
ریا-ع ت 3:الشعبةالتاریخ و الجغرافیافي مادة اختباربوعایسي                ثانویة محمد
.ساعات3: دةـــــالمطریق وھران                                                                      

.أجب عن االسئلة بنفس الترتیب و بخط واضح و مقروء و بدون شطب

: اریخــــالت
.نقاط4: الجزء االول

جوزیف ستالین- جورج مارشال-ھاري ترومان:عرف الشخصیات التالیة - 1
.التعایش السلمي–الحرب الباردة - مشروع مارشال: عرف بالمصطلحات التالیة- 2

نقاط6: الجزء الثاني 

ردة لقد تحولت العالقات االمریكیة السوفیاتیة من التحالف أثناء الحرب العالمیة الثانیة الي القطیعة أثناء الحرب البا
.1962الي 1947بسبب الصراع علي مناطق النفوذ في العالم من 

.1945صدي اختراع القنبلة النوویة اثناء مؤتمر بوتسدام :1الوثیقة 
طریق ترومان باختراع القنبلة النوویة ، مازلت أتذكر م علم ستالین بمدینة بوتسدام عن 24/07/1945في ( ... 

یالھ من حظ  ، ذلك ھو انطباعھ لحظتھا و كنت متأكدا .. قنبلة خارقة للعادة .. مندھشا كان ستالین ... المشھد جیدا 
...)أنذاك من ان ستالین یولي االمر أھمیة قصوى

.1950مذكرات تشرشل : المصدر

. م22/09/1947مقتطفات من التقریر السیاسي أثناء تاسیس الكومنفورم :2الوثیقة 
لقد اصبحت السیاسة الخارجیة التوسعیة االمریكیة تنشط بصفة متزامنة في االتجاھات الثالثة ، الصراع (.... 

.اجراءات عسكریة استراتجیة–التوسع االقتصادي –االیدیولوجي 
االمكانیات لجھازھا العسكري ، حیث أصبحت تھدف الي استغالل القصى فھي اجراءات اما االجراءات العسكریة

وھي تتجھ النتاج أسلحة بكترولوجیة ، اما المخطط االستراتیجي لھا.تنتھج سیاسة متوافقة مع عسكرة البالد
ضد االتحاد السوفیاتي یقوم علي انشاء قواعد عسكریة خارج التراب االمریكي موجھة لغایات عدوانیة فأصبح

...).الشعبیة تضدا لدیمقراطیاو 
.1945نصوص السیاسات العالمیة منذ : المصدر

.التعایش السلمي :3الوثیقة 
بان التكنولوجیا قد استطاعت  ان تحمل االنسان الي نقطة تستطیع لذلك اعترفدالتكان خروشوف زعیما مع(... 

الحرب الذریة ان تدمر الدول الشیوعیة بالقدر نفسھ الذي تدمر بھ الدول الراسمالیة ، لذلك فان التعایش السلمي ھو 
یعمل دائما و..جأ الي الصبریلالسیاسة الحكیمة الوحیدة في ھذه اللحظة ، ولھذا السبب أصبح االتحاد السوفیاتي 

....) .عن طریق السیاسات البعیدة المدى
.المشكالت العالمیة المعاصرة: المصدر

:قاال تبین فیھ مكتسباتك القبلیة حرر ماعتمادا على الوثائق و : التعلیمة
.س - مع االأ القنبلة النوویة سببا في القطیعة –م -كیف كان اكتشاف الو- 1
.أ  الخارجیة في اطار الحرب الباردة-م-استخلص سیاسة الو- 2
.س من ذلك-أبرز موقف اال- 3
.سیاسة التعایش السلمي مبادرة سوفیاتیة ، كیف ذلك- 4



اطنق4: الجزء االول:الجغرافیا

.أمل الحیاة - التنمیة البشریة-االسواق العالمیة-التخلف- التقدم: عرف المصطلحات التالیة

نقاط6: الجزء الثاني

.دمیتمیز الواقع االقتصادي العالمي الحالي بالتفاوت في التق

.2002مؤشرات سكانیة و اقتصادیة لبعض بلدان العالم سنة : 1الوثیقة 

المؤشر
القطر

نسبة 
النمو 

الطبیعي 

نسبة 
االمیة

الناتج 
القومي 

الخام 
للفرد 

بالوالر

مؤشر 
التنمیة 
البشریة

أمل 
الحیاة 

سنة3.2862400.32646مالي
نةس1.648.614700.65368مصر

سنة2.736.285300.76872السعودیة
كوریا 

الجنوبیة
سنة0.52.199300.88876

سنة0.51354000.93977أ. م . الو
سنة0.11340100.93882الیابان

.2002الموازنة النفطیة لبعض المجموعات الجغرافیة : 2لوثیقةا

المجموعة 
الجغرافیة

النسبة من االنتاج 
%العالمي

النسبة من االستھالك 
%العالمي 

10.703.3افریقیا 
29.505.8الشرق االوسط 

امریكا الوسطى و 
الجنوبیة 

09.406.1

19.129.8امریكا الشمالیة 
09.520.2اوربا الغربیة

.تطور قیمة دیون العالم المتخلف: 3الوثیقة

1975.19901998
ملیار 260
دوالر

ملیار 1473
دوالر

ملیار 2465
دوالر

:مكتسباتك القبلیة حرر مقاال تبین فیھاعتمادا على الوثائق و: التعلیمة
.بین الدول المتقدمة و الدول المتخلفةمظاھرالتفاوت - 1
. بین طبیعة العالقة بین بلدان العالم المتقدم و العالم المتخلف- 2

فیــــقبالتو


