الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مديرية التربية لوالية عنابة
إختبار الثالثي األول في التاريخ والجغرافيا
المدة  3:ساعـات

القسم 3 :لـغات

التاريـــــــــــــــخ:
الجزء األول  6):نقاط (
السند:

» عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية تغيراً في مسار العالقات الدولية نتيجة بروز قطبين وكتلتين مختلفتي التوجه والمصالح وھما الكتلة
الشرقية بزعامة اإلتحاد السوفيتي والكتلة الغربية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،وقد أدى التنافس بينھما على زعامة العالم واستقطاب مناطق نفوذ
إلى توتر العالقات بينھما ،وشھد عام 1947م إعالن مبدأ )ترومان(  ،ثم برنامج )مارشال( ،ودعوة اإلتحاد السوفيتي إلى إنشاء ) الكومنفورم(
…تلتھا فترة تعايش سلمي )1979 – 1963م( ثم حرب باردة ثانية انتھت بتعاقب أحداث عجل بتالشي نظام القطبية الثنائية وانھيار اإلتحاد
محمد ضياء الدين محمد ،اتجاھات العالقات الدولية بعد أحداث  11سبتمبر ،ص.21
السوفيتي ومعسكره الشيوعي «.
الـمـطلوب :

 - 1إشرح ماتحته خط في السند .
 - 2عرف بإيجاز الشخصيات التالية :ميخائيل غورباتشوف  ,جون كينيدي ,جمال عبد الناصر .
 - 3على خريطة العالم المرفقة وقع ثالث دول دائمة العضوية في مجلس األمـــــــــــن .
الجزء الثاني  4 ):نقاط (
} إن الحكومة السوفيتية ستستمر على طريق تدعيم السلم وليس تم خالف اليمكن أن يحل بالطرق السلمية  .وھدا ماينطبق
على عالقاتنا مع كل الدول بما فيھا الواليات المتحدة األمريكية {
تصريح مالنكوف 1953
المطلوب  :انطالقا من ھدا القول و على ما درست أكتب موضوعا تبرز فيه:
 .1عوامل جنوح القطبين إلى السلم .
 .2دور حركة عدم االنحياز في إرساء التعايش السلمي .

الجـغـرافـيـا :
الجــــــزء األول  6) :نقاط (
» تطبيقا لمبادرة األمم المتحدة في التسعينات والمتعلقة بتدعيم التنمية االقتصادية في دول الجنوب .فان المساعدات المقدمة من طرف الدول المتقدمة،
تشھد في الوقت الحاضر تراجعا وإعادة النظر في العملية التي تناقصت مواردھا من  %1إلى  %0.7وقد تم حسابھا على أساس الدخل القومي الخام
بالنسبة للدول الغنية .غير أنھا لم يتم تحقيقھا عمليا.وتتمثل المبادرة الجديدة لمجموعة الثمانية في كندا ،جويلية  2002في إعادة النظر في اإلجراءات
الكتاب المدرسي ،جغرافيا -السنة الثالثة ثانوي -ص.154
العملية لتلك المساعدات بھدف تجنب سوء تسييرھا ميدانيا«.

المـطلوب :
 - 1إشـــــــــــــرح ما تـــــــحته خط في السند .
 -- 2إليك جدوال يمثل أھم الدول المنتجة للقمح في العالم سنة : 2012
البلد
كمية اإلنتاج

الصين
96

الھند
72

الو م أ
57

المطلوب :مثل أرقام الجدول بواسطة أعمدة بيانية بمقياس رسم :

روسيا
46

فرنسا
37

كندا
26

استراليا
24

المصدر:منظمة التغذية و الزراعة) فاو (
الوحدة :مليون طن
)1سم  دولة1 ،سم  10 م/طن(

الـجــــزء الثـاني  4 ):نقاط (
إن الحاجة للبترول وازدياد الطلب عليه ليس من أجل توليد الطاقة فحسب  ,بل بسبب اعتماد صناعات كثيرة عليه  ,حيث تبلغ القيمة المضافة إلى

ثمن برميل بعد تصنيعه أضعافا مضاعفة .
المطـلوب  :إعتمادا على الفقرة وما درست  ,أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه :
 -1أھمية البترول في اإلقتصاد العالمي .
 -2دور منظمة األوبيك في تجارة البترول .

بالتـــــــــــــــوفــــــــــــيـــق
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الشعبة  :لغات
المستوى  3 :ثانوي
التصحيح النموذجي الختبار الفصل األول في مادتي التاريخ و الجغرافيا
أوال :التاريخ ) 10ن(
المعـــيار
المصطلحات

تعريف
الشخصيات

التعيين على
الخريطة

المنتــــوج المطــــلــوب
برنامج مارشال :مشروع إقتصادي أطلقه جورج مارشال وزير خارجية الو م أ في -06-05
1947وھوعبارة عن مساعدات مالية بنحو  13مليار § لدول أروبا المتضررة من الح ع 2
التعايش السلمي  :ھو انتھاج سياسة جديدة في العالقات الدولية دعا إليھا اإلتحاد السوفييتي ورحب بھا
الغرب وتعني مبدأ قبول تعدد المذاھب اإليديولوجية وسياسية وإتباع التفاوض والتفاھم والتعاون لحل
األزمات من أجل ضمان السلم وبدأ عام.1956
القطبية الثنائية  :وجود قوتين مركزيتين شبه متساويتين تلتف حولھا القوى األدنى مما يضفي نوعا من
التوازن مثل :الشرق بزعامة اإلتحاد السوفييتي و الغرب بزعامة الو م أ.
غورباتشوف  :اخررئيس لالتحاد السوفيتي من  1985إلى  1991وصاحب إصالحات )البروسترويكا
و الغالسنوست(  ،كان وراء إنھاء الحرب الباردة مع الو م أ والمعسكر الغربي عام .1989
جون كينيدي  :رئيس الوم أ من  1961وحتى اغتياله عام 1963م ،دافع عن الزنوج ومن أھم أحداث
فترة واليته أزمة الصواريخ في كوبا وسباق غزو الفضاء .
جمال عبد الناصر :زعيم الثورة المصرية عام  1952ورئيس جمھورية مصرمن  1954إلى ،1970
ومؤمم قناة السويس عام  1956ناصر الحركات التحررية خاصة الثورة الجزائرية كما كان أحد أقطاب
حركة عدم االنحياز.
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المقدمة

