
 

 

 

 

            أجب عن جميع األسئلة بنفس الترتيب وبخط واضح ودون شطب

        مادة التاريخ :   10 نقاط  

 / ن 6: .......  الجزء األول    

من أكثر المراحل دقة في  العالقات الدولية رغم  1947-1945كانت فترة  "  : النص 
في المحافظة على السلم الهش ، إذ شهد هذا العام مبدأ ترومان األمم المتحدةحرص

الذي كان الخطوة األولى في شطر العالم إلى معسكرين  ثم كان برنامج مارشال ودعوة 
الالحقة في تكريس هذا االنقسام ... ومضت الخطوة الكومنفورم  السوفييت إلى إنشاء

ببعث مشروع ايزانهاور ، ومن ذلك  مشروع مارشال الواليات المتحدة على منوال
واقترن ذلك باألحالف العسكرية ، غير أن موت ستالين  الحرب الباردةالوقت اشتدت 

 المفاجئ فسح المجال لتجسيد التوجه السوفييتي الجديد بإعالن  سياسة التعايش
 بتصرف  –كتاب التاريخ للسنة الثالثة ثانوي      " . السلمي من طرف خروتشوف 

 

  المطلوب :

. حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط 1  

   . كاسترو    -  جورج مارشال   -خروتشوف   -. عرف الشخصيات اآلتية :  2  

 . أكمل جدول األحداث        3  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .   1962 -46االزمات الدولية . على خريطة العالم وقع الدول 4

الجزء الثاني :  ..............   4 /ن 

 الحرب الباردة صراع أمريكي سوفيتي مسرحه العالم الثالث .

 : انطالقا من الفقرة ،أكتب مقاال تاريخيا تعالج فيه المطلوب

 الوسائل العسكرية واالقتصادية لهذا الصراع . 1

 العوامل التي جعلت من العالم الثالث مسرحا للصراع .. 2

 

     

  3/1ص                 

 الحدث  التاريخ 
 ..................................  1945اوت  9 -6

  تاسيس هيئة االمم المتحدة  ..................

 تاسيس حلف وارسو  ..................
 .................................. 1947مارس  12

  2018 -10-24التاريخ  :                            الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةتاورة                                    –متقن سيرين لخميسي 

 ساعة  02الفرض المحروس األول في مادتي التاريخ والجغرافيا                    المدة :                              01    اداب وفلسفة 3الشعب : 
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 وبخط واضرتيب وبخط واضح ودو

m/e
عالقات الدوليي  العالقات الدولية رغم 
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 نقاط 10:   مادة الجغرافيا   

 / ن  6: .........  الجزء األول    

والدول  العالم الثالثلفرض التبادل الال متكافئ بين  العولمة" ...ثم ظهرت   النص :
المركز المسيطرة عالمياً أي  تبرير وشرعية االستغالل  والنهب المنظم الذي يتعرض 

له العالم الثالث و تحرير التجارة الدولية وتحويل العالم إلى  سوق كونية واحدة 
متخطية بذلك الحدود المحلية واإلقليمية وفتحها لصالح الرأسمالية العالمية وخصخصة 

 األموال األجنبية ورؤوس  شركات المتعددة الجنسياتالل سيطرة القطاع العام لتسه
 على مقدرات الشعوب النامية . "

 

 :  المطلوب  

 حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط .  1

 .إليك جدوال يمثل قيمة الصادرات والواردات وإجمالي المبادالت لمجموعة من الدول . 2   

 $الوحدة : مليار                                                                

  2006المصدر : تقرير البنك العالمي                                                                  

 مثل الصادرات والواردات  بواسطة أعمدة بيانية ، باعتماد المقياس �
 $مليار 100سم = 1       -سم = دولة    1                         

 
 علق على الرسم  �

 

 

 . على خريطة العالم المرفقة وقع مجموعة الثمانية 3

 

 /ن 4..............     الجزء الثاني : 

باعتماد معايير يقسم عالم اليوم اقتصاديا الى شمال متقدم وجنوب متخلف 
 ومؤشرات مختلفة .

 

 :  انطالقا من الفقرة ، أكتب مقاال جغرافيا تعالج فيه المطلوب

 

   المعايير االقتصادية واالجتماعية ومؤشراتها المعتمدة في التصنيف .1
 الصعوبات االقتصادية التي تواجه بلدان العالم المتخلف .2

 

  3/2ص                                                                             

 

 

 انتهى                               
 بالتوفيق                                                                        

 

 االستاذ : بوكحيلي

 إجمالي المبادالت   الواردات    الصادرات    الدول 
 1629.1 716.9  912.2   ألمانيا 

  2344.2 1525.5  818.7 الواليات المتحدة األمريكية 
  162.3  65.9  96.4 البرازيل 

 172.9 97.3 75.5 الهند 
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ض التبادل الال متكلفرض التبادل الال متكافئ
ية االستغالل  والنهشرعية االستغالل  والنهب

يل العالم إلى  سووتحويل العالم إلى  سوق ك
ح الرأسمالية الها لصالح الرأسمالية العالم

األماألموال ارؤوسورؤوسسيات m
1.
الص..22

                                         

تهى 
                                       

وكحيليتاذ : بوكحيلي
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