
 

 لتاريخ:ا
 الجزء األول: 

الحاد، والستينات هي عقد التعايش السلمي  االستقطاب الثنائيبداية  ألنهاتعتبر الخمسينات عقد الحرب الباردة ’’…
بظهور الوفاق أو  التعايش السلمين السبعينات كانت الرد المباشر على تحديات ، وأخيرا فإعدم االنحيازحيث ظهر 

 ما يدعى باالنفجار الدولي..."
 لتحرر.االستعمار وا إستراتيجية: جمال حمدان. المصدر

 المطلوب:
 اشرح ما تحته خط في النص. (1

 .تيتوجوزيف بروز  –دوايت إيزنهاور عرف بالشخصيات التالية:  (2

دولتان تنتميان للمعسكر الشرقي وثالث دول ينتمون للمعسكر المرفقة عين:  الصماء لعالمعلى الخريطة ا (3
 الغربي.

 :أكمل الجدول التالي (4

 تاريخه الحدث
  مشروع مارشال

 13/11/1991 
 

 

 الجزء الثاني:
 ''.فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تأزما في العالقات الدولية كاد أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثةشهد العالم في '' 

 المطلوب:
 انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه.

 .أسباب التأزم في العالقات الدولية -1

 .1949/1992بؤر التوتر في العالم بين  -2

 
 
 

 0202 فيفري                              آ داب و فلسفة()اثنويالثالثة  :المس توى

 التاريخ والجغرافيافي مادة  الأوللفصل ا اختبار



 

 الجغرافيا:
 الجزء األول:

 حدد مفهوم المصطلحات التالية: (1

 الشركات المتعددة الجنسيات. –المؤشرات  –البورصات 
 الجدول اآلتي يمثل أكبر البورصات في العالم: (2

 فرانكفورت باريس لندن طوكيو وول ستريت البورصة
 931 001 1001 2911 0011 رأس مالها

 

 المطلوب:
 بأعمدة بيانية, بمقياس:ول دأ/مثل معطيات الج

 مليار دوالر.1111←سم1
 بورصة.←سم1

 ب/على خريطة العالم المرفقة وقع البورصات الواردة في الجدول.
 الجدول التالي يمثل نسب إنتاج األرز لبعض الدول في العالم:/3

 الفيتنام بنغالديش أندونيسيا الهند الصين الدولة
 10.97 19.99 19.41 19.01 27.01 النسبة

 أ/ علق على الجدول.
 الجزء الثاني:

تؤكد تقارير هيئة األمم المتحدة على تنامي ظاهرة الفقر في دول الجنوب واتساعها في ظل النظام االقتصادي "
 العالمي الحالي.

 المطلوب:
 انطالقا من الفقرة واعتماد على ما درست، اكتب موضوعا جغرافيا تبرز فيه:

 العالمي على دول الجنوب.أثر الواقع االقتصادي  -1

 بعض الحلول للخروج بدول الجنوب من هذه الظاهرة. -2

 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق.
 



 

 اإلجابة النموذجية:

 التاريخ:

 الجزء األول:

 ن3تعريف المصطلحات: (1

: هو للصراع الذي كان سائد بين المعسكرين الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي والغربي بزعامة االستقطاب الثنائي
اللذان يتمتعان بمواصفات القطب. من اجل استقطاب اكبر عدد من الدول لتسيير العالم  األمريكيةالواليات المتحدة 

 من قبل قوتين.

في  لتأسيسها األولى: هي حركة سياسية تظم دول العالم الثالث المستقلة حديثا وكانت النواة حركة عدم االنحياز
ببلغراد، ومن أهدافها العمل على سيادة  1991لتجسد فعليا سنة  17/14/1900مؤتمر باندونغ باندونيسيا في 

 أعضائها سياسيا واقتصاديا وتحاشي االنزالق في الحرب الباردة.

