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بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة
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جغرافیا: المادة و تاریخ والشعبة فلسفة/ ثانوي3:المستوى أجنبیة/آداب اقتصاد/ لغات و تسییر

التاریخ: أوال

األول :                                                الجزء

المصطلحات/ 1 ن1:شرح

التطویق الرئیس:سیاسة تبناها أمریكیة ترومانسیاسة العزلهاري تعني وهي االحتواء سیاسة فشل بعد جاءت

الح .صارو

في:الكومیكون تشكل الذي االقتصادي التعاضد مجلس الخارجیة25/01/1949 هو وزیر من باقتراح بموسكو

ال مولوتوف فیاتشاسالف الروابطذيالسوفیتي ودعم التجاریة المبادالت لتنشیط منظمة إقامة إلى دعا

بصورة الشیوعیة الدول بین الغربیةاالقتصادیة األسواق و األموال رؤوس على اعتمادها من .تقلل

الوسائل:اإلستراتیجیة وتوفر الحلول وتضع األسباب تشخص ، للموضوع وعمیقة شاملة خطة أو سیاسة هي

معینة زمنیة فترات خالل النهائیة و المرحلیة األسباب وتحدد البشریة و .المادیة

االیجابي الحریة:الحیاد في المستعمرة الشعوب حق مثل العالم في العادلة القضایا الدول مناصرة وحق واالستقالل

الوطنیة ثرواتها في التصرف . في

الشخصیات/ 2 ن1: تعریف

ترومان الرئیس:هاري روزفلت.م.للو32هو الرئیس وفاة بعد الرئاسة تولى ال1945أ إنهاء في حربعجل

الثانیة الذریةأنبعدالعالمیة القنبلة بإلقاء سنةأمر میزانیة خصص الیابان لمساعدة1947على

تهددها التي دولة.الشیوعیةالشعوب قیام دعم وفي الصهیونیة الحركة تأیید في كبیرا دورا لعب

بكل اعاإسرائیل من أول كان ، سنةلوسائل بها .1948ترف

مارشال الو:جورج خارجیة إلعادة.م.وزیر اقتصادي بمشروع اسمه اقترن العالمیةإأ الحرب بعد أوروبا عمار

مارشال( الثانیة .)مشروع

روزفلت للو:فرانكلین رئیسا انتخابه تم ، الدیمقراطي الحزب إلى رئیسویعد ) 1945ـ1933(أ.م.ینتمي أول

، متتالیة رئاسیة فترات لثالث انتخابه یوجهأعید التنفیذیةكان فيحتىالسلطة 18/04/1945وفاته

ترومان هاري خلفه .حیث

خروتشوف شیوعي:نیكیتا سوفییتيزعیم دولة رجل من حكم. و السوفییتي ح) 1964-1953( االتحاد تمیز كمهو

و الستالینیة الشدیدة السلمي بالمعاداة التعایش و الدولي االنفراج لسیاسة األولى الدعائم بإرساء

زعامة فترة هامة شهدت تطورات أزمةخروتشوف حل حلفو) 1953(الكومنفورممنها إنشاء

عام عقد (1955(وارسو النوویةو للتجارب الجزئي الحظر .)1963(اتفاقیة
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األحداث/ 3 ن1 : جدول

ستالین جوزیف   05/03/1953.وفاة

المتحدة األمم هیئة   24/10/1945.تأسیس

باندونغ مؤتمر   04/1955/ 24  18.انعقاد

السوفیتیة االقتصادي التعاضد منظمة   25/01/1949.)الكومیكون(إنشاء

المعلمیة-/4 ن1:التواریخ

الغربیة:  23/06/1948 -    برلین على البري حصاره یفرض السوفیتي .الجیش

الجنوبیة:  25/06/1950 -   كوریا أراضي على الشمالي الكوري .الهجوم

المصریة:10/1956 /29-   سیناء لصحراء اإلسرائیلي .الغزو

األمر : 22/10/1962 -    الرئیس كوباإعالن على الكامل الحصار فرض قرار كیندي جون .یكي

الدولیة- الساحة على ن2:انعكاساتها

األولى : 23/06/1948- برلین أزمة .1949ـ1948اندالع

األطلسي- الشمال حلف .04/04/1949إنشاء

الغربیة- االتحادیة ألمانیا هما دولتین إلى ألمانیا تقسیم یوموأ23/05/1949تكریس الشرقیة الدیمقراطیة لمانیا

07/10/1949.

