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نقاط )04(:الجزء الثاني

ة أوروبا ستصبح خطرا أمركتي بعد الحرب العالمیة الثانیة أناساد االعتقاد لدى االتحاد السوفی
اضیھا. ستؤدي ألمركة العالم، وحینھا ستفقد اإلنسانیة جمعاء معظیما ألنھا

انطالقا من السیاق واعتمادا على ما درست أكتب مقاال تاریخیا تبین فیھ مایلي: المطلوب:

.أسالیب الو.م.أ ألمركة أوروبا والعالم /1

تي ألمركة أوروبا والعالم .اتحاد السوفیأسالیب تصدي اإل/2

:لجغرافیا ا

نقاط )06(:األولالجزء 

 البرمیل-منظمة التجارة العالمیة -العالم المتقدم:اآلتیةحدد مفھوم المصطلحات

ة للبترول في العالم دھم الدول المصدرة و المستوریك جدوال ألإل:

فنزویالنیجیریا النرویجروسیا لیبیا العراق إیرانالسعودیة المصدرة 
استرالیا طانیایبرالصین ایطالیاالیابان المانیا فرنساالو م أ  المستوردة

ولى من كل مجموعة .)  دول األ4المرفقة عین اربع ( على خریطة العالم-
نقاط )04(:الجزء الثاني

-�Ι ѧϟΎΛϟ�ϡϟΎѧόϟ�ϝϭΩѧϟ�ΔϳέѧηΑϟ�ˬ�ΔѧϳόϳΑρϟ�ΕΎϳϧΎϛϣϹ�ϭ�ΕϭέΛϟ�ωϭϧΗ�ϡϏέϻ·ί ѧϳ�Ύѧϣ�Ϫѧϧ�ϲѧΗϟ�ϑ ѧϠΧΗϟ�ΓέϫΎѧυ�ϲϧΎѧόϳ�ϝ

أصبحت میزة خاصة بكل الدول الواقعة في الجنوب .

انطالقا من الفقرة و اعتمادا على ما درست، أكتب موضوعا جغرافیا تبرز فیھ:المطلوب:

اشرح المعاییر االقتصادیة المعتمدة في تصنیف الدول المتخلفة .-1

.تراھا مناسبة للتخفیف من ظاھرة التخلفالحلول و األفاق المستقبلیة التيبعض استعرض -2

.

التاریخ والجغرافیافي مادة ولاألاالختبار 
لغات3تر,3عت,3:األقسام متقن أحمد رضا حوحو

2016-2017



ینجز العمل المطلوب على الخریطة وتعاد مع أوراق اإلجابة

مع خالص التمنیات بالتوفیق

خریطة :



التاریخ والجغرافیافي مادةاالولتصحیح االختبار عت ,تر,لغات3لتاریخ :ا

التقییمنــــــــــــیــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــضـــــــــــــــــالمالمراحل

تحدید 

المفاھیم 

:التالیة 

استعملتبین اإلتحاد/س و الو. م.أ  1990سنة  تىح 2صراع أیدیولوجي مصلحي عرفھ العالم بعد الح ع :الحرب الباردة
السوفیتيالمواجھة العسكریة المباشرة بین الو. م.أ و اإلتحاد  باستثناءفیھ مختلف الوسائل 

بوجود قطبین مؤثرین على الساحة الدولیة ھما 1989و حتى 1945العالقات الدولیة منذ نظام میز:القطبیة الثنائیة
الو م أ واإلتحاد س .
یحبذ كل منھا القضاء على األخر و فرض مذھبھ فكري بین الشیوعیة و الرأسمالیة بحیثاختالف:الصراع اإلیدیولوجي

علیھ

02

ف یعرت

لشخصیات ا

ϥΎѧѧϣϭέΗ�ϱέΎѧѧϫ:)1945-1953(ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϳέΫϟ�ΔѧѧϠΑϧϘϟ�˯ΎѧѧϘϟΈΑ�έѧѧϣΎϣϳѧѧηϭέϳϫϲϛί ΎѧѧΟϧϭ69/8/1945وˬ�ΏέѧѧΣϟ�ϡέѧѧΟϣ�ί ϭѧѧϣέ�ΩѧѧΣˬ
.12/3/1947،صاحب مبدأ ترومان أعترف بدولة إسرائیلالحرب الباردة

