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 انشؼبٍت انضًٌقغاطٍت انجؼائغٌت انجًٕٓعٌت

 - بسكغة – بٕصبٍؼاث دمحم ثإٌَت

 5102 ياي:  صٔعة                                     انثإَي نهخؼهٍى انخجغٌبٍت بكانٕعٌا ايخذاٌ

 عٌاضٍاث حجغٌبٍت، ػهٕو:  انشؼبت

 َٔصف ساػاث 2:  انًضة                                                   ٔانجغغافٍا انخاعٌز:  ياصة فً اسخباع

 انخانٍٍٍ انًٕضٕػٍٍ ادض ٌشخاع أٌ انًخغشخ ػهى

 األول الموضــــــــــوع

  التارٌخ

 ( نماط 10:  )األول الجزء

 انخً انؼٍُفت ٔانضغباث انصٕياو يؤحًغ بؼض سصٕصا انجؼائغٌت انثٕعة بّ ايخاػث انظي انًذكى انخُظٍى إٌ           

 األػياث ثى, األطهسً انذهف طغف يٍ ساصت حهقخٓا انخً ٔانًساػضاث دشضحٓا انخً اإليكاٍَاث عغى فغَسا حهقخٓا

 انؼضٌض حأٌٍض طنك ػهى ػٌاصة انثٕعة نقًغ انباْظت انخكانٍف َخٍجت كاْهٓا أعْقج انخً ٔاالجخًاػٍت ٔانًانٍت االقخصاصٌت

 انجًٕٓعٌت ػهى فغضج انؼٕايم ْظِ كم, انفغَسٍت بانسٍاست ٔحُضٌضْا انجؼائغٌت نهقضٍت نهسالو انًذبت انضٔل يٍ

 ػهى يفأضاث فً...( سضة بٍ ٌٕسف بٍ) يًثهٍٓى يغ ٔانضسٕل انجؼائغٌٍٍ نًطانب انغضٕر انشايست انفغَسٍت

 . االسخقالل أساؽ

 . سظ حذخّ يا اشغح ــ0

 بٕنؼٍض بٍ يصطفى   ــ  ػباؽ فغداث   ــ يُّ ْٕشً : انخانٍت بانششصٍاث ػغف ــ5

: انخانً انجضٔل أكًم -3  

 انخاعٌز انذضد

و0521 ياي03   

قسُطٍُت يشغٔع   

 0502جانفً  10 

 انجؼء انثاًَ : ) 10 َقاط  (

 األحادٌة ظل فً الثالث العالم اهتمام محل والغربً الشرلً المعسكرٌن بٌن الصراع فترة فً التحررٌة الحركات كانت  
.  أ م للو مطلمة هٌمنة إلى المطبٌة  

 المطلوب: انطاللا من الفمرة واعتمادا على ما درست، اكتب مماال تارٌخٌا تبٌن فٌه:
.التحررٌة للحركات السوفٌاتً االتحاد دعم دوافع -0             

.الثالث العالم على األمرٌكٌة الهٌمنة تكرٌس مظاهر -5             
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 جغــــــــرافٌا 

نماط ( 10) :األول الجزء  

   اآلسٌان نمور – األوبن منظمة – الشمس حزام:  من كل عرف -0

:5112 سنة آسٌا شرق جنوب و شرق دول بعض وواردات صادرات لٌمة ٌمثل جدوال إلٌن _ 5  

ج كورٌا الٌابان الصٌن البلد  اندونٌسٌا مالٌزٌا تاٌوان 

 36.51 001.16 056.65 526.16 510.00 605.10 الصادرات

 31.53 000.00 015.26 505.12 500.53 001.02 الواردات

5116 العالم حالة: المصدر                                                      دوالر ملٌار: الوحدة  

 دوالر ملٌار21=سم0: بممٌاس بٌانٌة بأعمدة الجدول معطٌات مثل_  أ :المطلوب 

 دولة= سم0                                                                                 

 .الرسم على علك ـــ ب             

 

نماط ( 10: )  الثانً الجزء  

 فارلة عالمة تمثل أصبحت ومتكاملة ممٌزة التصادٌة ألالٌم وجود االلتصادي الثالوث دول تفوق مظاهر بٌن من     

 تحمٌك فً دوره منهما ولكل األوروبً االتحاد فً الراٌن وإللٌم األمرٌكٌة األطلسٌة الواجهة مثل  الدول هذه لوة فً

.واالزدهار التمدم  

   المطلـــــــوب : 

