
.ساعة01: المــدة.

.األول مــادة التــاریــــخالثيــلثاروســـرض محـــف

.القطـبـــیـن فـــي صــراعھـــمـاا ــدھــــف جسّ ــــیـرح كـــــ، اشـابـاإلستقــطـیةـراتیـجـالسـتك ــومـــــھـفـن مــا مـالقـــانط)1

ـات ـع الــوالیــھ مـادلـــعـلـن تعـــاد الّســوفـیـاتــي أن یُ ـھـا اإلتحـاع فـیـي استـطـاسـبـة التـي المـنـھ)1956(الـّســویـسةـال أن أزمــیُق)2
ك؟ــــیـف ذلـك. كـیـةــریـــدة األمـالمـتـح

ـم ـظــعـاونــة األمــم األوروبیــة علــى النھــوض وحمـایــة النــة، ألنــھ جــاء لمــاثــروع اإلغـبمـشـ" مـارشــال"ـروع ـي مشــمــسُ )3
.اشـــرح ونـــاقـــــش العبـــــــارة. ي ظلـھــــاــیـــش فــالحــرة التــي تع

.ساعة01: دةــالم.

.األول مــادة التــاریــــخالثيــلثاروســـرض محـــف

.فـــي صــراعھـــمـاالقطـبـــیـنا ــدھــــف جسّ ــــیـرح كـــــ، اشاإلستقــطــابالسـتـراتیـجــیةك ــومـــــھـفـن مــا مـالقـــانط)1

ھـي المـنـاسـبـة التـي استـطـاع فـیـھـا اإلتحـاد الّســوفـیـاتــي أن یُـــعـلـن تعـادلـــھ مــع الــوالیــات )1956(یُقــال أن أزمـة الـّســویـس )2
كـــیـف ذلــك؟. المـتـحــدة األمــریــكـیـة

ــاثــة، ألنــھ جــاء لمـعـاونــة األمــم األوروبیــة علــى النھــوض وحمـایــة النـظـــم بمـشـــروع اإلغ" مـارشــال"ُسـمـــي مشــروع )3
.اشـــرح ونـــاقـــــش العبـــــــارة. الحــرة التــي تعـیـــش فـــي ظلـھــــا

.ساعة01: دةــالم.

.األول مــادة التــاریــــخالثيــلثاروســـرض محـــف

.القطـبـــیـن فـــي صــراعھـــمـاا ــدھــــف جسّ ــــیـرح كـــــ، اشاإلستقــطــابالسـتـراتیـجــیةك ــومـــــھـفـن مــا مـالقـــانط)1

ھـي المـنـاسـبـة التـي استـطـاع فـیـھـا اإلتحـاد الّســوفـیـاتــي أن یُـــعـلـن تعـادلـــھ مــع الــوالیــات )1956(یُقــال أن أزمـة الـّســویـس )2
كـــیـف ذلــك؟. المـتـحــدة األمــریــكـیـة

ة علــى النھــوض وحمـایــة النـظـــم بمـشـــروع اإلغــاثــة، ألنــھ جــاء لمـعـاونــة األمــم األوروبیــ" مـارشــال"ُسـمـــي مشــروع )3
.اشـــرح ونـــاقـــــش العبـــــــارة. الحــرة التــي تعـیـــش فـــي ظلـھــــا

.ساعة01: دةــالم.

.األول مــادة التــاریــــخالثيــلثاروســـرض محـــف

.القطـبـــیـن فـــي صــراعھـــمـاا ــدھــــف جسّ ــــیـرح كـــــ، اشاإلستقــطــابالسـتـراتیـجــیةك ــومـــــھـفـن مــا مـالقـــانط)1

ھـي المـنـاسـبـة التـي استـطـاع فـیـھـا اإلتحـاد الّســوفـیـاتــي أن یُـــعـلـن تعـادلـــھ مــع الــوالیــات )1956(یُقــال أن أزمـة الـّســویـس )2
كـــیـف ذلــك؟. المـتـحــدة األمــریــكـیـة

ى النھــوض وحمـایــة النـظـــم بمـشـــروع اإلغــاثــة، ألنــھ جــاء لمـعـاونــة األمــم األوروبیــة علــ" مـارشــال"ُسـمـــي مشــروع )3
.اشـــرح ونـــاقـــــش العبـــــــارة. الحــرة التــي تعـیـــش فـــي ظلـھــــا



.ةـــاعـس01: دةــالم.

2013إحصائیات المنظمة العالمیة للتجارة : ـدرالمص:دولــض الــعـادرات لبــة الصــمـل قیــثـدوال یمــك جــإلی.

ملیـار دوالر:الــوحــدة
ادراتــــــــــالصّ ةـــــــــولدّ ــــال

2209الصـــــیــن
1580الوالیات المتحدة األمریكیة

1453ألـمــــانــیا
715الـیـــابـــان
380المـكســـیك
90العــــــراق
82إیـــــــران

69أنـغــــــوال 
65الجــزائـــر

سمـك العمـودســم1.ملیار دوالر200ســـم 1. دولـــةســم1.ةـــانیــدة بیــة أعمـــطـواســدول بــات الجــطیـل معــمث.
عـلّــــــق عـلـــــى الـشــــكـــل.
ھاــــنـدة مـــرح واحــاش(اآلثــار المتــرتــبة عـن العــــولـمــــــة أذكــــر(.

.ةـــاعـس01: دةــالم.

2013إحصائیات المنظمة العالمیة للتجارة : ـدرالمص:إلیــك جــدوال یمـثــل قیـمــة الصــادرات لبـعــض الــدول.

ملیـار دوالر                            :الــوحــدة
ادراتــــــــــالصّ ـــــــــةولدّ ــــال

2209الصـــــیــن
1580الوالیات المتحدة األمریكیة

1453ألـمــــانــیا
715الـیـــابـــان
380المـكســـیك
90العــــــراق
82إیـــــــران

69أنـغــــــوال 
65الجــزائـــر

سمـك العمـودســم1.ملیار دوالر200ســـم 1. دولـــةســم1. مثــل معـطیــات الجــدول بــواسـطـــة أعمــدة بیــانیـــة.
عـلّــــــق عـلـــــى الـشــــكـــل.
 ھاــــنـدة مـــرح واحــاش(أذكــــر اآلثــار المتــرتــبة عـن العــــولـمــــــة(.

.ــادة الجـغــرافـیـــــاي األول مـالثــروس الثـمحفـرض

.ــادة الجـغــرافـیـــــاي األول مـالثــروس الثـمحفـرض






