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ل )06 ن(  التاريخ: الجزء األوَّ

عّرف مايلي( 1  

ل  –محمد علي      ابية  –فرانسو األوَّ جهيل. –الحركة الوهَّ تريك و التَّ سياسة التَّ  

الي: (2 أكمل الجدول ا لتَّ  

 

ه
ُ
 التاريخ حدث

 1535 

 1774 

 4018  

 1889 

 

الية  (3 ع عليها واليا تها التَّ
ّ
عها، وق ة في أقص ى توسُّ ول العثمانيَّ  –الجزائر  –) البلقان إليك خريطة الدُّ

ام  –مصر  العراق( –الشَّ  
 

اني )04 ن(
َّ
 الجزء الث

ة:  اإلشكاليَّ

ة  1878يعدُّ مؤتمر برلين  ة خاصَّ ة األوروبيَّ مع فرنسا و انجليترا.منعرجا حاسما في العالقات العثمانيَّ  

عليمة:
َّ
 الت

ة املطروحة. كتب فقرة تجيب فيها على األشكاليَّ
ُ
ند الوارد، ا ة و السَّ  اعتمادا على معلوماتك القبليَّ

ند:  السَّ

ــــــ متها بزيارة اإلمبراطور األملاني إلى الشَّ ة و دعَّ ول العثمانيَّ ن عالقتهما مع الدُّ جهت أملانيا نحو تحسُّ ـام ".... اتَّ  

ة حديد 
َّ
ة في العمق ... و هو مشروع سك و العراق و حصولها على امتياز إقتصادي يهّدد املصالح األوروبيَّ

ة باألناضول وصوال إال بغداد. رقيَّ ذي يربط أوروبا الشَّ
َّ
 برلين بغداد ال
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ل )06 ن(  الجغرافيا: الجزء األوَّ

عّرف مايلي: (1  

سوية     
َّ
ة  –خطوط الت ات الجغرافيَّ مقياس الخريطة.   –اإلحداثيَّ  

اعة في مدينة "أ" على خط طول  (2   70شرقا فكم تكون في املدينة "ب"عل ى خط طول  30إذا كانت السَّ

غربا.   40شرقا و كم تكون في املدينة "ج" على طول خط        

ل أهم صادرات و واردات الجزائر سنة  (3
ّ
:2010إليك جدول يمث  

 

 السنوات 1989 1990 1999 2000 2004 2006 2008 2010

 واردات 46 63 73 71 74 80 92 105

 صادرات 40 50 57 58 58 61 63 71

دوالر                                                                                                       الوحدة = مليار

 املصدر: مركز اإلحصاء

 املطلوب:

ل معطيات الجدول بواسطة منحنيين ببيانين في محور واحد بمقياس  (1
ّ
             سنوات 5سم = 1مث

مليار دوالر 10سم = 1                                                                                                 

سم. (2 ق على الرَّ
ّ
عل  

 

اني: )04 ن(
َّ
 الجزء الث

ة. درسها دراسة منهجيَّ
ُ
الية، ا  إليك الوثيقة التَّ

 الوثيقة:

ة في الوطن العرب  مليار دوالر، وتمث 13ار دوالر و ــــــــــملي 11ي يتراوح بين ــــــــــــــــــــــــــــــ".... إنَّ حجم الفجوة الغذائيَّ
ّ
ل ــــــــــ

اتي منها ســـــــــــــــــالحبوب املكّون األكبر لها حيث التتجاوز نسب
َّ
ل ــــــــباملئة في حين تص  2.72وى ــــــــــــــــة اإلكتفاء الذ

د أنَّ العالم العربي مازال بعيدا عن تحقيق  34في املئة و السكر  3.84نسبة اللحوم 
ّ
ذي يأك

َّ
باملئة، األمر ال

 األمن الغذائي.."

عب بتاريخ  املصدر:                                       
َّ

15/12/2012جريدة الش  
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