
 

 
 التاريخ:

 ن6الجزء األول:
 ن3التالية: المصطلحاتحدد مفهوم  (1

 النظام الدولي الجديد. –سياسة التطويق  –المعسكر الغربي 
 ن2التالية:عرف الشخصيات  (2

 أندري جدانوف. –فرانكلين روزفلت 
 ن1(.NATO) األطلسيدول منتمية لحلف الشمال  04على الخريطة العالم المرفقة وقع  (3

 ن4.5الجزء الثاني:
 ''الثة.ثالمية عشهد العالم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تأزما في العالقات الدولية كاد أن يؤدي الى حرب ''

 المطلوب:
 اكتب مقاال تاريخيا تجيب فيه على: درست،انطالقا من القول واعتمادا على ما 

 .الدوليةأسباب التأزم في العالقات  -1

 .1962-1949بؤر التوتر في العالم بين  -2

 جغرافيا:
 ن5.5الجزء األول:

غ تعداد التي يبل واألربعينالخام للبلدان الفقيرة الثمانية  الداخليفي العالم الناتج  أشخاص ثالث"... تتجاوز ثروة أغنى 
 األمممن قبل منظمة  إصدارهامن  أشهرمليون نسمة وقد تجاوز الواقع في هذه التقديرات بعد ستة  600سكانها 

 األقلان للبلد الناتج الداخلي الخامرجل في العالم  واغنيتعادل ثروة بيل قايس صاحب شركة مايكروسفت  إذالمتحدة، 
كان س 1/5بطريقة مذهلة إذ تضاعف الفارق في الداخل بين  الجنوبو الشمال بين  والفجوةبلدا( وتزداد  50تقدما '
 مرتين منذ الستينات." األفقروخمسهم  األغنىالعالم 

 مجلة إكسبنسيون  2005: تيري فابر المصدر
 المطلوب:

 ن3.النصاشرح ما تحته خط في  -1

 ن1الشمال والجنوب.عالم المرفقة حدد بخط فاصل بين الصماء  لم على الخريطة العا -2

 2019ديسمرب                                     (3ASL) )الثالثة اثنوي  :املس توى

 التارخي واجلغرافيايف مادة  الأوللفصل ا اختبار



 

 مليار دوالر الوحدة:               كبر البورصات في العالم:الجدول التالي يمثل أ -3

 فرانكفورت باريس لندن طوكيو وول ستريت البورصة
 630 750 1750 2600 7500 رأس مالها

 .60ص ثانوي غرافيا، السنة الثالثة كتاب الج المرجع:
 المطلوب:

 بيانية، بمقياس بأعمدةالجدول معطيات مثل  -1

 بورصة     سم  1 ومليار دوالر   1000       سم1

 ن4الجزء الثاني:
كبرى ال تيجيةاإلسترا أهميتهاوالشعوب، ويكتسب القمح والبترول  األفرادكان البترول غذاء الصناعة، فالقمح غذاء  إذا''

 ي وهو الالحرب والسلم، إذ ال يقوى حينها أي نظام مهما بلغت قوته وقدرته على الصمود والمقاومة والتحد أوقاتفي 
 ''يملك كفايته من الغذاء والطاقة.

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

 .الطاقويةالغذائية و  اإلستراتيجيةالمواد  أسواقخصائص  -1

 .لمتخلفعلى دول العالم اواقع المبادالت انعكاسات  -2
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 اإلسم:
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 اإلجابة النموذجية:

 التاريخ:
 الجزء األول:

 :المصطلحات شرح (1
 اليةالرأسم أمبدالغربية وينتهج  أورباوتنضوي فيه غالبية دول  األمريكية: تتزعمه الواليات المتحدة المعسكر الغربي

 والديمقراطية.
 سوفياتياالتحاد البعد فشل سياسة االحتواء، هدفها محاصرة  األمريكية: طبقتها الواليات المتحدة سياسة التطويق

 العسكرية وبالمقاطعة االقتصادية والحصار االقتصادي والقواعد العسكرية. األحالفبسلسلة من 
ظور ق المن: مصطلح ظهر بعد نهاية الحرب الباردة ويعني تسيير العالم من طرف قوة واحدة وفالنظام الدولي الجديد

 وما يخدم مصلحة الو.م.أ وحلفائها. األمريكي
 تعريف الشخصيات: (2

لفضل ( . الوحيد الذي تولى الرئاسة لثالث مرات يعود له ا1945-1933الو.م.أ ' 32: هو رئيس فرانكلين روزقلت
ب ( بحيث شارك في جميع مؤتمرات الحر 2االقتصادية، وكان له دور كبير في الحرب العالمية ) 1929في حل ازمة 

