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B/1 د15سا12-د15سا10: التوقیت جغرافیا:المادة و تاریخ وا ریاضیات/تجریبیة.ع.ثا3: لشعبةالمستوى

التاریخ: أوال

األول نقاط06: الجزء

التالیة/ 1 المعلمیة التواریخ : إلیك

.1962أكتوبر22-1956أكتوبر29-1950جوان25-1948جوان23

: المطلوب

التواریخ.1 هذه طبیعة .ابرز

الدولیة.2 الساحة على انعكاساتها .بین

التالیةتن/ 2 المصطلحات بالشرح : اول

االیجابي الحیاد ـ التطویق سیاسة ـ .االمبریالیة

تشرشل/ 3 ونستون إلى: " قال شماال البلطیق من شطرین إلى األوروبیة القارة یفصل بات قد حدیدیا ستارا إن

جنوبا " األدریاتیك

مضمون التصریحما .هذا

الصماء أوروبا خریطة غربه. المرفقةعلى تقع وثالثة الستار، شرق تقع دول ثالث . حدد

الثاني نقاط04: الجزء

في تمثلت المعاصر، التاریخ عرفها التحرر موجة أكبر الماضي القرن من الخمسینات مطلع منذ العالم شهد

ال في المستعمرات من كبیر جزء الثالثاستقالل الالتینیة: قارات أمریكا ـ إفریقیا ـ . آسیا

:المطلوب

مادرست على واعتمادا الفقرة من .انطالقا

رائدة.1 تحرریة حركات ثالث ذكر مع الفترة هذه في التحرر موجة انتشار على ساعدت التي العوامل .حدد

التحرریةبین.2 الحركات من العظمى القوى .موقف

افیاالجغر: ثانیا

األول نقاط06: الجزء

التالیة/ 1 المصطلحات مفهوم : حدد

الشمال عالم ـ البشریة التنمیة ـ العالمیة األسواق ـ المتجددة .الموارد
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سنة/ 2 العالم في للنفط المستهلكة و المنتجة الدول یمثل جدوال م2005إلیك

المنتجة طن/الكمیةالدول المستهلكةم طن/ الكمیةالدول م

السعودیةالمملكة أ.الوالیات418العربیة 498م

الشعبیة360أ. م. الوالیات 245الصین

242الیابان367روسیا

167ألمانیا184المكسیك

الشعبیة 97الهند168الصین

: المطلوب

على.1 الدولالعالمخریطةوقع و المنتجة الدول العالمالمرفقة في للنفط .المستهلكة

عالمیا.2 االستهالك مناطق و اإلنتاج مناطق بین التعلیل. قارن .مع

الثاني نقاط04: الجزء

: السند

األمور"  مقالید العالميإن االقتصاد قلیلةفي أیدي في كلها تنحصر فيالیوم الذروة بلغت التي البلدان التقدمتشكلها

بح األقلیة وقدوهذه االحتیاجات ترتیب في لمصلحتها وفقا العالمیة الموارد في وحدها تتحكم المسیطر مركزها كم

الفقراء فقر یشتد بینما غنى األثریاء بموجبها یزداد عالمیة قاعدة یشبه ما ظهور الوضع هذا عن "نتج

الع للجمعیة االستثنائیة الدورة ـ بومدین هواري نیویوركالرئیس ـ المتحدة لألمم 1974امة

مادرست:التعلیمة على واعتمادا الخطاب من فیفقرةاكتب.  انطالقا :هاتبرز

بین.1 أسبابه و التخلف مفهوم تحدید حول اآلراء یراهیرامناختالف ومن تاریخیة لظروف هنتیجة

الدولیة العالقات .نتیجة

ظاهرة.2 لتفسیر مناسبا تراه الرأیین التعلیلأي مع .التخلف
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العالم خریطة

أوروبا خریطة

3/3


