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 نقاط( 60الجزء األول:) 

 نقطة 5.1                                              سياسة ملء الفراغ  -مناطق النفوذ  – المستعمرةيلي: اشرح ما  -1

 نقطة 5.1                                     محمد عبدة –أحمد عرابي  –سيسيل رودس  : عرف الشخصيات التالية -2

  نقطة 5.1                                                                                               أكمل الجدول التالي: -3

 التاريخ الحدث

  وعد بلفور

 1511أفريل  

  الميثاق األطلسي
 

 نقطة 5.1              مصر  –الهند  –كوبا –على خريطة العالم المرفقة وقع الحركات التحررية التالية: الفيتنام  -4

   

 نقاط( 60:) الثانيالجزء  

االستعماري المكان األول في  عالتوس ر يقول " ينبغي أن يحتلعش عالقرن التاس كتب أحد االقتصاديين الفرنسيين في      

اسعة أو تصبح في مدى قرن أو و على مساحات إفريقية ذفإما أن تستحو ،القومي، إنها مسألة حياة أو موت لفرنسا وعينا

 دولة من الدرجة الثانية قرنين

 من خالل الفقرة أعاله ،ومن خالل ما درست ،أكتب مقاال تاريخيا تبين فيه: : المطلوب      

 .العوامل التي أدت الى تطور الفكر االستعماري -1

 .الوسائل التي اعتمدها االستعمار لتنفيذ خططه -2

 

 

 

 

 

................................:ثانوية  2622-2622الموسم الدراسي:    مادة في األولفصل ال اختبار 

علوم تجريبية ثانيةالقسم:   والجغرافيا التاريخ ساعة  62المدة:    

 التاريــــخ
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 نقاط( 60الجزء األول:) 

                                                  نقطة 5.1                       االتحاد االفريقي                 –مؤشر التنمية البشرية  -  االمتداديلي: اشرح ما  -1

                                                                                               التاليجدول الاليك  -2

عدد السكان بالمليون  السنوات
 نسمة

نسبة المواليد 

% 
 نسبة الوفيات 

%  

معدل الزيادة 
 الطبيعية

5996 21 39054 09603  

5990 22.1 29824 09616  

5991 2591 29018 09482  

2662 3191 19568 09441  

2660 3391 29202 09431  

2656 36 29468 09441  

2650 35 29153 09412  

2651 4293 29131 09433  
     2659المصدر: الحالة المدنية /الديوان الوطني لإلحصاء                                                               

 : المطلوب          

 نقطة 65                              .2018 - 2010 – 2002 – 1550: أحسب معدل الزيادة الطبيعية للسنوات -       

 نقطة                                                                                   62                سنوات 4 لكلسم   1مليون نسمة /    1لكل  سم 1مثل تطور عدد السكان بمنحنى بياني:   -        

                                                                                   نقطة 5.1           على الخريطة المرفقة وقع الدول المؤسسة لمنظمة األوبيك                                         - 

                                                            

 نقاط( 60:) الثانيالجزء      

  2022أفريل  23 السبت ة يومرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خالل لقاءه مع ممثلي الصحافة الوطنيصرح       

الجزائر لن تتخلى عن فلسطين والصحراء الغربية  ، وأندور الجزائر المحوري في عدة قضايا المنطقة عاد من جديدأن     

 .القضية الفلسطينية من الثوابت الجزائرية منذ عهد الرئيس هواري بومدينكما أشار الى أن  .االستعمارألنها مسألة تصفية 

 

  فيه  تبين، اكتب مقاال جغرافيا من خالل الفقرة أعاله ،ومن خالل ما درست :  المطلوب     

  دور الجزائر في حفظ السالم عالميا -1

 . مكانة الجزائر عربيا -2
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