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د30و سا04:منيةالمـّدة الزّ ةــفــــــــســأداب وفل: ــعبـــــةالشّ 

علـى المـتــرّشـح أن یـخــتار أحــد الـمـــوضـوعـــین الـتـــالـیــــین

ع األولالمــــوضــــو

:خــــــاریــالتّ 

)ن06(........................................................................................................: ......لالجــــــــــــزء األوّ 
:دـــــــــنــــــسـال

ـصر، وكــان ــمــن إمكـــــانيــة النّ ها ــــــند تيقّ ـــبعةــرريــــحورات التّ ــــالثّ ـيام بــــة، والقــريــــوالحقاللــــاإلستة بـــالبــــى المطــــرات علــعمـــالمستوبـعــــأت شرّ ـــــجـت" 
ــي والكتـاتـــوفيـــاد السّ ــــإلتحلـــوقــــوف ا ذا ـــما وأن هــــالل، ال سيــــة واإلستقــيرّ ــها الحـــي نيلــارزا فــــمرة دورا بــــعوب المستعـــب الشّ ـــانـــجـــىة إلـرقيـــــلة الشّ ـ

ة ــريكيــــحدة األمـــــات المتــواليــــت الـــــانــث كــــحي... حدة، ــــم المتـــــئة األمـــــي هيـــي وفــياســــــادي والســـري واالقتصـــكــــال العســــي المجـــــاء فــــم جــعدّ ـــال
.الـوجيــز فـي تـاريــخ العــالـم المــعاصـــر. حسـان علــي حـــالق"   ...يـــــاتذّ ـــــــــــها الـمــــــــــحكي ـــــ، أو فاـــرهـــــمصيــرريـــــي تقــــعوب فــــوق الشّ ــــــحقترام ـــــي احــــّدعــــت

المطلــــــــوب:
.مــــا تحـــــــــــــتــه خــــــــــــــط فــــــــي الــنــــــــــــصرح ــــــاش)1
.ــــ فــــيــدال كـاســــــــتروـ.ـــــ أحمـــــــد بـــن بــــــّلة.  وـــــــ جــــــــوزيـــــف بـــــروز تيـــــت.  نـــــــهــــــ هـــــوشـــــي مـــ: ةعــــــّرف بـالّشــــخصيــــــات الـتــــــاليــــــ)2
:يـــــــــــالـــــــــتـــــدول الـــــــــــجــل الـــــــمــــــــــــكأ)3

تـــاريــــــــخهالـــحـــــــــــــــــــدث
................استـــــــقالل الهـــــــند

24/04/1955ـــــ18.............................

.................معركة ديان بيان فو

..............................20/03/1970

.الجـــــــــزائــــــــــرــــــ .   ـدــــنـــالهــــــــــــ .  نــامـتــالفيـــــــــــ :          ريـــة اآلتـــــــــيةحـــــرّ ــات التّ بلـــــدان الحــــــركـعلــى خــريــــطة العـــــالم المــــرفــقة، وقّــــع )4

)ن04....................................(...........................................................................:ـــــانـــــيالجـــــــزء الثّ 

ــــورة، ـــثّ ـــرت الـــاسية الجــــزائـــرية سايــــبـلـومـــالدّ ــاستـــها الخـــارجــــية عـــن طــريــق دبلـــومــاسيتـــها، فــإنّ ـــــــنع سيّ ــــي تصــات هـــي التّ ــإذا كـــانـت الحكــــوم
.ــةــــريـــــزائــــــة الجــــولــدّ ــــــــث الـــــعـــادة بــــهـــــمت فــــي إعـوســـــا

هـــــــيــج فـــالــــا تعــخيــــاريـــاال تـــــــر مقرّ ـــــت، حـــــا درســـى مــــمادا علـــــ، واعتبارةـــالعن ــا مــالقـــــانط:المـطــلـــــــــــــوب:
oــــــــــــورةبـــــــلومــاسي للثّ ـــــــــشاط الدّ نّ ال.
o ّفــعــــــــل اإلستـــــــعمار علـــى ذلكرد.

