
شعبة علوم جتريبية + رياضيات + تقين رياضي
اختبار  الفصل األول في مادة التاريخ و الجغرافيا 

أوال التاريخ 
ن)06الجزء األول (

التحررية، توازن الرعبةاشرح املصطلحات: احلرب الباردة، احلرك-1
عرف بالشخصيتني التاليتني:  هاري  ترومان ، ونستون تشرشل -2
اجلدول التايلأكمل–3

تارخيهاحلدث
1945/ 08/ 09و06

مشروع مارشال
تأسيس منظمة الكومكون

14/05/1955
حدد موقع ثالث دول تقع شرق الستار احلديدي و ثالث دول تقع غرب الستار من اختيارك على خريطة أوربااملرفقة -1

خريطة أوربا

نقاط)04الجزء الثاني ( 
يكون الصراع  بني الشرق و الغرب قد انتقل من طوره اإليديولوجي و الدعائي و السياسي 1949لشمال األطلسي ( ناتو) سنة بإعالن قيام حلف ا

إىل الطور العسكري الذي تصاعد تدرجييا إىل مرحلة سباق التسلح النووي ، ورسخ قيام حلف الناتو ومن بعده بست سنوات حلف وارسو القطيعة
ومت تعطيل املناقشات اليت كانت  جارية بني القوى الكربى لرتتيب أوضاع أوربا ، وظلت بالتايل مجيع القضايا اخلالفية الرئيسية  بني الشرق والغرب ، 

قائمة من دون حسم .
:المطلوب

:انطالقا من الوثيقة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال تارخييا تربز فيه
.ى إلنشاء هذه األحالفالظروف والعوامل اليت دفعت الدول الكرب -1
العسكري على املعسكرين والعامل.خطورة احلل-2



الجغرافياثانيا
ن)06الجزء األول (

يف أيدي األقلية  اكلهتنحصر":ما املقصود بالعبارة1
الوسائل اليت تعتمدها دول الشمال يف اهليمنة علي االقتصاد العاملي2
:الفاصل بني عامل الشمال و عامل اجلنوباخلط على خريطة العامل الصماءعوق3

نقاط)04الجزء الثاني (
دول األوبك.دميثل البرتول أهم مصدر للطاقة يف العامل وهو بذلك  يشكل عنصرا  أساسيا يف االقتصاد العاملي كما ميثل ركيزة القتصا

التعليمة:
ني فيه ما يليانطالقا من الفكرة و اعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافيا تب

أمهية البرتول -1
أثره يف اقتصاديات دول األوبك-2



اإلجابة على الموضوع 
المادة تاريخ
نقط)06(الجزء األول

العالمةاإلجابةاملطلب

شرح 
المصطلحات 

والتعريف 
بالشخصيات 

والغريب استعملت فيها هي ذلك الصراع اإليديولوجي بني املعسكرين الشرقي احلرب الباردة
خمتلف الوسائل باستثناء املواجهة العسكرية املباشرة

0,5

دف التخلص من الظلم واالستعباد .احلركة التحررية 01هو اجتاه وطين يقود نضال الشعوب 

هو حتكم املعسكرين يف إنتاج السالح الذري بعدما متكن االحتاد السوفيييت من توازن الرعب
1949ة ذلك سن

هو هاري ترومان رئيس الواليات املتحدة األمريكية بعد روزفلت،استعمل القنبلة ترومان
كما اختذ موقفا عدائيا صارما ضد االحتاد 1945الذرية ضد اليابان عام 

السوفيييت صاحب مبدأ ينسب إليه والقائم على تقدمي املساعدات للدول 
عينيالدميقراطية لتقوية مركزها أمام الشيو 

01

قاد 1945- 1940سياسي  بريطاين توىل رئاسة الوزارة الربيطانية بني عامي ونستون تشرشل
.   2بريطانيا للنصر يف ح. ع. 

0,5

تارخيهاحلدثإتمام الجدول
1945/ 08/ 09و06الذرية (هريوشيما ناغازاكي )ةتفجري القنبل

1947/ 05/06مشروع مارشال
1949/ 01/ 25ونتأسيس منظمة الكومك

14/05/1955تأسيس حلف وارسو

01

تحديد موقع 
دول شرق ثالث 

الستار الحديدي 
وثالث دول غربه

دول شرق الستار احلديدي03دول شرق الستار احلديدي03

02

موع  06ا



في مادة التاريخ ثانين) للموضوع ال04ء الثاني (اإلجابة عن الجز 
العالمةعناصر اإلجابةمحاور الموضوع

المجموعمجزأة

المقدمة

من أكرب مظاهر الصراع الذي احتدم بني الشرق 2يعترب إنشاء األحالف العسكرية بعد .ح. ع. 
والغرب يف أطار ما يسمى باحلرب الباردة

0,5

العرض

الظروف والعوامل التي دفعت الدول الكبرى إلنشاء هذه األحالف-1
زوال خطر النازية.

