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التاريخ :
اجلزء األوّل:
 – 1من الزعماء الكبار في الحرب العامية ّ
الثانية جوزيف ستالين  ،و وانستون تشل ،عرّ ف بهما.
 – 2ظهرت في أوروبا مع مطلع القرن العشرين إمبراطوريات كان لها وزنها السياسي وعظمتها االقتصادية
و ّقع على الخريطة المرفقة إمبراطوريّتي (النمسا والمجر ) و إمبراطورية ( الخالفة العثمانيّة ) ،وعرّ ف ك ّل
منهما.
 - 3وقعت بعد المواجهة العالمية األولى عدد من المعاهدات مع الدول المنهزمة .أكمل بيانات الجدول التالي لتبين
ذلك.

اجلزء الثاني:
السندات :

المعاهدة

الدولة

التاريخ

فرساي
سان جرمان
سيفر
" - 1إن الرغبة التي أبدتها الدوّ ل األوروبية مع بداية القرن العشرين في الحصول على المزيد من الثروة ،عن
طريق تأمين األسواق الخارجية للفائض من إنتاجها كان السبب في تنافسها على المستعمرات ،وعلى الطرق
المؤدية إليها".
د.رياض الصمد  /العالقات الدولية في القرن 20
 " – 2كانت القوى األوروبية الكبرى تعيش واقعا فلسفيا مخيفا مفاده القوى تصنع الشرعية "
جعفر عنتر العريسي  /حوار الحضارات
التعليمة :
من خالل السندات وبناء على ماد رست  ،أكتب مقاال تاريخيا من توضح فيه أسباب المواجهة العسكرية العالمية
األولى
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اجلغرافيا :
اجلزء األول:
 – 1عرف اإلقليم
 – 2عرف بالجفاف ،اقترح حلوال للحد من الظاهرة ،خاصّة في الجزائر
 – 3على خريطة الجزائر المرفقة ،وقع المدن الواردة في الجدول ،ث ّم عرّ ف باقتصاديات إقليم عنابه
تامنراست
بشار
سكيكدة
عنابة
المدينة

اجلزء الثاني:
 – 3تتباين األقاليم الطبيعية في الجزائر من حيث المساحة وكثافة الس ّكان ،كما يوضح الجدول التالي :
إقليم الهضاب
اإلقليم الصحراوي
اإلقليم التل
اإلقليم
العليا
84%
12%
04%
نسبة المساحة
10%
20%
70%
نسبة السكان
 - 1مثل هذه النسب بأعمدة تكرارية ثنائية في كل إقليم بحيث 1سم %10
 – 2علق على الرسم ،مقدما مقارنة بين توزيع السكان والمساحة مبرزا األسباب والنتائج
بالتوفيق
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