
 

 
 التاريخ:

 الجزء األول:

 
 حدد مفهوم المصطلحات التالية: (1

 .الدعاية المغرضة – األمنمجلس  –االمبريالية 

 
 عرف الشخصيات التالية: (2

 .ريتشارد نيكسون  –جوزيف ستالين 

 
 وقع دولتان أعضاء في كل من الحلف األطلسي و حلف وارسو.على خريطة العالم المرفقة  (3

 

 الجزء الثاني:
كانت للحركات التحررية في فترة الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي محل اهتمام, تحول العالم الثالث  ''..مثلما

 في ظل القطبية األحادية إلى هيمنة مطلقة للواليات المتحدة األمريكية...''

 
 المطلوب:

 انطالقا من الفقرة و اعتمادا على ما درست، اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه:
 عم االتحاد السوفييتي للحركات التحريرية.دوافع د -1

 مظاهر تكريس الهيمنة األمريكية على العالم الثالث. -2

 
 
 
 
 

 0202فيفري                        تس يير و اقتصاد(      )اثنوي اثلثة :المس توى

 التاريخ والجغرافيافي مادة  الأوللفصل ا اختبار



 

 الجغرافيا:
 الجزء األول:
المالية على  المراكزتبط أساسا ببعض ناتج عن المضاربة وتر  رأسمالالخارج  المباشرة في االستثمارات"... وتشكل 

و صناديق الضمان االجتماعي  كالبنوك المستثمرين المؤسسين أموال... تستقبل البورصات الكبيرة العالمي.المستوى 
المناطق الخالية من الضرائب  إلى.. كما يتجه الرأسمال المتقاعدين.والشركات المتعددة الجنسيات وكذا صناديق منح 

 ...".المبادالت أموالحيث يتم تبييض 
 .33المدرسي ص  الكتاب  المرجع:

 
 المطلوب:

 اشرح ما تحته خط . (1

 :2002الدول المتقدمة و النامية لسنة  الجدول اآلتي يمثل المبادالت التجارية لبعض (2

 البرازيل الهند م.ع.السعودية المكسيك فرنسا اليابان ألمانيا الو.م.أ الدول
قيمة 

 المبادالت
233362 113361 119062 0.261 33263 23962 22060 10.60 

 الوحدة بالمليار دوالر.

 المطلوب:
  .مليار دوالر200      سم1بيانية ، بمقياس،  بأعمدةأ/مثل نسب الجدول 

 .دولة سم1                                            
 .ب/علق على الجدول

 خريطة العالم المرفقة, وقع ثالث دول متقدمة و ثالث دول نامية واردة في الجدول. ج/على
 الجزء الثاني:

تنوع المبادالت التجارية والتدفقات المالية  إلىواالستهالك مما أدى  اإلنتاجعالم اليوم يشهد تزايد كبيرا في  إن"
 والتنقالت البشرية، خضعت في مجملها لهيمنة أقطاب وقوى اقتصادية عالمية...."

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

 .الطاقة العالمية )البترول( أسواقالعوامل الدولية المتحكمة في  (1

 الحلول التي وضعتها الدول المصدرة للنفط للحد من سيطرة الدول الكبرى عليه. (2

 
 
 
 

 بالتوفيق.



 

 النموذجية: اإلجابة
 التاريخ:
 ن3 تعريف المصطلحات: (1

: أي الحرب اإلعالمية من أهم الحروب اإلعالمية هو إثارة اإلشاعات ونشر األخبار بهدف الدعاية المغرضة
 التأثير على الخصم عن طريق وسائل اإلعالم، الصحف القنوات التلفزيونية.  

