
 

 اختبار الفصل األول  في مادة االجتماعيات                                                                          
  ساعة 02املدة                                                                 ي _ اداب و اقتصاد األقسام:الثالثة ثانو 

 .¸-~*'¨¯¨'*·~-,.-_(مادة التاريخ -أوال )_ -.¸-~*'¨¯¨'*·~-,.
 الجزء األول   -

 الحياد االيجابي .  -الستار الحديدي   -القطبية األحادية    -حدد مفهوم املصطلحات اآلتية  :         - 1

 .-جوزيف ستالين    -ميخائيل غورباتشوف    -عرف بالشخصيات اآلتية :  -2
 أكمل جدول األحداث التالي : -3

 التاريخ الحدث
……………………… 04 – 04 –1949 

 .................... مشروع مارشال ....................1949
 

 الجزء الثاني  -  
لم تكن سياسة التعايش السلمي ثمرة قناعة املعسكرين بل كانت ضرورة أمالها تطور وسائل الدمار وحاجة     

 االتحاد السوفييتي  إلى التفرغ ملشاكله الداخلية.
 انطالقا من الفكرة واعتمادا على مكتسباتك القبلية، أكتب مقاال تاريخيا تجيب فيه على ما يلي:

 التعايش السلمي.دوافع تبني سياسة  – 1
 موقف الدول املستقلة حديثا من التعايش السلمي. -2

      
 .¸-~*'¨¯¨'*·~-,.-_(مادة الجغرافيا: -ثانيا )_ -.¸-~*'¨¯¨'*·~-,.

 الجزء األول:  -
 األسهم .  -اآلتية :   التنمية   املصطلحاتحدد مفهوم  -1

 العالم :إليك جدوال ألهم الدول املصدرة و املستورة للبترول في  -2

 فنزويال نيجيريا النرويج روسيا ليبيا العراق ايران السعودية املصدرة  
 استراليا  برطانيا الصين ايطاليا اليابان املانيا فرنسا الو م أ املستوردة 

 من كل مجموعة . (  دول االولى  فقط 2اربع ) على خريطة العالم املرفقة عين  -

 

التالية التي تبين نسبة صادرات وواردات األقطاب الثالث الكبرى )الو.م.أ،االتحاد األوروبي إليك الوثيقة  الجزء الثاني:  -
                                                                           ، اليابان( من املبادالت التجارية العاملية :

 
 
 

 م 1999املرجع: صورة اقتصادية للعالم                                                                                                                

 انطالقا من الوثيقة ومكتسباتك القبلية اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه :  التعليمة 
 عوامل تفوق هذه االقطاب في املبادالت التجارية العاملية ؟  -
 انعكاس ذلك على دول الجنوب ؟ -

االتحاد  الـــــــــــــــــــــــــــو.م.أ 
 األوروبي

 اليابــــــــــــــــــــــــــــــان
 %07.22 %36.23  %12.3  الصادرات 

 %05.13 %34.64 %18.9 الواردات
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 تصحيح االختبار االول في مادة التاريخ والجغرافيا
 أوال: التاريخ:

 اإلجابة عن الجزء االول:

 ول:الجزء اال 

 (X 01  3) تحديد مفهوم املصطلحات: -1

هم يعبر به عن زوال القطبية الثنائية، بعد انهيار املعسكر الشيوعي ومن بعده االتحاد السوفياتي وانفراد الواليات املتحدة األمريكية بأ األحادية القطبية:
 طبق على الثاني(. ينالقرارات العاملية خاصة في الجانبين السياس ي والعسكري )األحادية القطبية و النظام الدولي الجديد وجهان لعملة واحدة و تعريف األول 

 1945بمعنييه املادي واملجازي هو حد فاصل بين أوربا الشرقية ) أي الديمقراطيات الشعبية ( والغربية، فرضه االتحاد السوفيتي منذ  الستار الحديدي:
 وبقي حتى نهاية الحرب الباردة.

أي عدم امليل إلى الكتلتين املتصارعتين مع العمل على تحقيق التقارب و التعاون والدعوة إلى السلم و نصرة القضايا  الحياد االيجابي ) عدم االنحياز (:
 العادلة، وهو من أهم مبادئ حركة عدم االنحياز.

 (0,75X  2)   تعريف الشخصيات: -2

، يعتبر املؤسس الحقيقي لالتحاد السوفيتي، قاد بالده إلى االنتصار على  1953إلى  1924:  رئيس االتحاد السوفيتي من  (1953-1878جوزيف ستالين )
وعرف باستبداده وتعصبه للشيوعية حيث تميزت فترة حكمه بالفردية والتشدد في نظر الغرب واجه املخططات األمريكية بمخططات  2أملانيا خالل ح ع 

 مضادة: الكومنفورم، حلف وارسو ...
ومهندس اإلصالحات  ) فكرتا " البريسترويكا " و " الغالسنوست " ( ، كان وراء  1991إلى  1985رئيس االتحاد السوفيتي  من  (:1931ميخائيل غورباتشوف)

 . 1989إنهاء الحرب الباردة مع املعسكر الرأسمالي عام 
 (0,75X  2)  اكمال جدول االحداث املعلمية: -3

 

 التاريخ الحدث
 1949 أفريل 04 انشاء حلف شمال االطلس ي

 1947جوان  05 مشروع مارشال

 

 ن( في مادة التاريخ 04اإلجابة عن الجزء الثاني )
فكان وال بد من تبني التي عرفها العالم جراء الحرب الباردة التي اصبح من املستحيل انهائها لصالح اي من الطرفين  اتإلى التطور  اإلشارة ن( 0,5) :املقدمة

موقف الدول املستقلة حديثا  و ماذا كان دوافع تبني سياسة التعايش السلمي+ طرح االشكالية: ما هي  التعايش بين النظامينسياسة جديدة تقوم على مبدأ 
  من التعايش السلمي

