1 - % 05سم لكل عمود ) بلد(.
 /2حدد العوامل التي جعلت ھذه الدول تسيطر على تجارة القمح في العالم.

الجزء الثاني 04) :نقاط(
إن التخلف الذي تعرفه دول الجنوب ال يعد قدرا محتوما  ،فبامكانھا احداث تنمية شاملة رغم غياب بعض
اإلمكانيات وتعدد المشاكل .

المطلوب :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست أكتب موضوعا جغرافيا تبرز فيه:
 /1أسباب تخلف دول الجنوب .
 /2الحلول الكفيلة للخروج من دائرة التخلف.

الموضـــــــوع الثاني:
مادة التريخ.
الجزء األول 06) :نقاط(
 /1حدد مفھوم المصطلحات والشخصيات اآلتية :القطبية األحادية  -المجال الحيوي – ھاري ترومان – غوربتشوف.
 /2أكمل الجدول اآلتي:

الحــــدث

تاريخــــه

تأسيس الحلف األطلسي
1949/09/23
تحطيم جدار برلين
1956/07/26

الجزء الثاني 04):نقاط(
حمل مؤتمر مالطا عام  1989مؤشر اقتراب نھاية الحرب الباردة بين المعسكرين  ،وتم اإلعالن عن
نھايتھا في قمة باريس عام  1990ثم أعقب ذلك تفكك اإلتحاد السوفياتي .

المطلوب:انطالقامن الفقرة واعتماداعلى مادرس أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه :
 -1أسباب تفكك االتحاد السوفياتي.
 -2النتائج المترتبة عن ذلك محليا و دوليا.
الجغرافيا:
الجزء االول06 ) :نقاط(
 -1حدد مفھوم المصطلحات االتية :العولمة  -منظمة االوبيك.
 -2نظرا أل ھمية البترول كمصدر أساسي للطاقة وتنوع استخداماته و تعدد مشتقاته سارعت الدول المستھلكة و الدول
المنتجة ،لوضع استراتجيات للتحكم فيه كل من زاويته الخاصة .

المطلوب :انطالقا من الفقرة و اعتمادا على مادرست:
 -1بين استراتيجية الدول المستھلكة و الدول المنتجة.
 -2على خريطة العالم المرفقة حدد ثالثة دول عضوة في االوبيك و دولتين منتجتين غير عضوة في االوبيك.

الجزء الثاني 4 ) :نقاط(.
التنمية ليست عملية سھـلة بل عملية شاقة تحتاج الى جھد كبير و نـفقات كبـيرة ووقت طويل
واستراتيجيات متنوعة .

المطلوب :انطالقا من الفقرة و اعتمادا على مادرست أكتب موضوعا جغرافيا تبرز فيه
 -1أھداف التنمية في الدول المتخلفة.
 -2المشاكل التي تعترض عملية التنمية في ھذه الدول.

بالتوفيق

ثانوية محمد بوعايسي
اختبار الفصل األول في مادة التاريخ والجغرافيا
 طريق وھران--أجب عن أحد الموضوعين التاليين على الخيار

الشعبة 3 :أداب و فلسفة

المدة 3 :ساعات و نصف ساعة.
الموضوع االول
مادة التاريخ:
الجزء االول6) :نقاط(.
 -1حدد مفھوم المصطلحات التالية :االحادية القطبية – المنظمات غير الحكومية – االمبريالية.
 -2عرف الشخصيات التالية :ونستون تشرشل – فيدال كاسترو – نيكيتا خروتشوف.
 -3أكمل الجدول االتي :
تاريخه

الحدث
نجاح الثورة الشيوعية في الصين

1956 /07 /26
قمة ماطا
1989/11/09
مؤتمر باريس و االعالن عن نھاية الحرب الباردة
الجزء الثاني 4) :نقاط( .
يقر البعض من المفكريين بان النظام الدولي الجديد ھو استبدال للشرعية الولية و تطبيق للقانون
االمريكي على بقية دول العالم ،و فرض الھيمنة االمريكية بسيادة قانون القوة الدولية بدال من سيادة
قوة القانون الدولي .
المطلوب :انطالقا من الفقرة و اعتمادا علي مادرست أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه :
 -1االليات المعتمدة لتكريس انظام الدولي الجديد .
 -2مخاطر النظام الدولي الجديد علي العالم المتخلف مدعما اجابتك بأمثلة من الواقع.
مادة الجغرافيا :
الجزء االول 6 ) :نقاط(.
 -1حدد مفھوم المصطلحات االتية :تبييض االموال – االستثمارات – التنمية.
 -2يمثل الجدول االتي نسب االنتاج الھم الدول المصدرة للقمح خالل الموسم الفالحي 1997/1996
البلد
اإلنتاج

