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 1028 - 1027السنة الدراسية                                                      *جبايــــــــة*ثانوية واد غري 

          التاريخ و الجغرافيا دتيما في ألولاختبار الفصل ا

 ساعتان :المدة                                                                       2+1غلوم تجريبية   3 :مستوىال
 عالج الموضوعين التاليين

 

 (ن11)مادة التاريخ موضوع 

 (:ن6) الجزء األول

نتيجاة بارل     العالقاا  الدللياة  عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية تغيرًا في مسار  <<السند 

لالكتلاة  قطبين لكتلتين مختلفتي التوجه لالمصالح لهما الكتلة الشرقية بزعامة اإلتحاد الساوفيتي  

 اساتقطاب المتحدة األمريكية، لقد أدى التنافس بينهما علا   عاماة العاالم ل    الغربية بقيادة الواليا 

، (مارشال)، ثم برنامج (ترلمان)مبدأ م إعالن 7491بينهما، لشهد عام  إل  توتر العالقا  مناطق نفوذ

ثام   (م7414–7491) تعايش سالمي تلتها فترة …( الكومنفورم) لدعوة اإلتحاد السوفيتي إل  إنشاء 

حرب باردة ثانية انتهت بتعاقب أحداث عجل بتالشي نظام القطبية الثنائية لانهيار اإلتحااد الساوفيتي   

 .>> لمعسكره الشيوعي

   -11ص ،سبتمرب 11اجتاهات العالقات الدولية بعد أحداث حممد ضياء الدين حممد،  -

 :اوبلالمط
 .اشرح ما تحته خط -7

 :أكمل جدلل األحداث اآلتي -2

 تاريخه الحدث

 -----------------------------------------29/50/7412 

------------------  انعقاد مؤتمر آلما آتا لظهور مجموعة الدلل المستقلة

 ------------------------------------------50/51/7401 

------------------  االنحيا تأسيس حركة عدم 

 

 (:ن4)الجزء الثاني 

حيث انتها  بانهياار المعساكر     ،(7494-7490)خالل الفترة  عل  العالمهيمن نظام الثنائية القطبية 

الشيوعي ل لال االتحاد السوفياتي، فبقيت الواليا  المتحدة األمريكية كقطب لاحد مسيطر لمهيمن 

 .عليه

 :فيهأكتب مقاال تاريخيا تبين  ،درست دا عل  مالاعتما انطالقا من العبارة :المطلوب

 .عوامل تفكك المعسكر الشيوعي -7

 .أهداف النظام الدللي الجديد لانعكاساته عل  دلل العالم الثالث -2
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 (ن11)موضوع مادة اجلغرافيا

 :(ن6) الجزء األول

الادلل  األجنبي المباشر، لحرياة حركاة األماوال باين كافاة       االستثمارإن ظاهرة تنامي  ... <<

غسايل  ، ليجعل عملية البورصا من خالل  الماليةالمضاربا  لالنامية، لظاهرة التوسع في   المتقدمة

تنمو لتتكاثر، ليجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هاذه الظااهرة القاذرة ماا أمكان       األموال

 >> ....بالمرالغا  

 .1112أكتوبر  8، بتاريخ 11811صحيفة اليوم السعودية، عدد 

 :اوبلالمط
 .اشرح ما تحته خط -7

 :2571مساهمة بعض الدلل في اإلنتاج العالمي للبترلل لسنة  إليك جدلال يمثل -2

 فنزليال البرا يل إيران الصين رلسيا أ .م.الو السعودية دللاااااااااااااال

 59.19 52.95 59.11 59.09 71.29 54.41 72.90 (%) نسبة المساهمة

 .   2014وكالة الطاقة األمريكية: املصدر

 

 :مثل معطيا  الجدلل بواسطة أعمدة بيانية بمقياس  -أ

  % 7سم            7                                                                

 عمود          سم           7                                                                

 .علق عل  الرسم -ب

  .خريطة العالم المرفقة، لقع الدلل المذكورة في الجدلل عل  -ج

 

 (:ن4)الجزء الثاني 

 تخمة من البترلل الخاام المعارلف فاي األساوا ،     2570لالعام  2579شهد النصف الثاني من العام 

، ما اثر بشدة عل  ميزانيا  الدلل 2570لهو ما أدى إلي تراجع أسعار النفط بشكل كبير خالل العام 

 .المعتمد عل  مداخيل البترلل االقتصادذا  

    

 :فيه ر تب جغرافياأكتب مقاال  ،درست دا عل  مالاعتمافقرة انطالقا من ال :المطلوب 

 .العوامل المتحكمة في أسعار البترلل -7

 .أثر انخفاف أسعار البترلل عل  الدلل التي يعتمد اقتصادها عل  مداخيل البترلل -2

 

 

 

 

 
 

 بالتـوفيـــق                         2/2الصفحـة انتهــــــــــى                             

 

 األستاذ بن حيي

2as.ency-education.com



 
 احملاور اإلجابة

 ج ك
 التاريخ

01.5 

0. 75 
  
0.7 .5  

 

