
 

 

  التاريخ:
 الجزء األول:

1-"ان مرحلة الحرب الباردة قد اتسمت بالتوتر الشديد بين القطبين و بين المعسكرين الشرقي و الغربي و تزايدت حدة 
ووي. كما شهدت هذه التقليدي و الن المستويينالحمالت الدعائية التشهيرية المتبادلة و حدة السباق نحو التسلح على 

المرحلة تزايد حدة سياسات االستقطاب الدولي الجتذاب أكبر عدد من دول العالم الثالث حديثة االستقالل بعد أن نجا 
.."قارة األوروبية بينهمافي اقتسام ال  

909ص1991-1111أحمد وهبان/التاريخ الدبلوماسي-ممدوح منصور و د  

 المطلوب:

.اشرح ما تحته خط في النص-1  

 9-عرف الشخصية التالية:

 نيكيتا خروتشوف.

 3-أكمل الجدول بذكر كل حدث و انعكاساته

 الحدث انعكاساته
 مكتب الكومنفورم 

ارسة للمعسكر الشرقي و مم احتواء الدول الحليفة
 سياسة التطويق

 

 توازن الرعب النووي  
 

 

 

 0202ديسمبر                                        (لغات أ جنبية)اثنويالثالثة :المس توى

 التاريخ والجغرافيافي مادة  ولااللفصل افرض 



 

 الجغرافيا:

 *اليك جدول يمثل نسب اإلنتاج  ألهم الدول المصدرة للقمح لسنة 0220:
مبقية العال االتحاد  الو.م.أ كندا أستراليا األرجنتين 

 األوروبي
 البلد

‰اإلنتاج ..197 31711 90731 97.0 1709 97.1  

 صور اقتصادية للعالم9009 

 المطلوب:
دائرة نسبيةمثل نسب الجدول ب-1  
.سم4←نق  
.علق على الجدول -9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 اإلجابة النموذجية:
 التاريخ:

 1- مفهوم المصطلحات التي تحتها خط:3ن

*الحرب الباردة: صراع ايديولوجي عقائدي بين المعسكرين الشرقي و الغربي الرأسمالي ظاهرها حرب بين النظامين و 
  .حقيقتها صراع مصالح لتحقيق مكاسب مادية و معنوية

*المعسكرين :هما الكتلتان الشرقية الشيوعية)الدول الموالية لالتحاد السوفياتي من اوروبا الوسطى و الشرقية و آسيا 
كندا و اليابان و  األمريكية من اروبا الغربية والشرقية و كوبا( و الغربية الرأسمالية)الدول الموالية الواليات المتحدة 

.أستراليا و تركيا و اليونان(  

*االستقطاب الدولي: سعي كل كتلة الى جذب أكبر عدد من الدول الى صفها من خالل ربطها في أحالف عسكرية 
 و المشاريع االقتصادية.

 9- التعريف بالشخصية:1ن

خروتشوف: الرئيس الثالث لالتحاد السوفييتي تبنى سياسة التعايش السلمي مع الغرب .فقد الحزب الثقة فيه نتيجة 
 انعكاسات أزمة الصواريخ فأقدم الحزب على عزله من الحكم في 1691.

 3-إكمال الجدول: 171ن

.سياسة التطويق← ايزنهاورمشروع   

.ةالشيوعية في العالم و الدعوة لمناهضة الرأسماليتنسيق التعاون بين األحزاب  ←مكتب الكومنفورم  

السباق نحو التسلح و تطور أسلحة الدمار الشامل. ←توازن الرعب النووي   

 الجغرافيا:

 *الرسم.971ن

 *التعليق على الجدول:9ن

.تفاوت كمية اإلنتاج من دولة ألخرى -  

.و الطبيعية و البشرية أكبر الدول المنتجة للقمح دول متقدمة لوفرة اإلمكانيات المادية-  

.في السوق الدولية لهذا المنتوج و احتكارها الصدارة العالمية و.م.أاحتالل ال-  

 



 

 

 

   


