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 أوال التاريخ
   الجزء األول : ) 06ن(

ما إن وضعت الحرب العالمية أوزارها حتى بدأت الحرب الباردة بين القوى الكبرى حيث طبقت خاللها سياسة االحتواء وعلى 
 المتوترالنووية . ووسط هذا الجو  فضال عن تطوير قدراته دعم حركات التحرر إلى السوفيتيسعى االتحاد األخر الجانب 

وسياسة ملء الفراغ في الدول حديثة االستقالل ظهرت حركة عدم االنحياز كإحدى أهم الظواهر السياسية في عالم الثنائية 
       01الصفحة االلكترونية رقم  –ة المعرفة موسوع–حركة عدم االنحياز               "                                         ......القطبية

 المطلوب :

اشرح المصطلحات التي تحتها خط .  -01  

عرف بالشخصيات التالية : -02  

جورج مارشال فيتش                        جدانوف الكسندرو     جون كينيدي                  

:الجدول التالي  أكمل  -03  

 الحدث التاريخ
مجلس التعاون والتبادل الحر  تأسيس .…………………………………………………  

 سقوط جدار برلين  ....................................................

24/10/1945  …………………………………………. 
05/10/1947  ...............................................  

 

 الجزء الثاني  ) 04ن ( 

قات الدولية . بحيث تعد نهاية لصراع وبداية آلخر بين حلفاء ريخ العالنقطة تحول كبرى في تا 1945"... تعد سنة        
استخدمت فيه جميع الوسائل ماعدا السالح .  األمس  

  2001- 11العدد –مجلة المستقبل العربي  -بتصرف                                                                                       

 

 المطلوب :  انطالقا من الفقرة واعتمادا على ماد رست اكتب مقاال تاريخيا تجيب فيه على التساؤل التالي :

االقتصادية الخاصة بالمعسكر  الغربي ؟ اإلستراتيجية  -01  

؟المعسكر الشرقي رد فعل  -02  
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 ثانيا الجغرافيا
 ن(06:)الجزء األول

 الكبيرة المراكز المالية هوتستقبلوالذي  ناتج عن المضاربة . رأسمالالمباشرة في الخارج  االستثمارات"... وتشكل      
المناطق الخالية  إلىالمال  رأسكما يتجه  ....البورصات.و الجنسيات والشركات المتعددةكالبنوك وصناديق الضمان االجتماعي 

  األموالتبيض من الضرائب حيث يتم 

 

 اشرح المصطلحات التي تحتها خط ؟ -1

 2005الجدول التالي يمثل الصادرات والواردات في بعض الدول في شرق وجنوب شرق آسيا سنة  إليك  -2

 دوالر ارالوحدة ملي                                             
 اندونيسيا تايوان ماليزيا كوريا  الجنوبية اليابان الصين البلد

 37 197 140 257 284 762 الصادرات
 38 182 114 219 261 660 الواردات

 
 

 المطلوب: 

 (ار دوالر ملي50سم    =     1سم  لكل  دولة  (   و     ) 2مثل أرقام الجدول في أعمدة بيانية  بحيث )   -1

 G8على خريطة العالم المرفقة عين مجموعة الدول الثمانية  -02

 ن(04)الجزء الثاني

مفاجئة  بسبب   2019في منتصف  دوالر للبرميل 30 ال يتجاوزأن المتوقع  فمنلنفط سيواصل النزول سعر ا"....
خفضت  وإذايوميا  إضافية  مليون برميل2من   أكثر إنتاجستنطلق في  والتي  بئر ألف 114فر ح  بحيث  كساس ت

 ..... األمريكيسيكون لصالح النفط الصخري  أخرىمرة  إنتاجهااالوبيك منظمة 

 انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست . اكتب مقاال جغرافيا تجيب فيه على التساؤل التالي .:  المطلوب 

 ؟ النفط  أهمية     - 01

 ؟والعوامل المتحكمة فيه النفط  أسعارمراكز تحديد    – 02
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