
 

  

  التاريخ:
 الجزء األول:

1-"ان معركة قناة السويس كانت هي المناسبة التي استطاع فيها االتحاد السوفييتي أن يحقق و يعلن تعادله مع 
الواليات المتحدة األمريكية في حيازة أسلحة الدمار الشامل و كانت تلك ذروة عصر من العصور الدولية و هو عصر 

 الحرب الباردة التي يستحيل بين القطبين أن تتحول الى حرب ساخنة..
.11/ص3ط يكل "قصة السويس"محمد حسنين ه  

 المطلوب:

حدد زمن الحدث و مكانه.-1  

في النص. أعط مفهوما لما تحته خط-2  

 3-رتب مضمون الجدول بوضع الحدث و ما يقابله من انعكاسات بشكل صحيح:

 الحدث انعكاساته
 مشروع ايزنهاور السباق نحو التسلح

 العدوان الثالثي على مصر الصراع بين العمالقين و سياسة ملء الفراغ
كات المد التحرري و تحول المنطقة الى نموذج لحر 

 التحرر.
 توازن الرعب النووي 

 

 

 

 

 

 0202ديسمبر                                 (تس يير و اقتصاد)اثنويالثالثة :المس توى

 التاريخ والجغرافيافي مادة  ولااللفصل افرض 



 

 الجغرافيا:

 *الجدول اآلتي يمثل نسب إنتاج األرز لبعض الدول في العالم:
 الدولة  الصين الهند أندونيسيا بنغالدش الفيتنام
 النسبة% 20.88 16.61 86.98 85.65 86.50

 المصدر: منظمة األغذية و الزراعة 2886.
 المطلوب:

مثل نسب الجدول بأعمدة بيانية بمقياس:-1  
.‰6←سم1  
دولة.←سم1  
علق على الجدول. -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق.

 



 

 اإلجابة النموذجية:
 التاريخ:

 1-تحديد زمن الحدث و مكانه:1.6ن

 الزمن: 26 أكتوبر1665.

 المكان: جمهورية مصر العربية. 

 2- مفهوم المصطلحات التي تحتها خط:3ن

*معركة قناة السويس: هي العدوان الثالثي الذي قامت به كل من بريطانيا و فرنسا و اسرائيل عل مصر في 26 
و هي األزمة التي أدخلت منطقة الشرق األوسط حلبة  1665جويلية 25بسب تأميم قناة السويس  1665أكتوبر 

.ةالحرب البارد  

*أسلحة الدمار الشامل: وهي األسلحة النووية و الهيدروجينية و النيوترينية و الصواريخ البالستية التي يؤدي 
 استعمالها الى تدمير شامل للعالم.

*العمالقين: هما زعيمي المعسكرين الشرقي الشيوعي) االتحاد السوفياتي( و الغربي الرأسمالي) الواليات المتحدة 
 األمريكية(.

 3-ترتيب مضمون الجدول: 1.6ن

الصراع بين العمالقين و سياسة ملء الفراغ.← مشروع ايزنهاور  

المد التحرري و تحول المنطقة الى نموذج لحركات التحرر. ←العدوان الثالثي على مصر  

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

 الجغرافيا:

 *الرسم.2ن

 *التعليق على الجدول:2ن

هيمنة الدول اآلسيوية على انتاج األرز.-  

احتالل الصين الشعبية المرتبة األولى عالميا.-  

التفاوت الواضح في انتاج األرز بين هذه الدول) الصين و الفيتنام(.-  

 



 

 

 

   


