
 

 لتاريخ:ا
 ن6.5الجزء األول: 

 ن3التالية: المصطلحاتحدد مفهوم  (1

 محور الشر. –الدعاية المغرضة  –الفراغ  ءسياسة مل
 ن2:التاليةعرف بالشخصيات  (2

 ونستون تشرشل. –تشوف ميخائيل غوربا
 ن1.5الجدول التالي: أكمل (3

 تاريخه الحدث
  1955أفريل  18

 1989ديسمبر  03 
  1991ديسمبر  21

 ن4الجزء الثاني:
ث م الثالتحول العالاهتمام, مثلما كانت للحركات التحررية في فترة الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي محل ''..

 ...''األمريكيةهيمنة مطلقة للواليات المتحدة  إلى األحاديةفي ظل القطبية 
 المطلوب:

 ، اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه:ما درستانطالقا من الفقرة و اعتمادا على 
 ية.ر ر االتحاد السوفييتي للحركات التح دوافع دعم -1

 على العالم الثالث. األمريكيةلهيمنة مظاهر تكريس ا -2

 جغرافيا:
 ن5.5:األولالجزء 

ت سنة ي نهاية تعامالللبرميل فدوالرا  70، بشكل كبير تجاوزت والعالمية األسواقالنفط في  أسعار".... ارتفعت 
نقص  أن العوامل السياسية هي التي ترفع السعر، مشددين على انه ال في منظمة األوبيكويرى مندوبون ....  2006

 سط نفسها..."تزال مستوطنة في منطقة الشرق األو  أن أسباب الزيادة ما معروض النفط في السوق... ويبدوي ف
 تسييس النفط يلقي بظالله على أسواق الطاقة الدولية. عماد غانم. المرجع:

 

 2019ديسمرب                         (3ASSLE) (لغات أ جنبية)اثنويالثالثة  :املس توى

 التارخي واجلغرافيايف مادة  ال وللفصل ا اختبار



 

 المطلوب:
 ن3حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط. -1

 ن طن.مليو  :الوحدة                            : 2007بعض الدول المنتجة للبترول سنة  جدوال يمثل إليك -2

 فنزويال اإلمارات م.ع السعودية الكويت إيران الصين الو.م.أ روسيا كندا
158.9 491.3 311.5 186.7 212.6 129.6 491.3 135.9 133.9 

3.3 11.2 9.3 7 7.9 2.2 21.3 3.2 2.9 
 .2008العالمية للطاقة  اإلحصائيةالمجلة  المرجع:

 ن2.5المطلوب:
 .على الجدولأ/علق 

 دول منخرطة في منظمة األوبيك الواردة في الجدول. 05أسماء المرفقة وقع الصماء  ب/على خريطة العالم 
 ن4الجزء الثاني:

 العالمي تقسيم اقتصادي ، يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام االقتصادي األساسشمال وجنوب هو في  إلىتقسيم العالم  إن
 .األخرى  األطرافالذي يتكون من دول المركز الرأسمالي للصناعة والتي تحقق تقدمها على حساب استغالل وتخلف 

 المطلوب:
 انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه:

 بين الشمال والجنوب.عوامل التفاوت  -1

 مظاهر التخلف باعتماد مؤشرات اقتصادية. -2

 
 
 
 
 
 
 

 .بالتوفيق
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسم:

 اللقب:
 
 
 



 

 اإلجابة النموذجية:
 التاريخ:

 الجزء األول:
 تعريف المصطلحات: (1

ية، لتقليدااالستعمارية هي سياسة استعمارية تبنتها الو.م.أ  ووظفتها بعد ضعف وانسحاب القوى  سياسة مأل الفراغ:*
 فرنسا ، بريطانيا، مأل الفراغ السياسي المتروك قابلها االتحاد السوفياتي بدعمه للحركات التحريرية.

 التأثير بهدف األخبارونشر  اإلشاعات إثارةهو  اإلعالميةالحروب  أهممن  اإلعالميةالحرب  أي: الدعاية المغرضة*
 الصحف القنوات التلفزيونية.، اإلعالمعلى الخصم عن طريق وسائل 

عن الدول  2002جانفي  29بتاريخ:  ألقاهجورج بوش االبن في خطابه الذي  أطلقه: هو مصطلح محور النشر*
الية، كوريا الشم رأسهاعلى  اإلرهابوالراغبة في امتالك سالح النووي وتدعم  األمريكيةالرافضة لسياسة الهيمنة 

 .إيرانالعراق، 
 تعريف الشخصيات: (2

، ( اشتهر بسياسة البريسترويكا والغالسنوست1985/1991: هو زعيم االتحاد السوفياتي )تشوف*ميخائيل غوربا
في  ، يعتبر المتسبب1990يعتبر في الغرب الصانع الحقيقي لسياسة الوفاق الدولي ، منح جائزة نوبل للسالم في 

 تفكك االتحاد السوفياتي.
 أمام( ساهم في صمود بالده 1951/1955)-(1940/1945لفترتين ) : رئيس وزراء بريطانيا*ونستون تشرشل

 إلىبا النازية خالل الحرب العالمية الثانية وهو صاحب مصطلح الستار الحديدي للداللة على انقسام أورو  ألمانيا
 معسكرين.

