انًًهكح انًغرتٍح

االيرحاٌ اندهىي انًىحذ
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وزارج انررتٍح انىطٍُح وانرعهٍى انعانً
وذكىٌٍ األطر وانثحث انعهًً
قطاع انرعهٍى انًذرسً
األكادًٌٍح اندهىٌح نهررتٍح وانركىٌٍ
خهح انعٍىٌ تىخذور انساقٍح انحًراء

نٍُم شهادج انسهك انثاَىي اإلعذادي
انًررشحىٌ انرسًٍىٌ واألحرار

 عُاصر اإلخاتح وسهى انرُقٍط -دورج ٌىٍَى 2011

انًعايم1 :

يادج :االخزًبػيبد

يذج اإلَداز 1 :ش  15د
انسهى

انعُاصر
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 )1يىضىع اندغرافٍاَ 7( :مط)
أ -رسى يثٍاٌ تاألعًذج يحزرو يىاصفبد انرضى انًطهىثخ...........................................................
ب -يكاَح انصُاعح انٍاتاًَج فً انعانى :رؼزجر يٍ انصُبػبد انمىيخ ػبنًيبَ ،ظرا الررفبع حصزهب في
اإلَزبج انؼبنًي ،واحزالنهب نًرارت يزمذيخ ػبنًيب( .اػزًبدا ػهى األَىاع انصُبػيخ انىاردح ثبندذول)................
ج -انحهىل انًعرًذج نرخطً يشكم انرثعٍح انطاقٍح :االهزًبو ثبنطبلبد انجذيهخ :إَشبء انًركجبد
انديىحراريخ وانكهريبئيخ وانُىويخ......................................................................................
د -انعىايم انًفسرج نهقىج انركُىنىخٍح انٍاتاٍَح( :يؼزجر اندىاة صحيحب في حبنخ رمذيى أرثؼخ ػىايم يُبضجخ
ثبحزطبة  ٌ 0,5ػٍ كم ػبيم)
اعرًاد انثحث انعهًً فً اسرخراج انطاقح انًردذدج – يساعذج انذونح عهى انثحث انعهًً – اسرعًال وسائم االذصال
انحذٌثح كاالَررَد وانهاذف انًحًىل – اهرًاو كثٍر نهًؤسساخ تانثحث انعهًً  -ذعذد يراكس انثحث انعهًً وانًدًعاخ
انركُىنىخٍح – االهرًاو تاإلتذاع فً يٍذاٌ انركُىنىخٍا انعانٍح – ذكىٌٍ عانً نهًىاطٍ انٍاتاًَ..................................

 )2يىضىع انرارٌخَ 7( :مط)
 وضع ذصًٍى يُطقً ويالئى.................................................................................... يقذيح يُاسثح.....................................................................................................أ  -انعىايم انًفسرج نرحىل يطانة انحركح انىطٍُح:
 دخىل فرَطب انحرة انؼبنًيخ انثبَيخ واحزالنهب يٍ طرف أنًبَيب ضُخ ..1940 إػالٌ ييثبق األطهُزي ضُخ  1941ػٍ حك انشؼىة في رمرير يصيرهب. نمبء آَفب ضُخ  :1943رؼهذ فيه انرئيص األيريكي روزفهذ نهطهطبٌ يحًذ انخبيص ثذػىاضزمالل انًغرة.
 ًَى انحركخ انىطُيخ واَزشبرهب في صفىف اندًبهير وظهىر ليبداد يٍ انفئبد انشؼجيخ..ب  -أسانٍة سهطاخ انحًاٌح انفرَسٍح فً يىاخهح يطانة االسرقالل :يُغ األحساة وانصحف –
اضزؼًبل انمىح وانؼُف – اػزمبل انىطُييٍ – َفي زػًبء انحركخ انىطُيخ...............................
 خاذًح يُاسثح..................................................................................................... اندبَت انشكهي :انزؼجير انزبريخي ،ضاليخ انهغخ ،شكم انزمذيى.............................................. )3يىضىع انررتٍح عهى انًىاطُحَ 6( :مط)
أ  -ذعرٌف انًفهىيٍٍ :حىار األديبٌ – ثرَبيح إػاليي.......................................................
ب -انعثاراخ انرً ذشدع عهى حىار األدٌاٌ وانرعاٌش انسهًً هً - :انرغجخ في انىصىل إنى انحك
واالػزراف ثه  -اإليًبٌ ثبنحك في االخزالف................................................................
ج -ذحذٌذ يدال انثرايح اإلعاليٍح:
عُىاٌ انثرَايح اإلعاليً
يخاطر انرذخٍٍ
ذرشٍذ اسرعًال انًاء
انًسار انذًٌقراطً تانًغرب
حقىق انًرأج تانًغرب

يدال انرحسٍس
x
x

يدال انررافع

x
x
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