عقب وفاة ستالين  1909شوف في كيتا خروتني إليه: هو مفهوم جديد في العالقات الدولية دعا التعايش السلمي
 األزماتوالتفاهم بين المعسكرين وحل  اإليديولوجيةومعناه انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب 

 الدولية بطرق سلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 ن1صيات:تعريف الشخ (2

 1903/1991رئيس الو.م.أ ما بين  1949سنة  األطلسي: سياسي وعسكري  أمريكي ، قائد الحلف دوايت ايزنهاور
 10/11/1900عرفت فترة حكمه نهاية الحرب الكورية. ظهور التعايش السلمي. صاحب مشروع ايزنهاور 

وفي سنة  الثانية ضد القوات النازيةفي شارك في الحرب العالمية سياسي وعسكري يوغوسال روزتيتو:جوزيف ب
فيا، عارض سياسة االتحاد السوفياتي وانسحب من الكتلة الشرقية، من مؤسسي حركة أصبح رئيسا ليوغسال 1940

 .1991عدم االنحياز في مؤتمر بلغراد 

 ن1بريطانيا. -فرنسا -لو.م.أا :المعسكر الغربي (3

 رومانيا. –: بلغاريا المعسكر الشرقي
 .10/19/1940:مارشال مشروع (4

 ن1 .13/11/1991:توحيد األلمانيتين (0

 
 
 



 

 :الجزء الثاني

 1.0تمهيد للموضوع + طرح االشكال. :مقدمة

 1.0:أسباب التأزم في العالقات الدولية * العرض:

 االختالف االيديولوجي الكبير بين االيديولوجيات. 

 زوال مبررات التحالف بعد القضاء على النازية. 

 الشيوعي في أوروبا الشرقية. تنامي المد 

 1.0 :1949/1992بؤر التوتر في العالم من *

 :(1941/1991أزمة برلين األولى و الثانية) في أوروبا. 

 1903أزمة كوريا  :في آسيا. 

 1909أزمة قناة السويس  :في إفريقيا. 

 :1992أزمة كوبا في أمريكا 

 1.0 الخاتمة:

 الجغرافيا:

 ن3 تعريف المصطلحات: (1

، كما يتم فيها األسهمهي سوق مالية منظمة وتخضع لقانون السوق، يتم فيها تداول العمالت والسندات و  البورصات:
 : بورصة وول ستريت ، بورصة لندن وباريس وطوكيو.أهمها الزراعية والصناعية األوليةالمواد  أسعارتحديد 

 .األرقامفترة زمنية محددة، المؤشرات هي لغة  يمثل ظاهرة معينة خالل إحصائي: رقم المؤشرات

تكنولوجية ضخمة، لها فروع  وإمكانياتطائلة  أموالهي شركات عمالقة ذات رؤوس  الشركات المتعددة الجنسيات:
 شركة توتال الفرنسية. مثل:العالم وتشغل عشرات اآلالف من العمال  أنحاءفي مختلف 

 ن.1الرسم  (2

 ن1:توقيع البورصات على الخريطة (3
 1.1التعليق على الرسم:  (4

 .هيمنة الدول اآلسيوية على إنتاج األرز 

 احتالل الصين الشعبية المرتبة األولى عالميا. 

  بين الدول المنتجة  اإلنتاجالتفاوت الواضح في. 



 

 الجزء الثاني:

 1.0: التمهيد للموضوع+ طرح االشكال مقدمة 

 :العرض

 1.0:أثر الواقع االقتصادي على دول الجنوب *

 .التبعية المفرطة لدول عالم الشمال 

  الجهل(. -المرض –)الفقر  األسودانتشار الثالوث 

 .االستغالل المفرط لثروات وطاقات عالم الجنوب 

 لالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي. فقدان للسيادة في اتخاذ القرارات 

 1.0:الحلول المقترحة للخروج بدول الجنوب من هذه الظاهرة*

  للذاتية. اإلمكانياتاالنطالق من 

  قواعد تنموية متينة. إرساءفي  لإلمكانياتاالستغالل المثل 

 .تكثيف للتعاون جنوب جنوب 

 ر قواعد النظام االقتصادي.العمل على تغيي 

 5.1الخاتمة:

 

 


