
(األولالجزء التاریخ : نقاط )06:

 المشاریعسیاسة-یة ئالقطبیة الثنا-المعسكر الشرقي:اآلتیةحدد مفھوم المصطلحات
 فیدال كاسترو-نیكیتا خروتشوف -جورج مارشال:اآلتیةعرف بالشخصیات

أكمل جدول األحداث التالي : 
خ ـــــــــــتاریـــــــــــــــالتدث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

.......................بدایة العدوان الثالثي على مصر 
.................................04–04–1949

.......................مم المتحدة ھیئة األتأسیس
………………………13–08-1961

(الجزء الثاني نقاط )04:
واإلستراتیجیة واالقتصادیة من خالل المساعدات "......إن السیاسة التوسعیة للوالیات المتحدة األمریكیة تھدف إلى الھیمنة العسكریة .

التي تؤدي بالضرورة إلى تغییر الخط السیاسي للبلد المستفید من المساعدة..."

جدا نوف " من اجل سالم دائم للدیمقراطیات الشعبیة "

  ي: انطالقا من الفقرة واعتمادا على مكتسباتك القبلیة أكتب مقاال تاریخیا تبرز فیھ ما یل:المطلوب

آثاره على العالقات الدولیة.-2أسباب الصراع بین المعسكرین الشرقي و الغربي.-1

(األولالجزء :الجغرافیا  نقاط )06:
 اإلستثمار-األموالس ؤور-منظمة التجارة العالمیة -العولمة :اآلتیةحدد مفھوم المصطلحات.
ة للبترول في العالم دھم الدول المصدرة و المستوریك جدوال ألإل:

فنزویالنیجیریا النرویجروسیا لیبیا العراق إیرانالسعودیة المصدرة 
استرالیا طانیایبرالصین ایطالیاالیابان المانیا فرنساالو م أ  المستوردة 

ولى من كل مجموعة .)  دول األ4ربع ( أالمرفقة عینعلى خریطة العالم-

نقاط )04(:الجزء الثاني
اإلعالم مما أثر على العالقات االقتصادیة العالمیة.لرؤوس األموال وكبیرایعرف العالم تزایدا ھائال لمبادالت السلع والخدمات وتنقال 

:جغرافیا تبین فیھانطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست، حرر مقاال :المطلوب
.العالمیةاالقتصادیةالعالقات اضطرابمظاھر -2.عوامل تزاید المبادالت والسلع والخدمات ورؤوس األموال-1

التاریخ والجغرافیافي مادة ولاألاالختبار 
ت إ3أ ف +3:األقسام متقن أحمد رضا حوحو

2016-2017



تمنیات بالتوفیقمع خالص الینجز العمل المطلوب على الخریطة وتعاد مع أوراق اإلجابة                  

خریطة :



تصحیح االختبار الثاني في المادةلتاریخ :ا

التقییمالمضامینالمراحل

تحدید 

المفاھیم 

:التالیة 

ي دخلت فیي صراع إدیولوجي مع المعسكر : نقصد بھا الكتلة الشیوعیة بزاعمةاإلتحاد السوفیاتي و التلمعسكر الشرقيا
.ࡧࡧالرأسمالي بزعامة الوالیات المتحدة األمریكیة

بوجود قطبین مؤثرین على الساحة الدولیة ھما 1989و حتى 1945نظام میز العالقات الدولیة منذ :القطبیة الثنائیة
الو م أ واإلتحاد س .

تواء واستقطاب اكبر عدد من الدول في إطار مواجھتھ للمعسكر في سعي كل طرف إلى احو تتمثل:المشاریعسیاسة
األخر عبر مشاریع سیاسیة واقتصادیة

02

ف یعرت

لشخصیات ا

ضع مشروع دعم أوربا واو1949إلى 1947ما بین ا أمریكخارجیة ) وزیر  959ـ  1880(:جورج مارشال
المعروف باسمھ منح جائزة نوبل للسالم 

اقترن اسمھ بالتعایش السلمي1969–1956رئیس االتحاد السوفیاتي من 1971–1894:نیكیتا خروتشوف
،تبنى الشیوعیة,ووقعت في عھده أزمة الصواریخ1959رئیس كوبا بعد نجاح ثورتھ في  :كاستروفیدال 

