الو ـيهكت انى ـغـربيت
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وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
جـهـــــة وادي انــذهــــب نـــــكــىيـــزة
انــذاخــهــت

االيتحاٌ انجهىي
ننيم شهادة انسهك انثانىي االعذادي
 -دورة يىنيى - 2011

انًادة

االجتًاعياث

انًعايم

1

يذة اﻹنجاس

انصفحت

ساعت و 15دقيقت

1/2

عناصز اﻹجابت

www.9alami.info

انًىضىع األول ()ٌ7
 – 1سعن هبُبًٍ ببألػوذة هسخشهب الومُبط الوسذد  +ػٌىاى الوبُبى .
(  0.5ى)
(  0.5ى)
(  1ى)
 – 2هؼذل اإلًخبج  28,25 :هلُىى طي
الودوىػت األولً  :ألل هي الوؼذل  :هصش +الدضائش .
الودوىػت الثبًُت  :أكثش هي الوؼذل  :و.م.أ  +سوعُب .

( 1ى)
( 1ى)
( 1ى)

 – 3اسحفبع اإلًخبج فٍ  :و.م.أ وسوعُب = اسحفبع الوشدود وشغبػت الوغبزت الضساػُت
اًخفبض اإلًخبج فٍ :هصش  +الدضائش = ظُك الوغبزت الضساػُت .

( 1ى)
( 1ى)

انًىضىع انثاني ()ٌ6
 – 1حؼشَف الوصطلسبث :
 حىار األدياٌ  :هى هدوىػت هي اللمبءاث الخىاصلُت والسىاسَت بُي أهل الذَبًبث الغوبوَت بهذف ازخشام( 1ى(
ػمبئذ كل دَبًت ...
 .انتعايش انسهًي  :عُبعت حمىم ػلً الخشبج ببلسلىل الغلوُت فٍ زل الصشاػبث والوشبكل
الذولُت،وحفبدٌ السشوة و ًبز الؼٌف .
انشفافيت  :هٍ الىظىذ فٍ الؼاللبث والوؼبهالث فٍ اإلداسة وحمبل الوسبعبت والوشالبت .

(1ى(
(1ى(

-2
() 4 x 0.5
األمثلة
تجبوز المدة القبوىوية للحراسة الىظرية
المىع مه جىاز السفر
العىف ضد المرأة
حرمبن الفتبة مه التمدرس

اوتهبكبت تمس حقىق اإلوسبن عبمة

اوتهبكبت تمس بعض الفئبت

x
x
x
x

 – 3الهُئخُي الشعوُخُي  - :الودلظ اإلعخشبسٌ لسمىق اإلًغبى/الودلظ الىطٌٍ لسمىق اإلًغبى  ،دَىاى
)1ى(
الوظبلن ( الىعُط )
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وانتكىيٌ
ــ
األكاديًيت انجهـىيت نهتزبـيت
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انصفحت

شبكـــت انتصحيــح
انىضعيت اﻹدياجيت  :انقطاع انتيار انكهزبائي
انتعهيًت

1

االستخذاو انسهيى ألدواث انًادة

انًالءيت
 -بُي أى السشكت الىطٌُت

اعخثوش الىثُمت1 :

طبلبج ببالعخمالل خالل

أكذ ػلً أى السشكت الىطٌُت طبلبج ببالعخمالل عٌت1944

فخشة األسبؼٌُبث

ػلل خىابه :بزكش ػبهلُي:

االنسجاو

 ازخالل فشًغب هي طشف ألوبًُب 1940صذوسالوُثبق األطلٌخٍ،لمبء آًفب...

)1ى(

)1ى(
لذم بؼط الٌخبئح الغُبعُت

 -ركش ًخُدخُي عُبعُخُي ػلً األلل للسشة الؼبلوُت الثبًُت

الٌبخوت ػي السشة

هٌهب :

الؼبلوُت الثبًُت

 -ظهىس كخلخُي هخؼبسظخُي الششلُت والغشبُت .

2
)1ى(

 -حىعغ اإلحسبد الغىفُبحٍ فٍ أوسبب الششلُت.

حوٌر ًمطت

 -حأعُظ األهن الوخسذة .1945

وازذة إرا زمك

 -حمغُن ألوبًُب إلً لغوُي هي طشف دول السلفبء

االًغدبم فٍ

)1ى(

3

إزذي
الخؼلُوبث

أشبس إلً األعلىة الغلوٍ

اػخوذ الىثُمت : 2

لسل الٌضاػبث الذولُت.

ركش األعلىة الغلوٍ كسل للٌضاػبث الذولُت و ػضص خىابه

)1ى(

بوثبلُي ػلً األلل:

)1ى(

 المفبوضبت السلمية التعبيش السلمي ....)1ى(

www.9alami.info

2/2