 الجدول: إكمال
 حركة عدم االنحياز تأسيس: 1955أفريل  18
 : مؤتمر قمة مالطا.1989ديسمبر  03
 : قمة آلما آتا.1991ديسمبر  21

 الجزء الثاني:
 القطبية األحاديةما كادت شعوب للعالم تخرج من نار الثنائية القطبية حتى دخلت في جحيم  مقدمة:
 العرض:

 دوافع دعم االتحاد السوفياتي للحركات التحررية:(1
  مصادر قوتها. أهمالن المستعمرات كانت تشكل  إلضعافها للرأسماليةضرب القوى االستعمارية 

  االمبريالية الرأسماليةمحاصرة وتطويق. 

 .نشر الفكر الشيوعي في الدول المستقلة حديثا 

 .كسب مناطق تقود كثيرة 

 على العالم الثالث: األمريكيةمظاهر تكريس الهيمنة (2
 .استغالل ونهب ثروات العالم الثالث 



 

 مصالحها. تسخير المنظمات الدولية )السياسية واالقتصادية( لخدمة 

 حركة عدم االنحياز. إضعاف 

  وإيرانضرب الحصار على معظم الدول مثل كوبا. 

 .هيمنة شركاتها االحتكارية على اقتصاديات دول العالم الثالث 

 كيةاألمرية بتجنب لفرض الهيئ األمريكيةللتوجيه الجديد النظام الدولي الذي تتزعمه الواليات المتحدة  إن الخاتمة:
 امة والعالم الثالث خاصة.على العالم ع

 الجغرافيا:
 الجزء األول:

 تعريف المصطلحات: (1

 ،إيرانفي اجتماع بغداد الذي جمع  14/09/1960في  تأسيس: هي منظمة الدول المصدرة للبترول منظمة األوبك
ا بفينا عاصمة النمسا، انضمت له 1965جنيف بسويسرا تم عام  إلىالسعودية، فنزويال، الكويت، ليتحول مقرها 

 .1969الجزائر عام 
 لخام.لتر من البترول ا 159هو مصطلح انجليزي، وحدة قياس انجليزية تستعمل في تجارة النفط وتقدر ب  البرميل:
ق قانون العرض مخصصة لتداول السلع و البضائع بين الدول وعقد الصفقات وف وفضاءات: العالمية األسواق

 المحلي للمصدرين وتلبية حاجيات المستوردين. اإلنتاجوالطلب تتجلى أهميتها في تصريف فائض 
 التعليق على الرسم:  (2

  العالمي للبترول. اإلنتاجضخامة 

  العالمي. اإلنتاجمن  213ثلثي  وإنتاجهااكبر الدول المنتجة من عالم الجنوب التي تجاوز 

  م طن( 129.6مليون طن، الكويت  493بين الدول المنتجة )السعودية:  اجاإلنتالتفاوت الواضح في 

 ( دول منخرطة في منظمة األوبك:05التوقيع على الخريطة ) (3

 .السعودية 

 .الكويت 

 .فنزويال 

 إيران. 

 اإلمارات. 

 الجزء الثاني:
زدادت الذي يتميز به النظام االقتصادي العالمي انعكس سلبا على دول الجنوب التي ا واإلجحافالظلم  إن مقدمة:

 تبعية لدول الشمال.
 

 العرض:
 .الحركة االستعمارية التي مكنت دول الشمال من استغالل خيرات دول الجنوب- عوامل التفاوت: (1
 .االستقرار السياسي في الشمال وانعدامه في الجنوب 



 

 التكنولوجيا عكس الجنوب. تحكم دول الشمال في 

 غير متكافئة. أسسالنظام االقتصادي العالمي القائم على  إجحاف 

 .نجاح السياسات االقتصادية في الشمال وفشلها في الجنوب 

 اعتمادا مؤشرات اقتصادية:بمظاهر التخلف  (3

 .)نوع النشاط الصناعي )االستراتيجي 

  واستيراد المواد المصنعة. األوليةاالعتماد على تصدير المواد 

 .تراكم حجم المديونية 

 .انخفاض قيمة للعمالت المحلية 

 .انخفاض الدول القومي 

 نسبة المساهمة في التجارة العالمية. ضعف 

 .االعتماد على تصدير المواد األولية واستيراد المواد المصنعة 

 الخاتمة:
د االقتصادية جعل بلدان الجنوب تدرك إن الحل الوحيإن رغبة دول الشمال وإصرارها في االتقاء على الهيمنة 

ع ين جميللتخفيف من هذه الهيمنة هو النضال من اجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يقوم على العدالة والتكافؤ ب
 الدول.

 
 
 
 
 
 


