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 على المترشح أن یختار احد الموضوعین التالیین
 الموضـــوع األول

 

 التاریـخ
 نقاط) 06الجزء األول: (

       

لكن اتساع نطاق األعمال العسكریة و جو الخوف الذي عم الجالیة األوروبیة.. جعل السلطات الفرنسیة تجنح  « ..
و بصفة معلنة خاصة في عھد الجمھوریة الفرنسیة الخـامسة برئاسة  1956بصفة سریة مند عام  اوضـالتفإلى 

إلى التسلیـم ببعث  1959في  رـتقریر المصی. و قد تدرج موقفھ من االعتـراف بحق 1958دیغول بدایة من 
اوضات مع ممثلي .. فنظمت مف1961لیعترف بالجزائـر كدولة ذات سیـادة سنة  1960جمھوریة جزائریة سنة 

منظمة . مرت بعدة صعوبات.. و تأثرت بالعملیات اإلرھابیة التي اقترفتھا الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة
 ». ..) المتكونة من غالة االستعمارO.A.S( الجیش السري

 . 336المصدر:أزمات العالم المعاصر و تحوالتھ/ كتاب التاریخ للسنة الرابعة ثانوي: الجمھوریة التونسیة ص 
 اشرح ما تحتھ خط في النص. -1         

 

 عرف بالشخصیات التاریخیة التالیة:  -2    
 .       دةبن یوسف بن خارنستو تشي غیفارا.   -احمد بن بلة      -جوزیف بروز تیتو     -    
 المرفقة أھم خمس دول استفادت من مشروع مارشال. أورباوقع على خریطة  -3    
 أكمل أحداث الجدول التالي: -4    

 التاریخ الحدث
........................................ 20/09/1947 

 .................................... تاسیس حلف بغداد
........................................ 20/07/1954 

 .................................... عید النصر للجزائریین
 

 نقاط) 04الجزء الثاني: (
 :05/01/1992 في تصریح له یوم األب قال الرئیس األمریكي جورج بوش          

 وال  نیر درب اآلخرین وإنناللعالم عقب الحرب الباردة،  األمریكیة<< ... من الضروري أن تتحقق الزعامة        
 .حد سوانا... >>أ
 

    توضح فیھ: تاریخیا، اكتب مقاال توما درس العبارةانطالقا من : المطلوب
           

 مظاھر نھایة الحرب الباردة. -1      
 .مدعما إجابتك بأمثلة مدى تحقیق قول جورج بوش -2      

 
 
 

 
 

 4من  1الصفحة 
 



 
 
 

 ـاالجغرافی
 )نقاط 06الجزء األول: (

 
األول ھو الیابان الذي یشكل ثاني قوة اقتصادیة في العالم یعتمد في  القطب االقتصاديآسیا متعدد األقطاب ...« ..

التي استفادت من التحول  التنینات... یتمثل القطب الثاني في  الشركات المتعددة الجنسیاتنجاحھ على قوة 
 ». ..مرتفع، و قوة تجاریة و مراكز مالیة ھامة دخل وطنيالتكنولوجي الیاباني ، و ھي بذلك دول ذات 

 . 108ثانوي: ص  جغرافیا سنة ثالثة/ الكتاب المدرسيالمصدر:
 

 اشرح ما تحتھ خط في النص. -1
 .2012مناطق العالم سنة إلیك رسم بیاني یمثل إنتاج و استھالك الطاقة* في  -2
 

 
 
 

 .                                 بترول+ غاز+ فحم+ طاقة نوویة *
 + موقع االوبیك. موقع تیودورا +موقع فوتیوسالمصدر: 

 المطلوب:
 علق على الرسم البیاني مع التعلیل. -
 .دول مستوردة للبترول 04دول مصدرة و  04أھم المرفقة  العالم خریطةوقع على  -3
 

  نقاط: 04الجزء الثاني:
 .انھ یعاني من تخلف في شتى المجاالت یمتلك العالم الثالث ثروات متنوعة و طاقات بشریة ھائلة ، اال       

 ، اكتب مقاال جغرافیا توضح فیھ:تانطالقا من الفقرة وما درس  المطلوب:
              

 .مظاھر التخلف باعتماد مؤشرات اقتصادیة  -1         
 حلوال للخروج من دائرة التخلف -2         

 
 
. 

