
  
 
 

               

                                                  

  
  

 
 

 

 

 1: انمؼامـم    

       11ساػت َاحدة َ : مدة اإلوجاس 

 دقٍقت

 

نىٍم  االمتحان انجٍُي انمُحد

 شٍادة  انسهك اإلػدادي

 0212ٌُوٍُ : دَرة

1 

 األكادٌمٍت انجٌٍُت 2

 نهتزبٍت َانتكٌُـه  

  نهجٍت انشزقٍـت 

 (.وقط  7) تتمثم انُضؼٍت االختبارٌت فً االشتغال بانُثٍقت      :مــادة انتارٌـــخ 

 

 خــط  صمـــىً ٌمخم مشاحم انمقاومح واعتكمال وحذج انتشاب انمغشتً
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  :انمطــــــهُب
 ن 3.5...............................................وّطه انُمحِذداخ انكشووىنىجٍح اَتٍح ػهى انخط انضمىً  .1

  :تانٍحانمؼطٍاخ ان فً انمغتطٍم انغفهً:  أوال

 .مشحهح انمقاومح انمغهحح -

 .مشحهح انحشكح انىطىٍح -

 .مشحهح اعتكمال انىحذج انتشاتٍح -

 :انمؼطٍاخ انتانٍح فً انمغتطٍم انؼهىي: حاوٍا

 تقذٌم وحٍقح انمطانثح تاالعتقالل –انظهٍش انثشتشي  –مؼشكح أوىال  –فشض انحماٌح  -

 –عتشجاع وادي انزهة ا –تىظٍم انمغٍشج انخضشاء  –انحصىل ػهى االعتقالل  -

 .تىنٍح انمهك محمذ انغادط -

 .ن 1.5........................ 1034تٍّه سدود فؼم انمغاستح تؼذ فشض انحماٌح ػهى انمغشب إنى حذود  .2

 . ن 2فّغش ظشوف تحّىل انحشكح انىطىٍح تانمغشب مه انمطانثح تاإلصالحاخ إنى انمطانثح تاالعتقالل  .3

 

* * * * * * * 

 

 

  (وقط  7)   تتمثم انُضؼٍت االختبارٌت فً كتابت مُضُع مقانً :  انتزبٍت ػهى انمُاطىتمــادة 

 

 .ٌضخش انمغشب تخشواخ طثٍؼٍح متؼذدج وسصٍذ تشاحً متىىع

 :عطشا تثٍّه فٍها  15ُاكتة فقشج مه حىانً 

 .انمىاسد انطثٍؼٍح وأوىاع انتشاث انزي ٌتىفش ػهٍه انمغشب -

 .ج نهمحافظح ػهٍهااإلجشاءاخ وانتذاتٍش انمتخز -

 ...تزجغ ٌذي انُثٍقت مغ َرقت انتحزٌز : مهحُظــــت

 

 ...ُاوـــظـز خـــهفـً    

 

 

     

 انممهكح انمغشتٍح  

 
 وصاسج انتشتٍح انىطىٍح وانتؼهٍم انؼانً

 وتكىٌه األطش وانثحج انؼهمً

 كتاتح انذونح انمكهفح تانتؼهٍم انمذسعً
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 دة انجغزافٍامـــا :  

تتمثم انُضؼٍت االختبارٌت فً تؼزٌف انمفاٌٍم، َاختٍار انجُاب انصحٍح مه 

 (وقط  6.   ) االختٍاراث انمقتزحت

 : ػّشف تما ٌهً: أوال 

 .األكشوتٍضوٍظ -

 .اقتصاد انغىق -

 .ش انتىمٍح انثششٌحمؤّش -

 

 .انخاوح  انمخصصح نزنكفً (   X)  تؼذ قشاءتك انُمتمّؼىح واختٍاس االقتشاح انمىاعة، ضغ ػالمح : حاوٍا

 :  ومىرجَا ل 1001شّكم االتحاد انغىفٍاتً إنى حذود  .1

 االقتصاد انقائم ػهى انمثادسج انحشج وانمهكٍح انفشدٌح 

 االقتصاد االشتشاكً انمثىً ػهى انتىجٍه وانتخطٍط  انمشكضي 

 االقتصاد انمىفتح ػهى االعتخماساخ انخاسجٍح 

 نًاالقتصاد انهٍثشا 

 

 : ُتؼّذ مصش قىج اقتصادٌح هامح فهً .2

 ومىرد القتصاد مىجه 

 القتصاد نٍثشانً  دومىر 

 تىمىي ػشتً دومىر 

 إفشٌقً آعٍىيتىمىي  دومىر 

 

