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  سا02: المدة                         التاريخ والجغرافيا: في مادة  اختبار

  :التاريخ

  )نقاط 06: (الجزء األول

أي تاريخ انتهاء أشغال  1956سبتمبر5 الجزائري منذ يجبهة التحرير الوطنلقد أصبحت "...

 لتحرير الجزائرالشعب حولها  لتفاهي القوة السياسية الوطنية الوحيدة التي  مؤتمر الصومام

"...الفرنسي االحتاللقوات من 

  بتصرف 399ص-التاريخ السياسي للجزائر-وشد عمار بوح: المرجع      

  .حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط.1

  :عرف بالشخصيات اآلتية.2

  .  هواري بومدين .            *مانديس فرانسبيير.         *أحمد بن بلة *

  :أكمل جدول األحداث.3

  تاریخــــــــھ  الحــــــدث

  1959سبتمبر16  

      إنشاء المناطق المحرمة

  1960دیسمبر11  

  )نقاط 04: (الجزء الثاني

أقول " ... نادى بسلم األبطال حيث قال فيها 23/10/1958في ندوة صحفية عقدها ديغول في

 كيف العمل...فليأت سلم األبطال...بشجاعة  ابكل وضوح أن أغلب رجال الثورة قد حاربو

  "لتنظيم نهاية المعارك 

  :تاريخيا تبين فيه أكتب مقاال اعتمادا على ما درست انطالقا من الفقرة و: المطلـــوب

  .الجمهورية الفرنسية الخامسة للقضاء على الثورة إستراتيجية.1

  .رد فعل الثورة. 2

3من  1صفحة 



  :الجغرافيا 

  )نقاط 06: (الجزء األول

تمثل ذلك المرتقب وي االندماجصعوبات قد تعيق  لإلتحاد األوربي الفضاء الجغرافييشهد  "...     

وهو أمر يتطلب االختيار بين أوربا موحدة منسـجمة قويـة   .األزمات الحادة في بعض البلدانفي 

."فوارق اقتصادية واجتماعيةلمواجهة المنافسين أو أوربا مفككة تعاني من 

      -بتصرف-65لسنة النهائية صلجغرافيا الكتاب : المرجع                                       

  .حدد مفهوم المصطلحات التي تحتها خط.1

  .البترول في الو م أ ونسبة المساهمة في اإلنتاج العالمي إنتاجيمثل تطور إليك جدوال  -.2

196019701990199519992003  السنوات

348375411386358360  طن/م اإلنتاج

3216131110.410.5  العالمية%

64جغرافية الوطن العربي والعالم ص                                                   

   .جدوال يمثل تطور الواردات البترولية للواليات المتحدة األمريكية إليك-   

19951997199819992003  السنوات

365.5415.3431.12432462  البترول الخام
4151.94955.864.4  البترول المكرر

  الوحدة مليون طن                                                 :    المطلــوب

  .ينعلق على الجدول-أ  

  .  المؤسسة لإلتحاد األوربيدول ال أسماءوقع  ةالخريطة المرفقعلى -ب  

  )نقاط 04: (الجزء الثاني

في  األوربيينجسد النجاح والتفوق جغرافيا واقتصاديا وي األوروبالراين  القلب النابض  إقليميعد 

  .شتى الميادين

  :انطالقا من الفقرة واعتمادا على ما درست أكتب مقاال جغرافيا تبين فيه: المطلــوب

  . يمكانة إقليم الراين في اقتصاد اإلتحاد األوروب.1

    .في تحقيق المكانة االقتصادية المنشودة لدور التكت.2

    سنوسي: ستاذاأل إعدادمن 

3من  2صفحة 


