
 

 
 

  التاريخ:
 الجزء األول:

1-"مثلت حركات التحرر في العديد من بلدان العالم الثالث مظهرا من مظاهر انحسار و تصفية االستعمار التقليدي 
ها الواليات و ظهور االستعمار الجديد المجسد في القوى العظمى التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية و على رأس

 المتحدة األمريكية التي اشتهرت بسياسة ملء الفراغ االيديولوجي في المنطقة عقب انسحاب فرنسا و بريطانيا.."
.322تاريخ العالم المعاصر.ص  

 المطلوب:

.اشرح ما تحته خط في النص-1  

.السندعلى خريطة العالم المرفقة وقع أسماء الدول الواردة في -3  

 2-أكمل الجدول بذكر كل حدث و انعكاساته

 الحدث انعكاساته
 مؤتمر يالطا 

  مقاومة المد الشيوعي في أوروبا.

 توازن الرعب النووي  
 

 

 

 

 2222ديسمبر                                   (2+1علوم تجريبية)اثنويالثالثة :المس توى

 التاريخ والجغرافيافي مادة  ولااللفصل افرض 



 

 الجغرافيا:

 *اليك جدول يمثل إنتاج القمح لبعض الدول سنة 2102:
 الدول الصين الو.م.أ كندا أوكرانيا روسيا أستراليا
جكمية اإلنتا 133 22 32 32 21 3252  

 المصدر: المجلس العالمي للحبوب إحصائيات 3212/20/30.
 المطلوب:

مثل نسب الجدول بأعمدة بيانية بمقياس:-1  
مليون طن. 31←سم1  
.عمود←سم1  
الجدول.علق على  -3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالتوفيق.

 



 

 اإلجابة النموذجية:
 التاريخ:

 1- مفهوم المصطلحات التي تحتها خط: 2ن

*حركات التحرر: هي رد فعل نضالي و شكل من أشكال الرفض و المقاومة تقوم به شعوب المستعمرة في كل من 
اح المسلح أو أجل التحرر متخذة عدة أساليب مختلفة كالكف االستعمار منإفريقيا و آسيا و أمريكا الالتينية ضد 

  النضال السياسي أو الجمع بينهما.

*االستعمار التقليدي: هي الحركة االستعمارية التي ظهرت بعد الثورة الصناعية التي تعتمد على الحمالت العسكرية 
ض هيمنتها على و غيرها التي سعت إلى فر  االمباشرة و الحكم المباشر تزعمتها كل من بريطانيا و فرنسا و إيطالي

.إفريقيا و آسيا و أمريكا الالتينية  

*ملء الفراغ :سياسة استعمارية جديدة تبنتها الواليات المتحدة األمريكية منذ عام 1223 في عهد ايزنهاور لتعويض 
 القوى االستعمارية التقليدية المنهارة )فرنسا و بريطانيا(.

ن152الخريطة التوقيع على -3  

 2-إكمال الجدول: 152ن

.المد الشيوعي في أوروبا مقاومة← مشروع مارشال  

.تقسيم ألمانيا و أوروبا و العالم إلى شرق شيوعي و غرب رأسمالي ←مؤتمر يالطا  

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

 الجغرافيا:

 *الرسم.152ن

 *التعليق على الجدول:352ن

.تفاوت كمية اإلنتاج من دولة ألخرى -  

.أكبر الدول المنتجة للقمح دول متقدمة لوفرة اإلمكانيات المادية و البشرية-  

.احتالل الصين الصدارة العالمية بهدف تحقيق االكتفاء الذاتي لعدد سكانها الكبير-  

 

 



 

 

   


