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 التاريخ: أوال 
  )نقاط  06:(الجزء األول

  :السند
قامت بها مجموعة  الثورة فالكل يعلم أن....يمكن أن نقول الكثير عن المسيرة التي قطعناها منذ سبع سنوات"...    

) 9/10(قاموا بإعالن الثورة ولقد حدث هذا في وقت كانت فيه الجزائر في نظر تسعة أعشار...صغيرة من الرجال
وكان الناس ....، وكان الشعب الجزائري ال وجود له كشعب ذي كيان مستقل في نظر الكثيرينبالدا فرنسيةالعالم 

بتمرد عفوي تلقائي قد يدوم بضعة أيام أو أسابيع أم أنها ثورة ُأعد لها  يتساءلون عما إذا كان األمر يتعلق
لقد حققنا وحدة : نستطيع أن نقول أننا خالل السنوات السبع حققنا شرطين أساسيين بالنسبة لكفاحنا....سلفا

إننا صنعنا .... جيش التحرير الوطني: أما الشرط الثاني فهو أداة الكفاح...الوطني جبهة التحريرضمن ....الشعب
  ...."جيشا ال يضم مكافحين مهمتهم القتال وحسب بل يضم مناضلين واعين بالدور المنوط بهم في بناء المجتمع

 بتصرف 73كتاب اتفاقيات إيفيان تأليف بن يوسف بن خدة الصفحة : المرجع
  :المطلوب

  اشرح ما تحته خط في السند – 1   
  العربي بن مهيدي، مصطفى  بن بولعيد، مصالي الحاج، كريم بلقاسم: عرف بالشخصيات الوطنية التالية -2   
  هي ؟ حدد قادة هذه المناطق مناطق عسكرية ما 05لقد تم تقسيم الجزائر عند اندالع الثورة إلى  -3   
  دا العالم بال) 9/10(ولقد حدث هذا في وقت كانت فيه الجزائر في نظر تسعة أعشار" :يلي ورد في السند ما - 4   

  اشرح العبارة مبرزا "فرنسية، وكان الشعب الجزائري ال وجود له كشعب ذي كيان مستقل في نظر الكثيرين        
  . العوامل التي مكنت الثورة من التعريف بالقضية الجزائرية وتفنيد مزاعم االستعمار        

  

  )ن 04(الجزء الثاني 
  .في مسار الحركة الوطنية الجزائرية نقطة تحول هامة  1945ماي  08 مجازرتمثل     

  

  :المطلوب
  :درست ، أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه ما يلي انطالقا من الفكرة واعتمادا على ما    

 .1954مظاهر التحول في مسار الحركة الوطنية إلى  - 1      
 .موقف السلطة االستعمارية من التحول - 2      

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                    وزارة التربية الوطنية                                 
  2017- 2016: السنة الدراسية                                         02 : رقمالذاتية  فرض المراقبة

  02: عدد الصفحات   تاريخ وجغرافيا: المادة  إ.ت + فلسفة و  آداب : الشعبة  ثانوي 3 : وىالمست
  مفتش التربية الوطنية / أحمد بووذنين :إعداد 
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  الجغرافيا: ثانيا 
   )ن 06(:  األول الجزء
  :السند

تلك  تزايد حجم صادرات هذه المنطقة بشكل سريع وتعرف 1990وقد شهدت سنة  التجارة العالميةتشارك اسيا شيئا فشيئا في 
في اسيا وهو تصدير المواد المصنعة ومواد  التنميةالصادرات تحوال من حيث النوعية ذلك هو االساس المعتمد في 

ونقص الموارد الطبيعية يتماشى اساسا مع  الطلب العالمي حول المواد المصنعة ذات  مغرافيالوزن الديان الخدمات  
يؤثر النموذج الياباني تاثيرا كبيرا على الدول الراسمالية في اسيا  غير ان التجارة الخارجية ...االستهالك الواسع

  .االقتصاد االشتراكيفي الدول ذات  إستراتيجية
  2007/2008طبعة  77كتاب الجغرافيا للسنة الثالثة ثانوي ص  : المرجع                                                  

   عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية                                                                     
  : المطلوب

  .اشرح ما تحته خط في السند -1   
  2007و 1957جدوال خاصا بتطور مساحة االتحاد األوربي بين إليك  - 2   

  

  2007  2004  1995  1986  1981  1973  1957  السنوات
  4,341  3,991  3,236  2,369  1,771  1,639  1,282  2المساحة بمليون كلم

  

   : المطلوب
 .مثل تطور مساحة االتحاد األوربي بواسطة رسم بياني مناسب - 1   
 .في تطور مساحة االتحاد األوربي هو أهم سبب ما – 2   
 .ما هو أثر تطور مساحة االتحاد األوربي على إمكاناته االقتصادية - 3   
  .اربط  بين الدول وتاريخ االنضمام - 4   

  تاريخ االنضمام  الدول  تاريخ االنضمام  الدول  تاريخ االنضمام  الدول
    بلغاريا    الدانمارك    اليونان
    لونيابو     بريطانيا    أسبانيا
    رومانيا    البرتغال    السويد

  

  )ن 04(الجزء الثاني 
  .تمثل كل من الواليات المتحدة األمريكية، االتحاد األوربي و شرق وجنوب شرق آسيا قوى اقتصادية عالمية مهيمنة   

  :انطالقا من الفكرة واعتمادا على ما درست، أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه ما يأتي
 

  : المطلوب 
  .عوامل التطور االقتصادي في كل قطب من األقطاب الثالث – 1   
  .المعيقات التي تواجه كل قطب  من األقطاب الثالث في المجال االقتصادي – 2   


