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املستوى :الثالثة ثانوي (لغات أجنبية )3ASLLE

املدة20:سا22

اختبار الفصل األول يف مادة التاريخ واجلغرافيا

أجب إجباريا على جميع األجزاء التالية:

 -1مادة التاريخ:
اجلزء األول60(:ن)
 -1حدد مفهوم املصطلحات التالية:
سياسة ملء الفراغ  -الحرب الباردة– املعسكر الشرقي.
 -2عرف بالشخصيات التالية:
هاري ترومان  -جوزيف ستالين – جورج مارشال
-3أربط الحدث بتاريخه:
الحدث
إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما.مشروع إيزنهاور.إنشاء مكتب الكومنفورم.-وفاة الرئيس جوزيف ستالين

تاريخها

 5جانفي 7591
 59مارس 7593
 50أوت 7599
 50أكتوبر 7591
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اجلزء الثاني2(:ن)
إن الصراع بين الشرق و الغرب هو في األساس صراع بين اإليديولوجيتين الرأسمالية و اإلشتراكية و هو
أيضا صراع من أجل مصالح إستراتجية لكل من الواليات املتحدة األمريكية و اإلتحاد السوفياتي و هو
مصدر معظم األزمات.
املطلوب :انطالقا من الفقرة و اعتمادا على ما درست أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه:
 )7وسائل الصراع بين املعسكرين.
 )2حتمية التعايش بينهما.

 4اجلغرافيا:
اجلزء األول 0( :ن)
 -1حدد مفهوم املصطلحات اآلتية:
الدخل الفردي -البورصة – االستثمار
 -2إليك جدول يمثل تطور أسعار البترول ما بين البترول ما بين 4660-1796
السنوات 2006 2005 2002 2000 1995 1990 1985 1982 1980 1975 1970
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الوحدة  :دوالر أمريكي
املطلوب :مثل أرقام الجدول بواسطة منحنى بياني:
املقياس :األفقي 7:سم =  9سنة.
العمودي 7 :سم =  9دوالر ثم علق عليه.
 -3على خريطة العالم املرفقة عين ثالث دول األكرر تقدما في العالم.

اجلزء الثاني 62(:ن)
إن التخلف الذي تعرفه دول الجنوب ال يعد قدرا محتوما ،فبإمكانها إحداث تنمية شاملة رغم غياب بعض
اإلمكانات و تعدد املشاكل.

املطلوب :انطالقا من الفقرة و اعتمادا على ما درست أكتب موضوعا جغرافيا توضح فيه :
 -7أسباب تخلف دول الجنوب.
 -2إمكانيات التنمية في دول الجنوب
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بالتوفيق

