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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التربية الوطنية                                                         الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد

-2010 دورة ماي –امتحان المستوى   

د15سا 12-د15سا 10:التوقيت   ت اقتصاد/ل أجنبية/آ فلسفة/ثا3:ةعبالمستوى والش تاريخ و جغرافيا:المادة

   التاريخ:أوال

  ) ن 6 ( :الجزء األول

  /    أ

   ؟ منعرجا حاسما للحركة الوطنية 1943 لماذا يعتبر بيان فيفري -1

     ؟ حركة انتصار الحريات الديمقراطية كانت وراء اندالع الثورة أزمة نأهل يمكن القول  -2

   ؟سيرة الثورةم نقطة تحول في 1956 آوت 20قد في لماذا يعتبر مؤتمر الصومام المنع-3

  : و الخاص بتاريخ الجزائر  التالياألحداث جدول أكمل/ ب
  

 الحدث تاريخه

  1942 نوفمبر 8

  1947سبتمبر 30

 الجزائريين  االتحاد العام للعمالتأسيس 
 بداية الجمهورية الفرنسية  الخامسة 
 هجومات الشمال القسنطيني 

  

  )               ن4 : (لثانيالجزء ا

 بسبب نوعية أيضا ثورات القرن العشرين ليس بسبب حجم التضحيات فقط و لكن أهمتعتبر الثورة الجزائرية  -  

  . االستغاللياالستعمار االستيطاني

       : ما يلي ا توضح فيهفقرة اعتمادا على معلوماتك السابقة اكتب  : المطلوب

    .الندالع الثورةالظروف الدولية *      

      . الدبلوماسيفي المجال  الثورة إستراتيجية *     

     * أرفق (  . للواليات حسب مؤتمر الصوماماإلداري التقسيم )3صفحة  (ن على خريطة الجزائر المرفقةعي

        )الخريطة بورقة اإلجابة

   الجغرافيا:ثانيا

  ) ن 6(  :األولالجزء 

  / ا

1-األوروبيد ايجابيات و سلبيات توسع االتحاد حد.  

   ؟ألمانيا خاصة األوروبي القتصاديات االتحاد إستراتيجية الراين منطقة إقليما يعتبر ذلما-2
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3-آسيان. " أسيا جنوب شرق أممف رابطة عر".   

 .1997لسنة  عالمية في التجارة الاألوروبي دول االتحاد مشاركة بعضالذي يمثل نسبة   :اآلتي الجدول إليك/ ب
 

 الدولة ألمانيا فرنسا بريطانيا ايطاليا هولندا بلجيكا
 الصادرات 9.36% 5.31% 5.15% 4.36% 3.55% 3.12%
 الواردات 8.62% 5.06% 5.38% 4.04% 3.36% 2.95%

  :المطلوب

  .ق على الجدولعلّ*  

  )ريطة بورقة اإلجابةأرفق الخ (  .4 في الصفحة ه الدول على الخريطة المرفقةذل همثّ*   

  

    ) ن 4(  :الجزء الثاني

 مصاف إلى خاصة الطاقوية منها ورغم ذلك استطاعت الوصول األوليةالموارد ب اليابان من الدول الفقيرة -  

                                               .الدول المتقدمة

   : ما يلي اضح فيه توفقرة اعتمادا على معلوماتك القبلية اكتب :  المطلوب

  . نقاط قوة االقتصاد الياباني- 1   

  . مالمح ضعف االقتصاد الياباني-2   
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