الكوریة:25/06/1950- الحرب .1953ـ1950قیام

في- األممیة القوات .27/06/1950إنشاء

آسیا- شرق جنوب حلف .08/09/1954تأسیس

الح : 29/10/1956- الثانیةرقیام اإلسرائیلیة العربیة الثالثي(ب ) .العدوان

األوسطتنامي- الشرق في السوفیتي سوریا( النفوذ و ).مصر

في- األوسط الشرق بمنطقة الخاص إیزنهاور مشروع .05/01/1957ظهور

الكوبیة : 22/10/1962- الجزیرة من النوویة لصواریخه السوفیتي االتحاد .سحب

كوبا- في كاسترو فیدال بقیادة الشیوعي الحكم .استمرار

ال- الخط وموسكوإنشاء واشنطن بین الرابط األحمر .20/06/1963هاتفي

الثاني ن4:الجزء

العشرین :مقدمة- القرن خمسینات منتصف العالقاتشهد في انفراج وتقاربحدوث الغرب و الشرق بینبین

السلميوموسكو التعایش بسیاسة عرف .واشنطن

ایدیولوجیا- السلمي التعایش : مفهوم

التعاونالتعایش من نوع وإیجاد الغربي و الشرقي المعسكرین بین التفاهم سوء إزالة إلى ترمي سیاسة السلمي

أو التفاهمبینها وإحالل األنظمة باختالف وقبوله األیدیولوجیین المعسكرین من كل تعصب عدم أخرى بعبارة

التنافس و الصراع .محل
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الدولي االنفراج : عوامل

أبرزها ومن للسلم العمالقین جنوح على واقتصادیة عسكریة ، علمیة ، سیاسیة عوامل عدة ساعدت

الشیوعي.1 المد لكبح ترومان هاري األمریكي الرئیس تبناها التي التطویق وسیاسة االحتواء سیاسة  .فشل

الهاویة.2 حافة إلى الغربي و الشرقي المعسكرین  .وصول

وبؤ.3 الدولیة األزمات الخمستنامي القارات في التوتر األولى46الیونان(ر برلین الحرب48ـ ـ

مصر53ـ50الكوریة على الثالثي  ).1956العدوان

الشعبي.4 العالمي العام الرأي الحكومیة(ضغط غیر الرسمي) المنظمات األمم( و وهیئة االنحیاز عدم حركة

 ) .المتحدة

الكتلة.5 وتشقق الشرقي المعسكر صفوف السوفیتي: أمثلة(الغربیةتصدع االتحاد عن یوغسالفیا انشقاق

الشعبیة1948 الصین ألبانیا1959و الجنرال ) 1962، عهد في فرنسا فانسحاب الغربي المعسكر في أما

األطلسي الشمال حلف من  .1966دیغول

ستالین.6 جوزیف المتشدد الماریشال معتدل05/03/1953وفاة ثالثیة القیادة فيوتولى الجماعي الحكم ة

الترویكا السوفیتي بولغالین(االتحاد ـ خروتشوف ـ  ) .مالینكوف

األمریكیة.7 الرئاسیة االنتخابات في إیزنهاور الجنرال وفوز ترومان هاري حكم  .4/11/1952نهایة

الهیدروجینیة.8 و الذریة الشامل الدمار ألسلحة الطرفین امتالك بعد النووي الرعب  .توازن

بماإرهاق.9 الشعبیة الدیمقراطیات وتموین الفضاء غزو ـ كالتسلح الباردة الحرب بتكالیف السوفیتیة الخزینة

إلیه  .تحتاج

استمرت : الخاتمة التي الباردة الحرب إنهاء في فشلها في36رغم نجاحها عن كشفت االنفراج مظاهر أن إال سنة

