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  : نص تاريخي -
  
  

   :1946 مارس 5 بجامعة فلتونفي محاضرته  ونستن تشرشل قال
و لرفيقـي فـي الكفـاح          الباسـل     أحمل الكثير من اإلعجاب و من الصداقة للشعب الروسي         إني" 

لكن هذا ال يمنعني من واجب استعراض بعض الوقائع أمامكم تتعلق بالوضعية            ...  الماريشال ستالين 
 على بحر البلطيق إلى ترياست على البحر األدرياتيكي نزل ستار حديـدي             سنتينمن  . الحالية بأوروبا 

أصبحت توجـد داخـل     ... ن أوروبا الشرقية    وراء هذا الخط توجد عواصم بلدا     . يخترق كامل القارة  
 حزب شيوعي في المنطقـة      تتبيث الروس المنتصبون في برلين يحاولون       ... دائرة التأثير السوفياتي  

و إذا حاولت الحكومة السوفياتية إقامة حكومة شيوعية موالية لهـم          ... األلمانية الواقعة تحت سيطرتهم   
ال أعتقد أن روسيا ترغب في الحـرب،        ...  طيرة جديدة في هذه المنطقة فستنجر عن ذلك صعوبات خ       

  ..."...فما ترغب فيه هو االستفادة من ثمار الحرب و التوسيع الالمتناهي لهيمنتها و لمذهبها
   :المطلوب 

  :       حلّل النص مبرزا ما يلي 
   نقطتان        2. الروسي حسب النص– أسباب الخالف البريطاني -1
   نقطتان 2.                   السوفياتية على برلين نتائج السيطرة -2
   نقاط3     . استفادة اإلتحاد السوفياتي من الحرب العالمية الثانية-3

   نقاط3)                                 خاتمة + مقدمة ( المنهجية 
       

 

  :تواريخ معلمية - 
 

            

 ،  1956 أكتوبر 29، 1950 جوان 25، 1948 جوان 23: إليك التواريخ المعلمية التالية 

  .1962أكتوبر 22
  :المطلوب 

   نقاط3.                           أبرز طبيعة هذه التواريخ  - أ
  نقاط3.                   بّين انعكاساتها على الساحة الدولية  - ب

   نقطتان             2.  ماهي العالقة القائمة بين هذه التواريخ ؟-ج
   نقطتان                                   2 )خاتمة + مقدمة ( جية المنه    
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  ) :موضوع عام (  أسئلة جزئية -
  
  

ليكون القرن الواحد و العشرون قرنا أمريكيا كالقرن الماضي الذي سيطرت فيه . أ.م.       تسعى الو
  .على النظام الدولي الجديد

  
   :المطلوب 

  :نا ما يلي         ناقش العبارة مبي
.            على  فرض هيمنتها على النظام الدولي الجديد. أ.م.العوامل التي ساعدت الو  - أ

  نقاط3

  نقاط3.                         مالمح النظام الدولي الجديد  - ب

    القرن الواحد والعشرون قرنا أمريكيا ؟         - حسب رأيك – هل سيكون-ج
   نقطتان2

   نقطتان2)                          خاتمة + مقدمة (   المنهجية 
  

    
  الوضعيات التقويمية

  اإلجابة النموذجية 
  

  . النص التاريخي-
   نقطتان 2:  المقدمة 

المتحدة  في جامعة فلتون  بالواليات 1946 مارس 5:  اإلطار الزماني والمكاني للنص -
   نقطة0,5. /   األمريكية

  نقطة0,5. / تاريخي سياسي: طابع النص  -

  نقطة0,5. / تحذير تشرشل أوروبا من الخطر الشيوعي السوفياتي :الفكرة العامة للنص  -

زعيم حزب المحافظين و رئيس  ) 1874-1965( هو ونستون تشرشل : صاحب النص  -
  نقطة   0,5 ). / 1940-1945(لثانية الحكومة البريطانية أثناء الحرب العلمية ا