 :    فٌه تبرز  جغرافٌا مماال اكتب. درست ما على واعتمادا الفمرة من انطاللا       

 . األمرٌكٌة األطلسٌة للواجهة االلتصادٌة األهمٌة -0

 . الراٌن إلللٌم االلتصادٌة األهمٌة -5
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  الثانً الموضوع

 تارٌــــــخ 

 ( ن 10)   :األول الجزء

 الفكر تطوٌر فً و االستعمار من الشعوب تحرٌر فً أساسٌا دورا لعبت االنحٌاز عدم حركة أن نالحظ بهذا و>>...      
 المطبٌة و الشٌوعٌة الكتلة زوال بعد و ،0515 منذ لكن ،السلمً التعاٌش مثل إنسانٌة مفاهٌم بإدخالها اإلنسانً
 أن خاصة عملها تكٌٌف و إستراتٌجٌتها مراجعة الحركة على توجب الدولٌة العاللات على أ. م.الو هٌمنة و الثنائٌة

                                                            ...<<                                              مستمبلها تهدد جدٌدة تحدٌات تواجهها الثالث العالم دول
  .(006 ص ثـانـوي 3 الـسـنـة الـتـارٌـخ كـتـاب) 

 .   النص فً خط تحته ما اشرح (0
 . دمحم بوضٌاف  – اٌزنهاور –خروتشوف نٌكتا:   اآلتٌة الشخصٌات عرف (5
 . العالم فً تحرر حركات أربع ولع العالم خرٌطة على (3

 
 : الثانً الجزء

 مبدأ لبول على وأرغمت الثورة أمام فشلت الجوانب متعددة إستراتٌجٌة الخامسة الفرنسٌة الجمهورٌة اعتمدت
 . التفاوض

 
 :    فٌه تبرز  تارٌخٌا مماال اكتب. درست ما على واعتمادا الفمرة من انطاللا: المطلوب

 . الثورة اتجاه(  دٌغول)  الخامسة الجمهورٌة إستراتٌجٌة_  أ

 . التفاوض مبدأ لمبول فرنسا دوافع_  ب
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 جغــــــرافٌا

 ( نماط 10:  )األول الجزء

.  الجنوب دول فً االلتصادٌة التنمٌة بتدعٌم والمتعلمة التسعٌنٌات فً"  م أ هـ" المتحدة األمم هٌئة لمبادرة تطبٌما" 

 التً العملٌة فً النظر  إعادة و تراجعا الحاضر الولت فً تشهد  ، المتمدمة الدول طرف من  الممدمة المساعدات فان

 أنها غٌر.  الغنٌة للدول بالنسبة الخام المومً الدخل أساس على حسابها تم ولد  %1،6 إلى %0 من مواردها تنالصت

 . عملٌا  تحمٌمها ٌتم لم

 لتلن العملٌة اإلجراءات فً النظر إعادة فً  5115 جوٌلٌة  ، كندا فً الثمانٌة  مجموعةل الجدٌدة المبادرة وتتمثل    

 ..". مٌدانٌا تسٌٌرها سوء تجنب  بهدف المساعدات

 الٌوم عالم:  ثانوي الثالثة للسنة المدرسً الكتاب                                                         

 .   النص فً خط تحته ما اشرح ــ   0   

 : م5110 لسنة األوربً االتحاد دول وواردات صادرات ٌمثل جدول إلٌن ــ5

 الدول الصادرات الواردات

 ألمانٌا % 52 % 55

 فرنسا % 02 % 02

 برٌطانٌا % 05 % 02

 إٌطالٌا % 00 % 01

  االتحاد دول بمٌة % 36 % 31

 

 . سم3=  نك,  نسبٌتٌن دائرتٌن إلى الجدول معطٌات حول  ــأ 

 . الثمانٌة مجموعة دول العالم خرٌطة على عٌن ــ ب         

 نماط ( 10)  : الثانً الجزء

 جل أن أي الطبٌعً الغاز تصدٌر فً الثالثة والمرتبة للنفط المصدرة الدول بٌن من 05 المرتبة الجزائر تحتل  

 . االستخراجٌة الصناعات على ٌتركز التصادها

 :    فٌه تبرز  جغرافٌا مماال اكتب. درست ما على واعتمادا الفمرة من انطاللا :  المطلوب

 . الجزائر االلتصاد فً أساسً بشكل المحرولات على االعتماد مخاطر_  أ

 . الجزائري االلتصاد على البترول أسعار انهٌار اثأر_  ب


