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املدة 02 :سا30

املوضوع الثاني
تاريخ :
اجلزء األول6 ( :ن )
... " /1يبقى استئناف الصراع بين المعسكرين باسم الحرب الباردة إحدى الظواهر التي طبعت العالقات الدولية بقدر من التوتر
أ
أ
والصدام على اك ثر من صعيد ...ولعبت الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفياتي في هذ الصراع الدور القيادي...ممثلتان
قطبية ثنائية متناقضة ومتصارعة  ،كما عرف هذا الصراع فترة من التهدئة المؤقتة مثل فترة مبادرة التعايش السلمي 1953
"...1956
المرجع:لويس شنايدر العالم في القرن العشرين.
المطلوب:
عرف المصطلحات التي تحتها خط في النص.
 / 2عرف بالشخصيات التالية:
كريم بلقاسم جون كيندي هواري بومدين.
أ
 / 3اذكر االحداث المتعلقة بالسنوات التالية:
. 1962/03/18 1949/04/04 1958/05/13
اجلزء الثاني 4( :ن)
أ
الجزائر هي فرنسا وفرنسا ال تعترف في عقر دارها باي سلطة إال سلطتها ...إن المفاوضات مع هذا البلد ( الجزائر) في هذه الحالة
أ
المرجع :كلمة فرانسوا متران امام البرلمان في .1954/11/05
ستكون الحرب.
المطلوب :إنطالقا من العبارة واعتمادا على ما درست ،اك تب مقاال تاريخيا تبرز فيه:
ا  /استراتيجية فرنسا للقضاء على الثورة.
أ
ب  /اهداف مشروع قسنطينة الظاهرة والخفية.
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جغرافيـــــــــــــــا
اجلزء األول( 6ن)
 /1حدد مفهوم المصطلحات التالية :
التنمية البشرية عالم الشمال الدورة الزراعية.
أ
 / 2إليك خريطة صماء لقارة اوروبا  ،حدد عليها العواصم التالية:
مدريد روما لندن بروكسل برلين.
 / 3الجدول التالي يبين المصاريف الداخلية للبحث العلمي وتنمية المؤسسات ( الوحدة بمليار دوالر) لسنة 2001
أ
أ
اخرون
اإلتحاد االوروبي
الو م ا
اليابان
الدولة
القيمة
℅19.4
℅26.2
℅39.4
℅15
المطلوب :مثل البيانات السابقة في دائرة نسبية.
اجلزء الثاني 4( :ن)
أ
يمكن اعتبار اإلتحاد االوروبي الذي ضم دوال متناحرة فيما مضى نموذجا للعديد من المناطق في العالم  ،حيث نجد دوال ال
تقوى على اإلندماج في مسار العولمة بفعل تفككها وانقسامها وهي ال تعرف تعاونا فيما بينها إال من خالل مناطق التبادل
الك تاب المدرسي ص.106 :
الحر.
التعليمة:
إعتمادا على الفقرة وعلى مك تسباتك القبلية  ،اك تب مقاال جغرافيا تبين فيه:
أ
 1عوامل قوة اإلتحاد االوروبي .
 2التحديات التي يواجهها.

بالتوفيق
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