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اجلزء أألول ( 06نقاط)

وقع اختالف في تأويل مقررات مؤتمر يالطا ،فبينما تدخل االتحاد السوفياتي في بولونيا وعمل على تشجيع انتشار
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الشيوعية في عدد من الدول ،لجأت الواليات المتحدة األمريكية إلى إتباع سياسة االحتواء ،وتمثل ذلك بشكل خاص في
مشروع مارشال .فرد االتحاد السوفياتي عبر مبدأ جدانوف الذي يهدف إلى تشجيع الحركات العمالية واألحزاب الشيوعية،
ليس فقط ضمن حركات التحرر الوطني في العالم ،بل داخل فرنسا وإنجلت ار وإيطاليا أيضا.
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ونتج عن هذا التباعد ظهور كتلتين :كتلة غربية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،وأخرى شرقية بزعامة االتحاد
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السوفياتي .أسدل بينهما ستار حديدي.
المطلوب:
 .1اشرح ما حتته خط يف السند
 .2عرف الشخصيات التالية:

المصدر http://edorous.com:

وينستون تشرشل – ميخائيل غورابتشوف – دوايت ايزهناور

التاريخ
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 .3أكمل اجلدول التايل:

احلدث

 14ماي 1955
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اخلط األمحر اهلاتفي
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حل منظمة الكوميكون

اجلزء الثاين 04( :نقاط )
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صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1949– 1948والحرب الكورية  1953-1950وأزمة
برلين عام  1961وحرب فيتنام  1975-1956والغزو السوفييتي ألفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية  1962عندها

المطلوب  :من خالل السند واعتمادا على ما درست اكتب مقاال تاريخيا توضح فيه :
 -1أسباب صراع الحرب الباردة.
 -2أثر االزمات الدولية خالل الحرب الباردة على العالم الثالث
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شعر العالم أنه على حافة االنجراف إلى حرب عالمية ثالثة.

المصدرhttps://ar.wikipedia.org :

اجلغرافيا
اجلزء األول  06):نقاط (
وباالبتعاد عن تجريد المفاهيم ،سأركز على التقدم والتخلف كواقعين عينيين ،من خالل العوامل المباشرة المسببة لهما،
كي ينكشف سر تقدم أمم وتخلف أخرى ،ألوسع فئة ممكنة من القراء .ولكي نضع خطا فاصال بين التقدم والتخلف،
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سنستحضر هنا مؤشر التنمية البشرية ،الذي حدده برنامج األمم المتحدة االنمائي ،والذي يقيس رفاه الشعوب ورقيها ،بناء
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على المعايير التالية :نسبة مساهمة الفرد في الناتج الوطني االجمالي ،الرعاية الصحية ،وأمد الحياة ،المستوى التعليمي .
المصدرhttps://www.hibapress.com :

المطلوب :
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-1اشرح ما حتته خط يف النص

الهند

الوم أ

روسيا

فرنسا

استراليا

كندا

باكستان

ألمانيا

كمية االنتاج

125.6

94.3

61.6

37.8

40.4

30.0

27.1

23.6

22.5

المصدرhttps://www.argaam.com :
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الدولة

الصين
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 -2اليك جدوال يمثل الدول التسعة االولى في انتاج القمح لسنة  .2017الوحدة :مليون طن

المطلوب:

أ -مثل أرقام الجدول بأعمدة بيانية حيث :مقياس الرسم 1( :سم = 20مليون طن  1 /سم =عمود )
ب -على خريطة العالم المرفقة وقع الدول الخمسة االولى المنتجة للقمح الواردة في الجدول
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اجلزء الثاين04) :نقاط (

تسمح التجارة الدولية بتقدير حجم المبادالت بين األمم .ولكن يجب أال تؤدي العملية الحسابية إلى إغفال الدور المتنامي
للتدفقات التجارية الناتجة من حركة صادرات الشركات المتعددة الجنسية .فقد بلغت حصة صادرات الفروع األجنبية
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للشركات المتعددة الجنسية ،من حجم مجمل الصادرات العالمية عام  ،1999ما نسبته  45في المئة ،وكانت هذه

 -1الخصائص العامة لحركة المبادالت في العالم
 -2سلبيات حركة رؤوس األموال
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المصدرhttp://www.mafhoum.com:
الصادرات موجهة غالبا إلى فروع أخرى لهذه الشركات.
المطلوب  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافيا تبين فيه :

