
 

 

 1 مطبوعة

خترب نفسك  إ 

جامتعيات     2020حتضريإلباكلوراي /إ 
أأس ئةل تقوميية متنوعة يف مادة إلتارخي إلوحدة إلتعلمية إلأوىل  حسب إملقرر  

 إلرتبوي 

 
 

  براهيم شكوة اإلجتماعيات  أستاذ: إعداد من
2019-2020 

 الجزء األول 

 

ذ شكوة برإهمي يف ماديت إلتارخي و إجلغرإفيا  : صفحة إلأس تا   إلفايس بوك اتبعوان عىل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائر 
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عدإد:  أأ. شكوة برإهمي                                                                                   تاريخ :  ❖    من إ 

            :   أسئلة الجزء األول 

 (  الوحدة األولى)  تصويب المصطلح المناسب :مؤشر الكفاءة  *                            

 :   ثم إشرحها بالمصطلحات المناسبة    الفراغات   إمأل

و حترير الكويت   .............. و إىل هدم  " فمنذ إعالن الرئيس السوفيايت" غورابتشوف" عن إصالحات الربوسرتيكا ،-1
أفرزت أول أحادية   املستوى اإلقتصادي و السياسي، ، هتيأت ظروف اهليمنة األمريكية على  1991من الغزو العراقي 

 ". ................. سياسية و إيديولوجية كان هلا األثر العميق يف اإلسراع بوضع نظام ة قطبي
كانت هي املناسبة اليت إستطاع فيها اإلحتاد السوفيايت أن حيقق و يعلن تعادله مع الوالايت  .. ............... إن    -2

و كانت تلك ذروة عصر من العصور الدولية و هو عصر احلرب الباردة اليت  ................املتحدة االمريكية يف حيازة  
 " ............... العمالقني أن تتحول إىل   يستحيل بني

و جماراة روسيا لوجهات النظر األمريكية مل يعد هناك صراع بني الشرق و الغرب و إمنا بني   ..... ........" .ابهنيار   -3
الذي أعطى مسارا جديدا سهل للوالايت املتحدة  ... ......... و اجلنوب و حتول العامل من الثنائية إىل ............... 

 . "   .......... ولية كاألمم املتحدة واألمريكية إحتواء دور ومهام اهليئات الد
و الغريب إىل تراجع مكانة اإلحتاد السوفيايت و تفكك الكتلة الشرقية .........أدى التنافس احلاد بني     -4

 . ..................مما مكن الوالايت املتحدة األمريكة من اإلنفراد بقيادة العامل و ظهور

و الداعية األول هلذه الفكرة جواهر   ..ينبثق عنها تعايش سلمي.اآلفروآسياوية حول .......... " .إجتمعت الدول      -5
الل هنروكان مؤمتر ابندونغ مناسبة لتبادل األراء و بلورهتا و ال قيمة لتلك االراء ما مل تقرتن خبطوات عملية تضع  

                                                     ..............موضع التنفيذ . "                                                       
" إن خوض املعركة من أجل إقامة نظام اقتصادي دويل جديد ما يزال يشكل إحدى املهام الرئيسية يف كفاح الشعوب  -6

 . جنوب أصبح أكثر من ضرورة............إن التعاون   ،  واالجتماع االقتصادي .........و  ............من أجل 
، و يف أول لقاء للجمعية العامة تقرر إنشاء املقر  الدائم  .............أعلن رمسيا عن أتسيس   1945أكتوبر   24يف     -7

يومها يتألف من ممثلي إحدى عشرة دولة منهم اخلمسة الدائمون  متثل  .............لألمم املتحدة مبدينة نيويورك ، و كان 
 " ............. ا  أصواهتم قاعدة لإلمجاع اليت يطلق عليه

لإلشرتاكية و آخر  ...........العامل اليوم ال ينقسم إىل كتل سياسية كما كان احلال إابن احلرب الباردة ، مل يعد هناك   "-8
، بل إن عامل القرن الواحد و العشرين يواجه إنقساما بنيواي على املستوى اهلرمي  . ..........ابإلضافة إىل كتلة  .............

