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تصحيح اختبار الفصل األول يف مادة التاريخ واجلغرافيا

املدة30:سا33

تاريخ:
اجلزء األول:
تعريف املصطلحات:
الحرب الباردة  :صراع إيديولوجي بين املعسكرين شمل كل امليادين ماعدا املواجهة العسكرية املباشرة .
أسلحة الدمار الشامل :هي أسلحة محرمة دوليا بسبب قوتها التدميرية الكبيرة منها النووي والهيدوجيني
واإلشعاعي  ..وتمتلكها الدول الكبرى  /2األهداف الظاهرية ملشروع مارشال:
إعادة بناء أروبا املخربة من الحربـ ودعم الديمقراطية في أوروبا.
أما األهداف الخفية للمشروع:
ربط إقتصاد أروبا باإلقتصاد األمريكي ـ وقف املد الشيوعي في أروبا ـ إنقاذ الشركات األمريكية املفلسة
باستثمارها في أوروباـ إضعاف العالقة بين دول الديمقراطية الشعبية التي تقبل املشروع باإلتحاد
السوفياتي.
 /3إتمام الجدول:
تاريخه
الحدث
7491/50/50
مشروع مارشال
7494/59/59
إنشاء حلف الناتو
/71جويليةـ/72أوت 7490
مؤتمر بوتسدام
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اجلزء الثاني:
املقالة:
املقدمة:
العرض :غستراتيجيات املعسكرين:
في اإلتحاد السوفياتي:
سياسيا :أنشأ مكتب الكومنفورم لتدعيم والتنسيق بين األحزاب الشيوعية في العالم.
تدعيم حركات التحرر من اإلستعمار الذي تتزعمه دول املعسكر الغربي .
أما في الو م أ فقد اتبعت :
سياسة ملء الفراغ في عدة دول منها الشرق األوسط والهند الصينية .وسياسة اإلحتواء والتطويق .
أما إقتصاديا:
في اإلتحاد السوفياتي :أنشأ منظمة الكوميكون ملساعدة معسكره إقتصاديا .
في الو م أ أصدرت مشاريع إقتصادية أهمها :
مشروع مارشال ومبدأ ترومان ومشروع إيزنهاور.
وعسكريا :
في اإلتحاد السوفييتي:
أنشأ حلف وارسو بعد إمتالكه للقنبلة النووية
وفي الو م أ  :تم إنشاء احالف عسكرية هامة هي:
حلف الشمال األطلس ي ـ حلف بغداد املركزي ـ حلف جنوب شرق آسيا.
باإلضافة إلى السباق نحو التسلح واإلطاحة باألنظمة املضادة وإنشاء إذاعات للدعاية املغرضة في كال
املعسكرين

جغرافيــــــــــــــــــــــــا:
اجلزء األول:
تعريف املفاهيم:
الشركات املتعددة الجنسيات:شركات تجارية احتكارية متعددة الوظائف تملك فروعا في القارات الخمس
والشركة األم في دولة من الدول الرأسمالية.
تبييض األموال :هي إدماج األموال غير املشروعة كأموال املخدرات في مشاريع قانونية .
 /2توقيع الدول املؤسسة ملنظمة األوبيك :السعودية ـ الكويت ـ العراق ـ إيران ـ فنزويال.
 /3تمثيل املعطيات بمنحنى بياني:
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اجلزء الثاني:
املقالة:
تطورت التجارة العاملية بعد الحرب العاملية الثانية ،مستفيدة من التطور التقني واإلعالمي.
العرضك
أهمية البترول:
مصدر هام للطاقة
تعدد مجاالت إستخداماته
تعتمد عليه الدول املنتجة من العالم الثالث.
سهولة إستخراجه ونقله وتخزينه.
بالنسبة للحبوب:
غذاء اساس ي لكثر من نصف سكان العالم .
غناها بالبروتينا والنشويات
تعدد إستخداماتها
سالح أخضر في الو م أ ضد الدول النامية.
مصدر من مصادر الدخل .
 /2إنعكاشات املبادالت العاملية على العالم الثالث:
تبعية العالم الثالث للعالم املتطور
تحويل العالم الثالث إلى منطقة إستغالل للثروات الطبيعية.
استخدام العالم املتقدم للتكنلوجيا واملال والغذاء كوسيلة للضغط على العالم الثالث .
الخاتمة:
ال بديل لدول العالم الثالث عن التعاون فيما بينها.
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