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في السند اشرح ما تحته خط)1
.ادولف هتلر،جوزيف ستالين،ونستون تشرشلعرف بالشخصيات االتية: )2
اكمل جدول االحداث التالي:)3

 تــــــاريخــــــــــه الــــــــــــــــــحــــــــــدث
 .............................                                معاهدة لوزان 

 1939سبتمبر  03 ..............................
 .............................هيروشيما وناجازاكي               تفجير 

 على خريطة العالم المرفقة حدد الدول االساسية المشاركة في طرفي النزاع خالل المواجهة العسكرية الثانية./4
 :الجزء الثاني

 :االدماجيةالوضعية 
خلفت الحرب العالمية الثانية واقعا دوليا جديدا تميز بتغيير كبير على مستوى موازين القوى وبروز صراع من نوع جديد 

 .1945بين هذه القوى قاد الى تشكل عالم جديد بعد
 

�.
 
 
 
 
 

 التعليمة:انطالقا من السندات وعلى ضوء ما درست اكتب موضوعا تاريخيا تعالج فيه االشكال المطروح.
 
 

 التعليمة :من خالل السندات واعتمادا على ما درست اكتب موضوعا تاريخيا تعالج فيه مضمون االشكالية.
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــةة الشعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الديمقراطيـــــة الجزائريــــــــــــــالجمهوري
ـــــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــة الوطنيــــــــــوزارة التربيـــــــــــــ
التربيـــــــــــــة لواليـــــــــــة الطــــــــارفمديريـــــــــــة 

مهيدي" اليابس"بن الجياللي ثانويـــة

السند <<< اقر مؤتمر الصلح بنود معاهدة فرساي ودعى االلمان للتوقيع عليها وكانت رغبة فرنسا وبريطانيا 
االنتقام من المانيا كبيرة وتجريدها من مستعمراتها والحصول على مناطق نفوذ وتعويضات مادية كبيرة ... 

وتوجت هذه المعاهدة بميثاق عصبة االمم.>>>                                 المصدر:احداث القرن العشؤين/لبيب عبد الستار. 

 14/05/2018التاريخ:
ساعة 02المدة :

ــقــــــت 2المستوى:
  تاذة المادة اس

كثيرة،وخربت كثيرا من الثروات.ربما كان لها من النتائج اكثر مما  ب العالمية الثانية ارواحا:ازهقت الحر01السند
فعلته اية حرب اخرى في التاريخ،لقد عملت على انهاء غرب اوربا مركز القوة العالمي،وادت الى ظهور االتحاد 

ت انتعاشا السوفييتي كقوة عالمية كبرى منافسة للواليات المتحدة واليابان التي هزمت اخيرا في هذه الحرب،وشهد
 اقتصاديا مثيرا.لقد جلبت الحرب تقنيات جديدة كان من شانها ان تغير من عالم ما بعد الحرب. 

 
حاد السوفييتي تقريبا جميع االتصاالت بين الغرب وبين المناطق التي يسيطر :وبعد نهاية الحرب،قطع االت02السند

كانت كل من بلغاريا ورومانيا والمجر وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والبانيا  1948،وبحلول عام عليها في شرقي اوربا
ويوغسالفيا،تحكمها حكومة شيوعية ،وقد تبادل الشرق والغرب العداء في االمم المتحدة ،وكانت المنظمة حديثة 

ع الصمد/ العالقات الدولية في  التكوين حينئذ.وتبنى الغرب سياسة الحصار لتحجيم التوسع الشيوعي...". د.رياض
enالقرن.
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الجغرافيا:

 االولالجزء 
 
 

 

 التعليمات:
في السند اشرح ما تحته خط/1  
اليك الجدول التالي:/2 

انتاج البترول والغاز في الجزائر
 2001 2000 1995 1990 1985 1980 السنوات 

59 60.5 56.8 55.2 44 51.5البترول (م طن)
 141 119 58.1 50.6 1140) 3الغاز(مليار م

 2001الديوان الوطني لالحصاء 

بمنحنى بياني في مجال واحد.ا) مثل ارقام الجدول   
مع التعليل علق على الرسم البياني  ب)      
علق على خريطة المعادن والطاقة في الجزائر /3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ن   ��04الجزء الثاني
 الوضعية االدماجية 

الجزائرية من مشاكل عدة واجهت مسار التنمية فيها،مما اصبح من الضروري على الدولة ايجاد حلول  تعاني االقاليم
 استعجالية لها.

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

التعليمة:انطالقا من الفكرة واعتمادا على السندات المقترحة وما درست،اكتب موضوعا جغرافيا تعالج فيه مضمون 
بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــــق**                                              االشكالية.

التنمية والمحيط تجسد لتنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة وهيئة االقليمية ... منذ شهر اوت وبعد انشاء وزارة الت<<
كما انها تركز على  موارده الطبيعيةلتحقيق التوازن الجهوي واالنسجام بين االقاليم وتطويرها واستغالل المستدامة 

.73ء.الكتاب المدرسي ص اختيار اقليم الهضاب العليا والصحرا

اكد االمين العام لوزارة الموارد المائية على ضرورة فرض على  2008-11-03:حسب جريدة اخبار اليوم 01السند
الصناعية وعدم تفريغها في الوديان والمياه الصالحة للشرب الصناعيين التكفل بالنفايات المفرزة جراء نشاطاتهم 

ومحطات التطهير،ملحا على وجوب ادراج الجانب البيئي في كل الوحدات الصناعية.
من  69ان التصحر اصبح قضية استعجالية نظرا لتهديدها  2000:حسب تقرير ومستقبل البيئة في الجزائر،02السند

طقة الرعوية وهذا يرجع السباب عديدة منها الجفاف واالنشطة البشرية.المجال السهبي الواسع وهو المن
برنامج عمل  20،اوضح الوزير ان المخطط يتضمن 2025:وبخصوص المخطط الوطني لتهيئة االقليم في افاق 03السند

كالفالحة،  مخططا وزاريا مشتركا يندرج ضمن حطة شاملة للتنمية المستدامة والتي تعني بعدة مجاالت 20اقريمي و 
والصناعة والسياحة وغيرها.مؤكدا ان اهم تحد يواجه الجزائر هو تقليص مخلفات االهمال البيئي للسنوات الماضية 

وانشاء ما يسمى"المدينة الخضراء"،او ب " مدينة االنبعاثات المنعدمة"،ينبغي ان تكون هاجس السلطات والمواطنين 
تطوير شبكات اقتصادية ذات بعد انساني وتطوير الطاقات المتجددة.لدى انشاء المدن الجديدة وهو ما يستوجب 
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