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 : التاريـــخ                                         ( نقاط 06)  :اجلزء الأول 

جياز  /01   .جيين بواتن      ،   الس يادة    ،   القرصنة البحرية  : ماييلعرف بإ

  : الآيتأأمكل اجلدول  /02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية  ي اجلزارر  ي العدد العنامي.الس ياسة التعلي  قيَ  /03

 ( نقاط 04 ) :اجلزء الثاي 
قتصادية  ي  والاجامتعية  يعرفت الأوضاع الاقتصادية "  اجلزارر خال ل احلمك العنامي قفزة نوعية جعلت من اجلزارر قوة اإ

  املنطقة، بلرمغ من الس ياسة العنامنية ادلاخلية "

نطالقا من ال  : املطلوب  :، وبناء عىل مكتس باتك القبلية أأكتب مقاال اترخييا تربز فيه  عبارةاإ
 

 . الأوضاع الاقتصادية للجزارر العنامنية  -أأ                          

         .مظاهر المتيزي العنامي ضد الساكن الأصليني -ب                              

 :اجلغرافيا                                 ( نقاط 06 ): اجلزء الأول 

رشح  /01    . التساقط   ،     البيئة    ،   السيسموغرافالاس تبس    ،       : املصطلحات التاليةاإ

كن يعزف مل االإنسان أأن   الغريب من /02  .مهنا بلقرب يقطن أأخطارها بل من مأأمن  ي ليكون الرباكني جبوار الس 

 عرف الرباكني مث أأذكر أأس باب اس تقرار الساكن جبوارها.   -  

ليك جدول  /03  2013س نة  بسرييالناك   كوملبو لتساقط  ي مدينة لشدرية ل ثل املتوسطات اي اإ

ريفيف جانفي الشدر لأأفري  مارس  ةجويلي جوان ماي  ربسبمت  أأوت  رأأكتوب   ديسمرب نومفرب  

كميات 

 األمطار

()ملم  

2000 2600 1300  2800 2000 2100 2000 950  3000 1300  2600 1500 

ىل  -املطلوب:    شدر واحد.         :م1/ ممل  500      :م1قياس الر:م: مب   مبنحى بياي. ترمج اجلدول اإ

 ( نقاط 04 ) :اجلزء الثاي 
  .تمتزي املنطقة احلارة بتساقط غزير و حرارة مرتفعة عىل مدار الس نة عكس املنطقة الباردة

نطالقا من ال  : املطلوب  :، وبناء عىل مكتس باتك القبلية أأكتب موضوعا جغرافيا تبني فيه  عبارةاإ
 .سبب الاختالف  ي اخلصائص املناخية للمنطقتني  -أأ                              

  .    أأمه الانشطة الاقتصادية  ي البيئة الاس توائية -ب                            

 اترخيه احلدث

 م1505 ................................

 ..................... وسطسقوط ادلوةل الزاينية بملغرب الأ 

 م1830 جوان 14 ................................

يقبلتوف   

 

 

 وإلجغرإفياإلتاريخ في  إلفصل إلثاني ختبارإ   
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