
                                                                                       
 

 ِبسِم اهلل الّرمحِن اّلرحيــِم 

، علوْم تجريبيّة ، ريآضيآت  تقنّي رياضّي 2:     المستَوى       -                                                  جيجْل – ثَــانويّة الكندّي 

 ساعتَــــآن : المدة                                                                                               2013/2014: الّسنة الدّرآسية 

 التاريخ واجلغرافيا يف مادة ٍاختبـار الّثالثي الثالث

 التّــاريخ: أّوال 
 :  الجزء األّول 

 ، فإنها ألاهظمت الليبيراليت قد ساعدث على جقىيت صالخياث السلطت الخىفيرًت في ألاشمت الاقخصادًتإذا كاهذ »      

 على الحكم في إًطاليا وكرلك الفاشيين الحكم في أإلااهيا ولخقىيت الىاشيتساعدث على إًجاد الظسوف اإلاالئمت لدسلم 

                                           .«في اليابان 

 :   ِاهطالقا مً الىثيقت ومكدسباجك القبليت 

 .اشسح ما جدخه خط / 1       

. فساهكلين زوشفلذ * ووسخىن حشسشل  ، * حيمس بلفىز  ، :  * عّسف بالشخصياث الخاليت / 2       

:  ِامأل الجدول آلاحي / 3       

على خسيطت العالم / 4       

اإلاسفقت ، وقع الدًكخاجىزياث 

الحدًثت أثىاء الحسب العاإلايت 

 .الثاهيت 

  

 :  الجزء الثّـآني 
 كاهذ ألاشماث مخالخقت الىاخدة منها حغري ألاخسي ، فىقص ؤلاهخاج 1939 / 1929ما بين   ...  »...الوثيقة               

طاهيا ، ... العالمي ومع الدخل القىمي  وكاهذ أولى الدول اإلاخضسزة جلك التي جخكخل على الخجازة بالدزحت ألاولى كبًر

 مليىها في البلدان 30فأقفلذ اإلاصاوع أبىابها وججاوش عدد العاطلين ... وجىقفذ دول كثيرة عً الىفاء بالتزاماتها 

. اإلاخطىزة 

               وشاد مً مصاعب جلك الدول ، ما واحهخه مً هصعت اسخقالليت في مسخعمساتها فيشأ عً ذلك مىاقف 

         «... شادث ألامىز حعقيدا ، ولئن بدث سياست الدسلح خال مالئما لسواسب ألاشمت 

 " -أحداث القرن العشرين" لبيب عبد الستار -                                                                                                                            
 :اعخمادا على الىثيقت ومكدسباجك القبليت ، خّسز مقاال جبّين فيه :  التعليمة      

 .عالقت ألاشمت الاقخصادًت باهدالع الحسب العاإلايت الثاهيت/ 1     

 .هخائج الحسب العاإلايت الثاهيت على اإلاسخعمساث/ 2     

 تارخيه احلدث

 06/ 04/ 1917 

ورة البلـــشفية
ّ
  الث

 23/08/1939 



                                                                                       
 

 الجغرافيا: ثَـآنيًـآ 
 :       الجزء األّول 

 .الاهجساف * التهيئت ؤلاقليميت  ، * الخىميت البشسيت  ،  :   * عسف اإلاصطلحاث الخاليت / 1       

  ؛ 1985/1989إليك حدوال ًمثل جىشيع الاسدثماز خالل اإلاخطط الخماس ي الثاوي / 2       

. ( سم 3: هصف القطس  )مثل معطياث الجدول بىاسطت دائسة وسبيت  - :التعليمة            

ــق عليها  -
ّ
 عل

 
 

 :     الجزء الثّـآني 
 ًضم إقليم الهضاب العليا أزاض مىبسطت متراميت ألاطساف مع اهخضاز هباث الاسخبس ألاساس ي » ... الوثيقة        

..  لتربيت ألاغىام ، كما ًخىفس على مقىماث طبيعيت واقخصادًت مهمت  

                  ًمكً لإلقليم أن ًلعب دوزا مهما في بعث الاقخصاد الىطني باسخغالل ؤلامكاهاث اإلاخاخت وججاوش 

« ... الصعىباث كالجفاف والخصحس 

  -تويئة الرتاب الوطين يف أبعادها القطرية : تيجاني بشري .د -
 :اعخمادا على السىد و مكدسباجك القبليت ، اكخب مقاال جبّين فيه :  التعليمة      

 .مصاعب ومعيقاث الخىميت في إقليم الهضاب العليا/ 1

 .دوز الدزاست ؤلاقليميت في الخغلب على هره اإلاصاعب وجدقيق الخىميت/  2

 
 

؛ ..ّل الّتوفيْق ك
 

 

Internet Address : http://www.gulfup.com/?R29eYc 

 
 
 
 
 

 % 14.4 الزراعة

 % 31.6 الصناعة

 %   54 الخدمات
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