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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                       الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد                ةوزارة التربية الوطني

-2010 دورة ماي –تحان المستوى ام  
د15سا 12-د15سا 10: التوقيت   تاريخ و جغرافيا: دة الما  رياضيات/ تجريبية.ع. ثا3: المستوى والشعبة

  :  التاريخ :أوال

  ) ن06 (:الجزء األول

  : النص

 إلى عداء بين معسكرين يفصل بينهما ستار حديدي، وأقيمت سلسلة من التحالفخالل زمن قصير انقلب " ....     

د الكتلتين وطورت أسلحة الدمار الشامل  ووقف العالم مدة وانتشرت القواعد النووية على حدواألحالف العسكرية، 

  ..."حرب ساخنة والتي كادت أن تتحول إلى الحرب الباردةعلى شفير الهاوية في ظل 
  .العالم الثالث والثورة : نجاح وكيم 

  :المطلوب

  . اشرح المفاهيم التي تحتها خط في النص -1

   . اربط بين األحداث وتواريخها-2

  اريخهت  الحدث

  01/10/1949  تأسيس حلف شمال األطلسي

  05/06/1947  تأسيس جمهورية الصين الشعبية

  04/04/1949  صدور مشروع مارشال

 خالل فترة الحرب أذكر حلفين عسكريين تابعين للمعسكر الرأسمالي وحلف عسكري تابع للمعسكر الشيوعي-3

  .الباردة

  

  )ن04 (:الجزء الثاني 

  :النص

 وجعلتها عاجزة عن تسديد ديونها وتالفيا لحدوث تمزق اقتصادي واجتماعي بارووألحرب قد أضعفت إن ا " ....  

وسياسي في أوربا يعرض دول العالم للخطر، يتوجب على الواليات المتحدة أن تقدم لهذه الدول مساعدات مجانية 

  ..." مهمة
  1947 جوان05من خطاب جورج مارشال                                                                                    

  :المطلوب

  : ما يليا تبرز فيهفقرةاعتمادا على النص ومكتسباتك القبلية، أكتب 

  .شال األهداف الظاهرية لمشروع مار– 1 

  .لمشروع مارشال)الحقيقية(  األهداف الخفية– 2 
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   الجغرافيا :ثانيا

  )ن06 (:الجزء األول

  :النص

 إن تقسيم العالم إلى شمال وجنوب هو في األساس تقسيم اقتصادي، يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام  ...«     

دول المركز الرأسمالية الصناعية والتي تحقق تقدمها ورفاهيتها على حساب االقتصادي العالمي الذي يتكون من 

الدول االستعمارية التي كانت وال زالت تنهب ف.  في هذا النظام)دول الجنوب(استغالل وإفقار و تخلف األطراف 

وخيرات الشعوب تحاول فرض إرادتها وهيمنتها على العالم من خالل اإلبقاء على النظام ثروات وتستغل 

  » ..االقتصادي العالمي  الراهن 
   بتصرف 136. و 135: سلسلة عالم المعرفة  العالم المعاصر والصراعات الدولية ص:                             المرجع 

 
  :    المطلوب

 .الثروات الطبيعيةالشمال، دول الجنوب، دول :   ـ اشرح المصطلحات التالية1      
  .شرح العبارة التي تحتها خط  ـ2      

  . اذكر معيارين اقتصاديين ومعيارين اجتماعيين لتصنيف الدول -3      

  

  ) ن04(:الجزء الثاني   

اإلتحاد األوربي إلى مضاعفة اإلمكانات الطبيعية والبشرية ألوربا وتمكينها من استغالل هذه يرمي تكتل  دول    

  .اإلمكانات بغية مكانتها الريادية بين األمم 

  :المطلوب 

  : ما يليها تبرز فيفقرةأكتب  درست،انطالقا من الفكرة واعتمادا على ما   

  . م2007 و1957مراحل توسع مجال  اإلتحاد األوربي بين  –  1  

  .  المشاكل  التي تعيق اإلقتصاد في  االتحاد األوربي – 2  
 


