
 

  

 التاريخ 
 الجزء األول:

   1اشرح المصطلحات التالية:
.القوى األوروبية ,المواجهة العسكرية الثنائية القطبية,  

 2-عرف الشخصية التالية:

  .هاري ترومان

 3-حدد أحداث التواريخ التالية:

32/80/3393- 22/98/2493.  

 الجزء الثاني:

الوثيقة:" شهد العالم مع نهاية الحرب العالمية األولى توتر داخلي أسهم في تزايد التنافس االستعماري في ظل نمو 
 المشاعر القومية المتطرفة في اندالع مواجهة شاملة بين القوى األوروبية لتعم بقية العالم..."

 المطلوب: من خالل الوثيقة و مكتسباتك القبلية أجب عن ما يلي في مقال مختصر:

.دوافع الحرب العالمية الثانية*  

 

 

 

 

 الجغرافيا:

 0202انفيج( + لغات آ جنبيةتس يير و اقتصاد + آ داب و فلسفة)اثنويالثالثة  :مس توىال 

 التاريخ والجغرافيافي مادة  االوللفصل فرض ا



 

 1-حدد مفهوم ما يلي:
    .التخلف-التقدم

أذكر دول مجموعة الثمانية.-2  
.7222للبترول لسنة  منتجةدول الال بعضإليك جدول يمثل -3  

اروسي   االمارات كندا 
الفنزوي  

يالسعود الكويت
 ة

 الدولة الو م أ الصين إيران

ن )مليو الكمية 399 901 292 239 923 933 934 940 239

(طن  

 المطلوب
.علق على الجدول*  

 الجز ء الثاني:
 الوثيقة:" ظهر في مقال صحفي ل »ألفريد صوفي" سنة 9342 مصطلح جديد )العالم الثالث(...."

 
 المطلوب: من خالل الوثيقة و مكتسباتك القبلية أجب عن ما يلي في مقال مختصر.

.والمتخلف*عوامل التفاوت بين العالمين المتقدم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 بالتوفيق.

 اإلجابة النموذجية:



 

 التاريخ3ن:
 شرح المصطلحات:

الثنائية القطبية: تسيير العالم من قيل قوتين عالميتين تتوفر فيهما مواصفات الدولة القطب )عسكريا, 
 سياسيا, اقتصاديا(.

القوى األوروبية: الدول األوروبية الِمؤثرة في تطور أوروبا و في صياغة العالقات الدولية مثل ألمانيا و 
.فرنسا و بريطانيا  

المواجهة العسكرية: صدام مسلح مباشر تستعرض فيه الدول المتقاتلة قدراتها التسليحية إلخضاع الخصم 
 و إجباره على االستسالم مثل الحرب العالمية الثانية.

 تعريف الشخصيات9ن:
هاري ترومان: رئيس الو.م.أ 33هو الذي أعطى أمرا بقنبلة هيروشيما و ناغازاكي, شجع الهجرة اليهودية 

الباردة بإعالنه لسياسة االحتواء.الحرب  فلسطين, مفجرإلى   
 3-تحديد معالم التواريخ2ن:

 9324/98/22: تأسيس هيئة األمم المتحدة.
 9333/80/23:التحالف الجرماني السوفياتي.

 الجز ء الثاني2ن:
 مقدمة: طرح اإلشكال.

 العرض:
أسباب الحرب العالمية الثانية-  

 *أسباب غير مباشرة و مباشرة )عد الى كراس الدرس(.
 خاتمة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 جغرافيا:



 

 الجزء األول:
 شرح المصطلحات2ن:

 التخلف: هو مصطلح اقتصادي يعني سوء استغالل الثروات الطبيعية و البشرية لدولة ما...
التقدم: مصطلح اقتصادي يعني حسن استغالل الثروات الموجودة في البالد مما انعكس على واقع 

 االزدهار االقتصادي و الثقافي و االجتماعي لدول الشمال.
 *التعليق على الجدول2ن

ضخامة االنتاج العالمي للبترول-  
.نتاج العالميا ثلثي االانتاجه تجاوز يأكبر الدول المنتجة من عالم الجنوب الت-  
.التفاوت الواضح في االنتاج بين الدول المنتجة-  

دول مجموعة الثمانية: 2ن هي الدول الصناعية الكبرى في العالم:  الواليات المتحدة األمريكية. 
 روسيا)تم تجميد عضويتها(.فرنسا .بريطانيا .كندا. اليابان .ألمانيا و ايطاليا

 الجز ء الثاني4ن:
 مقدمة: طرح اإلشكال.

 العرض: عوامل التفاوت بين العالمين:
 *عوامل تاريخية و سياسية و اقتصادية و ديموغرافية و طبيعية.

 خاتمة.
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