
 -إبن باديس  -ثانوية االخوة بوجمعة                     مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس                                                                     

 في مادتي التاريخ والجغرافيا ختبار الثالثي االولا

 اتساع 03المدة :                                                                                                    ثالثة تقني رياضيالمستوى : 

 2019/  2018ــــــة السنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الدراسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التاريخ

 الجزء االول : ) 06 ن (

إذ           في المحافظة على السلم الهش ، األمم المتحدة من أكثر المراحل دقة في  العالقات الدولية رغم حرص 1947-1945" كانت فترة  .  – 1
الكومنفورم          شهد هذا العام مبدأ ترومان الذي كان الخطوة األولى في شطر العالم إلى معسكرين  ثم كان برنامج مارشال ودعوة السوفييت إلى إنشاء

الوقت اشتدت   ن ذلك ببعث مشروع ايزانهاور ، وم مشروع مارشال الخطوة الالحقة في تكريس هذا االنقسام ... ومضت الواليات المتحدة على منوال
إعالن  سياسة ب    المفاجئ فسح المجال لتجسيد التوجه السوفييتي الجديد  ستالينالحرب الباردة واقترن ذلك باألحالف العسكرية ، غير أن موت 

 بتصرف –.  "     كتاب التاريخ للسنة الثالثة ثانوي  خروتشوفمن طرف  التعايش السلمي

 المصطلحات و عرف الشخصيات التي تحتها خط في النص . التعليمة : إشرح

 اكمل الجدول التالي : – 2

  تأسيس حركة عدم االنحياز  ثالحد

 1963/  06/  20  1973/  09/  05 تاريخه

 

 ن ( 04الجزء الثاني ) 

 بتقاربها وتضامنها عامال على إرساء التعايش السلمي،والحد من سياسة اإلستقطاب. شكلت الدول حديثة العهد باإلستقالل 

 التعليمة : إنطالقا من العبارة و على ضوء ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبين فيه  :

 . عوامل جنوح العمالقين الى السلم –أ 

 دور حركة عدم االنحياز في ارساء التعايش السلمي . – ب
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 الجغرافيا

 ن ( 06الجزء االول : ) 

1 /   النص :   " إن الصعوبات التي تجدها الكثير من دول الجنوب فيما يخص مسار التنمية فيها يتطلب سياسة خاصة تقوم على مساعدتها 
قصد التخفيف من الفوارق وأثار التخلف ... هناك عالقات مجحفة بين عالم الشمال  و عالم الجنوب في مختلف المجاالت ، ففي مجال 

التكنولوجيا تسيطر الشركات متعددة الجنسيات على معظم االختراعات وتحتكرها كما يتجه الرأسمال إلى المناطق الخالية من الضرائب حيث  
 يتم تبييض األموال  . "       كتاب الجغرافيا للسنة الثالثة ثانوي

 في النص . التعليمة : عرف المصطلحات التي تحتها خط

 المصدر : منظمة التغذية والزراعة :2005إليك جدوال للدول العشر األولى المنتجة للقمح العام / 2

 

 

 

   

 

    

 

 : مثل ارقام الجدول بأعمدة بيانية (أ : المطلوب  

 عمود       سم        0.5 ’ م طن 10          سم        1

  ب( عين الدول الواردة في الجدول على خريطة العالم المرفقة .

 ن ( 04الجزء الثاني ) 

                  رة يعتبر البترول أهم محاور السياسة العالمية نظرا للدور الذي يلعبه في اقتصاديات العالم والذي رغم امتالك العالم المتخلف لكميات كبي
 إال أن استفادته منه قليلة جدا .منه 

 ه  :التعليمة : إنطالقا من العبارة و على ضوء ما درست اكتب مقاال جغرافيا تبين في

 أهمية البترول   –أ 

 أثر تراجع اسعاره على الدول المنتجة له .   –ب 

 

 اإلنتاج  م / ط    البلد 
 96 الصين
 72 الهند

 57 الواليات المتحدة األمريكية
 46 روسيا
 26 كندا

 24 استراليا
 22 باكستان

 21 تركيا
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