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التاریخ:أوال

األول ) نقاط06: ( الجزء

:01السند

میخائیل الغالسنوست،غورباتشوفبادر و البروسترویكا في تتمثل جذریة بإصالحات السوفیاتي االتحاد زعیم

الفدرالیة لروسیا وتوریثه السوفیاتي االتحاد تفكیك في الزمن .وسابق

:02لسندا

األمریكي القومي األمن لمجلس بیان ولكن: في دولتنا فقط یهدد ال الظالم وقوى النور قوى بین الصراع أن

مؤسسات على الهجمة و ذاتها حضارتنا الحرأیضا لمصالحناالعالم باعتراضها علینا وتفرض عالمیة أصبحت

العالمیة القیادة ممارسة مسؤولیة .الخاصة

: المطلوب

التالیة.1 المفاهیم الحراإلیدیولوجیة: عرف العالم ـ الدولیة الشرعیة .ـ

التالیة.2 الشخصیات ترومان: عرف ـ ستالین ـ األب بوش جورج ـ .غورباتشوف

الفاعلة.3 ومؤسساته الجدید الدولي النظام مالمح .حدد

الثاني ) نقاط04: ( الجزء

عام كارتر الرئیس :1980قال

مساعداتإني" على حصلت قد إسرائیل أن أعلن بأني الشعبأمریكیةفخور یعلم أن أود وإني رئاستي، خالل

كانت إنها بل صدفة تكن لم المساعدات تلك أن أمریكااستثمارااألمریكي ." ألمن

: المطلوب

ما خالل من و الفقرة من أكتبانطالقا فیفقرةدرست : هاتبرز

اإلسرائیلي.1 العربي الصراع بخصوص المتحدة األمم .قرارات

المباركة.2 الفلسطینیة االنتفاضة .نتائج

الجغرافیا: ثانیا

األول ) نقاط06: ( الجزء

:السند

الظروف الیابان والتسویقاالقتصادیةاستغلت اإلنتاج في االقتصادیة المعجزة مرحلة تعیش كانت حیث المالئمة

التطو وجنوبو شرق في المدهش التكنولوجي و المالي التوظیف التسعینات و الثمانینات عقد وشهد ، التكنولوجي ر

المعمورة سكان ثلث یمثل دیمغرافیا ووزنا عالمیا اقتصادیا قطبا أصبحت حیث آسیا .شرق
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: المطلوب

التالیة.1 المصطلحات الدیمغر: عرف الوزن ـ االقتصادي القطب ـ .افياآلسیان

الخریطة.2 على منالمرفقةوقع التنیناتكل و ـ الصین ـ .الیابان

التنمیة.3 و الدیمغرافي الجانب بین العالقة .حدد

الثاني ) نقاط04: ( الجزء

دولیة مجموعة األوروبي االتحاد وأصبح اكتماال وأكثرها العالم في التكتالت أكبر من األوروبي االتحاد یعتبر

أقوى من العالمإقلیمیة في االقتصادیة التكتالت .أشكال

:المطلوب

أكتب القبلیة مكتسباتك على واعتمادا الفقرة من فیفقرةانطالقا یليهاتوضح : ما

األوروبي.1 االتحاد نجاح على ساعدت التي .العوامل

العالم.2 في الرائدة االقتصادیة المكانة تحقیق في التكتل .دور

آسیاخری طة

2/2