البش وتجنب التوتر بؤر حدة من نوویةالتخفیف عالمیة حرب وأهوال مخاطر .ریة

ـیا:ثانیا الجغراف

األول :الجزء

المصطلحات/ 1 ن1:مفهوم

المتجددة الطبیعة: الموارد قوانین بحكم تتجدد للنفاذ قابلة غیر الطبیعة في الموجودة الطاقة(الموارد

الماء ـ الریحیة ـ ) الخ... الشمسیة

البشریة الت: التنمیة ودخلالتنمیة وتعلیم صحة من البشر متطلبات االعتبار بعین تأخذ .ي

الشمال في: عالم معظمها الواقعة و وتكنولوجیا اقتصادیا المتقدمة الدول على للداللة اقتصادي مصطلح

عرض دائرتي بین .شماال° 35و° 30الشمال

العالمیة االستی: األسواق في كثیفة حركة تعرف التجاري التبادل األمناطق ومختلف التصدیر و نشطةراد

.االقتصادیة
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الجدول ) أ في الواردة الدول بین الدولیة التجارة في المساهمة نسبة في ن2:التباین

المتقدمة الدول الجنوبیة.م.و( مجموعة كوریا ـ فرنسا ـ الیابان ـ .)أ

الو أكبرها متفاوتة بنسب إلى.م.تساهم ذلك ویعود :أ

الصناعيقو إنتاجها ووفرة الدول هذه اقتصاد  .ة

المعدنیة و الطاقویة وارداتها  .ضخامة

الغذائیة و الصناعیة صادراتها  ) أ.م.و( تنوع

العالمیة التجاریة األسواق على  .هیمنتها

المتخلفة الدول الجزائر( مجموعة ـ مالي ـ ضعیفة) : مصر الدولیة التجارة في مساهمتها نسبة

منجدا تكنولوجیا % 01أقل تملك وال ضعیف وإنتاجها متخلف اقتصادها .ألن

الصادرات ) ب في األولیة المواد مساهمة نسبة حیث من ن1.5: التباین

المتخلفة الدول الجزائر(مجموعة ـ مالي ـ في) مصر األولیة المواد مساهمة نسبة أن نالحظ

قاربت جدا كبیرة ذلك2/3صادراتها للتكنولوجیاویعود امتالكها وعدم التحویلیة الصناعة غیاب  .إلى

أما ، داخلیا تستهلك ألنها قلیلة صادراتها في األولیة المواد مساهمة نسبة المتقدمة الدول مجموعة

تماما إلیها یفتقر فهو  .الیابان

الخریطةقتو علي الدول ن1.5:یع

الثاني ن4:الجزء

عالمناالت:مقدمة في المعاصرةخلف الدولیة العالقات و االستعماري الموروث أو( بین الماضي مسؤولیة

معا هما أو .الحاضر

التخلف نواحي:مفهوم جمیع تشمل األبعاد متعددة مركبة عدمظاهرة وفي اإلمكاناتعلىالقدرةالحیاة استغالل

التع و الرفاهیة تحقیق أجل من .لمالمتاحة

للتخلف الحقیقیة : األسباب

المتسببة وحدها الدولیة العالقات وال التخلف ظاهرة عن كمسؤولة منفردة التاریخیة العوامل اعتماد یمكن ال

یلي فیما أدراجها یمكن مختلفة الحقیقیة العوامل و الشعوب تخلف : في

التاریخیة المختلفة: األسباب بأشكاله  .االستعمار

الدولیةطبی العالقات االحتكار: عة و الهیمنة و االستغالل على  .المبنیة

ومظاهره المتخلفة الدول من دولة لكل الداخلي  :القصور

الطاقات و للموارد األمثل االستثمار  .عدم

االجتماعياستقرارالال و االقتصادي و  .السیاسي

االقتصادي و الدیمغرافي النمو بین التوازن  .اختالل

تجاوزهاالتخلف:الخاتمة ویمكن أسبابها لها الظاهرة ولكن علینا محتوما قدرا .لیس
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