
 

 لتاريخ:ا
 الجزء األول:

 يديولوجيةإلا وقد مثلتالتي اتبعها الغرب... سياسة االحتواءفي مواجهة  لحلف وارسو"...وقد تمثل الهدف الرئيسي 
 الشرقية..." أوروباالماركسية الرباط الدي نجح السوفييت من خالله في فرض سيطرتهم على دول 

             1991- 5181العالقات السياسية بين القوى الكبرى -التاريخ الديبلوماسي المرجع:                           
 .868د. ممدوح منصور ص                                                                              

 المطلوب:

 اشرح ما تحته خط في النص. (1

 :التاليةعرف بالشخصيات  (8

 .ميخائيل غورباتشوف – جورج مارشال
 الحرب الباردة )كال المعسكرين(.على خريطة العالم المرفقة وقع أهم األحالف العسكرية الي ظهرت أثناء  (3

 الجزء الثاني:
ساد االعتقاد لدى االتحاد السوفياتي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أن أمركة أوروبا ستصبح خطرا عظيما ألنها " 

 ''ستؤدي ألمركة العالم بأسره و حينها ستفقد اإلنسانية جمعاء ماضيها..
 المطلوب:

 ، اكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه:ما درست على واعتماداانطالقا من الفقرة 
 تصدي االتحاد السوفييتي ألمركة أوروبا و العالم.ساليب أ -1

 مدعما أجابتك بأمثلة 1989مدى صحة هذا االعتقاد بعد  -8

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 0202 فيفري             رايضيات+ لغات أ جنبية + علوم تجريبية اثنوي الثالثة  :المس توى

 التاريخ والجغرافيافي مادة  ال ول الفصل اختبار



 

 جغرافيا: 
 :األولالجزء 

نهاية تعامالت سنة في  للبرميلدوالرا  07، بشكل كبير تجاوزت العالمية األسواقالنفط في  أسعار".... ارتفعت 
أن العوامل السياسية هي التي ترفع السعر، مشددين على انه ال نقص  منظمة األوبيكفي ويرى مندوبون ....  8776

 سط نفسها..."تزال مستوطنة في منطقة الشرق األو  أن أسباب الزيادة ما ي معروض النفط في السوق... ويبدوف
 بظالله على أسواق الطاقة الدولية. عماد غانم.تسييس النفط يلقي  المرجع:

 
 المطلوب:

 حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط. -1

 : لصادرات الصين نحو العالمجدوال  إليك -8

بقية  آسيا اليابان أوروبا و.م.أ المنطقة
 العالم

 %78 %3015 %1.18 %1818 %8115 النسبة

 .301الكتاب المدرسي ص :صدرالم
  المطلوب:

 .سم4نق= مثل نسب الجدول بدائرة نسبية أ/
 اليك جدوال للدول الخمس األولى المنتجة و المصدرة و المستهلكة للنفط في العالم/3

 الكمية م/طن الدول المستهلكة الكمية م/طن الدول المصدرة الكمية م/طن الدول المنتجة
م.العربية 
 السعودية

م.العربية  18.
 السعودية

 98. و.م.أ 378

 8.5 الصين 188 روسيا 360 روسيا
 8.8 اليابان 1.1 النرويج 367 و.م.أ

 90 الهند 118 فنزويال 168 الصين
 93 ايطاليا 178 نيجيريا 166 إيران

 المطلوب
 أ/علق على الجدول

 .الواردة في الجدول  ب/على خريطة العالم المرفقة وقع الدول األعضاء في منظمة األوبك
 الجزء الثاني:

والبترول أهميتهما االستراتيجية  ويكتسب القمح والشعوب،اء األفراد ذفالقمح غ الصناعة،اء ذكان البترول غ "إذا السند:
ال يقوى حينها أي نظام مهما بلغت قوته وقدرته على الصمود والمقاومة والتحدي وهو ذالكبرى أوقات الحرب والسلم، ا

 .اء والطاقةذال يملك كفايته من الغ



 

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

 .واقع التجارة العالمية للقمح والبترول -1

 .ا الواقع على دول العالم الثالث سياسياذانعكاسات ه -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .بالتوفيق
 
 
 
 
 



 

 إلجابة النموذجية:ا
 التاريخ:

 الجزء األول:
 ن1المصطلحات: تعريف (3

مقره العاصمة البولونية وارسو،  1955ماي  .1التكتل العسكري للمعسكر الشيوعي، تأسس في  :حلف وارسو*
 .يهدف الى مواجهة األحالف الغربية والدفاع المشترك ضد أي هجوم عسكري محتمل على الدول األعضاء

واعد العسكرية بهدف تطويق االتحاد السوفييتي قامت على فكرة انشاء سلسلة من األحالف والق: سياسة االحتواء*
 .للحيلولة دون انتشار ايديولوجيته الى الدول المجاورة ودول العالم

: هي مجموع األفكار والمبادئ والمذاهب والمعتقدات الفكرية التي تباناها كال المعسكرين الشرقي اإليديولوجية*
 والغربي والتي كانت سببا في الحرب الباردة.