و .م .أ
%35.51

اإلتحاد األوروبي
%19.67

كندا
% 20.35

بقية العالم
األرجنتين
أستراليا
%9.78
%5.9
%9.60
المصدر :صورة اقتصادية للعالم .1999

المطلوب /1 :مثل نسب الجدول بأعمدة بيانية بمقياس رسم1 :سم لكل  1 - % 05سم لكل عمود ) بلد(.
 -2حدد العوامل التي جعلت ھذه الدول تسيطر على تجارة القمح في العالم .
 -3بين انعكاسات ھذا االحتكار في تجارة القمح على الدول المتقدمة و المتخلفة.

الجزء الثاني  4):نقاط(.
أشار تقرير المجلس االقتصادي و االجتماعي التابع لالمم المتحدة في أبريل 2000حول افريقيا :
"" ان عددا كبيرا من دول افريقيا تعيش فقرا حيث أن  40بالمئة من سكانھا تعيش بأقل من دوالر لليوم و  80بالمئة من
النمو الديمغرافي العالمي يتزايد في افريقيا ومشاكل االمن الغذائي ارتفعت من  44بالمئة الى  63بالمئة  ،و لم تعد افريقيا
تجلب االستثمارات االجنبية سوى  1،2بالمئة من االستثمارات العالمية و ارتفعت ديونھا الى أكثر من  600مليار دوالر
الى جانب الجفاف و الحروب االھلية".
المطلوب  :انطالقا من ٮالوثيقة و اعتمادا على مادرست أكتب موضوعا جغرافيا تبين فيه
 -1الظواھر التي يشير اليھا التقرير.
 -2اسبابھا و نتائجھا .

الموضوع الثاني
مادة التاريخ:
الجزء االول 06 ) :نقاط(.
 -1حدد مفھوم المصطلحات التالية  :سياسة االحالف – االزمات الدولية -الشرعية الدولية.
 -2عرف الشخصيات االتية :جون كنيدي -غورباتشوف – رونالد ريغان.
 -3اليك التواريخ المعلمية التالية03 -1949/04/04 -1949/09/ 23 :و .1989 /12 / 04

المطلوب :
 -1حدد طبيعة ھذه االحداث المعلمية.
 - 2بين انعكاساتھا علي مستقبل العالقات الدولية .
الجزء الثاني  4 ) :نقاط(.
اشتد الصراع بين الشرق و الغرب في الفترة التاريخية الممتدة من  1947الي . 1954
المطلوب :انطالقا من العبارة و اعتمادا علي مادرست أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه .
 -1مظاھر الصراع في كل من القارة االوربية و االسيويةفي الفترة المذكورة . -2-نتائج الصراع علي القارتين في الفترة المحددة.

الجغرافيا
االجزء االول 6 ) :نقاط(.
 -1حدد مفھوم المصطلحات التالية :رؤوس االموال – البورصة – الدخل الوطني.
 -2نظرا أل ھمية البترول كمصدر أساسي للطاقة وتنوع استخداماته و تعدد مشتقاته سارعت الدول المستھلكة و الدول
المنتجة ،لوضع استراتجيات للتحكم فيه كل من زاويته الخاصة .
المطلوب :انطالقا من الفقرة و اعتمادا على مادرست:
 -1بين استراتيجية الدول المستھلكة و الدول المنتجة.
 -2على خريطة العالم المرفقة حدد خمسة دول عضوة في االوبيك و ثالثة دول منتجتة غير عضوة في االوبيك.

الجزء الثاني 04):نقاط(.
تعد الشركات المتعددة الجنسيات من أھم أليات النظام االقتصادي العالمي .
المطلوب :انطالقا من الفكرة و اعتمادا علي مادرست أكتب موضوعا جغرافيا تجيب فيه .د
 -1البعد االقتصادي و السياسي للشركات متعددة الجنسيات.
 -2الطرق التي تلجأ اليھا الدول النامية للتخلص من ھيمنة الشركات متعددة الجنسيات.
-

