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I -/   7ٌ:                                                            يوضوع تطثٍقً فً يادج انجغرافٍا : انًوضوع األول 
  1998يساهًح انقطاعاخ االقتصادٌح فً انُاتج انذاخهً انخاو نٍُجٍرٌا  : 1انوثٍقح رقى  

ًسثح الوساهوح في الٌاتج الذاخلي الخام القطاعاخ االقتصاديح  
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  %24.5الخذهاخ  
    

 :  2انوثٍقح رقى 

 

 

 

 
 

 الوثيقتين يتمعن ثم أجب عما يلي اقرأ :  

ن 2 إلى مبٌان مناسب      1حول معطٌات الجدول - 1
ن 3                       .تفسٌر الضعف التنموي بنٌجٌرٌا: -  ما ٌلً 2استخرج من الوثٌقة رقم - 2

. دور كل واحد من هذه األسباب فً ضعف التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بنٌجٌرٌا -                                               
ن 2   . من طرف الحكومة النٌجٌرٌة لمواجهة هذا الضعفالمتخذة اإلجراءاتأكتب فقرة مركزة تبرز فٌها بعض - 3

 

 ن6                                                                    :أسئلة موضوعية ومصطلحات في مادة التاريخ : الموضوع الثاني 
 

ن  3: اشرح المفاهٌم التالٌة شرحا تاما - 1
.  محمد بن عرفة – محمد الخامس – موحا أوحمو الزٌانً – مؤتمر أنفا – المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة – المجال الحٌوي - 
ن  1.5 : 2 وما ٌناسبها فً الخانة رقم 1صل بسهم بٌن أحداث الخانة رقم - 2
 

 

 

ى  1.5: أجة تصذيخ أو خطأ - 3

.  جمع هتلر بٌن منصبً الرئاسة والمستشارٌة 1934فً سنة -  
. 1945تم تقسٌم فلسطٌن طبقا لقرار األمم المتحدة سنة - 
. 1967استولت اسرائٌل على هضبة الجوالن سنة - 
 1930انتصر عسو أوبسالم فً معركة بوغافر سنة - 
  1947زار المرحوم محمد الخامس طنجة وألقى خطابا سنة - 
. 1964تم وضع أول دستور بالمغرب سنة - 

 7ٌ:                                                           يوضوع يقانً فً يادج انترتٍح عهى انًواطُح : انًوضوع انثانث 
 

كما أن التأكيد على مالزمة المسؤولية للحرية مرده إلى اعتبار أنه ال يمكن لإلعالم أن يكتسب المصداقية الضرورية وأن ينهض بالدور "
وان أملنا لكبير في أن يتمكن مشهدنا اإلعالمي ...المنوط به ويتبوأ المكانة الجديدة به في حياتنا ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية

 حقيقي لدور اإلعالم ومكانته في تنشيط الحياة وإدراكالوطني من بلوغ المستوى الخليق ببالدنا من خالل تضافر جهود ومؤهالت الجميع، 
" .  الديموقراطية الوطنية

 2002 ًىًثر 15          هي رسالح جاللح الولك هذوذ السادس هىجهح إلى أسرج الصذافح واإلعالم توٌاسثح اليىم الىطٌي لإلعالم، الرتاط، 

   اعتًادا عهى انوثٍقح ويكتسثاتك، أكتة يوضوعا يقانٍا تثٍٍ فٍه:  
.  دور وسائل اإلعالم  وأهويتها في الٌهىض تقين الوىاطٌح–. هعٌى اإلعالم وأًىاعه- 

اعتوادا على هٌهجيح اًجاز ترًاهج إعالهي   (هسوىع أو هرئي أو هكتىب )اقترح ترًاهجا إعالهيا يتىخى الٌهىض تقين الوىاطٌح - 
            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تى انتوقٍع عهى يٍثاق األيى انًتحذج -   

تى اإلعالٌ عٍ قٍاو دونح إسرائٍم-   

   تى انتوقٍع عهى عرٌضح استقالل انًغرب- 

  1948 ياي 14ٌوو 

  1944 ٌُاٌر 11ٌوو 

  1945 ٌوٍَو 26ٌوو   

 http:// www.nigeriabusinessinfo.com:    الوصذر 

 

 ملٌار 12.2أن ...1993فقد أبرز تحقٌق رسمً أجري سنة ...ٌعتبر الفساد من أكبر العقبات التً تواجه التنمٌة فً نٌجٌرٌا :" نص 
 على 1998، وكشف تحقٌق آخر أجري فً ٌونٌو 1994 و 1988دوالر من عائدات النفط قد وضعت فً حسابات خاصة ما بٌن 

.  ملٌار دوالر من البنك الفٌدرال2.3ًتحوٌل 
 الثروات بذٌرلقد انتشر الفساد فً جمٌع مستوٌات الوظٌفة العمومٌة، فالرشوة ونهب األموال العمومٌة ساهما فً سوء التسٌٌر وت

  Rttp :www.org /على موقع األمم المتحدة Afrique Relanceالمصدر ..."   الوطنٌة لنٌجرٌا، وأدى ذلك إلى إضعاف االقتصاد
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