ثانوية  :الشهيد بلعباس عبد القادر – منداس . -
الموسم الدراسي 2018 - 2017 :م .
إختبار إلفصل إلثاني في إلتاريخ وإلجغرإفيا

أ
المستوى  :الولى علوم .
المدة الزمنية  02 :ساعة .

التاريـــخ :

اجلزء ا ألول  06 ( :نقاط )

 /01عرف بإجياز ماييل  :خوجة اخليل  ،الكراغةل  ،يغمراسن بن زاين .
 /02أأمكل اجلدول الآيت :
اترخيه
احلدث
1505م
................................
سقوط ادلوةل الزاينية بملغرب ا ألوسط .....................
( 1518م1587،م)
................................
َ /03قي الي ياسة التليمية  ي اجلزارر  ي اللدد اللنامي.
اجلزء الثاي  04 ( :نقاط )
"عرفت ا ألوضاع الاقتصادية والاجامتعية  ي اجلزارر خال ل احلمك اللنامي قفزة نوعية جليت من اجلزارر قوة اإقتصادية  ي
املنطقة ،بلرمغ من الي ياسة اللنامنية ادلاخيية "
املطيوب  :اإنطالقا من اللبارة  ،وبناء عىل مكتي باتك القبيية أأكتب مقاال اترخييا تربز فيه :
 - 01ا ألوضاع الاقتصادية ليجزارر اللنامنية .

 - 02مظاهر المتيزي اللنامي ضد الياكن ا ألصييني.

اجلغرافيا

اجلزء ا ألول  06 ( :نقاط )
 /01اإرشح املصطيحات التالية  :املناخ  ،االإحداثيات الفيكية  ،البيئة  ،التياقط .
 /02تقع املدينتني ) (Aو( )Bفيكيا رشق خط غرينيتش ،اإذا اكن مير عىل املدينة ) (Aخط الطول  °30و مير عىل املدينة
( )Bخط الطول  - °75أأحيب عدد احلزم الياعية بني املدينتني.
 اإذا اكنت الياعة  ي املدينة ( )Aالواحدة زوالا ( - )13h:00حدد توقيت املدينة (.)B /03اإليك جدول ميثل املتوسطات الشدرية ليتياقط  ي مدينة كوملبو بيرييالناك س نة 2013
:

األشهر
كمية األمطار(ملم)

جانفي فيفري مارس
1300 2600 2000

جوان جويلية أوت سبتمبر
أفريل ماي
3000 950 2000 2100 2000 2800

أكتوبر
1300

نوفمبر
2600

ديسمبر
1500

املطيوب - :ترمج ملطيات اجلدول االإحصايئ اإىل مدرج تكراري.
اجلزء الثاي  04 ( :نقاط )
" اإن احلياة النباتية  ي الصحراء تاكد تنلدم لقةل املطر ،ويه تقترص عىل أأنواع خاصة من النبااتت لدا ممزياهتا اخلاصة "...
املطيوب  :انطالقا من اللبارة ،وبناء عىل مكتي باتك القبيية أأكتب موضوعا جغرافيا تبني فيه :
 - 01املناطق اجلغرافية اليت تيودها هذه البيئة.
 - 02اخلصائص اللامة اليت تمتزي هبا هذه البيئة.
بلتوفيق
 - 03اإىل أأي مدى جنح االإنيان  ي الاستنامر  ي هذه البيئة.
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