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

 2010 دورة ماي –تصميم إجابة امتحان المستوى 

 رياضيات /  ثانوي علوم تجريبية  3:  ستوى والشعبة الم  تاريخ و جغرافيا: المادة 

   التاريخ:أوال

  )ن06 :  (األولالجزء 

   الجزئيةاألسئلة/ ا

          ن2 : التالية لألسباب بوادي الصومام جنوب غرب بجاية 1956 أوت 20 انعقد مؤتمر الصومام في -1   

          . بالمنطقةاألمنتوفر  * 

                                             .ها و تحت سيطرتهال المنطقة خاضعة ل كامإناعتبار فرنسا * 

                                          .األخرىسهولة االتصال بين الصومام و المناطق المجاورة * 

                     ن2 : نتائج هجومات الشمال القسنطيني  -2

          : عدة نتائج منهاإلى أدت والتي 1955 أوت 20تنظيم هجومات الشمال القسنطيني في قام زيغود يوسف بتاطير و -

                               .نفسها داخليا و خارجيالفرض الثورة * 

                              . االستعمار من جدية الثورةتأكد* 

                                          .الكتلة االفرواسيوية اتجاه الثورة تطور موقف * 

    .إليهاوضع حد لشكوك بعض الزعماء السياسيين من جدية الثورة و انضمامهم * 

                   ن2:تكملة الجدول الخاص بالواليات العسكرية بعد مؤتمر الصومام / ب

 الواليات المناطق

 األولىالوالية  مشةأوراس النما

 الوالية الثانية الشمال القسنطيني

 الوالية الثالثة منطقة القبائل

 الوالية الرابعة الجزائر العاصمة

 الوالية الخامسة وهران والغرب الجزائري

 الوالية السادسة الصحراء
  

  )ن04 (:الجزء الثاني  

 وضعوا استراتيجيات مناسبة لهذه أنهمئل المتاحة كما  اعتمد الجزائريون في حربهم  ضد فرنسا على كل الوسا* 

  . فرنسا استعملت كل الوسائل نأالحرب منها العسكرية كما 
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   ن2: الثورة العسكرية إستراتيجية -1

           : اتبعت الثورة سياسة عسكرية تعتمد على المخططات و تتمثل في ما يلي-  

                     :ي  عناصر رئيسية و ه3 إلىتقسيم الجيش *  

  . وهم الذين يواجهون االستعمار في الجبال =المجاهدون  -      أ 

                                 .يراقبون تحركات العدو  و القرى األرياف المجاهدين في أعينوهم   = يلونالمس-      ب

                                               .وهم الذين يقومون بالعمليات الفدائية =  الفدائيون-  ج    

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

   السرية في العمليات                                                        إتباع* 

       ن2 :سكرية  فرنسا العإستراتيجية-2

                           :ة تتمثل في ما يلي ساتبعت فرنسا سياسة معاك - 

                                  .بعمليات التطهير عن طريق القمع و االعتقال و التعذيب" جيل"قيام الجنرال * 

                          .  لمراقبة السكان حياءواإلعلى مستوى القرى " الصاص  "  األهلية جهاز ضباط الشؤون إنشاء* 

                                               . الشائكةباألسالكتطبيق سياسة التجمعات البشرية محاطة * 

                            . المسؤولية الجماعية مبدأتطبيق * 

                         .تدعيم الجيش الفرنسي عددا و عدة* 

                                   .لعزل الثورة شائكة خط موريس  وشال على الحدود الشرقية الغربية أسالكوضع * 

                                             . و الخونة لضرب الثورةىالحركتكوين فرق من العمالء و * 

  .مخططات الجنرال شالرية في مناطق الثورة الساخنة عن طريق القيام بعمليات متكاملة برية و جوية و بح* 

  بالنصر      هذه العزيمةخططهم وتوجت  وجنراالت فرنسا من اقوي كانت عزيمة المجاهدين و الشعب الجزائري -

   الجغرافيا:ثانيا

                                                                                                      )ن06: ( األولالجزء 

 الجزئية                                                                                                          األسئلة/ أ

التعيين على خريطة ( السويد – فنلندا – النمسا ، هي ثالث1995 عام األوروبي الدول التي انضمت لالتحاد -1

          ن2.)أوروبا
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                                                     ن1.5 : هي ألوروبا نقاط قوة الواجهة البحرية الشمالية و الغربية -2

  . في هذه الواجهة األوروبية الموانئ أهموجود *   

                                                    . و بحر المانشاألطلسيال و المحيط  الواجهة على بحر الشمإطاللة*   

                                             .و العالم الخارجيتعتبر الواجهة نقطة اتصال بين المناطق الداخلية لالتحاد *   

                  .توفر المنطقة على ثروة سمكية كبيرة *    

                     .بورغ هام– أنفير – ثالث موانئ فهي   روتردام أهم أما - 

      ن2.5:  التعليق على الجدول-/ب

           : ما يلي  نالحظ على الجدول
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                         .نمركاللد و اقلها أللمانيااكبر مساهمة هي * 

                           . هي ضعف مساهمة بريطانيا تقريباألمانيامساهمة * 

                                    . بمفردهاألمانيا مساهمة إلى ال تصل  نمركامساهمة كل من البنوليكس و اسبانيا و الد* 

 1957 عام األوروبي بلجيكا وهي من الدول المكونة لالتحاد – هولندا – هي لكسمبورغ :دول البنوليكس   -

                                                                                                    )ن04( : الجزء الثاني 

اكتماال من حيث البني والهياكل  أكثرهامن اكبر التكتالت االقتصادية في العالم و  األوروبي يعتبر االتحاد  *

                                                        . هذا التكاملإلىالتكاملية و قد مر هذا االتحاد بعدة مراحل للوصول 

                                                                                   ن2:  األوروبي مراحل توسع االتحاد -1

        :  بمراحل عديدة في توسعه و هي  األوروبيمر االتحاد 

   و بلجيكا و فرنسا و لكسمبورغ و ايطاليا ألمانياحيث  تمكنت ست دول  وهي  :  1957 التأسيسمرحلة  * 

                                                               ." روما "  في معاهدة األوروبي االتحاد تأسيسمن  و هولندا 

  : كما يلي 2007 إلى 1973 من وتبدأ: مرحلة التوسع * 

            . و بريطانيااايرلندانضمام الدنمارك و   =1973 -

   اليونان                                         =1981 -

                                        .اسبانيا و البرتغال=  1986 -

                               .النمسا و فنلندا و السويد=  1995 -

                                                              ....   يا  ليتوان–قبرص –دولة سلوفاكيا  بولونيا  =  2004 -

          .رومانيا و بلغاريا =  2007 -

                                                                                     ن2  : مالمح القوة في هذا التوسع-2

  : تبين هذه القوة و هي  التيمالمحال 

        .ن /  م492إلى تزايد السوق االستهالكية * 

                 . الزراعية األراضيتزايد * 

                     . المختلفةاألوليةتزايد الموارد * 

                            . البحر المتوسط – األطلسي المحيط –اء االتحاد على ثالث واجهات بحرية بحر الشمال احتو* 

                              .استعمال عملة موحدة و هي اليورو * 

                           .انتهاج سياسة خارجية موحدة  * 

ضح وواقعي للتكتل و التجمع واالتحاد في مواجهة القوى االقتصادية العالمية  مثال وااألوروبييعطي االتحاد    

 .ىخراأل


