
 

 2/1

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                                         وزارة التربية الوطنية              

  2017-2016: السنة الدراسية                                                      01 : الذاتية رقمفرض المراقبة 
  02 : عدد الصفحات  وجغرافيا تاريخ : المادة  رياضيات+  تجريبية لوم ع:الشعبة  ثانوي 3:المستوى

  مفتش التربية الوطنية / أحمد بووذنين :إعداد 
  

 التاريخ: أوال 
 )ن 06: (الجزء األول 

   :السند
عن  عدم االنحيازوهكذا يعبر " 1974أفريل 10قال الرئيس هواري بومدين في الدورة االستثنائية لألمم المتحدة في "

ويتوجه  نشاطه بالدرجة  .والسيطرة االقتصادية  الهيمنة السياسيةوجوده بالدفاع عن القضايا العادلة من جميع أشكال 
في إطار  تعاون دولي مبني على المساواة بين  الدول واحترام السيادة و إقرار السالم  الشعوب تحريراألولى  لصالح 

  "ي العالمالعادل ف
  3كتاب خطب الرئيس بومدين ج:المرجع                                                                

  : المطلوب
 .اشرح ما تحته خط في السند - 1   
 .ماو تسي تونغ ، خروتشوف ، إيزنهاور: عرف بالشخصيات التالية - 2   
  اربط األحداث بتواريخها - 3   

 

  مؤتمر مالطة  صدور مشروع مارشال  سيس منظمة الكومكونتأ  األحداث
  1949جانفيي   1989ديسمبر   1947جوان  05  التواريخ

  

 .على خريطة العالم المرفقة، وقع ثالث دول عضوة في حلف شمال األطلسي على أن تكون كل دولة من قارة -  4   
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  )نقاط 04(   :الجزء الثاني
و هما    )أحدهما يمثل الرأسمالية واآلخر االشتراكية( الثانية قطبين جديدين متناقضين أيديولوجيا أفرزت الحرب العالمية 

، متصارعين على النفوذ والزعامة الدولية ويتمتع كل  U.R.S.Sو االتحاد السوفييتي U.S.Aالواليات المتحدة األمريكية 
سنة فلم  45وقد وصل الصراع في عدة أزمات ذروته و مع أنه استمر قرابة ال.منهما بمواصفات القطب أو العمالق

  .يعرف العالم حربا عالمية ثالثة مماثلة للحربين العالميتين  األولى و الثانية
  : المطلوب

  :جغرافيا تبين فيه موضوعاواعتمادا على مكتسباتك القبلية، أكتب انطالقا من الفقرة     
 ).حسب النظام الدولي الذي جاء بعد الحرب العالمية الثانية(واصفات العمالق م - 1   
  .لماذا لم يؤد الصراع اإليديولوجي  إلى حرب عالمية ثالثة مماثلة للحربين العالميتين األولى و الثانية - 2   

  

 غرافياج: ثانيا 
  ) نقاط 06( : الجزء األول 

  :شرح المصطلحات التالية - 1   
 .، السيولة المالية» G08«الناتج الوطني الخام، مجموعة الثمانية         

  ُترجع هيئة األمم المتحدة التخلف إلى معيقات شتى ال تسمح باالستغالل العقالني للموارد البشريــة و الطبيعية  - 2   
 .سبة للبلد المعني بالن       

 حدد أهم معيقات التقدم في العالم المتخلف -    
 دول تتباين في نسبة التخلف  04أذكر  - 3   

  

  )نقاط 04( : الجزء الثاني
   إن عالم اليوم يشهد تزايدا كبيرا في اإلنتاج و االستهالك مما أدى إلى تنوع المبادالت التجارية و التدفقات المالية      
 .نقالت البشرية ، خضعت في مجملها لهيمنة أقطاب و قوى اقتصادية عالميةو الت

 

   :المطلوب
  : جغرافيا تبرز فيه موضوعاانطالقا من الفكرة واعتمادا على مكتسباتك القبلية،  اكتب    
 .واقع المبادالت والتنقالت في العالم  - 1   
 .تنمية في العالم الثالث أثر الهيمنة االقتصادية لألقطاب الكبرى على ال - 2   


