وزارة الرتبية الوطنية
السنة الدراسية 1028 - 1027

ثانوية واد غري *جبايــــــــة*

اختبار الفصل األول في مادتي التاريخ و الجغرافيا
المدة :ساعتان

المستوى 3 :غلوم تجريبية 2+1
عالج الموضوعين التاليين

موضوع مادة التاريخ (11ن)

الجزء األول (6ن):
السند >> عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية تغيراً في مسار العالقاا الدللياة نتيجاة بارل
قطبين لكتلتين مختلفتي التوجه لالمصالح لهما الكتلة الشرقية بزعامة اإلتحاد الساوفيتي لالكتلاة
الغربية بقيادة الواليا المتحدة األمريكية ،لقد أدى التنافس بينهما علا عاماة العاالم لاساتقطاب
مناطق نفوذ إل توتر العالقا بينهما ،لشهد عام 7491م إعالن مبدأ (ترلمان) ،ثم برنامج (مارشال)،
لدعوة اإلتحاد السوفيتي إل إنشاء ( الكومنفورم) …تلتها فترة تعايش سالمي (7414–7491م) ثام
حرب باردة ثانية انتهت بتعاقب أحداث عجل بتالشي نظام القطبية الثنائية لانهيار اإلتحااد الساوفيتي
لمعسكره الشيوعي <<.
 -حممد ضياء الدين حممد ،اجتاهات العالقات الدولية بعد أحداث  11سبتمرب ،ص-11

المطلاوب:
 -7اشرح ما تحته خط.
 -2أكمل جدلل األحداث اآلتي:

تاريخه

الحدث
----------------------------------------انعقاد مؤتمر آلما آتا لظهور مجموعة الدلل المستقلة
-----------------------------------------تأسيس حركة عدم االنحيا

7412/50/29
-----------------7401/51/50
------------------

الجزء الثاني (4ن):
هيمن نظام الثنائية القطبية عل العالم خالل الفترة ( ،)7494-7490حيث انتها بانهياار المعساكر
الشيوعي ل لال االتحاد السوفياتي ،فبقيت الواليا المتحدة األمريكية كقطب لاحد مسيطر لمهيمن
عليه.
المطلوب :انطالقا من العبارة لاعتمادا عل ما درست ،أكتب مقاال تاريخيا تبين فيه:
 -7عوامل تفكك المعسكر الشيوعي.
 -2أهداف النظام الدللي الجديد لانعكاساته عل دلل العالم الثالث.

الصفحـة 2/1

اقلب الورقــــــــــــة
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موضوع مادة اجلغرافيا(11ن)

الجزء األول (6ن):
>>  ...إن ظاهرة تنامي االستثمار األجنبي المباشر ،لحرياة حركاة األماوال باين كافاة الادلل
المتقدمة لالنامية ،لظاهرة التوسع في المضاربا المالية من خالل البورصا  ،ليجعل عملية غسايل
األموال تنمو لتتكاثر ،ليجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هاذه الظااهرة القاذرة ماا أمكان
بالمرالغا <<....
صحيفة اليوم السعودية ،عدد  ،11811بتاريخ  8أكتوبر .1112

المطلاوب:
 -7اشرح ما تحته خط.
 -2إليك جدلال يمثل مساهمة بعض الدلل في اإلنتاج العالمي للبترلل لسنة :2571
الااااااااااااادلل

السعودية الو.م .أ

رلسيا

الصين

إيران

نسبة المساهمة ()%

54.41

71.29

59.09

59.11

72.90

البرا يل فنزليال
52.95

59.19

املصدر :وكالة الطاقة األمريكية.2014
أ -مثل معطيا الجدلل بواسطة أعمدة بيانية بمقياس :
%7
7سم
عمود
7سم
ب -علق عل الرسم.

ج -عل خريطة العالم المرفقة ،لقع الدلل المذكورة في الجدلل.
الجزء الثاني (4ن):
شهد النصف الثاني من العام  2579لالعام  2570تخمة من البترلل الخاام المعارلف فاي األساوا ،
لهو ما أدى إلي تراجع أسعار النفط بشكل كبير خالل العام  ،2570ما اثر بشدة عل ميزانيا الدلل
ذا االقتصاد المعتمد عل مداخيل البترلل.
المطلوب :انطالقا من الفقرة لاعتمادا عل ما درست ،أكتب مقاال جغرافيا تبر فيه:
 -7العوامل المتحكمة في أسعار البترلل.
 -2أثر انخفاف أسعار البترلل عل الدلل التي يعتمد اقتصادها عل مداخيل البترلل.

