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التاريخ:
الجزء االول (06ن )

التعليمة:
)اشرح المصطلحات التي تحتها خط  1 
.ماجالن ،نابليون بونابرت فولتير ، :عرف الشخصيات التالية  )2 
االحداث التالي :اكمل جدول )3 

 التاريخ المناطق المكتشفة المكتشف الدولة
............................... سواحل امريكا الجنوبية ........................ اسبانيا

 1796.............................. جيمس كوك.…………………………
............................... راس الرجاء الصالح ........................ البرتغال

الرحالت المذكورة في الجدول. ،مسار )1(رقم مثل علي الخريطة المرفقة )4   

الجزء الثاني(04 ن)
الوضعية االدماجية: 

واسيا والتي كان لها اثر  بها الى القيام بحركة استعمارية باتجاه افرقيا أدىان حاجة الدول االوربية نتيجة الثورة الصناعية 
على الصعيد القاري والعالمي.

 
 

 

 

 

 

 

التعليمة :انطالقا من السندين و اعتمادا علي ما درست اكتب موضوعا تاريخيا تعالج فيه االشكال المطروح.

وترتب على هدا ايضا التسابق ...<<:1السند
بين الدول الصناعية للحصول على 
المستعمرات للوصول الى المواد الخام 
الالزمة للصناعة وللسيطرة على االسواق 

ة لتصريف الفائض من الضروري
كان االستعمار الغربي الحديث  ذااالنتاج،وهك

وقد عانت قارة  -باهدافه وصوره الجديدة
 >>لك.ذاسيا وافريقيا من 

تاريخ اوربا من النهضة الى الحرب العالمية 

السند: تجاهلت الطبقات البرجوازية في انجلترا و الواليات. م .ا و فرنسا وضع الرقيق و ابقت على نظام العبودية  
على الرغم من كونه يتنافى مع حقوق االنسان وذلك حتى 1848 بفرنسا و 1863 بو م ا و في خضم الثورة الصناعية 

د.علي بن حسين المحجوبي ...التي قامت على عاتق الطبقة الشغيلة 

قسمت  1884علي مائدة مؤتمر برلين عام ....:2السند 
القوى االوربية افريقا سريا و اعادت رسم خارطتها ما نتج 

مستعمرة و محمية ثم حولت هذه القوى  القارة  50عنه 
كمصدر إلمداد المواد الخام و اسواق لمبيعاتها تدريجيا 
باإلضافة الى سيطرتها علي التجارة ما جعلها تتعرض 
لالستغالل المزدوج،اضافة الى ذلك روجت هذه القوى للغات 
جديدة .كما اثارت انفعاال دينيا ما خرب النظام االجتماعي و 

.تصادي االفريقياالق

 امين الدريوسي / يومية الثورة 
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الجغرافيا:

 الجزء االول: (6ن)
الجدول التالي: اليك

كوريا الجنوبية  تونس النيجر الجزائر الدولة 
2006 1941 السنة 

8.4 16.4 44.8 40.1 الوالدات 
5.8 6 12.19 40.3 الوفيات 

التعليمات :
الديمغرافي مع التعليل.احسب الزيادة الطبيعية لكل دولة ثم انسبها الى مجالها  /1
 )1950-2000بين ( سكان المدن اليك جدول يبين تطور /2 

2000% 1950% مجموعات دولية 
42.2 14.8 افريقيا
76.9 41.1 امريكا الالتينية
28.9 17.8 اسيا الشرقية
73.7 55.9 اوربا
73.1 61.2 اوقيانيا 

58المصدر:الكتاب المدرسي ص 
 )% 5س لكل 1عرض عمود، سم لكل  1(  وفق المقياس التالي دة بيانيةبواسطة اعم اعاله مثل الجدول ا/

لى التمثيل البياني.علق عب/ 
 .اركيمن اخت مليونيةدول ستة  وقع  )2(رقم خريطة العالم المرفقةعلي  /3

الجزء الثاني (04ن):
الوضعية االدماجية :

.الحياة على سطح االرض على وجود توازن بين نمو السكان في العالم واستغالل الموارد الطبيعية  يتوقف استمرار

و اعتمادا علي مكتسباتك القبلية اكتب مقاال جغرافيا تعالج فيه االشكال المطروح. ين انطالقا من السند :التعليمة

 أعرف قلت له تعلم، ومن قال مستحيل قلت له جّرب"قال نابليون:"من قال ال أقدر قلت له حاول، ومن قال ال 
 

ذة المادة .تامع تحيات أس بالتوفيق للجميع

مخطط االنتقالية الديمغرافية 

حذر الصندوق العالمي  :1السند 
ن ان معدالت البيئة  م لحماية

االستهالك تستنزف الموارد الطبيعية 
و تهدد حياة البشر،و اشار ان عدد  

مرات فيما  سكان االرض تضاعف
ثرواتها في تناقص  بفعل االستغالل 

لحق  العشوائي للثروات دونما حسبان
...االجيال القادمة

المصدر:تقرير اليونسكو     

على االتجاهات البيئية سيؤثر استمرار النمو السكاني <<<:2السند 
ما في ذلك انهيار مصائد األسماك وتقلص الغابات وارتفاع باألخرى ، 

 درجات الحرارة وفقدان أنواع نباتية وحيوانية بكاملها.
وتعد ظاهرة اإلحترار العالمي عنصرا جامحا يرتبط ارتباطا ال انفصام فيه 

تصلة بالسكان، بما في ذلك استهالك الوقود، وتبادالت استخدام بالقضايا الم
األرض، والحدود المحتملة إلمدادات المياه والغداء. وتتوقع إسقاطات 

من العلماء  2500الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، وهو فريق يضم 
تحت رعاية األمم المتحدة، أنه إذا ما استمرت اتجاهات انبعاثات غازات 

يئة عال ما هي عليها حاليا، سيرتفع متوسط درجة حرارة سطح الكرة الدف
منظمة المجتمع العلمي العربي  المصدر:.األرضية
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