 . و ليس على املستوى األفقي  
، فلقد ابدر جورج بوش األب مع مطلع التسعينات إىل  ................ و إنقضاء عصر  ... .. ......... منذ سقوط   "  -9

 ." ، يف شن ما يشبه حرب عاملية اثلثة عل العراق     ممارسة أول إختبار يف حشد معظم دول األرض الفاعلة
 خالل زمن قصري إنقلب التحالف إىل عداء بني معسكرين يفصل بينهما ...............، و أقيمت سلسلة  -10

....، و إنتشرت القواعد النووية على حدود الكتلتني و طورت .............ووقف العامل على شفري اهلاوية يف  ...........
 ظل .............و اليت كادت أن تتحول إىل حرب ساخنة. 
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   .  مؤشر الكفاءة : التوقيع على اخلريطة وإستخالص األحداث و التواريخ منها

عّوض األرقام في خريطة أوروبا السياسية بأعضاء منظمة الكوميكون في أوروبا الشرقية :   -1 

 تشيكوسلوفاكيا  -ألبانيا -رومانيا  -بلغاريا  ،ألمانيا الشرقية -بولونيا -المجر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

العالمية الثانية خريطة أوروبا بعد الحرب   

 

من كتاب ملخص   

دروس إلتارخي أأ :  

 شكوة برإهمي 
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 أو أهدافه  دوره   التاريخ   طبيعته   التسمية الواردة  
 ......................................  ...............  ......................  الكوميكون  ➢

 ................................................. 
 ....................................................... 

 .................................................... 
 .................................................. 
 ................................................. 
 ................................................ 

 ......................    مشروع إيزهناور   ➢
 
 
 
 

 ...................  ............................................ 
 ........................................... 

 ............................................... 
 ................................................... 

 ......................................................... 
 ................................................... 

 شروع مارشالم ➢
 
 
 
 
 
 
 

 ................... 
 
 
 
 

 .................  ............................................... 
 ............................................... 

 ................................................ 
 .............................................. 

 ..................................................... 
 ................................................... 

 .................................................... 
 .................................................. .... 

 ..................................................... 
 ......................................................... 

 .................................................... 
 ....................................................... 
 ...................................................... 
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 خريطة أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من كتاب ملخص 

دروس إلتارخي أأ : 

 شكوة برإهمي

  1947األرقام في خريطة أوروبا السياسية بأسماء الدول التي استفادت من مشروع مارشال عّوض -2

 : النرويج، بريطانيا، بلجيكا، إيطاليا، فرنسا، اليونان، ألمانيا الغربية 
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 مؤشر الكفاءة : تحديد التواريخ المعلمية حسب األحداث 

      :  الخطأ  صحح و  شهدتها  التي  باألحداث  سنة  كل أربط  :  المطلوب 

                                

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

1945 

مشروع مارشال *  

األمريكي للياابن * القصف   

* تفجري أول قنبلة و سوفياتية يف  
 سيرباي

* مصطلح الستار احلديدي  
.   لتشرشل  

 

1947 

1955 

حلف الناتو *   

 * مبدأ ترومان 

 *حلف وارسو 

قناة السويس *أتميم   

1956 

1957 1949 

جناح الشيوعية يف الصني*   

 *حلف بغداد 

 *مشروع حرب النجوم 

 *مشروع إزهناور 

 *حلف األواتز 
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 وتصحيح الخطأ مؤشر الكفاءة: ربط كل عبارة بالمصطلح المناسب                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

