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أجة عما يهي:
مادج انتاريخ:
انجسء األول 09( :وقاط)
انطؤال األول 06( :وقاط)
1
2
3
4

أ -اَقم انشكم كًا ْٕ ،ثى استظ تٍٍ انرٕاسٌخ ٔاألدذاز انًؼهًٍح اَذٍح تاألسقاو:
 ....دعرٕس انجضائش.
 10فيفـري 1943
 ....اكرشاف انًُظًح انخاصح.
 7جـــــىان 1936
 ....انثٍاٌ انجضائشي.
 18مـارش 1950
 ....انًؤذًش اإلعاليً انجضائشي.
 20ضثتمثر 1947
ب -إنٍك أدذاثا ذاسٌخٍح راخ دالنح ػشفرٓا انجضائش .سذّثٓا دغة ٔقٕػٓا:
 ذأعٍظ انهجُح انثٕسٌح نهٕدذج ٔانؼًم. ْجًاخ انشًال انقغُطًٍُ. إضشاب انثًّاٍَح أٌّاو. االعرفراء انؼاو نهشؼة انجضائشي.صٕياو.
جـ  -فً  20أوخ  1956ػقذخ انجثٓح ّأٔل يؤذًش نٓا تانٕالٌح انثانثح (انقثائم) ْٕٔ يؤذًش ان ّ
يارا َرج ػُّ عٍاعٍا ٔػغكشٌا؟ ( االكرفاء تُرٍجرٍٍ نكم يٍذاٌ)

انطؤال انثاوي 03( :وقاط)
نهجضائش دضٕس دائى فً يخرهف انًذافم انذٔنٍح.
أ ْ -اخ  3يثادئ ذقٕو ػهٍٓا انغٍاعح انخاسجٍح نهجضائش.
ب  -أركش  3يُظًاخ إقهًٍٍح ذُرًً إنٍٓا انجضائش.
انجسء انثاوي 04( :وقاط)
دضشخ يُاقشح تٍٍ صذٌقٍٍ نك  ،اذفقا فٍٓا ػهى فشم اإلجشاءاخ انؼغكشٌح انقًؼٍح انرً طثقٓا انجُشال
ديغىل نهقضاء ػهى انثٕسج انجضائشٌح  ،نكًُٓا اخرهفا دٕل أعثاب ذؼثّش االذصاالخ ٔانًفأضاخ قثم إيفيان
َٔ 1962جادٓا فً ْزِ األخٍشج.
يششفا نهقرال انزي
انطىذ " :1إًَّ أذٕ ّجّ تاعى فشَغا إنى صػًاء انثٕسج  ،فُذٍ تاَرظاسْى ُْا نُجذ يخشجا
ّ
تصريح انجىرال ديغىل في  14جىان 1960
يغرًشا "
ياصال
ّ
انطىذ " :2تاعى انذكٕيح انًؤقرح نهجًٕٓسٌح انجضائشٌح ٔترفٌٕض يٍ انًجهظ انٕطًُ نهثٕسج انجضائشٌح ،
أػهٍ ػٍ ٔقف إطالق انُّاس فً كافّح أَذاء انرشاب انٕطًُ  ،اترذاء يٍ  19مارش فً انطاعح " 12
ته يىضف ته خذج رئيص انحكىمح انمؤقتح
انتعهيمح :اػرًادا ػهى انغُذٌٍ ٔ 2 ٔ 1ػهى يكرغثاذك انقثهٍح ،أكرة يقاال يٍ  12عطشا  ،ذٕضّخ فٍّ
نهصذٌقٍٍ َقاط اخرالفًٓا.
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مادج انجغرافيا:
انجسء األول 04( :وقاط)
ش )1اششح انًصطهذاخ اَذٍح:

انـــ ّش ّق  /انخذياخ  /االَجشاف.

ش )2اَقم انشكم كًا ْٕ ،ثى استظ تٍٍ (أ) ٔيا ٌقاتهٓا يٍ (ب) تاألسقاو:
(ب)
(أ)
 ....انٕادـــــــــــــــاخ.
 1انغاص انطثٍؼً
عظ.
 2انفهٍّـــــــــــــٍ
 ....إقهٍى انثذش انًرٕ ّ
 .....يُطقح ػٍٍ أيٍُاط.
 3انرًــــــــــــٕس
ش )3ػهّم اسذفاع انكثافح انغكاٍَح تاإلقهٍى ان ّ
شًانً يٍ انجضائش.
انجسء انثاوي 03( :وقاط)
انطياق :ذؼذّ انضالصل يٍ أكثش انكٕاسز انطثٍؼٍح ذأثٍشا ػهى اإلَغاٌ  ،نذذٔثٓا انًفاجئ ٔ ،نًا ذخهّفّ يٍ
خغائش جغًٍح ػهى انصؼٍذٌٍ انثششي ٔانًادي.
ّ
ٔذذطى شثّ كهًّ نثؼض
انطىذ ( :1ذغثّة صنضال تٕيشداط ٌٕو  21ماي  2003فً ٔفاج  2278شخص
مه انكتاب انمذرضي
انثُاٌاخ ْٔهغ ٔسػة فً انًذٌ انًجأسج) ...
انطىذ ( :2شٓذخ يذٌُح انشهف ٌٕو  10أكتىتر 1980صنضاال كثٍشا تقٕج  7.3درجح ػهى ضهم ريشتر ٔكاَد
مه انكتاب انمذرضي
دصٍهرّ أكثش يٍ  2600قتيم ٔآالف انجشدى ٔانًفقٕدٌٍ ) ..
انتعهيمح :اػرًادا ػهى يكرغثاذك انقثهٍح ٔانغُذاخ ( ) 2ٔ 1أكرة فقشج يٍ  10أعطش ذرذذز فٍٓا ػٍ أخطاس
انضالصل ٔطشق انٕقاٌح يُٓا.
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