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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 والشعبةالم تجریبیة3:  ستوى علوم ریاضیات/ ثانوي

التاریخ:أوال

)ن06 :  (األولالجزء

الجزئیةاألسئلة/ ا

في-1 الصومام مؤتمر بجایة1956أوت20انعقد غرب جنوب الصومام ن2:التالیةلألسباببوادي

.بالمنطقةاألمنتوفر * 

فرنسا*  لكامإناعتبار خاضعة المنطقة سیطرتهال تحت .هاو

المجاورة*  المناطق و الصومام بین االتصال .األخرىسهولة

القسنطیني-2 الشمال هجومات ن2:نتائج

و- بتاطیر یوسف زیغود فيقام القسنطیني الشمال هجومات منهاإلىأدتوالتي1955أوت20تنظیم نتائج :عدة

الثورة*  خارجیالفرض و داخلیا .نفسها

الثورةتأكد*  جدیة من .االستعمار

موقف*  الثورةتطور اتجاه االفرواسیویة .الكتلة

انضمامهم*  و الثورة جدیة من السیاسیین الزعماء بعض لشكوك حد .إلیهاوضع

الصومام/ ب مؤتمر بعد العسكریة بالوالیات الخاص الجدول ن2:تكملة

المناطق الوالیات

النما مشةأوراس األولىالوالیة

القسنطیني الشمال الثانیة الوالیة

القبائل منطقة الثالثة الوالیة

العاصمة الجزائر الرابعة الوالیة

الجزائري والغرب وهران الخامسة الوالیة

الصحراء السادسة الوالیة

الثاني )ن04(:الجزء

الوسا* كل على فرنسا ضد حربهم في الجزائریون كمااعتمد المتاحة لهذهأنهمئل مناسبة استراتیجیات وضعوا

كما العسكریة منها الوسائلنأالحرب كل استعملت .فرنسا
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العسكریةإستراتیجیة-1 ن2:الثورة

یلي- ما في تتمثل و المخططات على تعتمد عسكریة سیاسة الثورة :اتبعت

الجیش*  ه3إلىتقسیم و رئیسیة :يعناصر

الجبال=المجاهدون-أ في االستعمار یواجهون الذین .وهم

فيأعینوهم= یلونالمس-ب القرىاألریافالمجاهدین العدوو تحركات .یراقبون

الفدائیة = الفدائیون-ج بالعملیات یقومون الذین .وهم

السالح*  جلب مهمتها الخارج و الداخل في اتصال قنوات .المجاهدینإلىوضع

العملیاتإتباع*  في السریة

العإستراتیجیة-2 ن2:سكریةفرنسا

معاك- سیاسة فرنسا یليساتبعت ما في تتمثل :ة

الجنرال*  التعذیب" جیل"قیام و االعتقال و القمع طریق عن التطهیر .بعملیات

الشؤونإنشاء*  ضباط القرى" الصاص " األهلیةجهاز مستوى السكانحیاءواإلعلى .لمراقبة

محاطة*  البشریة التجمعات سیاسة .الشائكةباألسالكتطبیق

الجماعیةمبدأتطبیق*  .المسؤولیة

عدة*  و عددا الفرنسي الجیش .تدعیم

الغربیةأسالكوضع*  الشرقیة الحدود على وشال موریس خط الثورةشائكة .لعزل

و*  العمالء من فرق الثورةىالحركتكوین لضرب الخونة .و

بح*  و جویة و بریة متكاملة بعملیات طریقالقیام عن الساخنة الثورة مناطق في شالریة الجنرال .مخططات

الجزائري- الشعب و المجاهدین عزیمة فرنسامناقويكانت وتوجتوجنراالت العزیمةخططهم بالنصرهذه

الجغرافیا:ثانیا

)ن06: (األولالجزء

الجزئیةاألسئلة/ أ

لالتحاد-1 انضمت التي ثالث1995عاماألوروبيالدول خریطة(السوید–فنلندا–النمسا،هي على التعیین

ن2.)أوروبا
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الغربیة-2 و الشمالیة البحریة الواجهة قوة ن1.5:هيألوروبانقاط

الواجهةاألوروبیةالموانئأهموجود*  هذه .في

الشمإطاللة*  بحر على المحیطالواجهة و المانشاألطلسيال بحر .و

لالتحاد*  الداخلیة المناطق بین اتصال نقطة الواجهة الخارجيتعتبر العالم .و

كبیرة*  سمكیة ثروة على المنطقة .توفر

روتردامأهمأما- فهي موانئ .بورغهام–أنفیر–ثالث

الجدول-/ب على ن2.5:التعلیق

الجدول على یلينالحظ :ما
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هي*  مساهمة اقلهاأللمانیااكبر .نمركاللدو

تقریباألمانیامساهمة*  بریطانیا مساهمة ضعف .هي

الد*  و اسبانیا و البنولیكس من كل تصلنمركامساهمة .بمفردهاألمانیامساهمةإلىال

البنولیكس- لكسمبورغ:دول لالتحاد–هولندا–هي المكونة الدول من وهي 1957عاماألوروبيبلجیكا

الثاني )ن04(:الجزء

االتحاد* واألوروبيیعتبر العالم في االقتصادیة التكتالت اكبر والهیاكلأكثرهامن البني حیث من اكتماال

للوصول مراحل بعدة االتحاد هذا مر قد و التكاملإلىالتكاملیة .هذا

االتحاد-1 توسع ن2:األوروبيمراحل

االتحاد هياألوروبيمر و توسعه في عدیدة :  بمراحل

وهي:1957التأسیسمرحلة *  دول ست تمكنت ایطالیاألمانیاحیث و لكسمبورغ و فرنسا و بلجیكا و

هولندا معاهدةاألوروبياالتحادتأسیسمنو ." روما" في

التوسع*  یلي2007إلى1973منوتبدأ: مرحلة :كما

و=1973- الدنمارك بریطانیااایرلندانضمام .و

الیونان=1981-

البرتغال= 1986- و .اسبانیا

السوید= 1995- و فنلندا و .النمسا

بولونیا = 2004- سلوفاكیا ....   یالیتوان–قبرص–دولة

بلغاریا= 2007- و .رومانیا

التوسع-2 هذا في القوة ن2:مالمح

هيالتيمالمحال و القوة هذه :تبین

االستهالكیة*  السوق .ن / م492إلىتزاید

.الزراعیةاألراضيتزاید* 

الموارد*  .المختلفةاألولیةتزاید

الشمالاحتو*  بحر بحریة واجهات ثالث على االتحاد المتوسط–األطلسيالمحیط–اء .البحر

الیورو*  هي و موحدة عملة .استعمال

موحدة*  خارجیة سیاسة .انتهاج

االتحاد وااألوروبيیعطي العالمیةمثال االقتصادیة القوى مواجهة في واالتحاد التجمع و للتكتل وواقعي ضح

.ىخراأل


