
شخصيات الوحدة التعلمية األولى

 أعيد انتخابه ثالث مرات ،سا هم في إخراج بالده من األزمة1945-1933 للو م أ حكم من 32 الرئيس الفرنكلين روزفلت : 
 فاد بالده إلى النصر في الحرب العالمية الثانية رغم شلله1929االقتصادية العالمية 

( هو الذي أعطى أمرا بقنبلة هيروشيما و ناغازاكي ، شجع الهجرة اليهودية1953-1945 ) 33 رئيس الو م أ الهاري ترومان:
. إلى فلسطين ، مفجر الحرب الباردة بإعالنه لسياسة االحتواء ، وصاحب المشروع الذي يحمل اسمه

 ،خلف هاري ترومان لعهدتين34 رئيس الو م أ الدوايت إيزنهاور: 
،انتهج سياسة1961-1953،حكم من 1952انتخب عليه نهاية سنة 

 والذي يهدف إلى الهيمنة على الشرق األوسط وهو من أبطال الحرب العالمية الثانية1957ملء الفراغ وصاحب مشروع إيزنهاور 

،على المستوى الداخلي أعلن عن سياسة األفاق الجديدة والمتمثلة في1963-1961أصغر رئيس للو م أ حكم من جون كنيدي: 
تحسين أوضاع السود وإزالة بقايا الميز العنصري ، والتي يرجع أنها

 بسبب ماالقته هذه1963-11-22كان السبب األساسي في مقتله في 
1962السياسة من معارضة شديدة وفي عهده وقعت أزمة الصواريخ في كوبا 

 استقال من منصبه بسبب فضيحة وترقيت ،وهو أول رئيس1974-1969 للو م أ حكم من 37: الرئيس الريتشارد نيكسون 
أمريكي يزور الصين ،اشتهر بنصرته للصهيونية حيث قدم د دعما ماليا

وعسكريا معتبرا إلسرائيل

 مؤسس التيار المحافظT المعتمد على فكرة استعادة أمجاد وقيم المجتمع1989-1981 للو م أ حكم من 40 رئيس رونالد ريغان : .
 أطلق ما عرف بمبادرة الدفاع االستراتيجي ضد االتحاد السوفييتي ) حرب1983األمريكي ،انتهج سياسة خارجية متشددة وفي 

النجوم(

، كان1949-1947: جنرال أمريكي ، رئيس األركان أثناء الحرب العالمية الثانية ، كاتب الدولة للخارجية بين جورج مارشال
م1953المستشار العسكري لروزفلت حيث وضع خطة مشروع دعم أوربا المشروع المعروف باسمه، حاز على جائزة نوبل للسالم

 تميزا فترة حكمه بالفردية والتشدد وتصفية معارضيه وهو1953- 1924 زعيم سوفييتي ،قاد االتحاد من جوزيف ستالين :
1953 مارس 05مؤسس اإلتحاد السوفييتي اشتهر بكرهه الشديد للغرب توفي في 

 خلف ستالين صاحب مبادرة التعايش السلمي وأول زعيم1964 – 1953 رئيس االتحاد السوفييتي حكم من نيكيتا خروتشوف:
1962سوفييتي بزور الو م أ رسميا ،حدثت في عهده عدة أزمات أخطرها أزمة الصواريخ في كوبا 

 ورجل دولة و ماريشال خلف خروتشوف ،اشتهر بالمبدأ المعروف1982-1964: رئيس االتحاد السوفييتي من ليونيد برجينيف
1979باسمه ، كان وراء العديد من التدخالت العسكرية السوفييتية في الخارج مثل غزو افغانستان 

 اشتهر بسياسة البريسترويكا و الغالسنوست ، يعتبر في الغرب1991-1985: رئيس االتحاد السوفييتي من ميخائيل غورباتشوف
 ، وقع العديد من االتفاقيات التي ستؤدي إلى إنهاء الحرب1990الصانع الحقيقي لسياسة الوفاق الدولي ، منح جائوة نوبل للسالم 

الباردة ويعتبر المتسبب في تفكك االتحاد السوفييتي

: سياسي سوفييتي صاحب أطروحة الكتلتين ) الكتلة الشرقية - الكتلة الغربية ( من الذين ساهموا في الصراعأندري جدانوف 
Tاإليديولوجي وصاحب المبدأ المعروف باسمه.