02كرھھ الشدید للغرب.بمؤسس اإل.س،عرف )1953-1924(:رئیس االتحاد السوفیاتي   جوزیف ستالین

ربط الحدث 

بتاریخھ

خ ــــــــــــاریــــــــــالتدث ــــــــــــــــــــــــــــــــالح
1956-10–29العدوان الثالثي 

1949-4–4الطلسي الحلف اتاسیس 
1945-10–24تاسیس االمم المتحدة 
1955-05–14تأسیس حلف وارسو

02

0.5حول ماھیة الحرب الباردة ة ـــــــــمقدم

:الو.م.أ ألمركة أوروبا والعالمأسالیب-1رضـــــعال
لشرح المشاریع االقتصادیة (مبدأ ترومان ،مشروع مارشال وإیزنھاور) با-
األحالف العسكریة(األطلسي، جنوب شرق آسیا، بغداد)والھدف منھا. -
سیاسة االحتواء وملء الفراغ واالستقطاب. -
تقدیم المساعدات للدول التي تعاني األزمات (برلین الغربیة). -

1.5

:السوفیتي ألمركة أوروبا والعالمسالیب تصدي االتحادأ-2
الكومیكون بالشرح –رم الكومنفو–مبدأ اجدانوف -
حلف وارسو -
تقدیم المساعدات ألوروبا الشرقیة -
دعم حركات التحرر-

1.5

بدأت الحرب الباردة مع نھایة الحرب العالمیة الثانیة إلى غایة نھایة الثمانینات شھدت العدید من األحداث واستعملت فیھا  ةــــمــالخات

الغایة منھا ھو تحقیق اإلنتصار والقضاء على الطرف األخر لكنھا لم تصل إلى المواجھة الكثیر من الوسائل وقد كانت 

0.5المباشرة بین المعسكرین .

 ا : ــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

تحدید 

مفھوم 

المصطلحات 

شماال في أمریكا و °30ھو مجموعة الدول المتطورة في كل المیادین و الواقعة شمال دائرتي عرض :العالم المتقدم
أسترالیا ونیوزیلندا في الجنوب .شماال في أوربا وآسیا باإلضافة إلى جنوب إفریقیا 35°

بینفض النزاعات التجاریة وتعمل على تحریر التجارة العالمیة –الجات -تعوض1995:منظمة التجارة العالمیة
2007بلدا سنة 151األعضاء  

نحو 159لتــــــــــــــــر الــــــــــبرمیـــــــــــــــــــل:ھو وحدة قیــــــــــــاس البترول  وتــــــــــســــــــــــــاوي

1

1

1

0.5 ط ــــــة للنفدورـــــــــدرة و المستــــــــھم الدول المصأخریطة :



ن الدول على الخریطة یتعی

0.25

×8

0.5حقیقة االنقسام في العالم بین دول متخلفة و أخرى متقدمة.ة ــــــــدمـمق

:معاییر التصنیف االقتصادیة للدول المتخلفة-1رضـــــــالع

خلي الخام وعدم استفادة األفراد من الثروة المنتجةانخفاض الناتج الدا-

انخفاض الدخل الفردي / انخفاض الناتج الوطني الخام-

ضعف الھیاكل القاعدیة مع ضعف حجم مساھمة القطاعات الثالثة.-

1.5

الحلول المناسبة للتخلص من ظاھرة التخلف:-2
رة التخلف.حتمیة التحدي للدول المتخلفة لتخطي ظاھ-
إتباع سیاسة تنمویة ناجحة و تفعیلھا في أرض الواقع.-
اعتماد التكنولوجیا المتطورة.-
حسن استغالل الموارد الطبیعیة، البشریة، المادیــة.-
ضرورة حسن استغالل لموارده (الطبیعیة ،البشریة،...)-
اعتماد إستراتیجیة اقتصادیة واقعیة-
عتماد العصرنة والتحدیث.ا-
دعوة الشمال للحوار إلعادة صیاغة النظام االقتصادي العالمي-
مراقبة نشاط الشركات المتعددة الجنسیات-
تحقیق التنمیة المستدامة واألمن الغذائي-

1.5

0.5حتمیة التحدي للدول المتخلفة لتخطي ظاهرة التخلف.- مةــــــالخات

لیبیا-4العراق-3ایران-2السعودیة-1:المصدرة

الیابان-4المانیا-3فرنسا-2الو م أ-1:المستوردة 


