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الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن التكوین و للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

المستوى امتحان إجابة ماي–تصمیم -2010دورة

جغرافیا: المادة و تاریخ والشعبة فلسفة/ ثانوي3:المستوى أجنبیة/آداب اقتصاد/ لغات و تسییر

التاریخأوال

)                                          ن6 ( :األولالجزء

/      أ

فیفري-1 بیان لعدة1943یعتبر الوطنیة للحركة حاسما ن1.5:منهاأسبابمنعرجا

الوطنی*  الحركة واحدةوحد مطالب على .مرةألولة

ه*  الشعبذتوقیع حزب طرف من البیان النواب–ا بعض و العلماء .جمعیة

الجزائریین* كل باسم الوثیقة هذه العامإلىتسلیم الحلفاءبیرتونمارشالالوالي ممثلي .و

منأزمةتعتبر-2 الدیمقراطیة الحریات انتصار بسببالتيالعواملأهمحركة وذلك الثورة بانطالق عجلت

یلي ن1:ما

الثوري*  التیار مماإلىانقسام متناحرین الجزائريإصابةإلىأدىقسمین السیاسيبإحباطالشعب العمل .من

یبق* وأماملم الجزائري سوىأمامالشعب الثوري التیار تفجیرهااإلعدادمناضلي و یللثورة على تم ما دوهذا

اللجنة العملشباب و للوحدة .الثوریة

في-3 المنعقد الصومام مؤتمر مس1956أوت20یعتبر في كبیرة تحول ذلكنقطة على یدل و الثورة یرة

یلي ن1.5:ما

السیاسیة*  المعالم فیه اتضحت كامل وطني بمیثاق المؤتمر .خروج

العسكریة*  القیادة بین العالقات السیاسیةضبط .والقیادة

على* الجماعیةمبدأاالعتماد .القیادة

الهیاكل* التحریراإلداریةتحدید .وجیشهاالوطنيلجبهة

للثورة* الوطني المجلس الثورةاعلياعتبار في .جهاز

وراء* التنفیذ و التنسیق لجنة لاألجهزةإدارةجعل السیاسیة و .لثورةالعسكریة

قادتها* تعیین و العسكریة الوالیات معالم .تحدید

توجیههتنظیم* و .الشعب

الجزائریة* القضیة تدویل على .العمل
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جدول/ ب ن2:األحداثتكملة

تاریخه الحدث

1942نوفمبر8 للجزائر الحلفاء دخول

1947سبتمبر20 بالجزائر الخاص القانون

1956فیفري24 الجزائریینتأسیس للعمال العام االتحاد

1958سبتمبر28 الخامسة الفرنسیة الجمهوریة بدایة

1955أوت20 القسنطیني الشمال هجومات

الثاني )ن4( الجزء

لج-: المقدمة السیاسي العمل فشل منإلىالجزائریونأبعد السالح تحقیقألغة أهدافوأهدافهمجل

الثوري التیار خاصة الوطنیة .الحركة

:العرض

الثورة-1 الندالع الدولیة ن2:الظروف

عام*  فو بیان دیان معركة في فرنسا .1954هزیمة

الثوریة* التحرریة الحركات .ظهور

سوریاقاست* مثل الدول من العدید .لبنان–الل

المغر* و تونس في الثورة .األقصىباندالع

السوفی* االتحاد العالمیتدعیم في التحرریة للحركات .تي

المجالإستراتیجیة-2 في ن2:الدبلوماسيالثورة

و*  الدولیة المؤتمرات في .اإلقلیمیةالمشاركة

العالم* في الجزائریة بالقضیة .التعریف

كسب* على .الدوليالتأییدالعمل

هیئة* على الجزائریة القضیة االنحیازاألممطرح عدم حركة و باندونغ( المتحدة .)1955مؤتمر

العالم* من مناطق عدة في الوطني التحریر لجبهة مكاتب .فتح

بعد*  سفارات المؤقتةتأسیسفتح الجزائریة .الحكومة

الرسمیة*  الشقیقةالحكوألعضاءالزیارات و الصدیقة للبلدان المؤقتة .مة
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الصومامیعیت-3 مؤتمر حسب للوالیات اإلداري التقسیم الجزائرن خریطة .على