   نقطتان2 :   الروسي حسب النص– أسباب الخالف البريطاني -1
./ يفصل األوروبيتين الشرقية و الغربية) تعبير مجازي" (ستار حديدي "  تسّبب ستالين في إقامة -

   نقطة0,5
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   نقطة0,75./  خضوع أوروبا الشرقية للنفوذ السوفياتي الشيوعي-
  . نقطة0,75./ اإلتحـاد السوفياتـي تثبيت حزب شيوعـي في ألمانيـا الشرقية رغبة -
                 نقطتان2:           نتائج السيطرة السوفياتية على برلين-2
   نقطة0,5./ 1948 جوان 23 اندالع أزمة برلين األولى في -
  طة نق0,5 ./1949 أكتوبر 7 قيام جمهورية ألمانيا الديمقراطية في -
   نقطة/0,5 . وصول المد الشيوعي منطقة أوروبا الوسطى-
   نقطة0,5 ./1949 أفريل 4 تشكيل حلف شمال األطلسي في -
   نقاط3 : استفادة اإلتحاد السوفياتي من الحرب العالمية الثانية-3
من دول المحور، و التي فرض عليها معاهدات االستسالم تباًعا؛ ألمانيا  حلفاء على انتصاره -
   نقطة  /0,5 .و فنلندارومانيا ك
 قبل الحلفاء  األنجلوساكسـون مّما أدى إلـى  1945  ماي 1احتالله لبرلين العاصمة األلمانية في  –

  .1945 ماي 8ألمانيـا و نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا  انتحار أدولف هتلـر و استسالم 

   نقطة/0,5
،       و التي ساهمت في زحفه T-34الثانية هي  حرب العالمية امتالكه أقوى دبابة في تاريخ ال-

   نقطة/0,5 . السريع نحو برلين
 تحقيقه أكبر انتصار عسكري على ألمانيا النازية في معركة ستالينغراد التاريخية التي دّمرت الجيش           -

   نقطة/0,5  1942. فيفري2األلماني السادس بقيادة الماريشال بوليس في 
 جويلية  17المالية التي فرضت على ألمانيا في مؤتمر بوتسدام يوم           حصوله على نصف التعويضات    -

           . مليار دوالر10أي ، 1945
، وضمه لـدول    1945مؤتمر يالطا   ي   باستعادة أراضيه من بولونيا ف     IIح ع   توسعه اإلقليمي أثناء     -

  . نقطة/0,5  .1940لبلطيق الثالث 
نقمة على أوروبا و نعمة على اإلتحاد الـسوفياتي و الواليـات المتحـدة      IIت ح ع    لقد كان : الخاتمة  
  .األمريكية

________________________________________________________________
____________  

  : تواريخ معلمية -
حاسما في  تعّد التواريخ المعلمية الواردة في نص السؤال أحداثا بارزة و منعرجا :المقدمة 

   نقطة1.تاريخ الحرب الباردة و الثنائية القطبية
  
   نقاط3:     إبراز طبيعة هذه التواريخ -أ
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   نقطة0,75. /الجيش السوفياتي يفرض حصاره البري على برلين الغربية: 1948 جوان 23
   نقطة0,75. /الهجوم الكوري الشمالي على أراضي كوريا الجنوبية: 1950  جوان 25
   نقطة0,75. /لصحراء سيناء المصرية" اإلسرائيلي " الغزو : 1956  أكتوبر29
. إعالن الرئيس األمريكي جون كنيدي قرار فرض الحصار الكامل علـى كوبـا            : 1962 أكتوبر   22

   نقطة0,75/
  
   نقاط3: تبيان انعكاساتها على الساحة الدولية  -ب
   نقطة0,75 / :1948 جوان  23 
   نقطة0,25. /1948-1949  اندالع أزمة برلين األولى-
   نقطة0,25. /1949 أفريل 4 إنشاء حلف الشمال األطلسي -
 ماي 23 تكريس تقسيـم ألمانيـا إلى دولتـيـن همـا ألمـانيـا االتحـاديـة الغربيـة في -