 

 العرض

 نقطة( 02)  دوافع تبني سياسة التعايش السلمي: – 1
 * تطور وسائل الدمار

 * التخوف من اندالع حرب عاملية ثالثة 
 بين املعسكرين *توازن الرعب

 *حاجة االتحاد السوفييتي إلى األموال لتنمية القطاعات االقتصادية

 *انتشار الشيوعية واستحالة القضاء عليها

 ستالين وهاري ترومان املعسكرين. *رغبة املعسكرين في التعايش بعد
 * ضغط الرأي العام العالمي

 *ضغط الحركة األفرأسيوية وحركة عدم االنحياز

 

 نقطة ( 01)ف الدول املستقلة حديثا من التعايش السلميموق - 2
 * الترحيب بسياسة التعايش السلمي.

 *دعم سياسة التعايش السلمي من خالل رفض األحالف والقواعد العسكرية .
 * تأسيس حركة عدم االنحياز وتبني سياسة الحياد اإليجابي.
 السلمية .          *  التوسط لدى املعسكرين وحثهم على حل املشاكل بالطرق 

      

التعايش السلمي لم يكن وليد رغبة صادقة بل كان نتيجة تخوف املعسكرين من قيام حرب نووية قد أكد غياب الرغبة الصادقة األزمات  ن( 0,5)الخاتمة
 التي استمرت فيما بعد.
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 ثانيا: الجغرافيا:
 ول:الجزء اال 

 (01X  2) مفهوم املصطلحات تحديد: -1

ل مصطلح اقتصادي يعني مجموع القرارات واإلجراءات واملشاريع التي تهدف لتحقيق التطور االقتصادي و الرفاه االجتماعي عبر االستغالل أمث: التنمية
 لإلمكانات .

 : اقساط و حصص مالية تعتبر جزءا من رأسمال مؤسسة يتم تداولها في البورصات و هي معرضة للربح و الخسارة.األسهم
القيم املكتسبة من طرف املؤسسة أو األفراد من جراء املساهمة الدائمة في حصص املؤسسات األخرى والتي من شانها إعطاء حامل السهم حق  : تمثلاالسهم

 اح.املشاركة في األرباح والخسائر والقرارات حسب الحصص، ويمكن تعريف األسهم أنها مبالغ مالية يقدمها املساهم ليستثمر بهدف تحقيق األرب

 

 ن( 04) :لتعيين على الخريطةا -2

 ن( 0,5)املصدرة و بعض الدول املستوردة للبترولالعنوان:   توقيع بعض الدول 
 ن( 0,5) املفتاح:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0,75X  4) التعيين 
 
 

 –مقالة  – الجزء الثاني
الجدول وثيقة جغرافية ذات طابع اقتصادي موضوعها نسبة صادرات ووردات األقطاب الثالث الكبرى اقتصاديا )الو.م.أ،                        ن( 0,5) املقدمة:

نرى الحجم م ومن الوثيقة 1999االتحاد األوروبي،اليابان( من املبادالت التجارية العاملية ومصدر الوثيقة مجلة صورة اقتصادية للعالم والصادرة سنة 
+ طرح هذه األقطاب الثالث تهيمن على املبادالت العاملية  الصادرات والواردات الخاصة بهذه األقطاب ومنه يمكن أن نستنتج : أنالضخم لنسبة 

 ؟انعكاسات هيمنة هذه األقطاب على التجارة العاملية على التمنية في دول الجنوبفماهي اسباب ذلك ؟ و ما هي  :االشكالية:

 

 نقطة( 02)     املبادالت التجارية العامليةعوامل هيمنة هذه االقطاب على  -أوال: 

 وفرة وسائل النقل   –                      ضخامة إنتاجها الصناعي و الزراعي -

 من التجارة العاملية  %40تغلغل شركاتها املتعددة الجنسيات التي تحتكر أزيد من –

 الين ... الخ( -األورو -الصرف ) الدوالرطبيعة عملتها القابلة للتحويل و  –
 سيادة النظام الرأسمالي في معظم دول العالم بعد انهيار اإلتحاد السوفيتي. -

 قيام منظمة التجارة العاملية ) إزالة القيود الكمية والنوعية والجمركية (  -

 ميركي في العيش واالستهال  في العالم انتشار النمط األ  -             تطور االتصاالت ووسائل اإلعالم واإلعالن -

 ارتفاع مستوى املعيشة في العديد من دول العالم ... -تزايد عدد سكان العالم  -
 نقطة ( 01) أما عن انعكاسات هيمنة هذه األقطاب على التجارة العاملية على التمنية في دول الجنوب فال يمكن حصرها ونكتفي بذكر أهمها: -ثانيا:

 فرض قيود صارمة على صادرات عالم الجنوب مّما يعيق قدرته على   تصريف منتجاته      -
 التحكم بأسعار منتجات عالم الجنوب من خالل بورصات عالم الشمال.  -
 انهيار ) تراجع ( قيمة عمالته الرتباطها بالسياسات املالية التي يعتمدها عالم الشمال     - 
            ةاستنزاف الثروات الطبيعي-

 عرقلة الصناعات املحلية -
     أخيرا يمكن اعتباران تكتل  دول الجنوب اقتصاديا وزيادة التبادل التجاري البيني  هو السالح الوحيد للوقوف في وجه هذه الهيمنة ...  ن( 0,5) الخاتمة:

1
 2

 

3
  

4
 

1
 
2
 

3
  
4
 

 الدول املصدرة للبترول
 

 

 السعودية   
 ايران   

 
 

 الدول املستوردة    

 

 للبترول 
 

 ال.و.م.أ  
 فرنسا
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