 4من  2الصفحة 

0

5

10

15

20

25

30

35

منطقة اسیا و  امریكا الشمالیة
 المحیط الھادي

 بقیة العالم االتحاد االوروبي الشرق االوسط افریقیا امریكا الجنوبیة

 .2012في مناطق العالم سنة * رسم بیاني یمثل إنتاج و استھالك الطاقة

 %االنتاج 

 %االستھالك 

 

** 

 .2012إنتاج و استھالك الطاقة* في مناطق العالم سنة   %

 المقیاس:
 
 
 

 عمود

 المفتاح:
 
 

  %االستھالك
 
 

 %اإلنتــاج 
 
 

05% 

 

 

 
 منطقة آسیا       أمریكـــا       إفریقیـــا        الشـــرق        أوروبا        بقیة العالم**        أمریكا        
 و المحیط الھادي  الجنوبیة                         األوســط                               الشمالیة       



 
 

 الموضـوع الثـاني
 

 التاریـــخ
 

 نقاط) 06الجزء األول: (
 

الظواھر التي طبعت العالقات الدولیة بقدر من  إحدى،  الحرب الباردةراع بین المعسكرین باسم یبقى استئناف الص. « ..
في ھذا الصراع ، الدور  السوفیتيو االتحاد  األمریكیةمن صعید ... و لعبت الوالیات المتحدة  أكثرالتوتر و الصدام على 

متناقضة و متصارعة ... و عرف ھذا الصراع وتیرة متغیرة من التصعید الخطیر أحیانا ،  قطبیة ثنائیةالقیادي... ممثلتان 
عدیدة كأزمة : برلین  ، كوریا  ، الفیتنام  ، كوبا ، وقد تخلل ھذا الصراع بین المعسكرین فترات من  أزماتكما حدث في 

 ». ... أخرى أحیانا 1956ــ  1953 التعایش السلميؤقتة ، مثل فترة مبادرة التھدئة الم
      المرجع : لویس شنایدر ــ العالم في القرن العشرین                                                                                                    

 اشرح ما تحتھ خط في النص. -1
 عرف بالشخصیات التاریخیة التالیة:  -2
 جمال عبد الناصر. -كریم بلقاسم     -رونالد ریغان   - مخاییل غورباتشوف -
 أكمل تواریخ و أحداث الجدول التالي: -3

 التاریخ الحدث
........................................... 29/10/1956  

 .................................. 1اتفاقیة سالت
........................................... 01/07/1962 

 ........................................... نكفونیةاالفرمنظمة  تأسیس
                                               وقع الدول التي تأسست بھا االحالف العسكري التالیة :وقع على خریطة العالم المرفقة  -4
 .جنوب شرق اسیا ــ المركزي ــ وارسو ــ 
 

  نقاط: 04الجزء الثاني:
 
صغیرا بحجمھ كبیرا في سمعتھ كانت مقرراتھ میثاقا وطنیا أعطى ألول  1956أوت 20 لقد كان مؤتمر الصومام 

 مرة محتوى للثورة الجزائریة ووضعھا في مسارھا الحقیقي و قادھا نحو النصر.
 :، اكتب مقاال جغرافیا توضح فیھتانطالقا من الفقرة وما درس المطلوب: 

 
 مظاھر النجاح العسكري و السیاسي للثورة بعد مؤتمر الصومام. -1          
 رد فعل و إستراتیجیة فرنسا للقضاء على الثورة. -2          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 4من  3الصفحة 



 
 

 
 

 ـاالجغرافی

 
 

 نقاط) 06الجزء األول: (
 

سیؤدي  منظمة التجارة العالمیةو االنضمام الجزائر إلى  االتحاد األوربيمع  الشراكةإن اإلمضاء على اتفاق « ..
حتما إلى انفتاح كبیر لحدودنا االقتصادیة ، مما یفرض علینا : ـ تأھیل أدأتنا اإلنتاجیة ــ حیازة مواقع في األسواق 

 ».و توسیع رقعتھ في البالد ... االستثمارالعالمیة  ــ تشجیع 
 .169ثانوي: ص  السنة ثالثة / الكتاب المدرسيلمصدر:ا                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

 اشرح ما تحتھ خط في النص. -1
 .2012إلیك جدول یمثل مساھمة بعض دول العالم في الناتج االقتصادي العالمي سنة  -2

اد ـاالتح الدول
 األوروبي

الوالیات المتحدة 
 األمریكیة

الصین 
 الشعبیة

 التنینات الیابان
 اآلسیویة

 بقیة العالم

 24456 3155 4495 11500 15040 15400 القیمة ملیار دوالر
 33,1 4,2 6,1 15,5 20,3 20,8 النسبة العالمیة %

 .2013 / مارس موقع تیودورا +موقع فوتیوسالمصدر:    
 المطلوب:

 

 ســم. 04الجدول بدائرة نسبیة بمقیاس: نـق = الواردة في المئویة مثل النسب  -أ
 علق على الرسم -ب
 التنینات االسیاویة. آسیاوقع على خریطة شرق و جنوب شرق  -3

  نقاط: 04الجزء الثاني:
تعد أقالیم: الراین، شمال شرق الوالیات المتحدة، الصین الساحلیة. أھم مناطق النشاط االقتصادي في           

 التي تتشابھ في نفس الخصائص و المقومات االقتصادیة.العالم، و 
 
 

 :، اكتب مقاال جغرافیا توضح فیھتانطالقا من الفقرة وما درس المطلوب:
 .جعلت من ھذه األقالیم مركزا للنشاط االقتصادي العالميالعوامل التي  -1             
 .مظاھر قوتھا االقتصادیة -2             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4من  4الصفحة 


