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اختبار الفصل الثاني يف مادة التاريخ واجلغرافيا
مادة التاريخ :
أجب عما يلي:

اجلزء األول  6 :ن
 1ـ حدد مفهوم املصطلحات التالية :
الثورة التحريرية ـ حق الفيتو ـ سياسة اإلغراء.
 2ـ عرف الشخصيات التالية:
أحمد زبانة ـ عبان رمضان ـ أحمد سوكارنو.
 3ـ على خريطة الجزائر املرفقة  ،وقع املناطق الستة املنبثقة عن مؤتمر الصومام .
 4ـ أنسب لكل معلم حدثه املناسب:
الحدث
......................................
......................................
.....................................

تاريـخه
1954/03/23
1956/10/22
1989/11/09

اجلزء الثاني 4 :ن
جاء في تصريح ( بيار مانديس فرانس ) في  12نوفمبر  1954ما يلي ... " :يجب أن يقع الرد الحاسم على إرادة
اإلجرام من بعض الرجال  ،إن الجزائر جزء من الجمهورية الفرنسية منذ مدة  ،وال يمكن لفرنسا و ألي برملان وال
ألية حكومة أن تتراجع عن هذا "..
التعليمة :إنطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست  ،اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه ما يلي:
 1ـ مراحل اإلعداد للثورة التحريرية الجزائرية .
 2ـ عرفت الثورة في  20أوت  1955حدثا بارزا  ،بين أهدافه ونتائجه.

الصفحة 4/1

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

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

مادة اجلغرافيا:
اجلزء األول 6 :ن
 1ـ حدد املفاهيم التالية:
الشركات املتعددة الجنسيات ـ مناطق اإلستقطاب ـ اإلتحاد األوروبي.
 2ـ إليك خريطة صماء ألوروبا  ،مثل عليها الدول الستة املؤسسة لإلتحاد األوروبي.
 3ـ " ...وربما يعتبر البترول مرتفعا أكثر في بعض األوقات  ،فيما يراه اآلخرون أقل من املستوى املناسب ،
وحتى بين املنتجين فكثيرا ما يثور خالف في وجهات النظر حول السعر املناسب  ،وهذا هو ايضا حال
املستهلكين  ،ومهما كان سعر البترول فلن يكون أبدا إجماع حوله ".
املمتاز في جغرافية العالم املعاصر.
املطلوب :
حدد العوامل املتحكمة في أسعار البترول.

اجلزء الثاني 4 :ن
إنفردت الواليات املتحدة األمريكية بقيادة العالم منذ  ، 1990وأصبحت توجه إقتصاده نحو ما يخدم
اإلقتصاد األمريكي .
التعليمة :
إنطالقا من العبارة وإعتمادا على مكتسباتك القبلية  ،اكتب مقاال جغرافيا توضح من خالله:
 1ـ مظاهر القوة اإلقتصادية للواليات املتحدة األمريكية .
 2ـ إنعكاسات القوة اإلقتصادية األمريكية على العالقات الدولية.

ابلتوفيق
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