
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 م  2018/    2017متوسطة الشهيد بن ناصر بوبكر تغزوت .                                      الموسم الدراسي : 

 المــــــــــــــــدة  : ســــاعة ونصف                                                  شهادة التعليم المتوسط التجريبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مادة التاريخ والجغرافيا إختبــــــــــــــار في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التــــــــــــريخ :

نقاط  ) 9 (:     الجزء األول 

         ن ــ 3ــ   . ـــ النظام الدولي الجديد    ـــ استفتاء تقرير المصير   ـــ المفاوضات       / اشرح المصطلحات التالية : 1

 ن ـــ 2ـــ        . باألرقامالمعلمية اآلتية  واإلحداثأنقل الشكل كما هو ثم اربط  بين التواريخ  /  2

 الجزائر لمنظمة األمم المتحدة  انضمام                                               1958سبتمبر  19                     

تأسيس منظمة المؤتمر اإلسالمي                                                                 1945مارس  22                     

 تأسيس الجامعة العربية                                                1969سبتمبر  25                     

 تأسيس أول حكومة جزائرية  مؤقتة                                                 1962أكتوبر  08                     

 / تعثرت المحادثات الفرنسية الجزائرية عدة مرات بسبب بعض النقاط .  3

 ن ـــ 4ـــ                                                         على هذا الجدول بين موقف كل طرف .

  كيفية التمثيل في المفاوضات الصحراء  موضوع الخالف
   موقف جبهة التحرير 

   موقف فرنسا 
 نقاط ) 4(     : الجزء الثاني

 الحظ والدك تدخل الواليات المتحدة االمريكية في العراق و سوريا وغيرهما من البلدان عسكريا ، مع اطالقها السياق :
 لمصطلح االرهاب على كل من يخالفها . فطلب منك توضيحا لألمر.

 ) 2)                                                                       (   1(             السندات :

وغدت الواليات المتحدة  السوفيتيلقد تبخر االتحاد 
الدولة العمالقة الوحيدة ، وستبقى الوحيدة  األمريكية

وتشكيله .    القادرة على تحديد النظام الدولي الجديد 
 1991جورج بوش االب 

انه نظام دولي سلمي يمنع الدول الكبرى من ابتالع  
 ى .رجاراتها الصغ

 1990جورج بوش                           

 التعليمة : 

 مع توضيح موقف الجزائر منه . أهدافهاسطر تعرف من خاللها هذا النظام وتبين  10فقرة من  انجز

1  /2

1 

2 

3 

4 

......

....... 

.......

...... 

 عمار ع أستاذكم مع تحيات 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننقاط  )99((:     :     ل األول aـــــــريخ :التــــــــــــريخ :

   طلحات التالية :مصطلحات التالية :

م اربط  بين هو ثم اربط  بين التوا

                     1958195مبر 

19                              

                                  

                          

ب بعض النقاطبسبب بعض النقاط . 
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 الجغرافيا 

نقاط ) 4(       الجزء األول :

 :  اشرح المصطلحات التالية . التمرين األول

 ـــ االستثمار            ــ الزحف العمراني             ــ الفيضانات             ـــ الزيادة الطبيعية للسكان .        

 التمرين الثاني :

 اربط بين عناصر المجموعة ( أ ) وما يناسبها في المجموعة ( ب ) باألرقام .

حقول البترول                                                  اقصى الجنوب الغربي للجزائر                      

غابات الصنوبر                                                الشمال الشرقي للصحراء الجزائرية                                     

 لشرقية اضخم احتياط للحديد                                               السواحل ا                     

 الواحات                                             تأسيس    الوسط الشرقي للصحراء                      

 

 نقاط ) 3:   (  الجزء الثاني

 حضرت رفقة صديق لك  معرضا للصور تناول بعض الكوارث  الطبيعية التي تصيب مناطق عدة من العالم ، فالحظ ان
 الجزائر تقع ضمن بعض تلك الكوارث فطلب منك توضيحا .

 ـــ  2ـــ                                                           ـــ    1ـــ                السندات

 ـــ  3ــــ                                                              

 التعليمة :

أسطر اجب صديقك على تساؤله مبينا له اهم الكوارث التي تهدد الجزائر مع استعراض  10الى  8في فقرة من  
 خسائرها وآثارها االجتماعية واالقتصادية .

 بالتوفيق والنجاح .    2/  2
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msاربط بين عناربط بين عناصر

حقو                    
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ت            لواحات                 

اول بعض الكور تناول بعض الكوارث
ك توضيحا .ب منك توضيحا .
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