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بية الدهية امفصل امثامر يف مادة اخذبار  :امَّتر

 :األوىل اموضؼية

رقايف و اإلوساين".  "اميووسكو و اميووس يف إحدة النظٌلت امؼالية ذات امّعابع امث

ف ما يًل: اميووسكو, اميووس يف.  -2  ن.0َغرِّ

 ن.3اذمر زالث منّظٌلت إقوميية و أخر  ػاليرة. -0

 ن2اذمر ازنني من األخعار امّّت يؼاين مهنا امعفل يف امؼامل.  -3

 ن0جلدول الُوايل: َصنِّف الاخذصاصات امخّامية يف ا -4

رقافات, ظباػة و ورش  امقضاء ػىل األميّة, رفع ُمس خو  امخّؼومي, حتصني األظفال, جشجيع احلوارات بني امث

جئني, ورش زقافة امّسمل.  اهُكُذب, رػاية األمومة و امّعفوةل, ثوزيع الُساػدات ػىل امالر

 اميووس يف اميووسكو 

................ 

................ 

.................. 

.................. 

 

 :اموضؼية امثاهية

  أَِجْب بصحيح أو خعأ مع ثصحيح اخلعأ إن ُوِجَد:  -2

  َست منظمة اأُلَمم الخرِحدة نوعفوةل يف  .2446ديسمرب  22ثأسر

  َمة األمم الخرِحدة رقافيّة ثعويرمن همام منظر بيّة و امُؼوُوم امث ِّصال. نوَّتر  وسائل الاث

  َوميّة س نة ٌلت ادلومية و الاقومييّة و ادلُّ ت اجلزائر إىل النظر  .2454ِاهضمر
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 .ول الُصِدرة نونفط مة ادلُّ  األوبك يه منظر

 اْذُلر اثّفاقيات ثؼاون اجلزائر مع اميووسكو و اميووس يف. -0

 ن8: اموضؼية الادماجية

َوميّة و امخّؼاون مع  امّسياق: ُحف أنر اجلزائَر منُذ اس خقالمها َسَؼْت إىل اجلُهوِد ادلُّ قرأت يف إحد  امصُّ

رقايف و الاوساين فَؼَزْمُت امَبْحَر غن دوِر اجلزائِر يف ثكَل  ابع امث امهيئات و الُنّظٌلت خاصًة ذات امعر

 الُنّظٌلت.

نَد رُ  و: "... امسر مَ  أن ثُقرِّ د ِمن ألرث هو ما اميووس يف ثُقدِّ  و امس خينات يف و الاوساهية اإلغازة ُمجرر

 حرلزي جماالت األرسة و امخّؼومي و امّصحة و امخّغذية قضااي أصبحت امؼرشين امقرن من امس بؼينات

 ".نويووس يف إضافية

 

ػىل امس ند و ػىل ُمكدس باثك امقبوية الُخب فقرًة من مثاين أسُعٍر ثربُز فهيا جماالت  امخّؼومية: إغامتًدا

ٌلت ادلومية و الاقوميية.   ثؼاُون اجلزائر مع الُنظر

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

3am.ency-education.com




