
 

 
 التاريخ:

 الجزء األول:
 ن3حدد مفهوم المصطلحات التالية: (1

 .األحاديةالقطبية  – األمنمجلس  –االمبريالية 
 ن2عرف الشخصيات التالية: (2

 ريتشارد نيكسون. –جوزيف ستالين 
 د,بغداحلف  ,األطلسيالحلف العسكرية التالية:  األحالفوقع مقرات  المرفقةالصماء  على خريطة العالم (3

 ن1.5 حلف جنوب شرق آسيا.

 ن4الجزء الثاني:
 :األمريكيةالقومي سابقا في الواليات المتحدة  األمني مستشار كيقول برجنس

ت مسؤولياال بمركز الدولة العظمى ذات األمريكيةنجم االتحاد السوفياتي معناه تفرد الواليات المتحدة  ولأف إن"...
 الوحيدة". العالميةالقوة  األمريكيةستبقي الواليات المتحدة العالمية ... وهكذا 

 المطلوب:
 على ما درست اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه: اانطالقا من الفقرة واعتماد

 الكتلة الشرقية. المساهمة في انهيار لعوامال -1

 في توجيه النظام الدولي الجديد.  األمريكيةوسائل الهيمنة  -2

 الجغرافيا:
 ن5.5الجزء األول:
ة على المالي المراكزتبط أساسا ببعض ناتج عن المضاربة وتر  رأسمالالخارج  المباشرة في االستثمارات"... وتشكل 

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

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

 

 2019ديسمرب                        (3ASS)   (علوم جتريبية)اثنوي اثلثة :املس توى

 التارخي واجلغرافيايف مادة  الأوللفصل ا اختبار



 

 المطلوب:
 ن3اشرح ما تحته خط . (1

 األرز لبعض الدول في العالم: إنتاجالجدول اآلتي يمثل نسب  (2

 الفيتنام بنغالديش أندونيسيا الهند الصين الدول
 05.68 06.96 09.40 19.51 28.70 %النسبة

 (F.A.O) 2009الزراعة  : منظمة األغذية والمصدر
 ن2.5المطلوب:

 %5 سم 1بيانية ، بمقياس،  بأعمدةأ/مثل نسب الجدول 
 دولة سم1                                            

 .ب/علق على الجدول
 ن4الجزء الثاني:

ية ات المالتنوع المبادالت التجارية والتدفق 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.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 اإلسم:

 اللقب:

 

 



 

 النموذجية: اإلجابة
 التاريخ:
 تعريف المصطلحات: (1

 الشيوعي.: هي تسيير العالم من قبل دولة واحدة وهي الو.م.أ بعد سقوط المعسكر األحاديةالقطبية 
ا وهي ونهب ثرواته أخرى عدة دول على دولة  أوهي هيمنة اقتصادية وعسكرية وثقافية وسياسية لدول  :االمبريالية

 . الرأسماليةالمرحلة العليا التطور 
متلكون دائمون ي أعضاء 05عضوا متهم  15المتحدة . يتكون من  األمم: وهو الهيئة التنفيذية في هيئة األمنمجلس 

 بريطانيا. -فرنسا–الصين  -روسيا –( هم الو.م.أ VETOحق الفيتو )
 تعريف الشخصيات: (2

جاعال منه القوة  1953 إلى 1924: 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 
نفط شهدت فترة واليته انتهاء حرب الفيتنام وتوقيف تصدير ال 1974-1969: رئيس الو.م.أ بين ريتشارد نيكسون 

 .اإلستراتيجية األسلحةلتحديد  1972 1عقد اتفاقية سالت 1973العربي 
غداد )بلجيكا، بروكسل( حلف ب األطلسيالعسكرية الغربية على خريطة العالم: الحلف  األحالفتوقيع مقرات  (3

 العراق، حلف جنوب شرق آسيا )الفلبين(.
 الجزء الثاني:

تها تحقيق رغبللتفويض أركان االتحاد السوفييتي  واألساليبكل الوسائل  األمريكيةاستعملت الواليات المتحدة المقدمة: 
 وهذا ما جسد فعال على أرض الواقع. األمريكيةفي الهيمنة 

 *عوامل تفكك االكتلة الشرقية:
 قومية تختلف عرقيا ودينيا ولغويا 32البشرية التي فاقت  التركيبة
 األخيرمليون كم مما صعب على اال.س تحقيق تنمية اقتصادية وعدم قدرة هذا  22مساحة التي تجاوزت  -

 .األقاليمعلى التحكم في هذه 
 الو.م.أ بدور كبير في تشجيع الحركات االنفصالية داخل اال.س. قيام -
 فشل النظام االشتراكي في تحقيق تنمية اقتصادية. -
 م.1979 ألفغانستاناستنزاف الخزينة السوفياتية بسبب الحروب الخارجية مثل: غزو اال.س  -

 في توجيه النظام الدولي الجديد: األمريكية*وسائل الهيمنة 
 المتحدة . األممهيئة  -
 صندوق النقد الدولي.-



 

 حلف الناتو.-
 المنظمات غير الحكومية.-
 .اإلعالموسائل -

الزعامة بنفراد رغم قوة االتحاد السوفياتي في زعزعة استقراره وتفكيكه واال األمريكيةنجحت الواليات المتحدة  الخاتمة:
 .األحاديةة القطبية الدولية وهو ما اخرج العالم من هيمنة الثنائية ليدخله في غطرس

 الجغرافيا:
 شرح المصطلحات: (1

الفائدة بالمال. بمعنى توظيف المال في المشاريع مربحة تعود  رأس إنهاءلغرض  األموال: تمثل مجموع االستثمارات
 على صاحبها.

يعة المستثمرين لفوائد متغيرة حسب طب إلى وإقراضهاوتشغيلها  األموالهي مؤسسات مختصة في استثمار  البنوك:
 القرض ومدة القرض.

اردات الدولية وتتمثل في حركة الصادرات والو  أوهي تلك العمليات الخاصة بالتجارة سواء المحلية  المبادالت:
 للبضائع والسلع المختلفة.

 البيانية: األعمدةرسم  (2
 م:التعليق على الرس (3
 .األرز إنتاجعلى  األسيويةهيمنة الدول  -
 عالميا. األولىاحتالل الصين الشعبية المرتبة  -
 هذه الدول. األرز إنتاجالتفاوت الواضح في  -

 الجزء الثاني:
 في سياسات التي تؤثر اإلستراتيجيةو األولية المواد  أهمالطاقة )البترول والغاز( من  أسواقلطالما اعتبرت  مقدمة:

 الدولية. اإلقليمية أوالدول سواء 
 المتحكمة في تجارة البترول:العوامل *

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

 



 

 الحلول التي وضعتها الدول المصدرة للحد من هيمنة الدول الكبرى:*
 الذي جمع السعودية. 14/09/1960في اجتماع بغداد  تأسستبك التي و في منظمة األ متمثلة
 :أهدافهافنزويال.حيث كان من بين  -الكويت– إيران

 . تحديد سقف النتاج كل دول. مواجهة الشركات االحتكارية في هذا المجال.األسعارالحفاظ على االستقرار 
 الخاتمة:

ة ي كل مر ف ألنهاالمستقبلية التي وضعتها دول العالم الثالث من اجل النهوض باقتصادياتها  واألفاقرغم هذه الحلول 
 تكريس منطق التبعية لها و الرضوخ لنظامها وقوانينها. إلىتجد عوائق من طرف عالم الشمال الذي يسعى 

 
 

 
 

 