أقلــب الصـفحــــة  1/8: الصفحة2013/2014: السنة الدراسیة

دوز ــــقن: تاذـــداد األســـــعن إـــم
اء ـــة رأس المـویـانـث. ابـوھــد الــــبـع
.باســعــدي بلـیـــة ســـوالی. دةـدیــجـال



.د30ا و ــــس04: يةـــالمـّدة الزمنةســـفـأداب وفـل: ــةــلشــــــــعـــبـــــا

:لجـغـــرافـیــاا

)ن06................................(........................................................................: ......الجــــــــــــزء األول

:دـــــــــنــــــسـال

والـــــّدول الكـــــبــرى انطــــالقـــا الــمــــؤّســـــسات الــمـــــاليــــة الــعـــــــالمـــــيةــها ـــيـــة، ســنّــــــتـــــــــيرة فــــــي مــجــــال التنـــــمعـــرفـــت بـــدايـــــة الـتّـــــســــــعيــنات جــــهـــودا كب"
ّذاتـــــــي، ــــــدرة عــلــــى الــتّــــســيــير الــــــصـادي والــقـــمـــــو االقــتــــجـــــــمـل الـبـلـــــدان الـفــــقــــيـرة عـلــــى عــتــــــــبة الــنّ الـتّــــــي تـجـــــعـل مــــــواقــاألســـرة تــــدعــــــــيم ـــكـن فــــمــ

".                        ...والـــــــّرفــــاه االقتـــــــــصــادي عـلـــــى المــستـــــــــــوى الــعـــــــــالـــمــــــــي لتـــقــــّدمــــ كـمــــــحّرك جـــديــــد لة الــعـــــولـــمـد ــــ ــولـــي الجـــــديـــواعتـــــبـرت الـنّـــــظــام الــــــدّ 

ــحــة  .154الـكـــــــتــاب الــمـــــــــدرســــــي صــفــــــ
المطلــــــــوب:
.صــــــــــــــــــنّ ــي الـــــــط فــــــــــــه خــتـــــــــــــحـا تـــــمرح ـــــــــــاش)1
.)8G(ية ـــــــانـمــــــثـة الــموعــــــجـدول مة ـقـــــــرفـــــمـة الـطــريــــــخـــــى الـلــع عـــــــوقّ )2
: 2008ــــــجـاري للـــجـــــــــزائـــر ســـــــــــــنـة ـــبــادل الــتّ ل نــســـــــب الـتّ ـثّ ـــــــيمدولجــــــــــــك ـإلــيــــ)3

وارداتــالـــنســـبــة الصـــادراتة ــنســبــــــــــةـــــــــــــــــــــــقـــــنـطـــمــال
%0.99%1.69المـــــغـــرب الـــعـــــــــــــربـــي

%1.01%0.40ـــــاــــــــــــــــيــــــإفــــــــــريـــقــــــــــــــــــ

%54.92%51.09أوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

%43.08%46.82ـــــمــــــــــــالــــعـــــــة الـــــــيـــــقـــب
.وزارة املالية، اإلدارة العامة للجمارك اجلزائرية:درــــاملص

المطلــــــــوب:
.%10ـم      ــس1./ ـودـــمـم        عــسـ1=  م ـرســـياس الــــمق. ةـــانيـــدة بيــى أعمــدول إلـات الجــيـم معطـــرجـت)1
.ـكـــــــــلــــشّ ـــــــى الــــلــــــق عـــــــّـ عـل)2

)ن04.........................(......................................................................................:الجـــــــزء الثـــــانـــــي

ــــبيــــــعيــة، إّال أنّـــــــــــهــا ــطّ مـــاتـــــــهــا الـاديـــا ســــــــريـــعــا رغــــــــــم تــــــــــواضــع مــقـــــــوّ تــــــــــــعـرف مـنـطــــــــــقة شـــــــــرق وجــــــــــــنـوب شــــــرق آســـــــــيا نـمــــــــــــوا اقـــتـــصـــــ
.ـــريدة األقـــطــــــــــــاب، مــحــــــــــرّكــــــــــهــا الــعنـــــــــــصر الـــبـــشـــــــــة اقــتـــصــــــــاديـــــة مــتـــــــــعـــدّ فـــــــــرضــــــــــت نــفــــــــــــســهــا كـــــــــقــوّ 

هــاللـــــن خــرز مــــتُـــباــيــــــرافـــــغـــجاال ــــقـــر مرّ ــت، حــــا درســــى مــــلـادا عــــتمـــ، واعالـــعــــــبارةن ـــا مـــالقــطــان:المـطــلـــــــــــــوب:
oاألقــطــــــاب االقتــــــصــاديــــة لـمـنــــــــطــقــة شــــــــرق وجـــــــــــنـوب شـــــــــرق آســـيــــــــــا.
oــــــــــــطـور االقــتــــــصــادي للــــمنــــــــــــطــقـــــةـنــــــــــصـــر الـبــــــشــري فـــــــي الـتّ دور الـعــــــ.

أقلــب الصـفحــــة  2/8:ةــــــحـالصف2013/2014:السنة الدراسیة



.د30ا و ــــس04: يةـــالمـّدة الزمنةســـفـأداب وفـل: ــعبـــــةالشّ 

أقلــب الصـفحــــة  3/8: الصفحة2013/2014: السنة الدراسیة
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....................
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........................

