
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقرطٌة الشعبٌة

 وزارة التربٌة الوطنٌة

5105/5106السنة الدراسٌة :                         مدٌرٌة التربٌة لوالٌة البلٌدة                                        

ج م آ 0السنوات :                                ثانوٌة المصالحة الوطنٌة بنً تامو                             

المدة : ساعتان                                                                                                    

 اختبار الفصل الثانً فً مادتً : التارٌخ والجغرافٌا

تارٌخ  -0  

 الجزء األول :6 نقاط 

القوات  –الدولة الزٌانٌة .                            –التنظٌم االداري   .              -لحات التالٌة :    عرف المصط  -0

 غٌر النظامٌة .

نابلٌون  –الداي حسٌن .                              -خٌر الدٌن بربروس            -عرف الشخصٌات التالٌة :      -5

 بونابرت .

دول التالً : أكمل الج -3   

 التارٌخ  الحدث  انعكاساته 
  0659-0670  

  مؤتمر اكس الشبٌل  

0857جوان  06    
  

خالل العهد العثمانً .حدد على خرٌطة الجزائر التقسٌم االداري  -4  

 الجزء الثاني : 4 نقاط 

بٌنها ... تكتلت الدول االوروبٌة وأقامت تحالف ضد اٌلة الجزائر ،رغم صراع الزعمات  

 المطلوب : اعتمادا على مادرست  أكتب مقاال تارٌخٌا تبرز فٌه :

مظاهر التحالف األوروبً .  -0  

إنعكاساته على الجزائر . -5  

 

 

 

 

 



 5- جغرافيا:

 الجزء األول : 6 نقاط 

المدى الحراري . –  .               ت الطبٌعً النبا  -التاٌغا .                        -عرف المصطلحات التالٌة :      -0  

5115 الٌك الجدول التالً ٌمثل درجات الحرارة فً والٌتً جٌجل وورقلة سنة  -5  

 االشهر  جانفً  فٌفري مارس  افرٌل  ماي  جوان  جوٌلٌة  اوت  سٌبتمبر اكتوبر  نوفمبر دٌسمبر

جٌجل  ⁰8 ⁰03 ⁰07 ⁰51 ⁰55 ⁰55 ⁰57 ⁰59 ⁰55 ⁰07 ⁰05 ⁰7
  

 ورقلة  ⁰05 ⁰06 ⁰51 ⁰55 ⁰31 ⁰35 ⁰41 ⁰39 ⁰55 ⁰55 ⁰08 ⁰05

5115-قسنطٌنة  –الوحدة : ) درجة مئوٌة (          المصدر : محطة االرصاد الجوٌة                  

شهر  سم ــــــــــــ 0م    ، ⁰ 5سم ــــــــ0مثل معطٌات الجدول بمنحنى بٌانً فً مجال واحد بمقٌاس رسم   -أ  

.المعالج فً الجدول وبٌن خصائصه علق على الجدول . مبرزا طبٌعة المناخ  –ب   

وقع على خرٌطة العالم المرفقة المناطق الحرارٌة الرئٌسٌة مبٌنا موقعها الفلكً.-4  

 الجزء الثاني:4نقاط.

تعد غابة األمازون واحدة من أعظم الغابات فً العالم ،تسمى رئة العالم لما تتوفر علٌه من موارد سطحٌة وباطنٌة،لكنها 

لخٌراتها من قبل اإلنسان . والالعقالنًتعانً الٌوم من اإلستغالل المفرط   

أكتب مقاال جغرافٌا تبرز فٌه :اعتمادا على مكتسباتك القبلٌة  المطلوب:  

لتً تنتمً إلٌها غابة االمازون مع ذكر خصائصها المناخٌة .البٌئة ا – 0  

تقٌٌم نشاط اإلنسان فً هذه البٌئة وتأثٌر ذلك . -5   

 

 

 

 

 


