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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

الوطنی التربیة بعدةوزارة عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان

المستوىام ماي–تحان -2010دورة

د15سا12-د15سا10: التوقیت جغرافیا: دةالما و تاریخ والشعبة ریاضیات/ تجریبیة.ع.ثا3: المستوى

: التاریخ:أوال

األول )ن06(:الجزء

: النص

انقلب" .... قصیر زمن منالتحالفخالل سلسلة وأقیمت حدیدي، ستار بینهما یفصل معسكرین بین عداء إلى

العسكریة، حدواألحالف على النوویة القواعد مدةوانتشرت العالم ووقف الشامل الدمار أسلحة وطوِّرت الكتلتین د

ظل في الهاویة شفیر الباردةعلى إلىالحرب تتحول أن كادت ساخنةوالتي ..."حرب

وكیم والثورة: نجاح الثالث .العالم

:المطلوب

النص-1 في خط تحتها التي المفاهیم .اشرح

وتواریخها-2 األحداث بین .اربط

اریخهتالحدث

األطلسي شمال حلف 01/10/1949تأسیس

الشعبیة الصین جمهوریة 05/06/1947تأسیس

مارشال مشروع 04/04/1949صدور

الشیوعي-3 للمعسكر تابع عسكري وحلف الرأسمالي للمعسكر تابعین عسكریین حلفین الحربأذكر فترة خالل

.الباردة

الثاني )ن04(:الجزء

:النص

ا " .... أضعفتإن قد واجتماعيبارووألحرب اقتصادي تمزق لحدوث وتالفیا دیونها تسدید عن عاجزة وجعلتها

مجانیة مساعدات الدول لهذه تقدم أن المتحدة الوالیات على یتوجب للخطر، العالم دول یعرض أوربا في وسیاسي

..." مهمة

مارشال جورج خطاب 1947جوان05من

:المطلوب

أكتب القبلیة، ومكتسباتك النص على فیهفقرةاعتمادا یلياتبرز :ما

مار–1 لمشروع الظاهریة .شالاألهداف

الخفیة–2 مارشال)الحقیقیة(األهداف .لمشروع
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الجغرافیا:ثانیا

األول )ن06(:الجزء

:النص

بالنظام...« وثیقا ارتباطا یرتبط اقتصادي، تقسیم األساس في هو وجنوب شمال إلى العالم تقسیم إن

من یتكون الذي العالمي حساباالقتصادي على ورفاهیتها تقدمها تحقق والتي الصناعیة الرأسمالیة المركز دول

األطراف تخلف و وإفقار الجنوب(استغالل النظام)دول هذا تنهبف. في زالت وال كانت التي االستعماریة الدول

النظامثرواتوتستغل على اإلبقاء خالل من العالم على وهیمنتها إرادتها فرض تحاول الشعوب وخیرات

الراهن العالمي » ..االقتصادي

ص: المرجع الدولیة والصراعات المعاصر العالم المعرفة عالم بتصرف136.و135: سلسلة

:    المطلوب

التالیة1 المصطلحات اشرح دول:  ـ الجنوب، الطبیعیةالشمال،دول .الثروات

خطـ2 تحتها التي العبارة .شرح

الدول-3 لتصنیف اجتماعیین ومعیارین اقتصادیین معیارین .اذكر

الثاني )ن04(:الجزء

دول تكتل هذهیرمي استغالل من وتمكینها ألوربا والبشریة الطبیعیة اإلمكانات مضاعفة إلى األوربي اإلتحاد

األمم بین الریادیة مكانتها بغیة .اإلمكانات

:المطلوب

ما على واعتمادا الفكرة من فیفقرةأكتبدرست،انطالقا یليهاتبرز :ما

بین–1 األوربي اإلتحاد مجال توسع .م2007و1957مراحل

األوربي–2 االتحاد في اإلقتصاد تعیق التي .المشاكل