 ن2ف الشخصيات:تعري (2

( اشتهر بسياسة البريسترويكا والغالسنوست، 1985/1991: هو زعيم االتحاد السوفياتي )تشوف*ميخائيل غوربا
، يعتبر المتسبب في 1997يعتبر في الغرب الصانع الحقيقي لسياسة الوفاق الدولي ، منح جائزة نوبل للسالم في 

 تفكك االتحاد السوفياتي.
( 19.9-19.0( ثم وزير الخارجية )19.5-1939هيئة األركان العامة للجيش األمريكي ): رئيس جورج مارشال*

 .1953اقترن اسمه بالمشروع االقتصادي الضخم فعمار أوروبا، حصل على جائزة نوبل للسالم في 
حلف المعسكر الغربي: حلف الشمال األطلسي)بروكسل بلجيكا(, على الخريطة: ( توقيع مقرات األحالف العسكرية3

 ن115مانيال الفيليبين(.بغداد)العراق(,الحلف المركزي)أنقرة تركيا(,حلف جنوب شرق آسيا)
 ن1.3الجزء الثاني

 7185التمهيد للموضوع+ طرح االشكال مقدمة:
 العرض:

 3.3:أساليب تصدي االتحاد السوفييتي ألمركة أوروبا و العالم (1
 العسكرية. 

  االقتصادية. 

 السياسية. 

 3.3:هذا االعتقادمدى صحة  (8
 هيمنة الو.م.أ على جزء كبير من أوروبا و العالم و عنصر ازدهار االتحاد السوفييتي. 

  في فرض هيمنتها على العالم بمحافله و منظماته...... 1989نجاح الو.م.أ بعد 

 0.23الخاتمة:
 
 
 



 

 الجغرافيا:
 الجزء األول:

 ن1تعريف المصطلحات: (3

، إيرانفي اجتماع بغداد الذي جمع  79/1967/.1في  تأسيس: هي منظمة الدول المصدرة للبترول منظمة األوبك
بفينا عاصمة النمسا، انضمت لها  1965جنيف بسويسرا تم عام  إلىالسعودية، فنزويال، الكويت، ليتحول مقرها 

 .1969الجزائر عام 
 لتر من البترول الخام. 159هو مصطلح انجليزي، وحدة قياس انجليزية تستعمل في تجارة النفط وتقدر ب  البرميل:
الدول وعقد الصفقات وفق قانون العرض والطلب  والبضائع بينمخصصة لتداول السلع  وفضاءات: العالمية األسواق

 المحلي للمصدرين وتلبية حاجيات المستوردين. اإلنتاجتتجلى أهميتها في تصريف فائض 
 ن3رسم الدائرة النسبية (2

 ن3)السعودية, إيران, فنزويال( المرفقة على خريطة العالماألعضاء في منظمة األوبك  توقيع أسماء الدول  (1

 3.3.التعليق على الجدول (4

 من اإلنتاج العام. ‰5718احتالل دول الجنوب الصدارة إلنتاج النفط بنسبة 

 من الصادرات العالمية للنفط. ‰67تصدر دول الجنوب تصدير النفط بنسبة 

 .‰07تصدر دول الشمال لقائمة الدول المستهلكة للنفط بنسبة 

 انضمام الصين و الهند لمجموعة األكثر استهالكا للنفط في العالم.

 ن1.3الجزء الثاني:
 7185 مقدمة:
 العرض:
 3.3:والبترولواقع التجارة العالمية للقمح  (3
  وتسويقا. وتخزينا والبترول استخراجاتحكم الدول المتقدمة في تجارة القمح انتاجا 

 تحكم بورصات الدول المتقدمة في أسعار المادتين. 

  العالم الثالث للدول المتقدمة في استيراد  وتبعية دولتبعية الدول المتقدمة لدول العالم الثالث المنتجة للبترول
 .القمح

 3.3:انعكاسات هذا الواقع على دول العالم الثالث سياسيا (1

 .التدخل في شؤونها الداخلية 

  واالجتماعيعدم االستقرار السياسي. 

 .تزايد أرباح الدول المتحكمة في تجارتهما على حساب الدول المستوردة للقمح والبترول والمنتجة للبترول 

 0.23الخاتمة:
 
 
 



 

 
 
 