02

ربط الحدث 

بتاریخھ

التاریخ الحدث 
1956-10–29العدوان الثالثي 

1949-4–4الحلف االطلسيتاسیس 
1945-10–24تاسیس االمم المتحدة 

1963-08–13بناء جدار برلین

02

اإلشارة إلى أن التحالف الذي كان بین الرأسمالیة والشیوعیة خالل الحرب العالمیة الثانیة املتھ المصلحة المشتركة في مقدمة 

ا یھدد الجمیع لكن ما أن تخلصت ھذه القوى من الخطر حتى ظھر اختالفھا جلیا إزاء القضاء على النازیة باعتبارھا خطر

الكثیر من القضایا بفعل االختالف اإلیدیولوجي واختالف المصالح فظھر الصراع بین المعسكرین الشرقي والغربي ھدد 

سالمة واستقرار العالم

0.5

أسباب الصراع بین المعسكرین:/1عرضال

*اختالف المصالحإلیدیولوجي*االختالف ا

*انعدام الثقة بین المعسكرین*رغبة كل معسكر فرض نظامھ على أكبر جزء ممكن من العالم

*خروج الوالیات المتحدة األمریكیة من عزلتھا وتبني سیاسة امبریالیة

ربا للنظام الرأسمالي القائم*تھدید األحزاب الشیوعیة في عرب أو

1.5

آثاره على العالقات الدولیة:/2

*األزمات:(األزمة الكوریة ، األزمة الكوبیة إلخ...

*الحروب الھامشیة:الحروب العربیة اإلسرائیلیة

*ظھور حركة عدم االنحیاز

*انقسام العالم إلى معسكرین

*تقزیم دور منظمة األمم المتحدة

ات في الكثیر من مناطق العالم*استمرار األزم

1.5

بالرغم من ان  معظم شعوب العالم لم تكن سببا وال طرفا في الصراع القائم بین المعسكرین إال أنھا كانت أداة وھدفا لھذا الخاتمة

الصراع الذي أثر سلبا على تنمیتھا االقتصادیة وعلى استقرارھا السیاسي.

0.5

الجغرافیا : 

تحدید 

مفھوم 

المصطلحات 

إزالة الحواجز أمام انتقال السلع و الخدمات و رؤوس األموال و بواستھالكا تعني عالمیة السوق إنتاجا:العولمة 
تمثل خطر و تحدي لدول المتخلفة و ھي المعلومات و أنماط العیش 

بینض النزاعات التجاریة ف وتعمل على تحریر التجارة العالمیة –الجات -عوضت1995:منظمة التجارة العالمیة
2007بلدا سنة 151األعضاء  

ھي الموارد المالیة التي تستخدم  للحصول على اإلنتاج او تحسینھ و ھي تتوفر من تراكم فائض عمل  روؤس االموال :
سابق 

1

1

1



0.5ن الدول على الخریطة یتعی

02

0.5

0.5ینل في العالم توسعا وازدھارا كبیرة المبادالت و عملیة تنقل البضائع و السلع ورؤوس االمواتعرف حركمقدمة

:عوامل تزاید المبادالت والسلع والخدمات ورؤوس األموال-1عرضال
و توحید االسواق تحریر التجارة العالمیةفي OMC دور -
تطور وسائل النقل -
االشھار و االتصالازدھار وسائل االعالم و-
العولمة االقتصادیة و انتشار ثقافة االستھالك  -

1.5

:مظاھر اضطراب العالقات االقتصادیة العالمیة-2
.خاصة الو م ا االستثمارات المالیة الدولیة في الدول المتقدمةالبورصات و تمركز-
و الدوالر االمریكي ستریت ببورصة وولت ارتباط مسار السیولة المالیة في العالم-
التداوالت المالیة حجموالتقلیديالتباین الكبیر بین حجم اإلنتاج-
تتعرض لھا الشركات األجنبیة الفضائح المالیة التي-
عملیة تبییض األموال غیر المشروعة .توسع -

1.5

0.5ستقراره المتخلف و انتشار مظاھر عدم االتأثیر السلبي على العالم  خاتمةال

لیبیا-4العراق-3ایران-2السعودیة-1:المصدرة 

الیابان-4المانیا-3فرنسا-2الو م أ-1:المستوردة 

ة للنفط د:اھم الدول المصدرة و المستورخریطة