   نقطة0,25. 1949 أكتوبـر 7، و ألمانيـا الديمـقـراطيـة الشرقيـة يـوم 1949
   نقطة0,75 / :1950 جوان 25 
   نقطة0,25. /1950-1953 قيام الحرب الكورية -
   نقطة0,25. /1950 جوان 27 إنشاء القوات األممية في -
   نقطة     0,25 /1954. سبتمبر 8 تأسيس حلف جنوب شرق آسيا -
   نقطة0,75 /:1956 أكتوبر 29 
  طة نق0,25" ./العدوان الثـالثـي "  اإلسرائيليـة الثانيـة - قيام الحرب العربيـة-
   نقطة0,25). /مصر         و سوريا( تنامي النفوذ السـوفيـاتـي في الشرق األوسـط -
 0,25. /1957 جانفي   5 ظهور مشروع ايزنهاور الخاص بمنطقـة الشـرق األوسـط فـي          -

  نقطة
  

   نقطة0,75: /1962 أكتوبر 22
   نقطة0,25. / سحب اإلتحاد السوفياتي لصواريخه النووية من الجزيرة الكوبية-
   نقطة0,25. / استمرار الحكم الشيوعي بقيادة فيدال كاسترو في كوبا-
   نقطة0,25. /1963 جوان 20 إنشاء الخط الهاتفي األحمر الرابط بين واشنطن وموسكو في -
   نقطتان   2:  العالقة القائمة بين هذه التواريخ-ج

  .عسكرين الشرقي والغربيتمثل كافة تلك التواريخ أخطر أزمات الحرب الباردة لبين الم
 1.كانت الثنائية القطبية باردة في أوروبا وأمريكا ولكنها كانت حربا ساخنة في إفريقيا وآسيا :الخاتمة 

  نقطة 
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  ) :موضوع عام (  أسئلة جزئية -

  :المقدمة 
 العالم خلفت نهاية الحرب الباردة عدة نتائج سياسية كانت من أبرزها إنفراد الواليات المتحدة بزعامة

  . نقطة1.في إطار األحادية القطبية و النظام الدولي الجديد
 نقاط 3 :على فرض هيمنتها على النظام الدولي الجديد . أ.م.العوامل التي ساعدت الو  - أ

   نقطة0,75. /انهيار المعسكر الشيوعي و تفكك اإلتحاد السوفياتي -
  نقطة0,75. /امتالكها لترسانة نووية ضخمة -

  نقطة0,75. /لى التكتل و التكامل االقتصادي مثل اإلتحاد األوروبيتركيز أوروبا ع -

  نقطةNATO/ . 0,75استمرار قيادة الواليات المتحدة لحلف الشمال األطلسي  -

  نقاط3 : مالمح النظام الدولي الجديد 
   نقطة0,5./ة الشيوعية  تراجع اإليديولوجي-
   نقطة0,5/.المتحدةتقلص دور منظمة األمم  -
 0,5./الحرب الباردة نهاية إثر أن فقدت أهم مبررات قيامها بعد االنحياز حركة عدم جع  تأثيرترا -

   نقطة
  نقطة0,5./و المتخلفبين العالمين المتقدم االقتصادية الفوارق  زيادة -

   نقطة0,5/.الثالثتنامي ديون العالم  -
  نقطة0,5./ .الجنسيات الشركات المتعددةدور   تصاعد-

   نقطتان2   القرن الواحد والعشرون قرنا أمريكيا ؟-يكون هل س -ج 
لن يكون القرن الحالي قرنا أمريكيا فقد بدأ ظهور مالمح العمالق الصيني، و عودة روسيا القوية، و 

  .يسعى اإلتحاد األوروبي إلى إقامة إتحاد سياسي
 1. لثالث من فترة الثنائية القطبيةلقد بّينت مالمح األحادية القطبية أنها أخطر على العالم ا: الخاتمة 

  نقطة
  
  
 


