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التاریخ: أوال

األول   6:الجزء

المعلمیة-/ 1 ن1....:التواریخ

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

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

لصحراء:29/10/1956- اإلسرائیلي المصریةالغزو .سیناء

كوبا : 22/10/1962- على الكامل الحصار فرض قرار كیندي جون األمریكي الرئیس .إعالن

الدولیة- الساحة على ن1.....:انعكاساتها

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

األطلسي- الشمال حلف .04/04/1949إنشاء

تقسیم- الغربیةتكریس االتحادیة ألمانیا هما دولتین إلى یوم23/05/1949ألمانیا الشرقیة الدیمقراطیة وألمانیا

07/10/1949.

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

في- األممیة القوات .27/06/1950إنشاء

آسیا- شرق جنوب حلف .08/09/1954تأسیس

الثانیة : 29/10/1956- اإلسرائیلیة العربیة الحب الثالثي(قیام ) .العدوان

األوسط- الشرق في السوفیتي النفوذ سوریا( تنامي 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

وموسكو- واشنطن بین الرابط األحمر الهاتفي الخط .20/06/1963إنشاء

المصطلحات-/2 ن1.5: شرح

الثروات: االمبریالیة- واستغالل نهب بهدف الكبرى للدول نفوذ مناطق إلى العالم تقسیم سیاسة .هي

تعني: التطویقسیاسة- وهي االحتواء سیاسة فشل بعد جاءت ترومان هاري الرئیس تبناها أمریكیة سیاسة

كالناتو العسكریة األحالف من بسلسلة الشیوعیة محاصرة هدفها وكان الحصار و في)NATO( العزل
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شرقفي) SEATO(سیاتووحلفأوروبا            الشرقبغدادوحلفآسیاجنوب كعدماألوسطفي االقتصادیة والمقاطعة

وحلفائه السوفیتي االتحاد ألسواق األمریكي القمح .تصدیر

االیجابي- الحریة:الحیاد في المستعمرة الشعوب حق مثل العالم في العادلة القضایا وحقمناصرة واالستقالل

الوطنیة ثرواتها في التصرف في . الدول

ن1......-/3

التصریح هذا بالومضمون خطابه في تشرشل ونستن البریطاني الوزراء رئیس ألقاه یوم.م.الذي أ

وشرق05/03/1946 وسط في علیها یسیطر التي المناطق على السوفیاتي االتحاد فرضه الذي الحصار ویعني

الثانیة العالمیة الحرب خالل البلطی.أوروبا بحر على ستتین من األدریاتیكيویمتد البحر على تریاست إلى .ق

الحدیدي الستار شرق تقع دول بلغاریا:ثالث ـ تشیكوسلوفاكیا ـ ن0.75.بولونیا

الحدیدي الستار غرب تقع دول فرنسا: ثالث ـ الغربیة ألمانیا ـ ن0.75.ایطالیا

الثاني ن4:الجزء

الثانی:مقدمة العالمیة الحرب نهایة مستغلةكانت تحرریة حركات شكل في وآسیا إفریقیا شعوب تحرك بدایة ة

االستعماریة القوى .تراخي

على ساعدت التي العوامل هي القوىفما وموقف العالمیة التحرر حركات على وأثرها التحرر موجة انتشار

؟ منها .العظمى

موجة انتشار على ساعدت التي :التحررالعوامل

الوعود لتجسید الحلفاء التزام نتیجة أمرها على المغلوبة الشعوب لدى الوطني القومي الوعي ظاهرة انتشار

لهم .المقدمة

التجنید بسبب العسكریة الخبرة اكتساب خالل من العالمیتین الحربین .تأثیر

ا الدول بها تغنت التي المبادئ تجسید في المضطهدة الشعوب آمال المصیرخیبة وتقریر كالحریة ، لغربیة

ویلسن مبادئ في جاء األطلسي14مثلما المتحدة1941ومیثاق األمم .ومیثاق

الثانیة العالمیة الحرب في االستعماریة القوى هزیمة بعد الخوف عقدة من .التخلص

مصیرها تقریر في الشعوب تدعم وعالمیة إقلیمیة منظمات المتحدة( ظهور األمم هیئة ـ العربیة الجامعة