الشيوعية   -1  

احلرب الباردة   -2  

الثنائية القطبية   -3  

السباق حنو التسلح-4  

اإليديولوجية   -5  

الدميقراطيات الشعبية-6  

يفصل أورواب إىل شرقية وغربية  11* خط ومهي  

 * صراع إيديولوجي سياسي ،إقتصادي نفسي دون إستعمال السالح بشكل مباشر 

 * دول أورواب الشرقية الشيوعية وعددها مثانية 

 *خضوع العامل لقوتني عظمتني متصارعتني

عسكرية إلبراز التفوق العسكري .*سعي كل طرف إىل إمتالك أكرب ترسانة   

 * مذهب فكري عقائدي أساس التعرض بني الشيوعيةو و الرأمسالية 

 * اإلستقالل

 * مشروع تقرير املصري

 * مشروع مارشال

 * الشرعية الدواية

 * النظام الدويل اجلديد

 * الرأمسالية

للرأمسالية * اهليمنة االقتصادية ، العسكرية و الثقافية أو أخر مرحلة   

* امتداد السيطرة السياسة ، اإلقتصادية والعسكرية لدولة غالبا ما متلك تفوقا 
 تكنولوجيا 

 *مشروع ظاهره إقتصادي و ابطنه إفراغ الثورة من حمتواها 

* سياسة إستعمارية إبستعمال أقصى وسائل اإلابدة و التقتيل لقتل روح املقاومة و 
 إخضاع األهايل . 

بتنفيذ القرارات الصادرة عن هيئة االمم مبختلف األجهزة ما خيدم املصاحل *اإللتزام 
 األمريكية 

 

 * االحتواء

 * عدم اإلحنياز

 * العوملة 

العسكرية .* األحالف   

سياسة التكتالت  الذي ظهرت أثناء احلرب الباردة مجعت دوال ذات مصاحل مشرتكة .*  

 *للتمييز بني العامل االول الرأمسايل و العامل الثاين اإلشرتاكي                                

                        * إنقسام البلد الواحد إىل شطرين أثناء احلرب الباردة                    

 *إنشاء سلسلة من األحالف ، القواعد و الرتتيبات العسكرية حلصار روسيا                 

 



 
 2020تحضيرالبكالوريا /إجتماعيات  

 

   من إعداد : أ.شكوة براهيم 
8 

 مؤشر الكفاءة : التمييز و التعرف على الشخصيات التارخية الواردة                                      

 أكمل الجدول :  

 اإلنجازات  الجنسية و المنصب   الشخصية  

اآلمر بقنبلة هريوشيما وانغازاكي مؤيد اهلجرة   ...................................  ................................ 
اليهودية إىل فلسطني مفجر احلرب الباردة  

 . إبعالنه لسياسة االحتواء 

 .......................................  .... .................................. جوزيف ستالني  
 

 ......................................... 
 
 

 ...................  وزير اخلارجية  ....................................... 
 
 

صاحب أطروحة الكتلتني) الكتلة الشرقية ـ  
 . ............................ الكتلة الغربية( 

 ..................................... 
 
 

 جورج مارشال 
 
 
 

 ...................................  ....................................... 
 

 ...................................... 

 ............................... 
 
 

عارض سياسة التمييز العنصري ، و شهدت فرتة   ............................ 
 .  1962حكمه أزمة كواب 

 .............................................  .........................................  جوزيف بروز تيتو  
 ............................................ 

 
 

 .................................. 
 

 ................................ 
 
 

أحد القيادة الثالثية ) الرتويكا(و رئيس  
 اإلحتاد السوفيايت  

 .......................................... 
 .................................... 

 
 .................................. 

 
 

اشتهر    )س(خلف خروتشوف على رأس االحتاد  ................................ 
  التدخالت العسكرية  ف و بدأ برجينيف( ) م

عم الثوار  د،   1968 مثل: ربيع براغ
     ـ غزو أفغانستان  املاركسيني 
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ـ  1981 الرئيس األربعون للو.م.أ)  ....................................... 
1989. 

 ........................................... 
 

