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اختبار الفصل الثالث يف مادة التاريخ واجلغرافيا

املدة2 :سا00

التاريخ :
اجلزء األول:
 1عرف بما يلي :
 المواجهة العسكريّة الثانيّة – 2من بين الديكتاتوريات الحديثة خالل الحرب العالميّة الثانية أدولف هتلر و موسليني  .عرف بهاتين الشخصيّتين

 –3عرّ ف بعصبة األمم
 - – 4وقعت بعد المواجهة العالمية األولى عدد من المعاهدات مع الدوّ ل المنهزمة  ،أكمل بيانات الجدول لتبيّن ذلك

اجلزء الثاني:

المعاهدة
فرساي
سان جرمان
سيفر

الدولة

التاريخ

لقد أحدثت الحرب العالميّة األولى دمارا كبيرا ،
وألحقت أضرارا كبيرة بالقطاعات االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
السندات :
 الوثيقة  1صورة الخراب في حي بألمانيا الوثيقة  " 2شهدت أوروبا بين الحربين حمى التسلّح استعداداأليّ نزاع طارئ مسلح ،أل ّنه يرهب الجانب اآلخر ،،فالتسلّح
في نظرها حفظ للسلم ،غير أ ّنه يزيد األزمات تعقيدا"
لبيب عبد الستار  /التاريخ المعاصر

التعليمة :
من خالل السندات ،وبناء على ماد رست أكتب مقاال تاريخيا توضح فيه االنعكاسات والنتائج التي أحدثتها الحرب
العالمية األولى على مختلف المجاالت.
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اجلغرافيا :
اجلزء األول :
 – 1ما الفرق بين البيئة واإلقليم
 – 2عرف الجفاف ،ماهي الحلول التي تقترحها للح ّد من الظاهرة في الجزائر؟

 – 3على خريطة الجزائر المرفقة ،وقع المدن الواردة في الجدول ،ث ّم عرّ ف باقتصاديات إقليم عنابة
تامنراست
بشار
سكيكدة
عنابة
المدينة

اجلزء الثاني :
لقد الحظت أنّ اإلقليم يتميز باالرتباط بين عدد من العناصر ( الطبيعية ،والبشرية ،واالقتصادية)
السندات :
 – 1نسب المساحة ونسبة السكان في األقاليم الكبرى للجزائر
مصفاة سكيكدة
عدد
نسبة
نسبة
اإلقليم
الواليات
المساحة السكان
اإلقليم ألتلي
25
70
04
إقليم الهضاب العليا

09

20

14

اإلقليم الصحراوي

87

10

09

التعليمة :
 -1مثل هذه النسب بأعمدة تكرارية ثنائية في كل إقليم
 – 2علق على الرسم ،مقدما مقارنة مختصرة للخصائص الطبيعية والبشرية واالقتصادية التي يتمتع بها كل إقليم

بالتوفيق
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