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 _________________________________________________________________________ 

 التاريخ مادة:

 أجب على أحد المواضيع الثالثة:

 الموضوع األول:

 تااداال تفكيك تم حيث مريكي،األ المنظور وفق التعاون شكالأ كل بلورة في االصالحية غورباتشوف سياسة ساهمت

 في دورها عن السوفييتية الدولة تخلي عنه نجم مما القوى، توازن مال المصالح توازن احالل تم كما وتدميره، السوفييتي

 الواليات الحلص القطبية حاديةاأل هرتظو القطبية الثنائية فزالت الشرقية، أوربا في ألصدقائها وتدعيمها الدولية العالقات

 مريكية.األ المتادة

 :فيه تعالج تاريخيا مقاال أكتب الفقرة، من انطالقا :المطلوب

 .القطبية االحادية الى الثنائية من التاول أسباب-1

 الدولية. العالقات على التاول هذا انعكاسات-2

 الموضوع الثاني:

 سياسة مرة ألول السوفييت القادة اشهر ، مكلفة باردة حرب في 1953 -1947 بين المعسكرين بين مرير علني صراع بعد "

 "  .   تكتيكا أو قناعة الدعوة لهذه االستجابة سوى خيارا للغرب يكن ولم ، السلمي التعايش

 البكالوريا حوليات التاريخ/   رابح صالحي و علي عزوط

 :فيه تبين تاريخيا مقاال أكتب درست، ما على واعتمادا الفقرة من انطالقا :المطلوب

 .السلمي التعايش لسياسة الطرفين قبول دوافع-1

 .1953 بعد السلمي التعايش مظاهر-2

 الموضوع الثالث:

 .يكي سوفييتي مسرحه العالم الثالثالارب الباردة صراع أمر

:فيه تبين تاريخيا مقاال أكتب ، درست ما على واعتمادا الفقرة من انطالقا : بوالمطل  

  .العوامل التي جعلت من العالم الثالث مسرحا للارب الباردة-1

 .1962 – 1950زمات الدولية بين ألا-2
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                                 أقلب الصفحة                                                                                                2من 1صفحة 

 

3as.ency-education.com



 

 الجغرافيامادة: 

 أجب على أحد الموضوعين:

 الموضوع األول:

 .العالمي االقتصادي تفوقها ساسأو مريكي،األ االقتصادي الثقل مركز الشرقي الشمال قليماإل يعد

 :فيه تعالج جغرافيا مقاال أكتب الفقرة، من انطالقا :المطلوب

 .مريكيةاأل المتادة الواليات في الشرقي الشمالي قليماإل حيوية عوامل-1

 .العالمي االقتصاد على االمريكي االقتصادي التفوق ثرأ-2

 

 

 الموضوع الثاني:

 األوربية ةالتجرب هذه تطورت وقد... نجاحا اإلقليمية االندماجية التكاملية التجارب أكثر من األوربي االتااد تجربة تعد (...)" 

 الدول يةغالب تضم سياسية وحدة مشارف على أصبات أن إلى قرن نصف من أكثر مدى على اإلقليمي والتكامل التعاون في

 " (...) األوربية

 6ص ة، متميز إقليمية كظاهرة األوربي االتحاد عبيد، مخلد: المرجع

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

 .األوربي االتااد داخل واالندماج التكامل مظاهر-1

 .االقتصادية القوة على العددي التطور أثر-2
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