 ......................................... 
 
 
 

 ميخائيل غورابتشوف  
 
 

 ..................................... 
 
 
 

 ............................................. 
 
 

 ............................................. 

 ................................. 
 
 

كامب  كوسيط يف إتفاقية    2وقع اتفاقية سالت   ......................................... 
 .   1978ديفيد  

 .................................... 
 
 

قاوم االستعمار اهلولندي يف أندونيسيا و هو احد   ........................................ 
 أقطاب حركة عدم اإلحنياز  

 داويت إيزهناور  
 
 

 ................................  .......................................... 
 

 ............................................. 
 ............................... 

 
 

و وقع   1973دعم إسرائيل ماداي يف حرب  ...................................... 
 .   1إتفاقية سالت  

 .............................. 
 
 

، قائد الثورة   2007رئيس وزراء كواب إىل غاية   ...................................... 
، شهدت فرتة حكمه أزمة كواب    1959الكوبية  
1962   . 

 
 أرنستو تشغيفارا . 

 
 
 

 ................................  ............................................. 
 .............................................. 
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 ( خاص أدبي+ تسيير و إقتصاد ).  مؤشر الكفاءة : ضبط األحداث و إنعاساتها على العالقات الدولية

 :   إليك التواريخ المعلمية التالية

 1962أكتوبر   22*،    1956أكتوبر  29 * ،   1950جوان 25* ،  1948جوان 23*                         

 أبرز طبيعة التواريخ .   -أ

 بني إنعكاساهتا على العالقات الدولية .  -ب

 أبرز العالقة بني هذه التواريخ .   -ج

هتا على العالقات  إنعكاسا طبيعتها   التواريخ  
 الدولية  

 العالقة بني هذه التواريخ  

 
 . 1948جوان 23
 
 
 

   

  . 1950جوان 25
 
 
 
 

  

 . 1956أكتوبر 29
 
 
 

 
 
 
 

  

  .   1962أكتوبر 22
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 والتوقيع على اخلريطة . مؤشر الكفاءة : التمييز بني معامل كل كتلة 

  أذكر الدول املؤسسة حللف الناتو 
 
 

  أذكر أربع دول من حلف األواتز  
 أذكر دول حق الفيتو  

 
 

 أذكر أربع دول من املعسكر الشرقي  
 

 

  أذكر أربع دول من حلف وارسو  
  أذكر أربع دول من السانتو  

 دول مستفيدة من مشروع مارشال   6أذكر 
 

 

  أذكر أربع دول من منظمة الكوميكون  
  أذكر مقر حلف الناتو  

 مقر األحالف و املنظمات                                            

  أذكر ووقع مقر صندوق النقد الدويل و البنك العاملي  
  أذكر ووقع مقر حلف الناتو  
  أذكر ووقع مقر حلف وارسو  

  أذكر ووقع مقر منظمة التجارة العاملية  
  أذكر ووقع مقر األواتز 

  أذكر ووقع حلف السانتو  
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 مؤشر الكفاءة : التميز بين وسائل و إستراتجية كل كتلة  

 إليك المشاريع و اإلستراتجيات التالية  صنفها في الجدول مع الشرح :  المطلوب :

سياسة األحالف ، المشاريع اإلقتصادية ، مبدأ ترومان ، مبدأ جدانوف ، مشروع مارشال ، حلف األوتاز  

  ، السانتو ، السياتو ، حرب النجوم . ملء الفراغ ، اإلحتواء . 