:الخاتمة

الوصولإن- على الثورة قادة المؤامراتالنصرإلىعزم و المشاكل و العقبات كل على التغلب وراء كان

.الفرنسیة

الجغرافیا:ثانیا

)ن06(األولالجزء

/ أ

االتحاد-1 لكنایجابیاتاألوروبيلتوسیع سلبیاتأیضاو .هناك

ن0.75:االیجابیات* 

إلى- االستهالكیة السوق .ن/ م492تزاید

و- المساحة .الزراعیةاألراضيتزاید

الموارد- .المختلفةاألولیةتزاید

الشمالإطاللة- بحر مثل بحریة واجهات عدة على المتوسط–األطلسيالمحیط–االتحاد .البحر

ن0.75:السلبیات*

االتحاد- دول داخل االجتماعیة و االقتصادیة الفوارق .تزاید

المناطق- من داخلیة هجرة .تقدمااألكثرالمناطقإلىتقدمااألقلظهور

فرنسا- و اسبانیا بین البحري الصید مناطق حول صراع .ظهور



5/4

بسبب- االتحاد في البطالین عدد جدیدةظنإتزاید دول .مام

حوالي- اللغات .لغة25اختالف

شرق- مواطني اتجاه العنصریة .أوروباظهور

الراین-2 منطقة اعتبار ورائهاألمانیاالقتصادیاتإستراتیجیةیمكن یليأوروباومن ما ن1.5:بسبب

هامة- طبیعیة ثروات على الوتحتوي منطقة في الحدید مثل .ارسمتنوعة

الزراعیة- المنتجات من العدید تنتج خصبة زراعیة سهول على .تحتوي

المنطقة- اقتصاد شریان وهو الراین نهر على المنطقة .احتواء

مثل- هامة مدن عدة كولون–دویسبورغ–ستراسبورغوجود .جون

رابطة-3 شرقأممتعریف ن1:"آسیان " أسیاجنوب

ومنإقامةبهدف1967أوت8في-تایلنداب–ببانكوكتأسست- المنطقة دول بین اقتصادي أعضائهاتعاون

اندونیسیا عدد-سنغافورة-الفلبین-مالیزیا-المؤسسین وبلغ -عضو11أعضائهاتایلندا

ع/ ب الجدولالتعلیق یلي:لى ما الجدول على ن0.5:نالحظ

هي*  مستورد و مصدر بلجیكاألمانیااكبر اقلها -و

واردات* و تقریباألمانیاصادرات ایطالیا تصدره و تستورده ما ضعف -هي

واردات*  و وارداتألمانیاصادرات و صادرات نفس تقریبا تساوي دولبمفردها ایطالیاثالث هولنداوهي و

بلجیكا -و

خریطة*  على الدول ن1.5:أوروباتمثیل
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الثاني )ن04(:الجزء

استطاعتنالیاباإن- التي الدول المواردإنمن من فقرها على الزراعیةاألولیةتتغلب هذاأوسواء و الصناعیة

لعدة .عواملراجع

اال-1 قوة الیابانينقاط ن2:قتصاد

السمكیة* الثروة و موانئ بإقامة تسمح خلجان بوجود سمح للیابان الجغرافي .الموقع

الیاباني*  الفرد بها یتصف التي العاملةالممیزات الید تكالیف قلة و العمل في التفاني .مثل

رؤوس*  ووفرة المالي التركیز .األموالقوة

السیارات* صناعة خاصة الیابانیة الصناعة .قوة

سریعة*  طرق و مطارات و موانئ من كثیفة المواصالت من شبكة .وجود

التجاریین* الشركاء .تنوع

الیاباني-2 االقتصاد ضعف ن2:مالمح

الشیخوخة* نسبة الیابانيتزاید المجتمع .في

الطاقویة*  الموارد .نقص

.الزراعیةاألراضيقلة* 

الموارد*  و الصعبة العملة لجلب كطریقة التصدیر على .األولیةاعتماده

الیاباني* اإلنسان على باالعتماد إال األولیة الموارد نقص رغم التطور هذا إلى الیابان یصل حقیلم قيكرأسمال

المعرفةو و العلم .على


