املستوى :الثالثة ثانوي (لغات أجنبية )3ASLLE
تصحيح اختبار الفصل األول يف مادة التاريخ واجلغرافيا

ديسمرب 4611
املدة20:سا22

مادة التاريخ :
الجزء األول (60ن)
 )1تحديد مفهوم املصطلحات:
سياسة ملء الفراغ :حلول قوى استعمارية حديثة محل اإلستعمار التقليدي تبنتها الو.م.أ في الفيتنام بعد
خروج اإلستعمار الفرنس ي من املنطقة سنة  1591و في الشرق األوسط بعد العدوان الثالثي و صارت تعرف
بمبدأ إيزنهاور()1591
اإلستعمار التقليدي :تمثل الدولة األوروبية خاصة فرنسا و بريطانيا اللتان تراجعتا بعد نهاية الحرب
العاملية الثانية لتحل محلها الو.م.أ و اإلتحاد السوفياتي.
املعسكر الشرقي :هي مجموع دول أوروبا الشرقية التي صارت في فلك اإلتحاد السوفياتي بعد الحرب
العاملية الثانية و أثناء الحرب الباردة.
)2التعريف بالشخصيات:
ـ هاري ترومان :رئيس الواليات املتحدة األمريكية اآلمر بقنبلة هيروشيما ونكازاكي مؤيد الهجرة اليهودية إلى
فلسطين مفجر الحرب الباردة ومعلن لسياسة االحتواء وصاحب املشروع االقتصادي املوجه نحو تركيا
واليونان.
جورج مارشال :جنيرال ورجل سياسة أمريكي رئيس األركان أثناء الحرب العاملية الثانية ،املستشار
العسكري لروزفلت صاحب املشروع املعروف باسمه حاصل على جائزة نوبل للسالم بعد نهاية الحرب
الكورية .3591
جوزيف ستالين :رجل دولة سوفياتي قاد اإلتحاد من  3521إلى  3591تميزت فترة حكمه بالتشدد ،واجه
املخططات األمريكية بمخططات كالكومينفورم.
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3ـ ربط الحدث بتاريخه :
تاريخه

الحدث
إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما

1945-08-06

مشروع إيزنهاور

1957-01-05

إنشاء مكتب الكومنفورم

1947-10-06

وفاة الرئيس جوزيف ستالين

1953-03-05

الجزء الثاني61( :ن)
املقدمة :خالل الحرب العاملية الثانية وقع التحالف املصلحي بين الو.م.أ و االتحاد السوفياتي ضد الخطر
املشترك (النازية) و بنهاية الحرب عاد العداء على أشده اصطلح على تسميته بالحرب الباردة ،فما هي وسائل
الصراع بين املعسكرين؟ و ما هي حتمية التعايش بينهما؟
العرض :وسائل الصراع بينهما:
أـ إقتصاديا :مشروع مارشال ،مشروع ترومان ،مشروع إيزنهاور ،منظمة الكومكون.
ب ـ عسكريا :الحلف األطلس ي  ،حلف بغداد  ،حلف جنوب شرق آسيا  ،حلف وارسو.
ج ـ سياسيا :الجوسسة كمكتب الكومنفرم ،سياسة التطويق ،االحتواء ،ملء الفراغ ،مبدأ جدانوف.
4ـ حتمية التعايش بينهما:
ـ تطور سالح الدمار الشامل.
ـ وفاة ستالين و ظهور الترويكا السوفياتية (بولغانيت  ،مالنكوف  ،خوتشوف ) أبدوا رغبة في التعايش
السلمي.
ـ الخسائر املادية و البشرية.
ـ ظهور الغرب كدعاة أمن و سالم.
ـ ظهور حركة عدم االنحياز و نشاطها الدؤوب في رفض الصراع.
الخاتمة :حتمية التعايش جاءت كنتيجة الشتداد الحرب الباردة و كنتيجة لردود الفعل العاملية ،و بفضل
هذه السياسة تجنب العالم شبح حرب مدمرة.
الجغرافيا :الجزء األول (60ن)
1ـ تحديد مفهوم املصطلحات:
الدخل الفردي = الدخل الوطني/عدد السكان خالل السنة
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البورصة :هو املكان التي تجرى فيه العمليات املالية على البضائع والقيم املنقولة.
االستثمار :إقامة مشروع اقتصادي في أحد القطاعات االقتصادية لتحقيق أرباح إقتصادية سريعة أو على
املدى البعيد

الجزء الثاني61( :ن)
املقدمة :تنتشر غالبية دول العالم املتخلف إلى الجنوب من الخط العرض  36شماال بالنسبة للقارة
األمريكية و جنوب خط العرض  39شماال بالنسبة ألوروبا و آسيا و إفريقيا.
فما هي أسباب تخلفه يا ترى؟.
العرض1 :ـ أسباب تخلف دول الجنوب:
*ضعف الهياكل الصناعية.
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*ضعف اإلنتاج الزراعي.
*قلة رؤوس األموال.
*هيمنة الشركات املتعددة الجنسيات على اقتصادياته.
*ارتفاع نسبة األمية 06+
*اختالل التوازن بين النمو اإلقتصادي و النمو الديمغرافي.
*الهيمنة اإلستعمارية الطويلة التي أدت إلى نهب خيرات شعوبه.
*عدم االستقرار السياس ي و األمني.
 )4إمكانيات التنمية في دول الجنوب:
*تنوع املناخ (استوائي+مداري).
*وفرة الشبكة املائية و السهول الخصبة.
*توفر املعادن و مصادر الطاقة (بترول+غاز طبيعي).
*تصدير البترول الخام.
الخاتمة:
إن التنمية في دول الجنوب ممكنة لوال املعيقات املوضوعية.
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