مــع أوراق اإلجــــابـةیُــنـجـز العــمـل الـمــطلـوب عــلـــى الخــریــطة وتُـــعـاد



.د30ا و ــــس04: يةـــالمـّدة الزمنةســـفـأداب وفـل: ــعبـــــةالشّ 

أقلــب الصـفحــــة  4/8: الصفحة2013/2014: السنة الدراسیة
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....................

یُــنـجـز العــمـل الـمــطلـوب عــلـــى الخــریــطة وتُـــعـاد مــع أوراق اإلجــــابـة



اءـــرة رأس المــدائ. دةـــديــوية الجــانـــثّ ـالاــــــــــرافيــــــــخ والجغــــاريــــــــــالتّ ةادّ ـــــي مـــــفـيــجـــــريبــــــلبكـــــــالـــوريــــا التّ بار اــــاخت

د30و سا04:المـّدة الّزمنيةةــفــــــــســأداب وفل: ــعبـــــةالشّ 

ـيــانــالـثعالمــوضــو
:خــــــاریــالت

)ن06................................................................(........................................: ......ــــــزء األولالجــــــ

:دـــــــــــنــسـال
ـلن تــعــادلـــــــه مــــع ـناســبــة الــتّـــــي إســتـــــطــاع فـــــيــهــا اإلتـّــــحــاد الــّســـــوفــيـــاتــي أن يــحــّقـــــــق ويـُعـــــكـــــــــانــت هـــــي الــمــــــــــــــويـــــــسمــــعــــــركـــة قـــــــنــاة الــسّ إنّ "... 

، وكــــانــــت تــــلك ذروة عـــــــصـــر مــــن العــــــــصـور الـــــّدولـــــية وهــــو عـــصــــــر ـــــــار الـّشــــــامــلأسـلــــــحة الــّدمــالــــــــواليـــات المـتـــــــحـدة األمــــريكـــــــية فــــي حـيــــــــازة 
.قـّصــــــــة الـّســــويــس. محــمـد حسـنــــين هـيــكل".لـــــى حــــرب ســــــــاخــــــــنــةأن تـتـــــــحــّول إالـعـــمـــــــالقــيــنالـحـــــــرب الــبـــــــــــاردة الــتّـــي يـــســــتــــحـيـل بـــــــيـن 

المطلــــــــوب:
.حــــــــــّدد زمـــــن الـحــــــدث ومـــــكانــه، وعــــــــّرف بـقـــــــائـــد هــــــذا الــبــــــــلد)1
.فــــي الـنّـــــصـطـــــــتـــه خــــــــا تــحــــمـرحــــــاش)2
: ـــــــــــــــالـــــــــــــيــــتّ ــــــدول الــــــــــــــــــل الــجــــــــــــمـــأك)3

:طبيــــــــــــعـتـــــــــــــه:التـــــــــــــــــاريــــخ
22/09/1947....................................

05-09/09/1973....................................
الــبــــــــــدأ فـــــي إقـــــامــة جـــــدار بـــــرلـيــــــــن..................
وصــول غــــوربــــاتــــــشــوف إلــى الـحـــكــم....................

.ث دول مـــــن الــمــــــعـسكـر الـغــــــــــربـــــيـة الـعــــــالــم الـمـــــــرفـــــــقـة، وقّــــــع ثــــــالث دول مـــــن المــــــعـسكــر الـّشـــــــرقــــي، وثــــــالعـلـــــى خـــــــــريــطـ)4

)ن04............................................(...................................................................:الجـــــــزء الثـــــانـــــي

را عظــــــيـمـا، ــــــــركــة أوروبـــــا ستُـصبـــــح خـطـــــمدى اإلتّـــــــــحــاد الّســــــوفـــــيــاتـــي بــــــعـد الــحـــــرب الـعـــــالــمــــــيـة الـثــــــانـيـــــة، أّن أـــقـاد لــــــاد اإلعــتــــــــســـــ
.ـــــــهااإلنـســــــــــانـــــية جـمـــــــــــعــاء مـــــــــــاضيــــألنّـــــــها ستُـــــــؤدي ألمـــــــركـــة الــعـــــــالـــــم بــــأســـــــره، وحــيــــــــــنـها ستـــفــقـــــــــــد

هـيـــــــــج فـــالــــعـا تُ ـيـخـــــــاريـــــاال تــــــــقـر مرّ ـــــت، حــــــا درســــــى مــــــلـادا عــمــــــ، واعتالـفــــــــقـرةن ــا مــالقــــــانط:المـطــلـــــــــــــوب:
oمـالـــــــعــا والــــأوروبةـــــركــــــي ألمـــاتـيـــــوفــــــــــســاد الـحـــدي اإلتـــــــــصـيب تـــــــالــــأس.
o مــدّعــــــمـا إجــابـتـــك بـأمـثـــــــــلـة1989مـــــدى صـــــّحــــة هــــذا اإلعـتــــــقـاد بـعـــد ،.

