
 

 لتاريخ:ا
 ن7.5الجزء األول: 

 ش السلميالحاد، والستينات هي عقد التعاي االستقطاب الثنائيبداية  ألنهاتعتبر الخمسينات عقد الحرب الباردة ’’…
ق أو بظهور الوفا التعايش السلمين السبعينات كانت الرد المباشر على تحديات ، وأخيرا فإعدم االنحيازحيث ظهر 

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

 المطلوب:
 ن3اشرح ما تحته خط في النص. (1

 ن2.تيتوجوزيف بروز  –دوايت إيزنهاور  عرف بالشخصيات التالية: (2

ون دول ينتم (03)وثالث للمعسكر الشرقيتنتميان  (02)دولتانالمرفقة عين: الصماء  لعالم على الخريطة ا (3
 ن2.5.الغربي للمعسكر

 

 ن4الجزء الثاني:
تؤدي سألنها  الحرب العالمية الثانية أن أمركة أوروبا ستصبح خطرا عظيما داد االعتقاد لدى االتحاد السوفييتي بعس'' 

 ''ضيها.وحينها ستفقد اإلنسانية جمعاء ماألمركة العالم بأسره 
 المطلوب:

 انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه.
 العالم. تصدي االتحاد السوفييتي ألمركة أوروبا و بأسالي -1

 مدعما إجابتك بأمثلة. 1989مدى صحة هذا االعتقاد بعد  -2

 الجغرافيا:
 ن4.5الجزء األول:

 ن3حدد مفهوم المصطلحات التالية: (1

 الشركات المتعددة الجنسيات. –المؤشرات  –البورصات 
 :2005إليك جدوال للدول الخمس األولى المنتجة والمصدرة والمستهلكة للنفط في العالم سنة  (2

 الكمية م/طن الدول المستهلكة الكمية م/طن الدول المصدرة الكمية م/طن المنتجة الدول
 498 و.م.أ 302 م.العربية السعودية 418 م.العربية السعودية

 2019ديسمرب                         (3ASG) (تس يري واقتصاد)اثنويالثالثة  :املس توى

 التارخي واجلغرافيايف مادة  الأوللفصل ا اختبار



 

 245 الصين 188 روسيا 367 روسيا
 242 اليابان 141 النرويج 360 و.م.أ

 97 الهند 112 فنزويال 168 الصين
 93 ايطاليا 102 نيجيريا 166 إيران

 .2005صورة اقتصادية للعالم  المصدر:
 المطلوب:

 ن1.5*علق على الجدول.
 ن4الجزء الثاني:

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

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

 أثر الواقع االقتصادي العالمي على دول الجنوب. -1

 بعض الحلول للخروج بدول الجنوب من هذه الظاهرة. -2

 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق.

 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 اإلسم:
 اللقب:

 
 

 

 



 

 اإلجابة النموذجية:

 التاريخ:

 الجزء األول:

 تعريف المصطلحات: (1

ة ي بزعام: هو للصراع الذي كان سائد بين المعسكرين الشرقي بقيادة االتحاد السوفياتي والغربالثنائياالستقطاب 
 العالم اللذان يتمتعان بمواصفات القطب. من اجل استقطاب اكبر عدد من الدول لتسيير األمريكيةالواليات المتحدة 

 من قبل قوتين.

في  سهالتأسي األولىلعالم الثالث المستقلة حديثا وكانت النواة : هي حركة سياسية تظم دول احركة عدم االنحياز
ببلغراد، ومن أهدافها العمل على سيادة  1961لتجسد فعليا سنة  18/04/1955مؤتمر باندونغ باندونيسيا في 

 أعضائها سياسيا واقتصاديا وتحاشي االنزالق في الحرب الباردة.

ين عقب وفاة ستال 1956شوف في كيتا خروتني إليه: هو مفهوم جديد في العالقات الدولية دعا التعايش السلمي
 ألزماتاوالتفاهم بين المعسكرين وحل  اإليديولوجيةومعناه انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب 

 الدولية بطرق سلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

 صيات:تعريف الشخ (2

 1953/1196رئيس الو.م.أ ما بين  1949سنة  األطلسي: سياسي وعسكري  أمريكي ، قائد الحلف دوايت ايزنهاور
 05/01/1957عرفت فترة حكمه نهاية الحرب الكورية. ظهور التعايش السلمي. صاحب مشروع ايزنهاور 

وفي سنة  انية ضد القوات النازيةفي شارك في الحرب العالمية الثسياسي وعسكري يوغوسال روزتيتو:جوزيف ب
فيا، عارض سياسة االتحاد السوفياتي وانسحب من الكتلة الشرقية، من مؤسسي حركة أصبح رئيسا ليوغسال 1945

 .1961عدم االنحياز في مؤتمر بلغراد 

 بريطانيا. -فرنسا -لو.م.أ:االمعسكر الغربي (3

 رومانيا. –: بلغاريا المعسكر الشرقي

 :الجزء الثاني

 االتحادو  األمريكيةوالمصلحية تشتد وتحتدم بين الواليات المتحدة  اإليديولوجية: كثيرا ما كانت المواجهة مقدمة
 تحث غطاء مساعدة الشعوب والدفاع عن حقوقها. إنسانيةالسوفييتي بمبررات 

 أوربا وللعالم: ألمريكاأساليب تصدي االتحاد السوفياتي *  العرض:



 

 :والقواعد العسكرية للسباق نحو التسلح. األحالف العسكرية 

 أجدانوف(. مبدأ: المشاريع االقتصادية )منظمة الكوميكون( االنجازات )االقتصادية 

 :فورم.، مكتب الكومنللرأسماليالشيوعية في العالم  األحزابمناصرة الحركات للتحررية، تدعيم  السياسية 

 مدى صحة هذا االعتقاد:*

  بير من أوروبا والعالم وعنصر ازدهار لالتحاد السوفياتي.و.م.أ على جزء كالهيمنة 

  لدولي، المتحدة، صندوق النقد اهيئة االمم منظماته )بفي فرض هيمنتها على العالم  1989نجاح الو.م.أ بعد
 البنك العالمي...(

جموح  ع كبحك قوة تستطيأحدث انهيار االتحاد السوفياتي اختالال في توازن العالقات الدولية اذ لم تعد هنا الخاتمة:
 .األمريكيةالواليات المتحدة 

 الجغرافيا:

 تعريف المصطلحات: (1

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

 .األرقاميمثل ظاهرة معينة خالل فترة زمنية محددة، المؤشرات هي لغة  إحصائي: رقم المؤشرات

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

 التعليق على الرسم:  (2

  العالمي للبترول. اإلنتاجضخامة 

  اإلنتاج 213ثلثي  إنتاجهااكبر الدول المنتجة من عالم الجنوب التي تجاوز. 

  بين الدول المنتجة )السعودية والكويت(. اإلنتاجالتفاوت الواضح في 

 لثاني:الجزء ا

وتكنولوجي فقط بل هو أيضا لنظام علمي  تأخرتخلف دول الجنوب ليس نتيجة لماضي استعماري أو  إن: مقدمة 
 اقتصادي عالمي مجحف

 :العرض

 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 

 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 

 الخاتمة:

ها ات التي تضعللتحديات و المعيق أمامسياسية جادة وقوية ال تفشل  أرادةتوافرت  إذا إاليتغير واقع العالم الثالث لن 
 دول الشمال في طريقة.

 

 


