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

القسم3 :أ ف
التاريـــــــــــــــخ:
الجزء األول  6):نقاط (
السند:

"...إن فترة  1947-1945كانت من أكثر المراحل دقة في العالقات الدولية ،إذ اتسمت بشكل عام بالتوتر بين حلفاء األمس في االتفاق على مبادئ
عامة تكون األساس لتنظيم أوضاع مابعد الحرب...واستمرار المواقف المتناقضة في مجلس األمن ،كل ذلك خلق نوع من الشك والريبة لدى األمريكيين
في السياسة السوفياتية،فمن أجل ذلك نشطت الدبلوماسية األمريكية لوضع حد للنفوذ السوفياتي،ومنع تسرب األفكار الشيوعية إلى الدول األخرى"...

نور الدين حاطوم /قضايا عصرنا منذ1945
 - 1إشرح ما تحته خط في السند .
 - 2عرف بإيجاز الشخصيات التالية :نيكيتا خروتشوف  ,رونالد ريغن  ,جوزيف بروز تيتو .
 - 3أكمل جدول األحداث اآلتي:
تاريخه
الحدث
................................
تأسيس حلف وارسو .
1990 - 10 - 03
..............................

.................................................
إنعقاد المؤتمر الرابع لحركة عدم االنحياز بالجزائر .

الجزء الثاني  4 ):نقاط(
"  ...لقد أدى انھيار الشيوعية في االتحاد السوفياتي و أوروبا الشرقية إلى اختالل في توازن القوة العالمية لصالح النظام الرأسمالي بقيادة أمريكا  ،التي
بدأت تحدد المبادئ و األھداف و تقرر السياسات  ،بل ھي مصدر و مركز التفاعالت في التنظيم الدولي إقتصاديا و سياسيا و عسكريا  ،و ذلك عبر
حوليات جامعة الجزائر عدد  ، 13ص . 190
مؤسساتھا الفاعلة فيه"...
المطلوب :انطالقا من الفقرة وعلى ضوء ما درست اكتب مقاال تاريخيا تجيب فيه على :
 - 1أسباب تفكك الكتلة الشرقية .
 - 2مالمح النظام الدولي الجديد بعد انھيار الشيوعية .

الجـغـرافـيـا :
الجــــــــــزء األول  6):نقاط (
» ...حولت الشركات العابرة لألقطار إلى أقطارھا األصلية سنة  55,3 ،2001مليار دوالر ،مثلت قيمة أرباحھا بالبلدان النامية ،و ھي قيمة تتجاوز
الحجم اإلجمالي للمساعدة العمومية من أجل التنمية الذي تلقته ھذه البلدان«....
إيريك توسان ،انخفاض المساعدة العمومية من أجل التنمية ،اللجنة من أجل شطب العالم الثالث.2002 ،
المطلــــــــــــوب:
 -1إشرح ما تحته خط في السند .
 - 2إليك جدوال يبين نسب مساھمة بعض الدول في اإلنتاج الصناعي العالمي لعام : 2014
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المصدر :البنك العالمي إلنشاء والتعمير .2014
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الجزء الثاني  4 ) :نقاط (
يعرف الـــعالم تزايدا ھائال في مبادالت الســــلع و الخدمات ،و تنقال واســـعا لرؤوس األمــــــــوال واإلعالم و الھجرات في ظل تحرير السوق و الثورة
في وسائل النقل.
المطلـــــــــــوب :انطالقا من العبارة ،واعتمادا على مكتسباتك القبلية ،اكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه:
 - 1العوامل المؤثرة في نمو حركة رؤوس األموال.
 - 2دور اإلعالم و التكنولوجيا في نمو العالقات االقتصادية.

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

شـرح
المصطلحات

تعريف
الشخصيات

أحداث
وتواريخ

المقدمة

المنتــــوج المطــــلــوب
حلفاء األمس  :ويقصد بھا الدول التي تحالفت ضد ھتلر وھي الدول الرأسمالية الغربية فرنسا .بريطانيا .
و الو م أ و إضافة لإلتحاد السوفييتي و الصين .
مجلس األمن  :أھم جھاز في ھيئة األمم المتحدة ,يتكون من  15عضو  5دائمين  ,و 10ينتخبون كل سنتين
.وھو مسؤول عن حفظ السالم واألمن العالميين .
منع تسرب األفكار الشيوعية  :الوقوف ضد المد الشيوعي ومنعه من االنتشار في العالم عامة وأروبا
الغربية خاصة .

نيكيتا خروتشوف  :رئيس االتحاد السوفيتي من  1953إلى ،1964عرف بإرساء دعائم التعايش السلمي
واالنفراج الدولي ھذا لم يمنعه من التشدد في تعامله مع أزمات الحرب الباردة مثل :أزمة السويس 1956
وأزمة الصواريخ بكوبا .1962
رونالد ريغان  :رئيس الواليات المتحدة األمريكية من  1980إلى  ،1987صاحب مبادرة الدفاع اإلستراتيجي
) حرب النجوم ( سنة .1983
جوزيف بروز تيتو  :(1980 - 1892) :سياسي يوغسالفي قاد مقاومة بالده ضد قوات المحور أثناء
الح ع  2فحرر بالده  ،أصبح بعدھا رئيس جمھورية يوغسالفيا  ،من مؤسسي حركة عدم االنحياز.