 : ٌمتذ مٍغانىتىل انٍاتان مه .3

 هىكاٌــذو إنى كٍـىشـى  

 طىكــٍى إنى هـىكــاٌذو 

 شمال هىوشــى إنى كٍىشـى 

 ىشىطــىكٍى إنى شمال كٍ 

  
 

االجتـــماػٍاث: مادة   2  
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م التنقيــطعناصر اإلجابة و سل  

 ( نقط  7)    :مـــادة التاريخ 

 ن 3.3       ......... ذزاعى فً إجاتح انًرزشخ دقح ذذذٌذ انظُىاخ :  ذىطٍٍ انًعطٍاخ عهى انخط انشيًُ .1

 :ذىسع كاَذً                                              .عهى انخط انشيًُ   

 ح انذزكح انىطٍُح يزده –يزدهح انًقاويح انًظهذح  -: أوال    

 1.5ٌ                                               .يزدهح اطركًال انىدذج انرزاتٍح  –

 2    -انظهٍز انثزتزي  –يعزكح أَىال  –فزض انذًاٌح  -: شاٍَا ٌ 

 ذخصص)   انذصىل عهى االطرقالل  –ذقذٌى وشٍقح االطرقالل   -

(نكم عُصز 5.25         اع وادي انذهة اطرزج -ذُظٍى انًظٍزج انخعزاء   -

 . ذىنٍح انًهك يذًذ انظادص  –

 ن 2                          ..............................................:ردود فعم انًغارتح تعذ فزض انذًاٌح .2

 طٍذي تىعصًاٌ. و – 1112أدًذ انهٍثح : يقاويح قثائم انجُىب وانصذزاء.              

     "     "انهزي. و – 1114 –يىدا ودًى انشٌاًَ : األطهض انًرىطط. 

       "      "أَىال. و – 1121 –عثذ انكزٌى انخطاتً : انزٌف. 

        "      "تىغافز. و – 1133 –عظى أوتظالو : آٌد عطا . 

ن 1.3    ظزوف ذذىل انذزكح انىطٍُح تانًغزب يٍ انًطانثح تاإلصالداخ  .3

 ...........................................................:إنى انًطانثح تاالطرقالل 

    طٍاق ذكىٌٍ ذُظًٍاخ انذزكح انىطٍُح فً انصالشٍٍُاخ، ورفط انذًاٌح نرهك انًطانة 

 .1143نقاء أَفا  – 1145ٍا نفزَظا ادرالل أنًاَ –اَذالع انذزب انعانًٍح انصاٍَح  

 .1144ٌُاٌز  11قالل وذقذٌى عزٌعح االطرقالل فً ذأطٍض دشب االطر 

 

 (نقط  7)  : مادة التربية على المىاطنة 

 ن 1           ........ذزاعى فً إجاتح انًرزشخ ، يقذيح يُاطثح ووظىح ويُطقٍح: انجاَة انًُهجً.  1

 .انرصًٍى وخاذًح يُاطثح    

 ن 3            ..................................................................................: انجاَة انًعزفً. 2

 ذىسع كاَذً   .انًىارد انطثٍعٍح وأَىاع انرزاز انرً ٌرىفز عهٍها انًغزب:

 ٌ  2.5    -يىارد يرجذدج ودائًح  –يىارد غٍز يرجذدج    -

      ...أَىاع انرزاز   -

 2.5                                          :ىاإلجزاءاخ وانرذاتٍز انًرخذج نهًذافظح عه  ٌ 

                          ...انًىارد انطثٍعٍح    -

 ...انرزاز    -

 ن 1           ...........................................................انهغح وشكم انرقذٌى: انجاَة انشكهً.   3      

 

 د 13ساعة و  1:  مدة اإلنجاز  

 1لــــالمعام    

لنيل االمتحان الجهىي المىحد 

 شهادة  السلك اإلعدادي

 2212يىنيى : دورة

 

1 

2 
 

 انًغزتٍحانًًهكح   

 
 وسارج انرزتٍح انىطٍُح وانرعهٍى انعانً

 وذكىٌٍ األطز وانثذس انعهًً

 كراتح انذونح انًكهفح تانرعهٍى انًذرطً
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 2515ٌــىَـــٍى :      الدورة                                                                                                         

    1 :    انًعايــــم                                                                                                       

 

 م التنقيطعناصر اإلجابة و سل
 

 

 

  (نقـط  6)    :مــادة الجغرافيـا 

 

 ن 3  .يؤشز انرًٍُح انثشزٌح –اقرصاد انظىق  –األكزوتٍشٍَض  -:  انرعزٌف ب: أوال

 

 

 

 ن 3        : االخرٍار يٍ يرعذد: شاٍَا

 (. 2) اإلجاتح رقى   .1

 (. 3) اإلجاتح رقى  .2

 (. 4) اإلجاتح رقى   .3

 

* * * * * * 

:مادة   
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