
املستوى : ثانية علوم جتريبية + تقين 

 رياضي

املدة : ساعتان 

)2016/2017إختبار الفصل األول تاريخ و جغرافيا (   ثانوية االخوة الشهداء بومجعة

ابن بادديس

 الجغرافيا

الجزء االول ( 10 ن )

عامل اجلنوب - الدخل الفردي  –النزوح الريفي –عرف ما يلي : الرق  – 

علل ما يلي : – 2

* تناقص االمطار كلما اجتهنا من الشرق اىل الغرب اجلزائري .

من السكان يف الشريط الساحلي . %70* متركز 

. األخرية اآلونة* اخنفاض الزيادة السكانية يف 

على نسبة الذكور .  اإلناث* تفوق نسبة  

ايل ميثل قيم الصادرات و الواردات يف الدول املغاربية اليك اجلدول الت – 3

:2007باملليار دوالر لعام 

موريتانيا املغرب ليبيا تونس اجلزائر

01.3 12.7 42.9 15.5 78.2 الصادرات

01.4 28.5 14.4 18 39.1 الواردات

��¾ƢĐ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƨȈǻƢȈƥ�̈ƾǸǟƘƥ�¾ÂƾŪ¦�¿Ƣǫ°¦�ǲưǷ����§ȂǴǘŭ¦

مليار دوالر . 5              سم        1

واردات .الصادرات و يف ال* علل تفوق اجلزائر 

عني الدول االساسية يف النيباد على خريطة افريقيا املرفقة  – 4

120مشاال و خطي طول 380و  180تقع اجلزائر بني دائريت عرض  – 5

 كلم و متتد اراضيها  1200غربا و تشرف على ساحل طوله  90شرقا و 

2000كلم من الشمال اىل اجلنوب و   2400يف اقصى اتساع هلا اىل 

كلم من الشرق اىل الغرب .

املطلوب : استخرج من العبارة اجلوانب االجيابية للجزائر .

 التاريخ

الجزء االول ( 06 ن )

الكشوفات  – االستعمار –الالعنف  –عرف ما يلي : االنتداب  – 1

اجلغرافية

العوامل  و الظروف اليت ساعدت على من السند التايل استخرج   - 2

  انتشار الكفاح التحرري يف الوطن العريب .

: ...  -رئيس وزراء العراق سابقا  –ورد يف تصريح حملمد فاضل اجلمايل 

حني اشتعلت نريان احلرب العاملية الثانية كانت أربع دول عربية فقط تتمتع 

         لكن الوعي القومي و الكفاح من اجل احلرية’ الل النسيب قباالست

يف نفس السياق ’ و االستقالل كان قد سرى يف كل أحناء العامل العريب 

تأسست األمم املتحدة و وضع ميثاقها و نشطت الشيوعية السوفياتية يف 

يف نفس الوقت فإن االستعمار الغريب نفسه ’ مكافحة االستعمار الغريب 

Ĕ¢�Â�ƨȇ°ǂƸƬǳ¦�ÃȂǬǳ¦�ƨđƢů�ȄǴǟ�°ƾǬȇ�ǶǴǧ�§ǂū¦�ǾƬǰ       ضعف

اجلديدة...

أكمل اجلدول التايل : – 3

 تارخيه احلدث

  تأسيس جامعة الدول العربية

17/2/1989

  تأسيس هيئة االمم املتحدة

1960سبتمرب  

الصناعية بدون العامل الثالث  إشرح املقصود بالعبارة التالية : " اوربا – 4

جمرد آالت يكسوها الصدأ "

اجلزء الثاين ( 04 ن )
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هوت رقعة  1965–1945 ما بني قرون هدمه التحرر يف عقدين اثنني

فقط .  %04من مساحة العامل اىل  %35االستعمار من 

التعليمة : انطالقا من العبارة و مكتسباتك القبلية اكتب موضوعا تارخييا 

تبني فيه :

. أ / الدوافع االقتصادية و البشرية للحركة االستعمارية

الظروف املساعدة على انتشار الكفاح التحرري .ب / 