االنحیاز عدم حركة الشرقیة) ـ الكتلة ودعم متصارعین معسكرین إلى إیدیولوجیا الشمال عالم وانقسام

الثالث العالم في التحرریة .للحركات

الحرب عقب الدول من العدید علىحصول الثانیة السیاسيالعالمیة ).1947والهند1946-سوریا(استقاللها

الثالث العالم في رائدة تحرریة حركات : ثالث

المصریة الفیتنامیة1952الثورة الثورة الجزائریة1954ـ1946ـ الثورة .1962ـ1954ـ

التحرر حركات من العظمى القوى : موقف

األ ) 1 المتحدة الوالیات تقدیم: مریكیةـ على اعتمدت فرنسا انهزام بعد الفیتنام في الفراغ ملء سیاسة طبقت

األ وإقامة لحلفائها االقتصادیة مصالحهاالمساعدات لحمایة العسكریة القواعد و .حالف
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السوفیتي ) 2 االتحاد آسیا: ـ في التحرر لحركات السیاسي و المعنوي و المالي الدعم فيتقدیم منه سعیا وإفریقیا

إلیه الشعوب المشاریع.استقطاب ودعم الفنیة الخبرات و االقتصادیة المعونات و الدعم بتقدیم قام كما

الشیوعیة التجربة تصدیر بهدف .التنمویة

النهب:الخاتمة و السلب و االضطهاد و القمع أنواع لشتى آسیا و إفریقیا شعوب عانته ما الزمنرغم من .لعقود

الجغرافیا:ثانیا

األول  6: الجزء

المصطلحات/ 1 ن2:شرح

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

الماء ـ ) الخ... الریحیة

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

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

عرض دائرتي .شماال° 35و° 30بین

العالمیة تعرف:األسواق التجاري التبادل االستیرادحركةمناطق في األكثیفة ومختلف التصدیر نشطةو

.االقتصادیة

الخریطة-أ/ 2 علي ن2:التوقیع

التعلیل-ب مع ن2:المقارنة

المرتفع االستهالك و اإلنتاج تنتج:مناطق روسیا ـ الشمالیة : السبب % 40وتستهلك% 30أمریكا

ا هیاكلها وضخامة الطاقویة بالثروات .القتصادیةغناها

المنخفض االستهالك و المرتفع اإلنتاج تنتج:مناطق الالتینیة أمریكا ـ إفریقیا ـ األوسط  % 40الشرق

االقتصادیة: السبب % 15وتستهلك الهیاكل وضعف الطاقوي المخزون .وفرة

المرتفع االستهالك و المنخفض اإلنتاج ـ:مناطق األقصى تنتجالشرق ـ  % 45وتستهلك% 19أوروبا

المخزون: السبب اندونیسیاقلة باستثناء وحدهااالقتصادیةهیاكلهاوضخامة. الطاقوي تستهلك التي الیابان خاصة

9.1. % 

الثاني ن4:الجزء

في:مقدمة- الموروثالتخلف بین المعاصرةعالمنا الدولیة العالقات و الماضي(االستعماري الحاضرمسؤولیة أو

معا هما ).أو

التخلف- اإلمكانات:مفهوم استغالل على القدرة عدم وفي الحیاة نواحي جمیع تشمل األبعاد متعددة مركبة ظاهرة

التعلم و الرفاهیة تحقیق أجل من .المتاحة

للتخلف- الحقیقیة : األسباب

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

یلي فیما أدراجها یمكن مختلفة الحقیقیة العوامل و الشعوب : تخلف
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التاریخیة المختلفة: األسباب بأشكاله .االستعمار

الدولیة العالقات االحتكار: طبیعة و الهیمنة و االستغالل على .المبنیة

الداخ ومظاهرهالقصور المتخلفة الدول من دولة لكل :لي

الطاقا و للموارد األمثل االستثمار .تعدم

االجتماعي و االقتصادي و السیاسي .الالإستقرار

االقتصادي و الدیمغرافي النمو بین التوازن .اختالل

تجاوزهاال:الخاتمة ویمكن أسبابها لها الظاهرة ولكن علینا محتوما قدرا لیس تخلف
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