 (.02العالمية )
لح.ع. اوبعد  أثناءالشيوعي السوفياتي يعد المنظر االتحاد السوفياتي ومسؤول الدعاية في الحزب  أندري جدانوف:

 .الشيوعي( األخيارنشر الشيوعية في العالم . هو مؤسس الكومنفورم )مكتب  إلىالرامي ( صاحب مبدأ جدانوف 2)
 بلجيكا. -فرنسا -بريطانيا –: الو.م.أ األطلسيدول منتمية لحلف الشمال  04توقيع  (3

 الجزء الثاني:
 ألمنا أفقدتهخطيرة  بأوضاعالعالقات الدولية بين الكتلتين المتصارعتين  تأزممر المجتمع الدولي بسبب  مقدمة:

 حرب عالمية ثالثة. إلىمن مرة  أكثر إلىتؤدي به  أنواالستقرار وكادت 
 العرض:

 العالقات الدولية: تأزم أسباب*
 .والرأسماليالكبير للنظامين الشيوعي  اإليديولوجياالختالف  -
 الكتلتين لرغبة كل طرف في تحقيق مكاسب مالية على حساب اآلخر.تصادم المصالح بين  -
 زول مبررات التحالف بعد القضاء على النازية. -
 الدمار الشامل لشدة التسابق نحو التسلح بينهما. أسلحةتطور  -
 الشرقية وجنوب شرق آسيا ورغبة الو.م.أ في محاصرة الشيوعية. أورباتنامي المد الشيوعي في  -



 

 :1962-1949العالم بين بؤر التوتر *
 .1960برلين الثانية  أزمة،  1949، األولىبرلين  أزمة: في أوربا -
 .1953: أزمة كوريا في آسيا -
 .1956قناة السويس  أزمة: إفريقيافي  -
 .1962كوبا  أزمة: أمريكافي  -

 األطماع اأيضر ما كان فقط بقد اإليديولوجية أفكارهالم يكن من اجل نشر  الكتلتينتوتر العالقات بين  إن: الخاتمة
 وهو ما زاد من حدة الصراع بينهما مشكال خطرا على السلم العالمي. مصلحيه
 الجغرافيا:

 شرح المصطلحات: (1
 الكبرى  مجموعة الدول الصناعية ، ويضماألرضيةيقصد به العالم المتطور للواقع في النصف الشمالي للكرة  الشمال:
 نيوزيالندا واستراليا في الجنوب. إلى باإلضافة
 .ما عدا استراليا ونيوزيالندا األرضيةيقصد به العالم المتخلف الواقع في الجزء الجنوبي للكرة  الجنوب:

 (PIBر )قيمة ما تنتجه مختلف القطاعات االقتصادية داخل البلد الواحد، محسوب بالدوال الناتج الداخلي الخام:
 العالم دول الشمال والجنوب بخط فاصل.التوقيع على الخريطة  (2
 البورصات في العالم. ألكبربيانية  بأعمدةرسم المعطيات الجدول  (3

 الجزء الثاني:
تكر الدول الكبرى للمح أقرتهاالتي  األسس: في الوقت الذي تكرس فيه العولمة التجارية التي وضعت على مقدمة

 لف وضعفالتجارية وزيادة غناها وتطورها فهي تكرس زيادة التخ لاألمواالتكنولوجيا ووسائل النقل واالتصال ورؤوس 
 وتبعية العالم الثالث.

 العرض:
 :اإلستراتيجيةالمواد  أسواقخصائص *

 .اإلستراتيجيةاحتكار الدول المتقدمة لتجارة المواد الغذائية  -
 احتالل المواد الغذائية الصادرة في صادرات عالم الشمال نحو عالم الجنوب. -
 الصادرة في صادرات عالم الجنوب. والطاقويةالمواد احتالل  -
 وتسعيرا. إنتاجاالعالمية  األسواقسيطرة الدول المتقدمة على  -

 انعكاسات واقع المبادالت على العالم المتخلف:*
 التبعية التجارية والمالية. -
 استنزاف الثروات الطبيعية. -
 ارتفاع حجم المديونية. -



 

 .األزماتعدم االستقرار النتشار  -
 فقدان االستقالل االقتصادي )ضغوط المؤسسات المالية(. -

 الخاتمة:
 بيةاألجنيبقى استقالل دول العالم الثالث ناقصا وشكليا ما لم يعزز االستقالل االقتصادي الذي يلغي التبعية 

 .إلستراتيجيةامين حاجيات مجتمعاتها اواالحتكار الخارجي على ثرواتها وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة وت
 


