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عرف النهضة األوروبية و أذكر شخصيتين من روادها.//   01 //  

نقطة اإلنطالق و الوصول و  تعيين ( مع  على الخريطة المرفقة ، وقع عليها رحلة فاسكو دي غاما //  02 //

 المحطات التي مر بها ).

أكمل الجدول التالي :   // 03 //  
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.مناطق إنتشار الزالزل و البراكينعلى الخريطة المرفقة ، وقع عليها //   01 //  

** ماذا تالحظ ؟ علل ؟                 

لحدوث الفيضانات.و إقترح ثالث حلول أذكر ثالث أسباب  //   02 //  

                ). 2002 – 1950جدول يمثل تطور السكان في الوطن العربي (  إليك   // 03 //

1950197019771985199019952002 السنوات

307.5 261 220 180 147 127 77ن) /عدد السكان (م

المصدر : جغرافية الوطن العربي                                                                                                                            
 والعالم .

          سنوات. 5سم            01. ن /م 30سم          01بمنحنى بياني مقياس الرسم مثل معطيات الجدول   – 1 :المطلوب 

 علق على الرسم البياني . – 2                  

 

 

 

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s             

أذكر//  //  0202///////

جدجدول يمثإليكإليك   ////03

السنواالسنوات exxx
نن)//لسكان (معدد السكان (م m/

oooom                                      

ياني مقياسنحنى بياني مقياس الرس

1as.ency-education.com



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــتــاريـــــخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
// 01 //  تعريف النهضة األوروبية : 

تطور اليوناني و الروماني و ما صاحب ذلك  من  إحياء التراث القديمهي حركة  الوالدة الجديدةبعث الجديد أو تعني ال
ثم عمت أرجاء أوربا في  منذ أواخر العصور الوسطى خاصة، ظهرت بوادرها بإيطالياو العلوم  في الفنون واآلداب 

 ن )01( ليوناردو دي فنشي //  جان جاك روسو. روادها :**    ن )03(  .م 16 -15م لتزدهر خالل القرنين41 القرن

 // 03 // الــــجـدول :  (03ن )   

السنة  إختراع  الرائد ( العالم )
م1881  توماس آديسون المصباح الكهربائي  

م.1876  غراهام بيل  الهاتف  

.م1698  توماس سافو  اآللة البخارية  
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 الخريطة ://   01 //

 ن )0.5( إنتشار الزالزل هي نفسها مناطق إنتشار البراكين.مناطق المالحطة :** 

  سببه الزلزال يكون ان يمكن حيث األخر، يسبب قد فأحدهما. والبراكين الزالزل بين وطيدة عالقة هناك ** التعليل :
 الزلزال فيكون األرض قشرة في الضعيفة االجزاء على وضغطها األرض باطن في الملتهبة والحمم الكتل تحرك هو

 االهتزاز حالة في للبركان سببا الزلزال يكون يمكن كما. بشدة واهتزازها األرض باطن فيالمحمومة الكتل تحرك نتيجة
 ن )01.5(     األرض باطن في والحممالالفا تهيج يسبب قد الذي الشديد

 :الفيضانات //  02 //

                                          ن )01.5(     ** األسباب :

التساقط المستمر لألمطار مما يؤدي الرتفاع منسوب  - 1

.                المياه في الوديان و االنهار فيحدث الفيضان 

.                                              ذوبان الثلوج - 2

لعامل البشري (قطع االشجار في المنحدرات / انسداد ا - 3

 قنوات الصرف الصحي ).

                                            ن )01.5(      ** حلول :

* بناء السدود للتخفيف من منسوب مياه األنهار و التحكم 

في تدفقاتها.                                                     

*  تطهير قنوات تصريف المياه و توسيعها.                  

  * توسيع آسرة االنهار و  تقوية الحواجز   قرب السواحل

 
 

     الرسم البياني :   // 03 //   

 . )2002 – 1950يمثل تطور السكان في الوطن العربي (وثيقة جغرافية في شكل جدول إحصائي   -  ** التعليق : 
                                                                                                ن )0.5(       مصدره جغرافية الوطن العربي و العالم.

التزايد المستمر لسكان الوطن العربي بسبب تحسن الظروف المعيشية و الصحية ، اإلستقرار السياسي ، طبيعة  -
                                                                                                ن )0.5(                  المجتمع العربي ( الزواج المبكر )

en
cy

-ed
uc   )uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

ي
الsالقرالقرن // 0303 /////m( العالم ) ( العالم )الرائد amxالمصالمصباح eeem/e/آللة البخارية اآللة البخارية exexexexالهاتفالهاتف xxxaexيسونس آديسون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

om
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قفأحدفأحدهما . براكينوالبراكين
الجزاالجزعلىعلىضغطهاوضغطهاض

يمكيمكنكماكما . بشدةبشدةازازها
ن )ن )01.501.5((   

             ن )ن )01.5.5

 من منسوبخفيف من منسوب مياه

                                  

وسيعها.لمياه و توسيعها.       

جز   قرب السحواجز   قرب السواحل
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