
 تاريخ:
 الجزء األول: 
 المصطلحات: 

 اإليديولوجيا: مجموعة من األفكار والتصورات التي يتبناها  تنظيم سياسي أو ديني معين.
ويعني تقسيم أروبا إلى شرقية تحت هيمنة اإلتحاد   6491الستار الحديدي: مصطلح جاء به ونستون تشرشل في 

 السوفياتي وغربية  ليبرالية ديمقراطية.
مليون دوالر   وبسبب  944اري ترومان  يقضي بمنح تركيا واليونان   مبدأ ترومان: نسبة إلى الرئيس األمريكي ه

 أزمات داخلية  كانا على وشك اإلنضمام إلى المعسكر الشيوعي .
 / ترتيب الجدول:2

تاريخهالحدث 

40/64/6491إنشاء مكتب الكومنفورم
62/40/6491مبدأ ترومان

6490أوت  44و 41 وناغازاكيإلقاء القنبلتين الذريتين عللى هيروشيما 

 / التوقيع  على الخريطة  بخط فاصل.0

 :  / تعريف الشخصيات9

 6494/6490أديب وسياسي بريطاني  زعيم في حزب المحافظين  ، وزير أول من   6719/6410ونستون تشرشل : 

 ، نال جائزة نوبل  في اآلداب وهو صاحب مصطلح الستار الحديدي. 6406/6400ثم من 

آخر زعماء اإلتحاد الشوفياتي  وهو صاحب مصطلح البريسترويكا والغالسنوست  في  6406ائيل غورباتشوف :  ميك

 عهده تفكك اإلتحاد السوفياتي.
 :الجزء الثاني

 المقالة:
 المقدمة:  إنعكاس الصراع اإليديولوجي بين المعسكرين   سلبا على دول العالم الثالث  فما األسباب التى جعلته مسرحا

 لها؟

 / خضوع معظم دوله للحركة اإلستعمارية  األوروبية ) اإلستعمار القديم(6

 غناه بالثروات الطبيعية التى يحتاج غليها عالم الشمال.
 موقعه اإلستراتيجي : مضائق البحرية  ذات أهمية.

 وقوعه على امتداد الطرق التجارية العالمية .
 الضعف اإلقتصادي والسياسي لدوله.

 هي: 6412إلى  6404/ األزمات التى  ظهرت من 2

4102(                         ديسمرب  3ASGEاملستوى: الثالثة ثانوي )الثالثة تسيري واقتصاد  

تصحيح  اختبار الفصل األول  يف مادة  التاريخ واجلغرافيا  33سا30:املدة



 6400/ 6404ـ  أزمة  الكوريتين 

طبيعتها  حرب أهلية بين كوريا الشمالية والجنوبية  بدعم من المعسكرين .
أسبابها: محاولة كوريا الشمالية توحيد البالد ـ التواجد العسكري للو م أ في القسم الجنوبي  وكذلك في اليابان .

هو الحد الفاصل ـ   07ـ اتفاقية بنمنجيوم  واعتبار الخط الوهمي العرضي  6404نتائجها: العودة إلى حدود ما قبل  

إقامة منطقة عازلة بينهما ـ  إنشاء القبعات الزرق األممية .
:6401ـ  أزمة السويس 

طبيعتها العدوان الثالثي على مصر.
ـ مساعة مصر للثورة الجزائرية . أسبابها:  تأميم جمال عبد الناصر للقناة

نتائجها:
إنضمام مصر إلى المعسكر الشيوعي  ـ تحول الرئيس جمال عبد الناصر إلى زعيم عربي وشخصية بارزة في حركة 

عدم اإلنحياز.ـ نزوح اآلالف من اليهود من مصر إلى فلسطين.
: 6412ـ  أزمة كوبا 

على األراضي الكوبية مما اعتبرته الو م أ إعالن حرب ضدها.طبيعتها تنصيب الصواريخ النووية السوفياتية 
 أسبابها:

تأميم فيدال كاسترو للشركات األمركية العاملة فوق أراضي كوبا ـ قيام الو م أ بعملية خليج الخنازير الفاشلة ضد كاسترو 
الق الصواريخ النوويه على ـ إعالن هذا األخير إنضمام بالده إلى المعسكر الشيوعي. إكتشاف الو م أ لمنصات إلط

األراضي الكوبية  واعتبارها إعالن حرب ضدها. إعالن  الحصار البحري على الجزيرة.
نتائجها:

 تدخل األمم المتحدة لحل األزمة ـ سحب اإلتحاد السوفييتي للصواريخ من الجزيرة  ـ تحول كوبا إلى بلد شيوعي.
وى بين عالم الشمال والجنوب فإن العالم  الثالث  يبقى دائما  هو الضحية.الخاتامة: طالما أن هناك إختالل في توازن الق

جغرافيا:
 الجزء األول:

 /    تعريف المصطلحات :6

 بفرنسا وتضم ثمانية دول هي ك 6410: مجموعة الدول الصناعية الكبرى  تأسست في  7مج 

 ـ اليابان. الوم ا ـ كنداـ بريطانيا ـ ألمانيا ـ فرنسا   ـ إيطاليا ـ روسيا
 الزيادة الطبيعية: مصطلح جغرافي يعني الفرق بين  عدد المواليد وعدد الوفيات في السنة.

البورصة : مؤسسة مالية منها بورصة القيم تباع فيها السهم والسندات والعملة الصعبة ، و البورصة التجارية  تحدد فيها 
 أسعار السلع .

 :الجزء الثاني
 المقالة: 

 المقدمة وجود عالمين متباينين  إقتصاديا هما عالم الشمل المتقدم وعالم الجنوب المتخلف.
 العرض:

 أسباب التفاوت بينهما تتلخص فيما يلي:
 األسباب التاريخية  / اإلستعمار واستنزاف الثروات

ية ـ اإلختالسات وتهريب رؤوس األسباب البشرية  نقص رؤوس الموال ـ  قلة الكفاءات العلمية   ـ فساد األنظمة السياس
األموال إلى الخارج ...

 العالم المتخلف .األسباب الطبيعية: الجفاف وظاهرة التصحر  هذا في 
 إلى:في العالم المتقدم  فيعود التباين أما 

 اإلستفادة من الحركة افستعمارية 
ر منخفضة ـ العمل بأنظمة ديمقراطية شفافة ـ وفرة رؤوس األموال و اإلستفادة من الثروات الطبيعية لدول الجنوب باسعا

 نجاح النظام الرأسمالي .
 مالءمة الجانب الطبيعي للنشاط اإلقتصادي  : مناخ وتضاريس وشبكة مائية..

 / المعايير اإلقتصادية المعتمدة في التصنيف: منها:2

 الناتج الوطني الخام ..مرتفع في الشمال ومنخفض في الجنوب.



الخام   =      =       =        =         =الناتج الداخلي 
 الدخل الفردي:        =      =       =       =        =

 جنوبا.      ℅   شماال  و    20    ℅74نصيبها في حجم التجارة الدولية: 

نسبة عدد األطباء لكل ألف ساكن   وعدد األسرة في المستشفيات المعايير اإلجتماعية: حالة الصحة  :
 في دول الشمال  ℅ 44نسبة التمدرس في المجتمع: أكثر من 

 الزيادة الطبيعية : مرتفعة في دول الجنوب  ومنخفضة في دول الشمال.

ets salim


