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 مصطمحات الوحدة األولى تاريخ
 لمسنة الثالثة ثانوي

 
 الحدث التاريخ

 األطمسي بين الو م أ و بريطانيا توقيع الميثاق 4414أوت  41
 انعقاد مؤتمر يالطا بين روزفمت ـ ستالين و تشرتشل 4411فبراير  44ألى  41
 األمريكية السالح الذرياكتشاف الواليات المتحدة  4411جويمية  41
 المصادقة عمى ميثاق هيئة األمم المتحدة 4411جوان  61
 انعقاد مؤتمر بوتسدام بين الو م أ ـ بريطانيا و إس،  4411أوت  6جويمية إلى 41
 تأسيس صندوق النقد الدولي 4411جويمية  66
 إلقاء القنبمة الذرية عمى هيروشيما في اليابان 4411أوت  41
 قنبمة الذرية عمى ناغازاكي في اليابانإلقاء ال 4411أوت  44
 تأسيس هيئة األمم المتحدة 4411أكتوبر  61
  مصطمح الستار الحديدي تشرتشل ن إعال  4411مارس  41
 مبدأ ترومان 4411مارس  46
 مشروع مارشال  4411جوان  41
 تأسيس وكالة المخابرات األمريكية  4411جويمية  61
مبدأ  4411سبتمبر  66

 جدانوف
 

 أسيس مكتب الكومنفورمت 4411أكتوبر  41
 حصار برلين من طرف االتحاد السوفييتي 4411جوان  62
 إنشاء الجسر الجوي إلى برلين من اجل فك الحصار 4411جوان  61
 انسحاب يوغوسالفيا من الكومنفورم 4411جوان  61
 تأسيس دولة ألمانيا الفدرالية الغربية 4414ماي  08
 رفع الحصار عمى برلين 4414ماي  46
 تأسيس دولة ألمانيا الديمقراطية الشرقية 4414أكتوبر  41
 الكومكون منظمة تأسيس 4414 جانفي 61
 تأسيس الحمف الطمسي 4414أفريل  41
 تفجير أول قنبمة ذرية سوفياتية 4414سبتمبر  64
 انتصار الثورة الشيوعية في الصين  4414اكتوبر  44

 بينهما الحرب بداية و الجنوبية لكوريا الشمالية كوريا اجتياح 4414 جوان 61 
 األمريكية المتحدةوصول إيزنهاور إلى الحكم في الواليات  4416نوفمبر  41
 نهاية الحرب الكورية 4412جويمية  61
 تأسيس حمف جنوب شرق آسيا  4411سبتمبر  41
 تأسيس حمف بغداد  4411فبراير  61
 مؤتمر باندونغ 4411أفريل  61ألى  41
 اعتراف االتحاد السوفييتي بألمانيا الغربية 4411ماي  41
 تأسيس حمف وارسو 4411ماي  41
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 صفقة السالح بين يوغوسالفيا و مصر 4411سبتمبر  61
 حل مكتب الكومنفورم 4411أفريل  41
 قناة السويس تأميمإعالن جمال عبد الناصر عن  4411جويمية  61
 مصر عمى الثالثي العدوان بداية 4411 أكتوبر 64
استخدام السالح النووي ضد عواصم الدول المعتدية سوفييتي تهديد االتحاد ال 4411نوفمبر  41

 عمى مصر
 مشروع إيزنهاور 4411جانفي  41
 انسحاب فرنسا و بريطانيا من بورسعيد المصرية 4411ديسمبر  62
 انسحاب إسرائيل من سيناء و قطاع غزة 4411مارس  41
 حرة مدينة برلين مدينة بجعل السوفيات إنذار 4411 نوفمبر 61
 زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى موسكو 4414فبراير  64
 واشنطن إلى خروتشوف زيارة 4414سبتمبر  41ـــ  41
 السوفياتي غاغارين يوري طرف من الفضاء لغزو رحمة أول 4414أفريل  64
 برلين جدار إقامة 4414 أوت 42
 االنحياز عدم حركة تأسيس و بمغراد مؤتمر 4414 سبتمبر 41ــ 44
 فرض الحصار االقتصادي األمريكي عمى كوبا 4416فبراير  41
 كوبا في السوفياتية النووية لمصواريخ األمريكية التجسس طائرة التقاط 4416 أكتوبر 41
 اليات المتحدة األمريكيةالو  طرف من كوبا عمى العسكري الحصار فرض 4416 أكتوبر66
 الكوبية األزمة ونهاية كوبا من لمصواريخ السوفيات سحب قرار 4416 أكتوبر 61
 انشاء الخط الهاتفي األحمر بين البيت األبيض و الكرممين 4412 جوان 64
 اغتيال الرئيس األمريكي جون كندي 4412نوفمبر  66
 وصول ليونيد برجنيف إلى الحكم في االتحاد السوفييتي 4411أكتوبر  41
 انسحاب فرنسا من الحمف األطمسي 4411مارس  44
 الذي يعترف بجمهورية الصين الشعبية 611صدور القرار  4414اكتوبر  61
 التوقيع عمى معاهدة سالت األولى لمحد من األسمحة االستراتيجية  4416ممي  61
 التوقيع عمى اتفاقية سالت الثانية 4414جوان  41
 وصول رونالد ريغان إلى الحكم في الواليات المتحدة األمريكية 4414جانفي  64
 دفاع االستراتيجي )حرب النجوم(اقتراح ريغان مبادرة ال 4412مارس  62
 وصول ميخائيل غورباتشوف إلى الحكم في االتحاد السوفييتي 4411مارس  44
 سقوط جدار برلين 4414نوفمبر  44
 قمة مالطا بين جورج بوش و ميكائيل غورباتشوف 4414ديسمبر  24
 توحيد األلمانيتين 4444أكتوبر  42
 ن في أوربا و إعالن نهاية الحرب الباردةانعقاد ندوة باريس لمتعاون و األم 4444ديسمبر  62
 حل منظمة الكومكون 4444جوان  61
 حل حمف وارسو 4444يمية ؤ ج 44
 الحزب الشيوعي السوفييتيحل  4444سبتمبر  41
 تشكيل مجموعة الدول المستقمة  4444ديسمبر  41
 زوال االتحاد السوفييتي 4444ديسمبر  61

 


