ادلهورًة اجلزائرًة ادلميلراطَة امشؼبَة
 5102م  5102 /م
املس خوى  3 :ع ث  3 ,ث ر  3 ,ر
اخذبار امثاليث الاول مادت امخارخي واجلغرافِا

وزارت امرتبَة اموطيَة
اثهوًة ابو امؼَد دودو

مدٍرًة امرتبَة موالًة كس يطَية
املدت  :ساغخني

اترخي
اجلزء الاول  12 ( :ن )
"  ....اكهت امفرتت  0492م  0491/م من بنرث املراحل حساس َة يف امؼالكاث ادلومَة حبَر اجسمت ابمشم و ام ّرًبة ًنب حلفاء المس حول مبادئ ػامل ما
بؼد احلرة ،.و اكن ػام  0491م ببؼد من بن ٍزًل امشم و سوء امظن املخبادمني  ،اذ شهد هذا امؼام ظهور مبدب حرومان اذلي اكن اخلطوت الوىل اميت شطرث
امؼامل اىل مؼسكرٍن مث برانمج مارشال و دغوت امسوفَِت اىل اوشاء امكوموهفورم و من مثة بلِة اخلطواث املخالحلة مخكرٌس احلرة امباردت " ....

املطلوة :
 - 10غرف املططلحاث اميت حتهتا خط يف اميص .
 – 15غرف امشخطَاث امخامَة :
اهدري خداهوف  ,اٍزهناور  ,حوزًف س خامني
 -13امكل اجلدول الآيت :
اترخيه

احلدج
 0491 / 13 / 05م

ثأسُس هَئة الامم املخحدت
 0422 / 15 / 59م

اجلزء امثاين (  19ن ) :

ان امس َاسة امخوسؼَة نلوالايث املخحدت المرٍكِة هتدف اىل امه ميية امؼسكرًة والاسرتاثَجَة والاكذطادًة من خالل املساػداث اميت
ثؤدي ابمرضورت اىل ثغَري اخلط امس َايس نلبدل املس خفِد من املساػدت"...
اهدري خدا هوف " من اخل سالم دامئ ندلميلراطَاث امشؼبَة "
امخؼل مية  :اهطالكا من امفلرت واغامتدا ػىل مكدس باثم املبلَة بنخب ملاال اترخيَا ثربز فِه ما ًيل: :
 -0بس باة امرصاع بني املؼسكرٍن امرشيق و امغريب.
 -5وسائل امرصاع الاكذطادًة بني املؼسكرٍن .

حغرافِا
اجلزء الاول  12 ( :ن )
"...ال ميكن وضع اسرتاثَجَة سل مية نلخ منَة يف ػامل اجليوة دون امفهم املوضوغي لس باة امخخلف و هَفِة وشأثه .و كد ظهرث ػدت هظرايث
حتاول ثفسري وشأت امخخلف يف امؼامل امثامر بظهور ا ّمربساممَة الوروبَة و ما ضاحهبا من اس خؼامر مهذا امؼامل و هنب ررواثه"...

املطلوة :
 - 10غرف ما ًيل ما حتخه خط يف اميص
 - 15امَم خدول ميثل بؼظ ادلول امليخجة نلبرتول س ية  5111م
امسؼودًة
ادلول
943.0
الاهخاح
اموحدت  :ملَون برمِل

روس َا
940.3

و.م.ب
300.2

 مثل مؼطَاث اجلدول يف امعدت بَاهَة حِر  0 :مس 0مس

الاماراث
املكس َم نيدا
امطني
032.4
02..4
013
0.2.1
املرحع  :اجملةل الاحطائَة امؼاملَة نلطاكة  511.م

اٍران
505.0

فزنوًال
033.4

 21ملَون برمِل
دوةل

 -ػىل خرًطة امؼامل امطامء املرفلة وكع  3دول مطدرت نلبرتول و 3دول مس خوردت هل

اجلزء امثاين (  19ن ) :
" ًدسم اجملال امؼاملي بخفاوث واحض يف امخلدم الاكذطادي والاحامتغي  ,وبرتهَبة زيائَة شامل مذلدم وحنوة مذخلف "

امخؼل مية :

-

اهطالكا من امفلرت واغامتدا ػىل مكدس باثم املبلَة بنخب ملاال حغرافِا ثربز فِه ما ًيل: :

اس باة امخفاوث بني امؼاملني .
املؼاًري الاكذطادًة والاحامتغَة املؼ متدت يف امخلس مي بني امشامل واجليوة .

اىهتـــــــــــــــى
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ابمخوفِق ان شاء هللا

