
 

 

 التاريخ:

 الجزء األول:

   1- اشرح المصطلحات التالية:
األزمات الدولية.الفراغ,  ءالثنائية القطبية, سياسة مل  

 2-عرف الشخصيات التالية:

زيف ستالين.جو -هاري ترومان  

 3-حدد أحداث التواريخ التالية :

22/11/1421- 11/11/1411.  

 الجزء الثاني:

 الوثيقة:" شهدت الحرب الباردة صراعا كبيرا على مناطق النفوذ، ومنها قارة أوروبا....

 المطلوب: من خالل الوثيقة و مكتسباتك القبلية أجب عن ما يلي في مقال مختصر:

وع مارشال.التاريخ الكامل لمشر-1  

دوافع هذا المشروع.-2  

 الجغرافيا:

 1-حدد مفهوم ما يلي:

التخلف. -عالم الشمال  

أذكر دول مجموعة الثمانية.-2  

حدد جغرافيا العالم المتخلف.-3  

 الجزء الثاني:

 الوثيقة: ظهر في مقال صحفي ل" ألفريد صوفي" سنة 1412 مصطلح جديد )العالم الثالث(....

 المطلوب: من خالل الوثيقة و مكتسباتك القبلية أجب عن ما يلي في مقال مختصر.

صنف العالم إلى دول متقدمة و متخلفة.-1  
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 اإلجابة النموذجية:

 التاريخ:

 شرح المصطلحات:

الثنائية القطبية: تسيير العالم من قيل قوتين عالميتين تتوفر فيهما مواصفات الدولة القطب )عسكريا, 

 سياسيا, اقتصاديا(.

اإلمبريالية: هي هيمنة دولة  أو عدة دول على دولة ما اقتصاديا و سياسيا و عسكريا و نهب ثرواتها و 

 هي المرحلة العليا لتطور الرأسمالية.

سياسة مل الفراغ: هي سياسة استعمارية تبنتها الو.م.أ ووظفتها بعد ضعف و انسحاب القوى االستعمارية 

حركات التحررية.التقليدية: فرنسا, بريطانيا لمل الفراغ الحاصل سياسيا في العالم قابلها اإل.س بدعمه لل  

 تعريف الشخصيات:

ستالين: زعيم سوفياتي قاد االتحاد السوفياتي من 1413/1422 تميزت فترة حكمه بالتشدد و الفردية و 

 هو مؤسس اإل.س.

هاري ترومان: رئيس الو.م.أ 33هو الذي أعطى أمرا بقنبلة هيروشيما و ناغازاكي, شجع الهجرة 

الباردة بإعالنه لسياسة االحتواء.الحرب  فلسطين, مفجراليهودية إلى   

 3-تحديد معالم التواريخ:

 1421/11/22: تأسيس هيئة األمم المتحدة.

 1411/11/11: مشروع إيزنهاور.

 الجزء الثاني:

 مقدمة: طرح اإلشكال.

 العرض:

.11/10/1421مشروع مارشال في  -  

ذكر الدوافع الظاهرية و الخفية لمشروع مارشال.-  

 خاتمة.

 جغرافيا:

 شرح المصطلحات:

 التخلف: هو مصطلح اقتصادي يعني س استغالل الثروات الطبيعية و البشرية لدولة ما...

عالم الشمال: هي الدول المتقدمة التي تقع في شمال الكرة األرضية و تضم الدول الصناعية الكبرى) 

 الو.م.أ, روسيا, ألمانيا, اليابان, إيطاليا, فرنسا, بريطانيا, كندا(.

 تحديد اإلطار الجغرافي للعالم المتخلف: 

المناخ الحار ود زيلندا و أستراليا أين يسيقع العالم المتخلف في الجزء الجنوبي للكرة األرضية ما عادا نيو

 و المعتدل و يشكل نسبة12‰ من سكان المعمورة و يتوزع في إفريقيا أمريكا الوسطى و جنوب آسيا.

 الجزء الثاني:

 مقدمة: طرح اإلشكال.

 العرض: تصنيف الدول إلى متقدمة و متخلفة...

 خاتمة.
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