األستاذ بن حيي
انتهــــــــــى

الصفحـة 2/2
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بالتـوفيـــق

اﻹﺟﺎﺑﺔ

اﶈﺎور

ك

ج

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻟﻤﻮاد اﻻوﻟﻴﺔ  ::ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎم.وﻫﻲ ﻧﻮﻋﺎن:ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪدة و ﻣﻮاد أوﻟﻴﺔ ﻧﺎﻓﺬة.و اﳌﻘﺼﻮد ﺎ ﻫﻨﺎ
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت

ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎم اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ.
-اﻷﺳﻮاق :ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺮوﻳﺞ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺴﻠﻊ واﳌﻨﺘﺠﺎت.

اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت

وودرو وﻳﻠﺴﻦ .رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 1912م ،ﻣﺜﻞ دوﻟﺘﻪ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺴﻼم

ﺑﻔﺮﺳﺎي اﺣﺪ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻋﺼﺒﺔ اﻻﻣﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺒﺎدي  14ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﻮب ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑﻫﺎ

رودوس ﺳﻴﺴﻴﻞ  :ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ و ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﱐ ﻣﺆﺳﺲ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﳌﺎس
 .و اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 .اﻟﻤﻴﺜﺎق اﻻﻃﻠﺴﻲ 14:اوت 19141
وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر

2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1917

اﳌﻌﺎﱂ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺎﻧﺪوﻧﻎ  24/18اﻓﺮﻳﻞ 1955

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

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  2ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻜﻔﺎح اﻟﺘﺤﺮري

-ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻘﻮى اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

1.50

-اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﺜﻞ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﺒﻨﺎن  1946اﻟﻬﻨﺪ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن 1947

-اﻛﺘﺴﺎب ﺟﻨﻮد اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ

ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻤﺒﺪا ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر-2
ﻛﺘﺎب
ة اﻟﻤﻘﺎل

ﻣﺴﺎﻧﺪة ا س ﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﺤﺮر ﺿﺪ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔأﺧﻄﺮ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :

-اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺤﺪودﻳﺔ و اﻟﺤﺮوب اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻬﻨﺪي اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﻮل ﻛﺸﻤﻴﺮ

-ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﻠﻴﺎت و اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﻛﺮاد

1.50

-ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻘﺎرة وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

-ﻇﻬﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻛﺤﺮﻛﺔ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

الخاتمة :رغم خروج االستعمار منذ عشرات السنين اال ان تاثيره السلبي ال يزال مستمر
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0.50

04

اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ  :ﻣﻜﺎن ﺑﻠﺪ او ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﰲ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت

اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ

اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﺔ  :ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ "  ، " Géopolitiquesإﺳﺘﺨﺪام ﺛﺮوات اﻟﺒﻠﺪ وﻗﻮاﻩ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ،وﺗﺰداد ﻋﺎدة ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ إزدادت ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ
اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ وﻧﻮﻋﺎ

0.5

 ااﻻﳒﺎز :داﺋﺮة ﻧﺴﺒﻴﺔاﳌﻘﻴﺎس :ﻧﻖ =3ﺳﻢ
اﳌﻔﺘﺎح
اﻟﻌﻨﻮان :داﺋﺮة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﻜﱪى

اﺳﺘﲑاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻮﻗﻊ
اﻛﱪ ﲤﺮﻛﺰ ﺳﻜﺎﱐ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻤﺎﱄ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒاﻟﺴﻬﻮل اﳋﺼﺒﺔ
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺴﻄﺢ
ﲤﺮﻛﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳍﻀﺎب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴﺎﺣﺘﻪاﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﻣﻨﺎخ ﻗﺎري /اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﻋﻮي
اﻧﻌﺪام ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳊﻴﺎة
ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻧﺎدرة ﻻﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ"10ﰲ اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﺼﺤﺮاويﻧﺪرة اﻻﻣﻄﺎر

ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎل

0.5

اﳌﻘﺪﻣﺔ:
ﻣﻮﻗﻊ اﳉﺰاﺋﺮ و اﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﲰﺢ ﳍﺎ ان ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻌﺎﻻﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻌﺮض:
-1اﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ اﳌﺘﻤﻴﺰ ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ ﺑﲔ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وارروﺑﺎاﺗﺴﺎع اﳌﺴﺎﺣﺔﺗﻨﻮع اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ و اﳌﻨﺎﺧﻴﺔﺿﺨﺎﻣﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻏﻠﺒﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎباﺗﻔﺎق اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ دول اﻻﲢﺎد اﻻروﰊ )اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻروﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ(-2اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎرة اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺳﻂ ﳊﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎتﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ )ﻏﺬاء اﻣﻮال (...ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻘﺎرة ﰲ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ و اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﳒﺎز ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔاﳋﺎﲤﺔ:
ﺿﺮورة ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
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0.50
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4*0.25
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