العرض

الخاتمة

خريطة توضح  3دول دائمة العضوية في مجلس األمن .
العنوان :
أصبح التعايش سلميا ضرورة حتمية أملتھا مجموعة من العوامل خاصة لإلتحاد السوفييتي الذي اقتنع
بضرورة التعايش مع مختلف اإليديولوجيات .
 .1عوامل جنوح القطبين إلى السلم :
 التغير القيادي في المعسكرين )وفاة ستالين و مجيء الترويكا +مجيء إيزنھاور بدال من ترومان ( الخسائر المادية و البشرية التي لحقت بالمعسكرين من جراء الصراع . حاجة اإلتحاد السوفيتي إلى الحصول على التقنية من الغرب إلنجاز وإكمال التنمية والتحديث توازن الرعب النووياإلقتصادي
 اقتناع الواليات المتحدة بفشل سياسة احتواء والمواجھة مع اإلتحاد السوفيتي بروز الصين كدولة نووية فاعلة في السياسة الدولية وخشية اإلتحاد السوفيتي من إمكانيةالتقارب األمريكي الصيني
 بروز و تنامي دور حركة التضامن األفرو أسيوي منذ مؤتمر باندونغ  1955وسعيھا لتنقيةاألجواء الدولية بالدعوة إلى التعايش السلمي.
 - 2دور حركة عدم اإلنحياز في إرساء التعايش السلمي :
 مبدأ الحياد االيجابي العمل على تحقيق اإلنفراج الدولي والتعايش السلمي
 رفض األحالف والقواعد العسكرية والمشاريع اإلقتصادية
 المطالبة بنزع السالح وتصفية القواعد العسكرية دعم الحركة لدور األمم المتحدة
 التنديد ) االستنكار والرفض ( بسياسة التسلح وتكوين األحالف العسكرية .
لقد عرف انفراج العالقات بين المعسكرين صيغة المد والجزر من خالل دور حركة عدم اإلنحياز
والھيئات الدولية األخرى في التخفيف منه .
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ثــــــانـــــــيـــــا:جـغـــــــرافــــــيــــا
المعـــيار
شـرح
المصطلحات

العالمة
الجزئية

المنتــــوج المطــــلــوب
دول الجنوب  :يقصد به العالم المتخلف السائر في طريق النمو والذي يقع معظمه في النصف الجنوبي
للكرة األرضية بقارة آسيا وإفريقيا و أمريكا الالتينية مشكل من دول حديثة االستقالل غنية بالموارد
الطبيعية تعاني التخلف و التبعية .
الدول المتقدمة  :ھو مجموعة الدول المتطورة في الميادين االقتصادية التكنولوجية االجتماعية الثقافية و
السياسية ويقع معظمه شمال دائرتي عرض  ° 30شماال في أمريكا و  ° 35شماال في أوربا وآسيا
باإلضافة إلى جنوب إفريقيا أستراليا ونيوزيلندا الواقعة في الجنوب .
الدخل القومي الخام  :جملة الدخل الذي تحققه عوامل اإلنتاج)مصانع خدمات( ببلد ما إضافة إلي
المداخيل المتأتية من الخارج )تحويالت العمال المھاجرين و عائدات االستثمارات(.
المجموعة الثمانية :أو مجموعة الدول الصناعية  8تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم .أعضائھا
ھم :االو م أ ،اليابان ،ألمانيا ،روسيا  ،إيطاليا ،المملكة المتحدة ،فرنسا ،وكندا .يمثل مجموع اقتصاد ھذه
الدول  %65من اقتصاد العالم.
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العنوان  :أعمدة بيانية تمثل أھم الدول المنتجة للقمح في العالم سنة
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. 2012

يعتبر البترول شريا ن الحياة اإلقتصادية ومصدر طاقوي مھم لما يمثله من فائدة على الدول المتقدمة
والمتخلفة .كما تعتبر منظمة األوبيك من أھم المنظمات اإلقتصادية التي تحمي ثروات العالم الثالث .
 - 1أھمية البترول في اإلقتصاد العالمي :
 مادة أولية إستراتيجية . األكثر استخداما و استھالكا في العالم و الدليل على ذلك كثرة مشتقاته . يساھم في دفع عجلة التنمية االقتصادية و االجتماعية. يستعمل كسالح سياسي أثناء األزمات . مصدر مھم للعملة الصعبة  .ومصدر دخل أساسي للدول المصدرة )دول األوبيك مثال( - 2دور منظمة األوبيك في تجارة البترول :
توحيد السياسات النفطية للدول األعضاء .
حماية مصالح الدول األعضاء المنتجة بضمان الدخل الثابت و استقرار األسعار .
محاربة االحتكار و ھيمنة الشركات األجنبية .
تدعيم التعاون بين األعضاء .
البترول ثروة غير متجددة وبالتالي ھوسالح ذو حدين للدول المصدرة ,فھو نعمة على التنمية بإرتفاع
أسعاره  ,ونقمة عند إنخفاضھا مما يجعل الدول التي تعتمد عليه كدخل أساسي تحت رحمة المشاكل
االقتصادية واالجتماعية والمديونية .
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