 الكتلة الغربية   الكتلة الشرقية   اإلستراتجية /الوسائل 

1- 

 
 

  

2- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3- 
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 مؤشر الكفاءة : تحديد التواريخ و األحداث ) الوحدة األولى ( 

 : أكمل الجدول  المطلوب 

 الحدث  التاريخ 

  1989نوفمبر 09

 تفجير السوفيات أول قنبلة ذرية بسيبيريا  

  1956أفريل 17

 تأسيس هيئة األمم المتحدة   

  1949أكتوبر 01

 إعالن عن قيام ألمانيا الفيدرالية   

  1953جويلية 27

 زوال اإلتحاد السوفياتي رسميا   

  1947مارس 12

 تأسيس األوتاز   

  1963جوان 20

 بناء جدار برلين   

    1946مارس05

 وفاة ستالين   

  1947جوان 05

 تأسيس منظمة الكوميكون        

  1949أكتوبر 07

 مبدأجدانوف   

  1945أوت 09و06

 قمة مالطا   

  1957جانفي 05

 حلف الناتو   

  196أكتوبر 22

 العدوان الثالثي على مصر   

  1961سبتمبر 01-06

 مؤتمر باندونغ  

  1955ماي 14

 المؤتمر الرابع لحركة عدم اإلنحياز بالجزائر      

  1972ماي 26

 مؤتمر جنيف ')السباق نحو التسلح(  

  1956جويلية 26

 2إنفاقية سالت  

  1991جويلية 1

 حل منظمة اللكوميكون   

  1947أكتوبر 06
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 مؤتمر يالطا   

 ولى ( البكاوريا ) الوحدة األي مؤشر الكفاءة : التدرب على المقاالت التاريخية الواردة ف

 اإلجابة األسئلة 

بين مظاهر تغيير موازين القوى  
 1945بعد

 
 
 
 
 

 ..................................................................... 
 .................................................................... 
 ................................................................... 

 ............................................................... 
 ....................................................... .......... 

سباب التأزم في العالقات الدولية  أبين 
 بعد الحرب العالمية الثانية  

 
 

 ........................................................... 
 ............................................................... 

 ................................................................. 

في أوروبا أثناء الحرب  الوضع  أيرز 
  1959إلى  1945الباردة من 

 
 
 

 ..................................................................... 
 .................................................................... 

 ................................................................ 
 .................................................... ............ 

 
 وضح االستراتيجية الخاصة بكل كتلة  

 
 
 
 

 ................................................................... 
 ..................................................................... 

 ........................................................... 
 .................................................................. 

 ............................................................... 
 ................................................................ 

 .................................................................... 
.......................................................... ........ 

 

لسباق نحو التسلح بين  أسباب ابين 
 المعسكرين  

 
 
 
 

 .................................................................... 
 ........................................................... 

 ..................................................................... 
 .......................................................... 

 .................................................................. 

 
 أهداف قمة مالطاما 
 
 

 .................................................................. 
 ............................................................. 

 ............................................................... 

انعكاسات القطبية األحادية على  بين 
  العالم الثالث

 .................................................................. 
 ............................................................ 
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العوامل التي جعلت من العالم الثالث ما 
 مسرحا للصراع 

 
 
 
 
 
 

 ............................................................... 
 ........................................................... 

 ............................................................... 
 ............................................................ 

 ....... ......................................................... 
 ............................................................. 
 ............................................................. 

 .............................................................. 
 ........... ..................................................... 

 ............................................................. 
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دوافع دعم االتحاد السوفييتي   ذكرأ
 للحركات التحررية 
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بين مظاهر تفكك الكتلة الشرقية و  
 اإلتحاد السوفياتي . 
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 مالمح النظام الدولي الجديدبين  
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مظاهر تأثر العالم الثالث سياسيا  أبرز 
 من الحرب الباردة 
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طبيعة العالقات الدولية بعد الحرب  بين 
 العالمية الثانية 
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نتائج الصراع بين المعسكرين  أذكر
 على أوروبا
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 طبيعة الصراع بين المعسكرين ما 
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انعكاسات الصراع على  بين 
 المعسكرين 
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دور حركة عدم االنحياز في  بين 
 مساعي االنفراج 
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المؤسسات الفاعلة في النظام أذكر
 الدولي الجديد
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