تعارض النظامني الرأمسايل و االشرتاكي.-
تصدع التحالف بني اإلحتاد السوفييت والغرب .

االنتصار السوفييت احملقق شرق القارة األوروبية .-
ن أوروبا الغربية بالتجمعات العسكرية  و املشاريع االقتصادية.تدعيم الدفاع ع-
اإلبقاء على ما تبقى من املستعمرات ومناطق النفوذ من أجل الفوائد االقتصادية واالستغالل -

العسكري واإلسرتاتيجي .
احملافظة  على إسرائيل حلماية الوجود الغريب يف منطقة الشرق األوسط.-
ملعسكر املعاديختوف كل معسكر من ا-

01,5

03 خطورة الحل العسكري على المعسكرين و العالم -2
على املعسكرين - أ

)ةظهور األسلحة األكثر خطورة (اهليدروجينية، النووي-
حتقق نوع من توازن الرعب النووي .-
تأكد الطرفان بأن الدخول يف مواجهة عسكرية يعين الفناء للجميع-
العامل على-ب
زرع القواعد العسكرية األجنبية يف دول العامل كان يعين استغالهلا حلماية املصاحل احليوية للمعسكرين -

). 1991( ضرب العراق عام 
إجراء التجارب النووية و املناورات العسكرية.-

).1968القيام بانقالبات والتدخل العسكري ( تشيكو سلوفيتا 
تنام ، اجلزائر ).قمع حركات التحرر ( الفي

ديد العامل حبرب عاملية ثالثة نووية .-

01,5

الخاتمة
أمام توازن الرعب النووي لدى الو . م. أ و اإل. س.تأكد كل طرف من استحالة حتقيق انتصار حاسم 

على الطرف اآلخر، سلم العمالقان بفكرة التعايش السلمي اليت سامهت يف إضفاء نوع من االنفراج 
الدوليةتمن يف العالقاواأل

0,5

04المجموع



جغرافياالمادة:
)06الجزء األول(

العالمةاإلجابةاملطلب
يف اكلهتنحصر":املقصود بعبارة 
أيدي األقلية  

سيطرة الدول املتقدمة اليت متثل أقلية يف العامل على االقتصاد العاملي إنتاجا 
واستهالكا

01

عتمدها دول الشمال يف الوسائل اليت ت
:اهليمنة علي االقتصاد العاملي

ارها و رؤوس أمواهلا الشركات املتعددة اجلنسيات تعد أهم األدوات باستثم-
ا. وتقنيا

املؤسسات الدولية املختصة اخلاضعة لتأثري نفوذ الدول الكربى كصندوق النقد -
الدويل و البنك العاملي .

صة كاملنظمة العاملية للتجارة .املنظمات العاملية املخت-
القوة املالية و التكنولوجية للدول الكربى اليت ختضع بواسطتها الدول الضعيفة و -

جتعلها خاضعة و تابعة هلا بواسطة املساعدات و القروض.

02

توقيع اخلط الفاصل 
بني عامل الشمال و 

:عامل اجلنوب

02

موع  06ا



جغرافيافي مادة الثانين) للموضوع ال04اإلجابة عن الجزء الثاني (
العالمةعناصر اإلجابةمحاور الموضوع

المجموعمجزأة
توزيعه، انتاجه واستهالكه يف العامل غري متوازن ميثل البرتول عصب النشاط االقتصادي يف زماننا هذا ،المقدمة

ةل أسباب طبيعية، اقتصادية وتكنولوجيجغرافيا بفع
0,5

العرض

أهمية البترول:-1
أهم مصدر للطاقة يف عاملنا املعاصر .-
أهم مورد للكثري من الدول املتخلفة  خاصة منها الدول األوبك حيث متثل مداخليه يف الكثري منها -

لك احلال يف اجلزائر واألمارات وكذ%98وتصل يف بعض الدول مثل ليبيا إىل %60أكثر من 
العربية .

تعدد جماالت استعماله:  *طاقة حمركة*البالستيك * الزفت *الصناعة النسيجية.-
سهولة استخراجه و تسويقه.-

01,5

03

أثره في اقتصاديات دول األوبك- 2
مصدر العملة الصعبة .-
مصدر لتمويل املشاريع االقتصادية .-
صدر لتغطية الواردات من املواد الغذائية.م-
مصدر لتمويل املشاريع االجتماعية .-
مصدر لتحقيق فائض يف امليزان التجاري-

01,5

الخاتمة
ضرورة ترشيد استهالك البرتول مبا يضمن احلفاظ على النمو االقتصادي العاملي ومصاحل شعوب العامل 

الدول املنتجة واملصدرة من جهة أخرىالثالث  من جهة واحلفاظ على البيئة يف
0,5

04المجموع


