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اختبار الفصل الثاني يف مادة التاريخ واجلغرافيا

الــمدة 03 :سا00

التـــــــــــــــاريخ
اجلزء األول:
أن اللجنة الثورية ليست بمنظمة و ال بحزب و ال فريق على شاكله املركزيين في ذلك الوقت  ،لقد كانت اسما على
مسمى اللجنة الثورية للوحدة و العمل كان هدفها إطالق حركة رأي عام قادر على تحقيق تالحم القاعدة النضالية
للحيلولة دون وقوفها في التحالف وراء هذا أو ذلك من األطراف املتصاعدة .

املطلوب:
 اشرح املصطلحات التي تحتها خط 1.5ن عرف بالشخصيات التالية :أحمد بن بلة  -زيغود يوسف  -شارل ديغول 1.5ن -3أربط كل حدث بتاريخه 2ن
الحدث
هجوم الشمال القسنطيني
املؤتمر الرابع لحركة عدم االنحياز
تأسيس الحلف االطلس ي
إنظمام الجزائر الى هيئة األمم املتحدة

تاريخه
1949-04-04
 08أكتوبر 1962
1955-08-20
1973-09-05

 -4على خريطة العالم املرفقة وقع الدول التي تقع فيها مقرات كل من :
هيئة األمم املتحدة – جامعة الدول العربية –الحلف األطلس ي – حلف وارسو.

اجلزء الثاني :
يمثل قيام الجمهورية الجزائرية سنة  1962عودة للدولة الوطنية الحديثة بعد غياب طويل دام أكثر من قرن وربع،
عانى فيه الشعب مختلف أنواع االستعباد و االستغالل و االبادة  ،فاقدا السيادة و العزة والكرامة  ،ليمارس
سيادته.

الصفحة 4/1

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

املطلوب :انطالقا من الفقرة و اعتمادا على ما درست :
 أكتب مقاال تاريخيا تبين فيه : -1ظروف قيام الدولة الجزائرية املستقلة
 -2الخيارات الكبرى لبناء الدولة الجزائرية الحديثة .

ثانيا  :اجلغرافيا :
اجلزء األول:
 -1حدد مفاهيم املصطلحات التالية  :االستقطاب – اقتصاد السوق – التكتل
 -2انطالقا من اتفاقية روما  1957تشكلت املجموعة االقتصادية األوروبية "السوق األوروبية املشتركة "

املطلوب  :وقع على الخريطة املرفقة األعضاء املؤسسة لها
 -3إليك جدوال يمثل تطور أسعار البترول من 2012-2002
السنة 2002
السعر 24.95

2003
28.89

2005
54.41

2006
65.14

2007
72.45

2008
96.45

2009
61.48

2010
79.44

2012
111.66

املصدر opep statis mondiales
املطلوب :
 -1مثل بمنحنى بياني
بمقياس  1سم

=

 10دوالر /

1سم

=

سنة

 -2علق على الرسم .
 -3بين العوامل املتحكمة في سعر البترول .

اجلزء الثاني:
تعتبر السهول الوسطى األمريكية خزانا للحوم و موطنا لتموين السكان باأللبان و اللحوم
املطلوب  :انطالقا من العبارات و مما درست
أكتب مقاال تبرز فيه:
 الخصائص الطبيعية و البشرية للسهول الوسطى األمريكية تعليل توزيع املحاصيل الزراعية التالية. :القمح – الذرة – القطن.

بالتوفيق
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