ونهب ثرواتها وهي  أخرى عدة دول على دولة  أوهي هيمنة اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية لدول  :االمبريالية
 . الرأسماليةالمرحلة العليا التطور 

دائمون يمتلكون  أعضاء 51عضوا متهم  11المتحدة . يتكون من  األمم: وهو الهيئة التنفيذية في هيئة األمنمجلس 
 بريطانيا. -فرنسا–الصين  -روسيا –( هم الو.م.أ VETOحق الفيتو )

 ن2تعريف الشخصيات: (2
جاعال منه القوة  1211 إلى 1221: رجل سياسي وعسكرية سوفياتي قاد االتحاد السوفياتي من جوزيف ستالين

 األمريكيةفي نظر الغرب. واجه المخططات  والتشددحكم بالفرنسية تميزت فترة  IIالثانية عالميا بعد الح.ع.
 حلف وارسو. –بمخططات مضادة : الكومنفورم 

شهدت فترة واليته انتهاء حرب الفيتنام وتوقيف تصدير النفط  1291-1292: رئيس الو.م.أ بين ريتشارد نيكسون 
 .اإلستراتيجية األسلحةلتحديد  1292 1عقد اتفاقية سالت 1291العربي 

 ن1:التوقيع على الخريطة(3
 : بلغاريا, ألبانيا.حلف وارسو: فرنسا, بريطانيا / الحلف األطلسي

 الجزء الثاني:
 5.1تمهيد للموضوع+ طرح االشكال. : المقدمة
 ن3العرض:

 دوافع دعم االتحاد السوفياتي للحركات التحررية:(1
 .ضرب القوى االستعمارية للرأسمالية إلضعافها الن المستعمرات كانت تشكل أهم مصادر قوتها 

 .محاصرة وتطويق الرأسمالية االمبريالية 

  حديثا.نشر الفكر الشيوعي في الدول المستقلة 

 .كسب مناطق تقود كثيرة 

 :مظاهر تكريس الهيمنة األمريكية على العالم الثالث(2
 .استغالل ونهب ثروات العالم الثالث 

 .تسخير المنظمات الدولية )السياسية واالقتصادية( لخدمة مصالحها 

 .إضعاف حركة عدم االنحياز 

 .ضرب الحصار على معظم الدول مثل كوبا وإيران 



 

 االحتكارية على اقتصاديات دول العالم الثالث. هيمنة شركاتها 

 
 .5.0الخاتمة:
 الجغرافيا:

 ن2.0شرح المصطلحات: (1
المال. بمعنى توظيف المال في المشاريع مربحة تعود بالفائدة  رأس إنهاءلغرض  األموال: تمثل مجموع االستثمارات

 ن1على صاحبها.
المستثمرين لفوائد متغيرة حسب طبيعة  إلى وإقراضهاوتشغيلها  األموالهي مؤسسات مختصة في استثمار  البنوك:

 ن5.1القرض ومدة القرض.
الدولية وتتمثل في حركة الصادرات والواردات  أوهي تلك العمليات الخاصة بالتجارة سواء المحلية  المبادالت:

 ن1للبضائع والسلع المختلفة.
 ن1البيانية: األعمدةرسم  (2
 ن1.0:التعليق على الرسم (3
 .تفاوت واضح في قيمة المبادالت بين الدول المتقدمة و النامية -
 .هيمنة الدول المتقدمة على التجارة العالمية -
 ن1.0التوقيع على الخريطة:(4

 الهند, البرازيل, المكسيك. الدول النامية:الو.م.أ , اليابان, ألمانيا /  الدول المتقدمة:
 الجزء الثاني:

 5.1االشكال التمهيد للموضوع+ طرح مقدمة:
 1.0العوامل المتحكمة في تجارة البترول:*

 قانون العرض والطلب. -
 الجودة. أيالنوعية  -
 الدولية والحروب. األزمات -
 دور الشركات االحتكارية. -
 عدم االستقرار المناطق المنتجة. -
 الظروف الطبيعية وتغيرات المناخ والكوارث. -

 
 1.0هيمنة الدول الكبرى:الحلول التي وضعتها الدول المصدرة للحد من *

 الذي جمع السعودية. 14/50/1095في اجتماع بغداد  تأسستبك التي و متمثلة في منظمة األ



 

 :أهدافهافنزويال.حيث كان من بين  -الكويت– إيران
 . تحديد سقف النتاج كل دول. مواجهة الشركات االحتكارية في هذا المجال.األسعارالحفاظ على االستقرار 

 5.0الخاتمة:
 
 

 
 

 


