املستوى :الثالثة ثانوي (آداب وفلسفة )3ASL

ديسمرب 4102

تصحيح اختبار الفصل األول يف مادة التاريخ واجلغرافيا

املدة30:سا33

أوال:التاريخ.
الشخصيات:
هاري ترومان .4791-4881
رئيس الو.م.أ ال  33اشتهر برب هيروشيما ونغازاكي بالقنبلة الذرية ،شجع الهجرة اليهودية الى
فلسطين،و أول من اعترف بدولة فلسطين،مفجر الحرب الباردة بإعالنه لسياسة االحتواء التي تطورت الى
سياسة ملء الفراغ.
جون كنيدي.4793-4749:
رئس ال.م.أ ال  33واجه أخطر أزمة "أزمة الصواريخ" أغتيل في  4793في ظروف غامضة.
جوزيف ستالين.4733-4897:
رئيس االتحاد السوفياتي،عرف بقبضته الحديدية،تميزت سياسته بالتعصب مع الغرب
عرف بالستار الحديدي.
نيكيتا خروتشوف .4791-4871:صاحب مبادرة التعايش السلمي،و هو أول زعيم سوفياتي يزور الو.م.أ .رسميا.
-1شرح املصطلحات:
عدم االنحياز:منظمة دولية ظهرت في  .4794-7-14تشكلت من عدة دول مستقلة حديثا في أمريكا الالتينية و
افريقيا و اسيا ،رفضت االنحياز وتبنت الحياد االيجابي خالل الحرب الباردة.
حلف الشمال االطلس ي 4717-11-1:الناتو حلف عسكري يضم الدول الرأسمالية بزعامة الو م أ بهدف
مواجهة املعسكر الشرقي .
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هيئة االمم املتحدة :منظمة عاملية أنشأت في .4713-41-11تضم جميع الدول املستقلة مهامها تنظيم
العالقات -
الدولية واملحافظة على االمن والسلم الدوليين.مقرها نيويورك بالو.م .أ.
-3الجدول:
الحدث

تاريخه

الكوميكون.

4717-14-13

انعقاد مؤتمر بوتسدام

 1-19-49أوت4713

وفاة جوزيف ستالين.

.4733-13-13

بناء جدار برلين

.4794-18-43

الجزء الثاني:كتابة مقال.
املقدمة:
العرض:أسباب الصراع بين الشرق والغرب.
االختالف االيديولوجي –تصادم املصالح –التعصب املذهبي –خروج الشيوعية خارج االتحاد
السوفياتي،واستفادته عسكريا من الحرب العاملية الثانية-.خروج الواليات املتحدة االمريكية من
عزلتهاالسياسية .4714و استفادتها املادية من الحرب العاملية الثانية .وامتالكها للقنبلة الذرية.
-1موقف شعوب العالم الثالث من الصراع.
تبنيه لسياسة الحياد االجابي –الدعوة الى التضامن في اطار الحركة االفرو اسيوية التي تحولت الى حركةعدم االنحياز.
الخاتمة.
ثانيا الجغرافيا:
-0تحديد املفاهيم.
البورصة:سوق مالية منظمة وقانونية يتم فيها تداول العمالت واالسهم والسندات.العالم املتقدم:جميع الدول الواقعة شمال الكرة االرضية،تتميز بتطورها في جميع املجالت.
الناتج الداخلي الخام:قيمة ما تنتجه مختلف القطاعات االقتصادية داخل البالد الواحد خالل سنة.
مؤشر التنمية البشرية:مقيا س تأليفي تتراوح قيمته من  4----- 1يعتمد فيه لقياس درجة تقدم الول .حي قـعلول – برج البحري -الجزائر
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-4تمثيل الجدول بأعمدة بيانية.
يمثل الدول الخمس األولى املستهلكة للبترول سنة 1113
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-4أبرز العوامل املتحكمة في سعر البترول.
 قانون العرض و الطلب الظروف املناخية النوعية – دور منظمة األوبك في تحديد األسعار و الشركات املتعددة الجنسيات في السيطرة و التحكمفي األسواق .
-2اإلجابة على الجزء الثاني :الجغرافيا.
املقدمة:تنامي حركة رؤوس األموال،مظهر من مظاهر العوملة التي بقيت متمركزة في النصف الشماتي من
العالم.
العرض:أسباب تنامي حركة رؤوس األموال.
تطور وسائل النقل و االتصال.القوة االقتصادية ٌالثالوث العالمي.الشركات املتعددة الجنسيات.
دور املؤسسات املالية و االقتصادية ،وكذلك وسائل االعالم والدعايةحي قـعلول – برج البحري -الجزائر
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قوة العمالت الصعبة-الدوالر.
-4مظاهر هيمنة الشمال على الجنوب :
السيطرة على املؤسسات املالية و االقتصادية ٌصندوق النقد الدولي-البنك العالمي-منظمة التجارة العاملية.
احتكار االنتاج الزراعي  65%و االنتاج الصناعي % 71
احتكار البورصات العاملية –و االتكنولوجية واالعالمà .
الهيمنة على الشركات الكبرى.
الخاتمة :هيمنة االقطاب الكبرى على مصادر القرارات في العالم جعلت الدول املتختفة تعيش تحت رحمتها.
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