
الشعبیــــةـة الجزائریـــة الدیمقراطیـــةالجمھوریــ

م.2016/2017:ة الدراسیةالسنآداب وفلسفةالثالثة:المستوى ثانویة شبیر إبراھیم أوالد خضیر   

ساعات03دة:ـالمـــوالیة  بشــــــــــــــار

في مادة التاریخ والجغرافیاولىالفترة األفرض 
ا لــــــــــــــتــــــاریـــــــــــــــــخ:

نقاط)60الجزء األول:(
، األحادیة القطبیةاألزمات الدولیةالصراع اإلیدیولوجي ،:اشرح المصطلحات التالیة)1
میخائیلغورباتشوف ھاري ترومان  ،  ،أندري جدانوف  :) عرف الشخصیات التالیة2

الصحفي التالي:على خریطة العالم المرفقة عین الدول الواردة في المقال)3
، أي مع بدایة تأسیس المنظمة العالمیة لألمم المتحدة. ومنذ ذلك 1945بدأ االستخدام الفعلى لحق النقض في عام "

مرة، 77مرة، والوالیات المتحدة 123حق الفیتو التاریخ وحتى العام الجاري، استخدم االتحاد السوفیتي وروسیا 
27/09/2014رشا جوھر جریدة األخبار المصریة في "مرات10مرة، بینما استخدمتھ الصین 18مرة، وفرنسا 32وبریطانیا 

نقاط)40الجزء الثاني:(
عند تولیھ السلطة قائال:1958صرح غرتشوف عام 

ستسود بأن الشیوعیة ستسود العالم في النھایة ,والرأسمالیون أیضا یعتقدون أن الرأسمالیةنحن الشیوعیون نؤمن"....
التاریخ حكمھ على المذھب الصالح العالم في النھایة , ولكن المھم أن ندع السالح جانبا ونتعایش ونتعاون وسیصدر

  " ...للبقاء
انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست : المطلوب:

بین المعسكرینحتمیة التقارب إلىأدتالتيسباباألاذكر  -1
العالقات الدولیةـ إنعكاسات التقارب على 2

  :اــــــــیـــــــرافــــــــــــــغـــــــــــــــالج
:نقاط)60(الجزء األول

، النطاقاتمنظمة األوبك ، عالم الجنوب،إلستثمارا:اشرح المصطلحات التالیةـ 1
2015ـ إلیك جدول یمثل أكبر الدول العربیة المنتجة للنفط لسنة 2

لیبیا قطــر الجزائر االمارت العربیةالعراقالسعودیة الدول
103,43,11,91,60,7اإلنتاج: م /ب

2016تقریر وكالة اإلستخبارات األمریكیة
: مثل معطیات الجدول بأعمدة بیانیة  بمقیاس رسم : 1 ســـــم                     01 ملیون طن  المطلوب

ســـــم                     عمود1

: نقاط) الجزء الثاني:(04

النفط ال یخدم أي دولة في العالم،... الجزائر من ھذا المنظور تناضل من أجل استقرار اسعار الوضع الحالي لسوق "
"االسواق وھو ما یستدعي ضرورة الوصول إلى اتفاق شامل یحمي جمیع الدول

2016/09/27 الـ 15 للطاقة بالجزائر الدولي سالل للمنتدى األول عبد المالك االفتتاحیة  للوزیر الكلمة

على ما درست : انطالقا من الفقرة واعتمادا المطلوب:
العوامل المشتركة لتقلبات أسعار البترول و المواد الغذائیة اإلستراتیجیة/1

.واقعیة للحد من اإلنكماش اإلقتصادي الذي تعانیھ الدول النفطیةال / أعط حلو2

إلجتماعیة یتمنون لكم التوفیقأسرة العلوم ا

األرضتزول منأنشاھقة تمنع تقدمك، فقال: يجب األلبجبال أنقیل لنابلیون بونابرت يوما 


