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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وادي العلندة -الهادي بوعزيز  ثانوية                                    مديرية التربية لوالية الوادي             

 2019ديسمبر                                                 الثالثي األول                                                           اإلختبار
   علوم تجريبيةالشعبة: 

 
 التاريخ : 

 نقاط)  06الجزء األول:(
:    ف بالشخصيات ي عرالت-1
صـــاحب مبادرة التعايش    1953خلف ســـتالين ســـنة    :  نيكيتا خورتشـــوف  -

الســلمي و أول زعيم ســوفييتي يزور الو.م.أ حدثت في عهده أزمة الصــواريخ 
 1962في كوبا

ــ   1945رئيس الو.م.أ     هاري ترومان:  - ــيما  1953ــــــ اآلمر بقنبلة هيروشـ
وناغازاكي مؤيد الهجرة اليهودية إلى فلســطين و مفجر الحرب الباردة بإعالنه 

 تطورت إلى سياسة ملء الفراغ . لسياسة االحتواء و التي
.    1985أخر رئيس لالتحاد السوفياتي  ميخائيل غورباتشوف: -  

.اشتهر بسياسة البريستوريكا  و الغالسنوست .ساهم في إنهاء الحرب  1990
 1990الباردة في 

ل الجدول: اأكم-2
 التاريخ الحدث 

 12/03/1947 اعالن مبدأ ترومان
 13/08/1961 بناء جدار برلين

 26/05/1972 01توقيع اتفاقية سالت
 
 نقاط)  04( الجزء الثاني: 

م العالقات الدولية بين المعسكرين جنح الطرفين للسلم اصبح بعد تأزالمقدمة:
الطريق سالكا لتحسيد التعايش السلمي بينهما فما هي الدوافع التي ساهمت في  

 ذلك والمظاهر التي تؤكد ذلك؟  
 : الدوافع التي ساهمت في تخفيف حدة صراع الحرب الباردة  -1
تغير القيادة في البلدين بوفاة ستالين ومجيء خورتشوف في اإلتحاد  -

السوفياتي وتولي ايزنهاور حكم الواليات المتحدة بعد ترومان. 
(انسحاب فرنسا من حلف الناتو والصين التفكك داخل المعسكرين -

ويوغسالفيا من المعسكر الشرقي). 
توازن الرعب النووي (امتالك المعسكرين للسالح النووي ، الواليات م.أ  -

). 1949و اإلتحاد.س  1545
ايد المشاكل االقتصادية واإلجتماعية نتيجة كثرة النفقات العسكرية. زت -
السباق نحو غزو الفضاء . -
دولية(برلين،السويس، كوريا،كوبا) . األزمات ال-
رفض دول العالم الثالث الدخول في الصراع وتشكيل قطب ثالث يتبنى -

 الحياد اإليجابي. 
   : مظاهر اإلنفراج في العالقات الدولية -2
الذي جمع قيادات من  المعسكرين على طاولة واحدة. 1955مؤتمر جنيف -
 . 2وسالت  1اإلستراتيجية سالتتوقيع اتفاقيات الحد من األسلحة -
الرابط بين موسكو وواشنطن.  1963جوان   20انشاء الخط الهاتفي األحمر -
تبادل الزيارات بين قادة المعسكرين . -
زو الفضاء. تعاون الطرفان في مجال غ-
. 17/10/1956إلغاء مكتب الكومنفورم من اإلتحاد السوفياتي -

  اما سبق يتأكد لدينا أن انفراج العالقات الدولية كان تتويج من خاللالخاتمة:
إليمان الطرفين بأنه ال يمكن لطرف أن يتغلب أو يقضي على الطرف اآلخر  

 وأن التعايش السلمي اصبح ضرورة وحتمية . 
 الجغرافيا: 

 نقاط)  06الجزء األول:(
اشرح المصطلحات: -1

هي جريمة اقتصادية يتم فيها تحويل أموال مكتسبة بطرق    : تبييض األموال -
          .  غير شرعية إلى أموال شرعيه عبر عمليات بنكيه و تجاريه 

للتعامل مع األوراق المالية عن طريق االكتتاب و  هي سوق   :البورصة  - -
 إصدار األسهم و السندات. 

هي التي ملكيتها وإدارتها تخضع لسيطرة   : الشركات المتعددة الجنسيات-
 جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بالد أجنبية تعرف بالعابرة للقارات. 

 أ رسم األعمدة البيانية:: الجدول -02
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع على الخريطة:  - ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 نقاط) 04(الجزء الثاني:
القمح من المواد الغذائية اإلستراتيجية في سوق المبادالت العالمية الى  يعتبرالمقدمة:

 عوامل عديدة . اجانب األرز وتتحكم في تجارتهم
 القمح كمادة استرتيجية. أهمية -1

 العالم.يعتبر الغذاء الرئيسي ألغلب سكان -
 مصدر دخل للكثير من دول العالم. -
 كثير المشتقات ومادة أولية للكثير من الصناعات الغذائية. -
 ). يستعمل كـأداة ضغط في العالقات الدولية (سالح أخضر-
 إمكانية تخزينه لمدة طويلة. -

 :المتحكمة في سوق المواد الغذائية اإلستراتيجية العوامل -2
 الجودة والنوعية. -
 القرب والبعد عن مناطق اإلنتاج. -
 قل. تزايد أسعارها بسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة تكاليف الن -
 ازدياد الطلب العالمي نظرا لزيادة عدد السكان. -
 الشركات االحتكارية وتحكمها في انتاجه واسعاره. -
 العوامل المناخية والطبيعية (فيضانات، جفاف، حرائق...). -

مية القمح كمادة غذائية أساسية للكثير من دول العالم الثالث  رغم أه الخاتمة:
مازالت تحتكر تجارته وانتاجه الكثير من الدول المتقدمة التي تجعل منه  

 أداة ابتزاز لهذه الدول. 
 02الصفحة: 01الصفحة:
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د الهجرة اليهوديكي مؤيد الهجرة اليهودية إلىamرئيس الرئيس الو.م.أ  مان:ري ترومان:
تطورت إلىتطورت إلى سياسالتيواء و التي
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