
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  7201/8201:  راسيةالسنة الد                                                     فرحات عباس: ثانوية
  ثانوي     02: تــــــــــوىالمس                                                 لغات +اداب وفلسفة  : الشعبة

  ساعات 02: لزمنيةاالمــــدة                                                                       
  ﴾يااختبار الثالثــــــــــي األول في مــــــــادة التــــــــاريخ والجغراف﴿

  ﴾  التـــــــــــــــــاريخ﴿ 

  .نقاط 06الجزء األول: ۩ 
ند: ا بح...الس ا وأحيان ة أمنھ رورة حماي ا بض عية أحيان تھا التوس ة سياس دول االمبريالي رر ال واتب ات أس قھا اج
ى  ةال واد األولي واقو الم اءات لتص األس ى فض ول عل ي الحص دول ف ق ال رى بح ا أخ دة وأحيان ريف الجدي

يم األ يطرة وتنظ ى الس دعوة ال راق الم بعض األع ي ل التفوق الطبيع ا ب ري وأحيان ھا البش راق فائض ع
  ...األخرى

  .. ..Morre m 1978 D.E.de l’histoire,borda.paris.P.2326 :المصدر                                           
    

 اشرح المصطلحات التي تحتھا خط في السند. -1
   رودوس سيسيل – وودرو ويلسن:  عرف الشخصيات التالية -2
 أكمل الجدول التالي. -3

  
 
  
  
  
  

  نقاط. 04الجزء الثاني: ۩ 

  
السند 1 : ".. كنتيجة للحرب العالمية األولى قد أدي إلى تحقيق مصالح الشعوب المغلوبة على أمرھا وتطبيق مبدأ 

القائل بحق الشعوب في تقرير مصيرھا فان التبدل الجذري الذي طرأ على المحور األساسي للنظام الدولي  ولسون
                                 لعالم الثالث باالستقالل..."اكان من نتيجته تحقيق أھداف الثانية  كنتيجة للحرب العالمية 

20رياض الصمد,العالقات الدولية في القرن                                                                

:  على الرغم من حركات التحرر التي قاومت االستعمار المباشر إال أنه ال يزال قادراً على التأثير في القارة  2السند 
تزال المستفيد  واندا )، و ال شك أن أوروبا ال. دارفور ، ر 2008بدليل الصراعات الدموية( المشھد الكيني في 

األول من خيرات القارة اإلفريقية .األخشاب . ومناجم الذھب واأللماس في جنوب إفريقيا و الكونغو .. ناھيك عن 
الثروة النفطية في شمال القارة و  الخامات المعدنية األخرى والمنتجات الزراعية .                                       

       أمل سليمان معروف  -                                                                

  :اعتمادا على ما درست و استثمارك لمكتسباتك القبلية أكتب مقاال تاريخيا تبين فيهالمطلوب :            
 في تصعيد الكفاح التحرري عالمية الثانية نتا ئج الحرب   التأثير     -1

                                                                   االنعكاسات السياسة للسياسة االستعمارية على افريقياأخطر      -2  

  

                                                         
۩ 1/2 ۩  

  تاريخه  لحدثا
  1941اوت  14  .................................

  .............  وعد بلفور
    مؤتمر باندونغ

2as.ency-education.com



  

  ﴾ الجغرافيـــــــــــــــــا﴿ 

  )نقاط. 06(  الجزء األول:۩ 
لعربي حاد المغرب امن الدول االساسية في ات والجيوسياسيةاريخية تومكانتھا ال موقعھا الجغرافيتعتبر الجزائر بحكم …السند

ى ان ا في النيباد...وھي  عضو فعال  ارير تشير ال ا...لكن التق ة افريقي ارة السمراالتي نجحت في فرض نفسھا كإطار لتنمي ء لق
  وائق...الغنية بثرواتھا مازالت تعاني من ع

  -بتصرف- 18المصدر:الكتاب المدرسي
  ت التي تحتھا خط في السند.شرح المصطلحا-1

 – اليك جدول جدول  عدد سكان األقاليم الكبرى في الجزائر :

  إقليم الصحراء  إقليم الهضاب  إقليم التل  اإلقليم

 10 25 65 ) : %عدد السكان ( 

  المطلوب: 

سم3= ق ندائرة نسبية  حول أرقام الجدول إلى - 1  1  
   علق على الشكل البياني -2

 

  نقاط. 04 الجزء الثاني:۩ 
ة،  : االشكالية        ابقة الوالئي ا للمشاركة في المس اريخ والجغرافي تاذ الت اء قراءتك للواختارك أس اول أثن ه يتن موضوع، وجدت

  ،فكتبت موضوعا توضح فيه ذلك. أھمية موقع الجزائر افريقيا ودورھا في تفعيل التنمية بالقارة""
  

  

  

  

  

  

  

  :اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه   القبلية ومعلوماتك ات السند على اعتمادا: المطلوب

   امكانيات الجزائر االقتصادية -

  اسھامات الجزائر في حل مشاكل القارة االفريقية -

                                                                

 

 ۩2/2 ۩ 
   

: 2السند   

.... كما تجدر الشارة الى ان تدھور المعيشة الذي "
يمثل تحديا و انشغاال ذي اولوية في افريقيا يدفع يوميا 

عشرات بل مئات الشباب في افريقيا ومناطق أخرى 
الى خوض ,مغامرة الھجرة في ظروف و غير انسانية 
"تستفيد منھا شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود   

بو تفليقة حول التغيرات المناخية من كلمة الرئيس 
2007-01-30بافريقيا   

: 1السند   

ساحل المتوسط   في الشمال الجزائري و على امتداد 
 190إلى  80تمتد سھول التل الجزائري بعرض  (من 

كلم) و تحتوي على معظم  األراضي الزراعية منھا 
سھول متيجة و سھول بجاية باالضافة الى الكثافة 

علما ان اكثر من نصف سكان الجزائر  العالية السكانية
                                        سنة 25ھم دون سن 

.... النت                       

يستمر ألم اھمالھا ولكن وينتھي لحظة الدراسة ألم  
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