ا هنا : المواد االولية : هي املادة اخلام.وهي نوعان:مواد أولية متجددة و مواد أولية نافذة.و املقصود 
 .هي املادة اخلام اليت حتتاجها الدول األوروبية

 .مناطق ومراكز ترويج ملختلف البضائع والسلع واملنتجات :ألسواقا-
  

 املصطلحات
 

02 

01 
 

01 
 

 

دولته يف مؤمتر السالم  م، مثل1912املتحدة األمريكية ابتداء من  رئيس الواليات .وودرو ويلسن
  منها حق الشعوب يف تقرير مصريها 14صاحب املبادي  احد املشاركني يف تاسيس عصبة االمم بفرساي

رودوس سيسيل : شخصية مالية و سياسية استعمارية من بريطاين مؤسس عدة شركات الستخراج املاس 
  . و الذهب يف جنوب أفريقيا 

اتالشخصي  
 
 
 

02.25 
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   19141اوت 14: الميثاق االطلسي .
  1917نوفمبر 2        وعد بلفور 

  1955افريل  18/24مؤمتر باندونغ   
 

التارخيية املعامل  

04 

0.50 
 
 
 

1.50 
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  حملت الحرب العالمية الثانية تغيرات دولية ساهمت في انتشار موجة التحرر  المقدمة:
  العرض:

   في تصعيد الكفاح التحرري  2تأثير نتائج الحرب العالمية                      
  القوى االستعمارية التقليدية تراجع-           

  1947الهند باكستان  1946استقالل بعض المستعمرات مثل سوريا لبنان -        
  اكتساب جنود المستعمرات الخبرة العسكرية-      
  تاسيس هيئة االمم المتحدة وتبنيها لمبدا تصفية االستعمار-      
  مساندة ا س لحركات التحرر ضد الهيمنة االمبريالية  -       

  أخطر االنعكاسات السياسية :                  -2
  النزاعات الحدودية و الحروب االهلية مثل النزاع الهندي الباكستاني حول كشمير -     
  مشاكل االقليات و القوميات مثل مشكلة االكراد-     

  تجزئة القارة وتغيير الخريطة السياسية الفريقيا-      
  ظهور الحركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية في فلسطين-       

  
  رغم خروج االستعمار منذ عشرات السنين اال ان تاثيره السلبي ال يزال مستمر: الخاتمة

  
 
 
 
 
  
  

 كتاب
 

 ة المقال
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 الجغرافيا
 

01.  

0.5 
 

0.5 

 مكان بلد او منطقة ما يف اخلريطة العاملية ومعرفة حدودها السياسية : الجغرافيالموقع -
" ، إستخدام ثروات البلد وقواه  Géopolitiquesترمجة حرفية للكلمة اإلجنليزية "  : لجيوسياسةا

عناصرها  الطبيعية والبشرية يف حتديد تلك السياسة ، وتزداد عادة قوة الدولة السياسية كلما إزدادت
 اجلغرافية كما ونوعا

 المصطلحات

02.  
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ااالجناز  :دائرة نسبية  -   
سم 3املقياس :نق =    

املفتاح     
العنوان :دائرة نسبية متثل عدد سكان االقاليم الكربى     
   

 التمثيل البياني 
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استرياتيجية املوقع            اكرب متركز سكاين يف القسم الشمايل اكثر من نصف -  
  السهول اخلصبة                                                          
  االنشطة االقتصادية                                                          

                       صعوبة السطح  مقارنة مبساحته  متركز متوسط يف منطقة اهلضاب-
  مناخ قاري /الطابع الرعوي                                     

  انعدام مقومات احلياة  "يف االقليم الصحراوي 10كثافة نادرة التزيد عن-
  ندرة االمطار                                                                      

 

 التعليق 
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  املقدمة: 
ا املتنوعة مسح هلا ان تلعب دورا     على املستوى السياسي و االقتصاديفعاالموقع اجلزائر و امكانيا

  العرض:
   امكانيات الجزائر االقتصادية-1           

  وارروبااملوقع اجلغرايف املتميز حلقة وصل بني افريقيا -
  اتساع املساحة-
  تنوع البنية اجليولوجية و املناخية-

  ضخامة املوارد الطبيعية
  فئة الشباب ةغلب-
  اتفاق الشراكة مع دول االحتاد االرويب (الشراكة االرومتوسطية)-

   اسهامات الجزائر في حل مشاكل القارة االفريقية-2        
  التوسط حلل النزاعات-
  (غذاء اموال ...) تقدمي املساعدات االقتصادية -
  جمموعة الثمانية و اجملموعة العشريناملنتديات الدولية مثل  متثيل القارة يف-
  تطوير فرص التبادل التجاري باجناز طريق الوحدة االفريقية-
   :اخلامتة 

  ضرورة تكثيف اجلهود لتحقيق التنمية االقتصادية يف افريقيا 

  المقال كتابة
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