تأسيس حلف وارسو

توحيد األلمانيتين

إنعقاد المؤتمر الرابع لحركة عدم
االنحياز بالجزائر

1955 - 05 - 14

1990 - 10 - 03

 9-5سبتمبر 1973

مع انھيار االتحاد السوفييتي أواخر الثمانينات انھار معه نظام الثنائية القطبية فبرزت على الساحة الدولية
مالمح نظام دولي جديد  .فما ھي أسباب تفكك الكتلة الشرقية ؟ و ما ھي مالمح النظام الدولي الجديد ؟
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 - 1أسباب تفكك الكتلة الشرقية

العرض

 اختالف التركيبة البشرية )  32قومية ( التي تميزت بالتنافر و عدم االنسجام . اتساع المساحة )  22.4م كلم  ( ²شكل عبئا على الميزانية من حيث التنمية و األمن و حماية الحدود . فشل السياسة االقتصادية ) االشتراكية ( بسبب المركزية ،االعتماد على الصناعات الثقيلة و تسخيرتجارته الخارجية ألغراضه السياسية .
 ضخامة نفقات التسلح ) سباق التسلح و التدخالت العسكرية الخارجية ( ... فشل إصالحات غورباتشوف االقتصادية ) البروسترويكا ( و السياسية )الغالسنوست ( ضعف حلفائه . دور المعسكر الغربي ) خاصة و.م.أ ( في زعزعة استقرار الكتلة الشرقية عن طريق الدعاية و سياسةاالحتواء.

04

 - 2مالمح النظام الدولي الجديد بعد انھيار الشيوعية :
 تفرد و.م.أ بقيادة العالم و فرض ھيمنتھا عليه . تراجع دوراألمم المتحدة لصالح و.م.أ . تراجع دور حركة عدم االنحياز. تعميم الرأسمالية كنظام اقتصادي في جميع دول العالم. ظھور تقارب و تفاھم أمريكي روسي مرحلي في بعض القضايا الدولية. -انتقال الصراع من صراع شرق-غرب ) أيديولوجي ( إلى صراع شمال-جنوب ) اقتصادي(.

الخاتمة

1.5

بعد صراع طويل بين القطبين بدأت أحداثه مع نھاية الح ع  2وانتھت سنة  1989تخللته العديد من
المحطات  ,وانتھى بانھيار اإلتحاد السوفييتي فاسحا المجال للو م أ لتقود العالم وتسيره وفق مايخد م
مصالحھا  ,ومعه خسر العالم الثالث دوره في األحداث العالمية .
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0.5

ثـانـيا :الجغـــــــــرافيا) 10ن(
المعـــيار

العالمة
الجزئية

المنتــــوج المطــــلــوب
الشركات العابرة لألقطار أو الشركات متعددة الجنسيات :وھي الشركات التي ملكيتھا وإدارتھا تخضع
لسيطرة جنسيات متعددة وتمارس نشاطھا في بالد أجنبية تتمتع بقدر كبير من حرية تحريك ونقل الموارد
ورؤوس المال والتكنولوجيا بين الدول المختلفة.
البلدان النامية  :ھي دول تعرف إنخفاض في المستوى المعيشي ،وتحتوي على قاعدة صناعية متخلفة،
وتحتل مرتبة منخفضة في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بدول أخرى .منذ نھاية تسعينيات القرن ال.20
التنمية  :مصطلح اقتصادي يعني مجموعة المشاريع التي تھدف إلى االستغالل األمثل لإلمكانات المتوفرة
يھدف لتحقيق التطور االقتصادي واالجتماعي .
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العنوان  :أعمدة بيانية تبين نسب مساھمة بعض الدول في اإلنتاج الصناعي العالمي لعام . 2014
الصين

ألمانيا
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التعيين على
الخريطة

1.5

البرازيل

العنوان  :خريطة توضح بعض الدول المساھمة في اإلنتاج الصناعي العالمي لعام2014
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العالمة
الكلية

0.5

المقدمة

يعرف عالمنا اليوم تدفقا كبيرا للسلع و ازدھارا كبيرا في حركة روؤس األموال نتيجة التطور الھائل
الذي عرفته وسائل اإلعالم و االتصال  ،ما ھو دور رؤوس األموال و اإلعالم في االقتصاد العالمي؟

0.5

 - 1العوامل المؤثرة في نمو حركة رؤوس األموال:

العرض

 تزايد المبادالت التجارية. ارتفاع حجم االستثمارات العالمية. حيوية البورصات العالمية. التطور التكنولوجي . تحرير األسواق في إطار العولمة . توفر األمان المالي و التشريعي الذي يضمن رأس المال من المخاطر ) غرفة التجارة الدولية ( -تزايد ظاھرة الھجرة و ما يترتب عنھا من تحويالت مالية إلى الوطن األم.

04

 - 2دور اإلعالم و التكنولوجيا في نمو العالقات االقتصادية :
 التعريف بالمنتجات عن طريق اإلشھار و الدعاية في وسائل اإلعالم المختلفة . مساھمة وسائل اإلعالم في تغيير العادات االستھالكية للجماھير و الشعوب و دفعھا نحو ماركات محددةللشركات العمالقة
 نقل األخبار االقتصادية و أسعار المنتجات بصورة آنية . توحيد القيم الثقافية و االستھالكية ) في إطار العولمة ( سمح بتوحيد األسواق . تطور شبكة المواصالت ساھم في تدفق السلع بين مختلف مناطق العالم بشكل أسرع و ثمن أقل . -تسھيل حركة رؤوس األموال عن طريق التحويالت اإللكترونية .

الخاتمة

1.5

سيطرة دول الشمال على حركة رؤوس األموال  ,وتحكمھا في اإلعالم والتكنولوجيا مما جعل الدول
المتخلفة في تبعية لھا .
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