أقلــب الصـفحــــة  5/8: الصفحة2013/2014: السنة الدراسیة



.د30ا و ــــس04: يةـــالمـّدة الزمنةســـفـأداب وفـل: ــةــــعـــبـــــلشــــــا

:الجـغـــرافـیــا

)ن06................................(........................................................................: ......الجــــــــــــزء األول

:دـــــــــنــــــسـال

نة ـــــــــالت ســـامــــــعــة تــايـهــــــــي نــــــفلـيــرمــــــبـدوالر لل70اوزت ــــــجــير، إذ تــــــل كبـكـــــشــبيةــــــمــالــــــعـواق الـــــاألسي ــــــط فــفــــــــنّ ـالارــعــــــت أســــعـفــــارت... "
ي ـــــص فـــــقـه ال نــــــى أنّ ــــلـن عـــديدّ ــــــشـــمعر، ــــــسّ ــع الـــرفــــي تــــــتّ ــي الـــــــية هــــــــــاسيــــــــســل الـــوامــــــعــالأنّ يكــــــمة األوبــــــــظّ ـنـمي ــــون فــــدوبــــــنـمرى ، ويـــــ2006

".                        ... ها ــســـــــــفـنطــــــــرق األوســـــــشّ ــقة الــــــــطـنـي مــــنة فـــــوطـتــــــــسـزال مـــــــــا تـــــــادة مــــيزّ ــــــالــاب بـــــــــأسدو أنّ ـــــبــوي... وق، ـــــــسّ ــي الــــــفط فــــــــــنّ ــروض الــــعــم
.الــّدولــــــيةتـســـــيـيس الـّنفـــــط يـُـلــــقي بـظـــــاللـه علــى أسـواق الطّـــاقـــة. عـمـــــاد غــانـــم

المطلــــــــوب:
.تــه خــــــــــــط فـــــــي الــنّــــــــــــــــــصمـــــا تـحـــــــــــــرح ـــــــــــاش)1
: 2007ســـــــــــــنـة ة للبـتــــــرولـبعـــــض الـــــّدول الُمــــنتــــجل ـثّ ـــــــيمدولجــــــــــــك ـإلــيــــ)2

الكــويــــتزويــالـــفـنـــاإلمــــاراتكــــــــــــنـــــداكيســالمكنـــــالّصـــــــيــــــــرانـــــإيـــــــــأ. م. وــــالـــاــــــــــيـــــروسةــعوديـــــالسّ ـــّدولــــــــــــالــ
493.1491.3311.5212.1186.7173158.9135.9133.9129.6)مليون طن(ــتــاج ــــاإلن

%2.20%2.90%3.20%3.30%6.40%7%7.90%9.30%11.2%21.03)%(ــة ـــــــالـنــــــــــــسب
.2008ة ـــاقـّــــــــية للطـــــاملــــــعـية الــــــائـــصـــة اإلحـلّ ــــ:درــــاملص

المطلــــــــوب:
.دولــــــــجــات الـــيـــــــــعطـــمُ عــلـــــــــــى عــلّــــــــــــق)1
.ـــــدولجــي الــــــــواردة فـــــــيب الـــــــــمة األوبـــــــنظــــي مُ ـــة فـرطـخـــنـــمُ ـول الدّ ــــع الـــــــة، وقّ ـقــــــرفـــــمُ ـم الــالــــــعــة الـطـــــــريـــى خــــلـع)2

)ن04...................................................(............................................................:ــيالجـــــــزء الثـــــانـــ

.ر والـتـــــــعــاون الـثــــــــنــائـــــــي وتـــــــــبـادل الـمــــــــنــافـــــعــــــار للــــــــــــحواتُــــــــعــتـــــبـر الـّشـــــــــراكــة بـــــــــيـن الـجـــــــــزائــــر والــّدول األورومــــــتــوســــــــطــيـة إط

تُـــبـــــــرز مـــــن خــــاللــهجـــغــــــــــرافــــــــيــااال ــــــــــقـــر مرّ ـــــــ، حواعــتـــــــمادا عـلــــــى مـــــا درســــت، ــــطـــالقا مـــــن الــعــــــــبارةانـ:المـطــلـــــــــــــوب:
oـــــــــــتــركــة بــــــــــيـن الـجـــــزائــر والــــّدول األورومـــــــتــوســـــطــيةالـخــــــصــائـص الـطبـــــــــــيــعـيـة والحــــــــضـاريــة المشـ.
oـــيــةاآلفــــــــــــــاق الـمـســــــــــــتـقـبـلـــــيـة للـــــــــــّشــراكــــــة الـجـــــــــزائـــريـــة األوروبـــــــــ.
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