الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ثانوية صالح رايح/جسر قسنطينة
السنة الدراسية2018/2017 :
المستوى :الثالثة ثانوي /الشعبة :علوم تجريبية
_________________________________________________________________________
المدة :ساعة واحدة (1سا)
الفرض األول للفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافيا
____________________________________________________ _____________________
مادة :التاريخ
-1حدد مفهوم المصطلاات التالية:

 -النظام الدولي الجديد

 -الحياد االيجابي

 -االنفراج الدولي

-2عرف بالشخصيات التالية:

-غورباتشوف

-كينيدي

-جوزيف بروز تيتو

-3أكمل الجدول التالي:
االنعكاسات
............................
............................
...........................

التاريخ
 09نوفمبر 1989
..................
...................
مادة :الجغرافيا

الحدث
.........................
تفكك االتااد السوفياتي
مؤتمر الجزائر الرابع

-1حدد مفهوم المصطلاات األتية :

 -األسواق العالمية  -الشركات متعددة الجنسيات

– التكنولوجيا

 -2اليك جدوال يمثل القوى التجارية الرئيسية في العالم لسنة :2010

القوى التجارية
الو م االمريكية
االتحاد االوربي
اليابان

قيمة الصادرات النسبة العالمية قيمة الواردات النسبة العالمية
%
%
12.8
1968
08.4
1278
35.46
3337
34.64
3147
04.5
693
05.1
770
المرجع  :منظمة التجارة العالمية ( تقرير حول التجارة العالمية )2011
الوحدة  :مليار $

المطلوب :
-1مثل نسب الصادرات والواردات بأعمدة بيانية في مجال واحد ،بمقياس رسم :
1سم = % 05

-

1سم = عمود

 -2على خريطة العالم المرفقة حدد ما يلي:
أ-دولتان مؤسستان لمنظمة األوبيك
ب-دولتان مصدرتان للقمح

__________________________________________________________________________
أقلب الصفحة
صفحة  1من 2
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الملحق:

خريطة العالم المرفقة ( تعاد مع ورقة اإلجابة)

االسم ............................................. :اللقب ..................................... :القسم................................. :

__________________________________________________________________________
بالتوفيق
صفحة  2من 2
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المستوى :الثالثة ثانوي  /الشعبة :علوم تجريبية (3ع.ت)4

السنة الدراسية2018/2017 :

تصحيح فرض الفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافيا
مادة :التاريخ
-1تحديد مفهوم المصطلحات التالية:
النظام الدولي الجديد :جملة من المبادئ والقواعد والضوابط التي تحكم سير السياسة العامة الدولية وفق المنظور والمصلحة
1ن
األمريكية ،ظهر عقب تصدع المعسكر الشرقي وكفكرة في مؤتمر باريس  20نوفمبر .1990
الحياد اإليجابي :مبدأ تبنته حركة عدم االنحياز ،قائم على تجنب الميل إلى أحد طرفي المعسكرين المتصارعين على حساب
1ن
اآلخر ،لكن يمكن االستفادة من كال القطبين في عدة مجاالت.
االنفراج الدولي :مصطلح يعبر عن فترة االنفتاح الذي طال السياسة الدولية بعد تسوية أزمة كوبا  ،1962ونعني بها سياسة
1ن
التقارب الحاصلة بين القطبين المتصارعين.
-2التعريف بالشخصيات التالية:
غورباتشوف :رئيس االتحاد السوفياتي ابتداء من مارس 1985م ،اشتهر بسياسة اإلصالحات (الغالسنوست
والبريستوريكا) ،وهو صانع الوفاق الدولي ،منحت له جائزة نوبل للسالم  ،1990في عهده انهار االتحاد السوفياتي ،ووقع
1ن
على العديد من االتفاقيات الخاصة بإنهاء الحرب الباردة.
كينيدي :رئيس الواليات المتحدة األمريكية (1963-1961م) ،أعلن عن سياسة األفاق الجديدة ،تمثلت في تحسين أوضاع
السود وإزالة بقايا التمييز العنصري داخليا ،أما خارجيا وقع اتفاقية حظر األسلحة النووية مع االتحاد السوفياتي بعد أزمة
كوبا  ،1962تم اغتياله بتاريخ 1963/11/22م ،ويرجح أن المعارضة لسياسة األفاق كانت وراء ذلك1 .ن
جوزيف بروز تيتو :زعيم شيوعي ورئيسا ليوغسالفيا (1980-1945م) ،عرف بدعمه لحركات التحرر في العالم الثالث،
1ن
من مؤسسي حركة عدم االنحياز في بلغراد  6-1سبتمبر  ،1961رفض الهيمنة السوفياتية.
4ن

-3إكمال الجدول:
الحدث
سقوط جدار برلين
تفكك االتحاد السوفياتي
مؤتمر الجزائر الرابع

التاريخ
 09نوفمبر 1989
1991
1973/09/9-5

االنعكاسات
توحيد األلمانيتين
قيام روسيا الفيدرالية 1991/12/25
تحول حركة عدم االنحياز من دور
تحرري إلى بنائي

مادة :الجغرافيا
-1تحديد مفهوم المصطلحات التالية:
األسواق العالمية :هي مناطق التبادل التجاري الكبرى في العالم ،تعرف حركة كثيفة للصادرات والواردات.

1ن

الشركات متعددة الجنسيات :شركات تخضع إدارتها وتسييرها وملكيتها ألطراف من مختلف الجنسيات العالمية ،تمارس
نشاطها االقتصادي في بلدان أجنبية وهي شركات عابرة للقارات ،تهدف لتكريس هيمنة النظام الدولي الجديد1 .ن
التكنولوجيا :عملية شاملة تقوم على تطبيق معارف وعلوم بشكل منظم في شتى الميادين ،لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية
1ن
ورفاهية المجتمع.
-2
أ-التمثيل+المقياس+العنوان:

2ن

ب-التوقيع على خريطة العالم:
دولتان مؤسستان لمنظمة األوبيك:

2ن

دولتان مصدرتان للقمح2 :ن
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العنوان+المفتاح1 :ن

