
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

              الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                وزارة التربية الوطنية                         

-2010 دورة ماي –امتحان المستوى   

د15سا 12-د15سا 10: التوقيت   تاريخ و جغرافيا: المادة   رياضيات/ تجريبية.ع. ثا3: المستوى والشعبة

  : التاريخ :أوال

  ) ن06 ( : الجزء األول

 هاري ترومان، جوزيف -يدي الستار الحد  التعايش السلمي،:اشرح المصطلحات وعرف بالشخصيات التالية -1  

  . هواري بومدين، فرحات عباسالين،ست

 . وعن أزمة برلين الثانيةرلين األولىزمة ب ماذا نتج عن أ-   2  
  .الخاطئة أمام المعلومة  الصحيحة وعالمة خطأالمعلومة ضع عالمة صحيح أمام - 3  

    المعلومة    المعلومة    المعلومة

تأسس حلف شمال األطلسي 

04/04/1949   

أقيم حائط برلين في   

13/08/1961  

صدر مشروع مارشال   

  1948في 

  

المية الثانية انتهت الحرب الع

باستسالم اليابان في أوت 
1945  

انعقد مؤتمر الصومام   

  1956في أوت 

تأسست الحكومة المؤقتة   

للثورة الجزائرية في 

  1958سبتمبر

  

  ) ن04(الجزء الثاني 

 بين بلدان ذات مصالح اج ليس اتفاقا ألن االتفاق تحالفاالنفر"...:جاء في مذكرات الرئيس  األمريكي نيكسون    

   األمريكيةلة القائمة بين الواليات المتحدة فتفاهم بين دول ذات مصالح متباينة، وتلك هي الحاجمشتركة، أما االنفرا

   ".  و االتحاد السوفيتي

  : يلي  ماا تبرز فيهفقرة أكتب ،انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست: المطلوب 

  .  معنى االنفراج في المنظور األمريكي- 1   

  . دوافع أمريكا للقبول به– 2   

   الجغرافيا:ثانيا

  ) ن06(: الجزء األول 

  .، منظمة األوبيب، االستثماراالقتصاديةالتنمية، العولمة :  اشرح المصطلحات والمفاهيم التالية- 1

2- أرفق الخريطة بورقة اإلجابة(. عالم الشمال وعالم الجنوب )3صفحة  (د على الخريطة المرفقةحد( 
 .بين البورصة والبلد الذي تنتمي إليهاربط  -3

  البلد الذي تنتمي إليه   البورصةاسم

    وول ستريت

    طوكيو

    لندن
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   ) ن04(: الجزء الثاني 

  مليار دوالر:       الوحدة.2005 إليك جدوال ألكبر الدول المصدرة وأكبر الدول المستوردة لسنة :السند 

قيمة   الدولة

  الصادرات

الرتبة   ةالنسبة المئوي

  العالمية

الرتبة  النسبة المئوية   قيمة الواردات

  العالمية

  2  07,2  773,8  1  9,3  969,9  ألمانيا

المتحدة .الو

  األمريكية
904,4  8,7  2  1732,4  16,1  1  

  3  06,1  660  3  07,3  762  الصين الشعبية

  4  04,8  514,9  4  05,7  594,9  اليابان

  6  04,6  497,9  5  04,4  460,2  فرنسا
   الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد48صة الثالثة اإلرسال األول  كتاب الجغرافيا للسن:رجعالم

    :المطلوب

  :ا توضح فيهفقرةسباتك القبلية اكتب تانطالقا من الجدول واعتمادا على مك
  .  واقع التجارة العالمية - 1 

  . أهم المبادالت التجارية على المستوى العالمي- 2 
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