
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 مديرية الرتبية لوالية تيزي وزو                                  االختصاصات-فرحونن املتعددةاثانوية 

 ﴾  4182 ماي 81 ﴿                       يف التـاريخ واجلـغرافيا الفصل الثالثاختبار 

 ـةعسـا 14املـــدة :                                                                        رياضياتشعبة  : انيةالسنة الث

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من تفشي ظاهرة تسرب  اجلزائرتعاني ﴿ :4السند

التالميذ من التعليم بدرجات وألسباب خمتلفة وتعد 

مشكلة كبرية ومن أخطر اآلفات اليت تواجه 

العملية التعليمية ومستقبل األجيال يف خمتلف 

اجملتمعات كونها إهدار تربوي ال يقتصر أثره على 

الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إىل مجيع نواحي 

معدالت األمية واجلهل والبطالة اجملتمع، فهي تزيد يف 

وتضعف البنية االقتصادية واإلنتاجية، كما تفرز 

ظواهر خطرية كعمالة األطفال واستغالهلم، األمر 

الذي يؤدي إىل زيادة حجم املشاكل االجتماعية 

كاحنراف األحداث وانتشار ملختلف أنواع اجلرائم، ما 

 4178002     ﴾يؤدي إىل إضعاف اجملتمع

أمية  إجرام، شرد، احنراف،عمالة، ت ﴿ :3السند

اجلزائر حتتل املرتبة األوىل عربيا يف . واختطاف

مليون طفل عامل يف اجلزائر..  1.8عمالة األطفال

طفل يتسربون  ألف 055ألف طفل متشرد..  63

سنويا فيحرتف معظمهم اإلجرام فأصبحت 

 25طفل كل عام..  ألف 21حماكمنا حتاكم 

منهم أّميون..  % 6من أطفالنا ال يدرسون و %

والنكبة الكربى ظاهرة االختطافات اليت أضحت 

 20ترعب الرباعم قبل ذويهم خاصة بعد تسجيل 

أرقام مرعبة  ...حالة اختطاف منذ بداية السنة

 6428002       ﴾ترتفع عن أي تعليق

 (قاطن 08) :
 

 8/2الصــفـحــة 
 

         التالية: ، أجب على االسئلةومن خالل مكتسباتك ،اتالسندمن  انطالقاالتعليمة:           

ة ـيـانــيـدة بــمـة أعـطـواسـة بـثالثـيمية الـوار التعلـطات األــائيـصـاح وعــجمـمل ــمّث – 1

 ن(4.2)...نة يف اجلدول(ـسـقاعدة عمود)ال           سم8ألف تلميذ  /  011          سم8: ـمـرس اســمبقي

 ن(8)...انيـــيـبـل الـيــثـتمـك للــراء تـــالل قـن خـج مـــتـنـتـسـاذا تــظ، ومــالحـاذا تــم – 4

 ويةـانـباعتبارك كتلميذ الث .رب املدرسي يف مفهومه العام هو ترك التلميذ للمدرسةـسـالت – 3

                                                            ن(3.2) اهرة التسرب املدرسيـك يف ظـا رأيـ، ومللتهرب من الدراسةدفع ترح بعض األسباب اليت ـاش

 

 التعليميـة باجلـزائــر:وار ــــل األطـي كـذ فـيـالمــتـداد الـور تعــطـت :8السند

 1121 1111 2661 2691 2691 السنوات

 567.814 ---------- ---------- ---------- ---------- التحضريي

 0751768 5827777 5727777 0712777 888777 االبتدائي

 2700085 2764777 6577777 807777 07807 وسطـاملت

 6250065 084777 845777 670777 4720 انويـالث

 9.424.9.1 21.111... 9.261.111 8.6.5.111 928.928 اجملموع

 

جنازات جملة ا

قطاع الرتبية 

 الوطنية خالل

 8ص–سنة  05



 

  

     ……………………………………………خريطة اجلزائر متّثل: 

................................................ 
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 نقاط(04) االولاجلــــــزء  :

ك ـاتــبـسـتـلى مكـادا عــمـتـعدات، واـنــسـن الـا مـالقـطـان

 .ةـــروحــالية املطـكـلل فيه اإلشـحت اـيـارخيـتاال ـتب مقـأك ،ةــيـلـبـقـال

 

 واعتمادا على معـلوماتك املكتسبة: اتمن السند انطالقاالتعليمة :   
 ن(4.2).... 8م: ـرق ةـقـاملرف ةـطـريـلى اخلـع 8ند ـط يف السـه خـتـا حتـم مـــترج -8

 ن(8.2) 4املناطق اليت حتتها خط يف السندد ّدـح، 4م ـقة رقـاملرف املانياطة على خري -4

إخفاق عصبة األمم يف منع  إن﴿ :8السند

شجع ديكتاتور  الغزو الياباني ملنشوريا

  ةــرييـاإلريتعلى احلدود  موسوليين إيطاليا

 5391يف أكتوبر  الزحف على احلبشة

 سيالسي هيالفاستنجد ملكها النجاشي 

بعصبة األمم اليت أعلنت بأن إيطاليا دولة 

    ﴾ معتدية وأقرت عقوبات اقتصادية عليها.
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 نقاط(08)الثانياجلــــــزء : 

 
 

لقد كانت ﴿ :4السند

األغلبية الساحقة من أهل 

 إىل بالعودة يطالبون دانزينغ

 شنت لذا( أملانيا) األم الوطن

 نارية محلة األملانية الصحافة

 يةالبولون احلكومة على

 األقلية معاملة بسوء تتهمها

 تقدم لذا. بالدها يف األملانية

 البولونية للحكومة هتلر

 مدينة بإعادة يطالبها

 عليها وسلط احلرة دانزينغ

 إياها منذرا أعصاب حرب

﴾ ملطالبه ترضخ مل إذا بالويل
556 

 قسوة بسبب اليأسو اإلحباط من حالة تعاني أملانيا كانت ﴿ :1السند

 فقدمت 9191 عام فرساي يف الصلح معاهدة يف عليها فرضت اليت الشروط

، و مت احتالل بعض  تعويضات دفع عليها فرض ثم من و... سالحها نزع

مل يكن غريبا أن  ذلك نلكأراضيها ضمانا لوفائها بالتزاماتها املالية ... 

 ﴾د األملانييلتف الشعب األملاني حول قائد أقسم على الثأر و إعادة اجمل
45 

 
  

أكرب  حمققا. أراضيهالسرتجاع ، وحيارب 9191 سلم وايثأر من فرساي وصانعقّرر هتلر أن  :

  .لتنذر باحلرب الكربى، 9191سبتمرب 59... ويفيض الكأس يوم روسيا عدوه انتصار يف االتفاق مع

حنو التشيكوسلوفاكية كان يف الدولة ﴿ :4السند

يقطنون إقليم  األملانثالثة ماليني ونصف من 

ذا ـل ،وكانوا يتلهفون لالنضمام للوطن األم السوديت

مما أدى إىل  9191هددوا باالنفصال جهارا يف جويلية 

البوليس  حدوث مصادمات دموية بني

/ 1/ 99يف  التشيكوسلوفاكي والثوار السوديت

فهدد هتلر بغزو تشيكوسلوفاكيا إذا مل متنح  9191

 115             ﴾ ...تقرير مصريها السوديت

  


