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 ر  ائ  ز  ة الج  ي  ور  ه  م  الج   
 ب  ع  ة الش  ي  اط  ر  ق  يم  ة الد   ي 

 ة ي 

 ب  ر  الت    ة  ار  ز  و      
 ة ي  ن  ط  الو   ة  ي 

 ب  ر  الت   ة  ي  ير  د  م  
طائ  ز  الج  ــــ ة ي  س   ــــ   ر و 

 ـــ  ةيع  ر   ز  و ب  ـــ ة اص  الخ   ꞌꞌق  و  ف  الت  و   اء  ج  الر  ꞌꞌ ة  س  ر  د  م  

 
 

 
اريخ   : الت 

ل   :الجزء األو 
ة و  (1 ن الفرق بين الر أسمالي   . االشتراكيةبي 
ة:                        وم علىــــــ يقة في أوروبا،  ـــــــ بعد الّثورة الّصناعيّ  19الل القرن ـــــ اعي ظهر خــــــــاجتمام اقتصادي و ــــــ نظ الر أسمالي 

 و امللكّية الخاّصة لوسائل اإلنتاج. الحرّية الفردّية 
ة:     يقوم على  و  لنين ي قادهاإثر الّثورة البلشفّية اّلت على 1917اجتماعي ظهر عام ظام اقتصادي و ناالشتراكي 

 . االجتماعيةاّمة لوسائل اإلنتاج، و يرمي إلى تحقيق العدالة امللكّية الع
تين من روادها.2 ة، واذكر شخصي  هضة األوروبي   ( عر ف الن 
 ذاألدب منو   الفنون البعث الجديد، فهي حركة فكرّية وعلمّية وفنّية تجّلت إلحياء الّتراث و يطلق على الّنهضة    
نذكر "الّشاعر ن رّوادهـــــــا ــــــــــــ وضعّية السّيئة اّلتي كانت فيها، وم ن الـــــــــــ ت أوروبا مــــــــــــ أخرجالقرن الّسادس عشر و   

 ، والعالم إسحاق نيوتن". دانتي
ة:( 3 افي   املقصود بالكشوف الجغر
 .و ماجالن سكلومب ، مثل كريستوف15ن خالل القرن ّية كبرى قام بها رّحالة أوروبّيو هي رحالت استكشاف    

ةكتشافات نتائج اال افي   :الجغر
 تطبيق ميداني للحقائق العلمّية حول كروّية األرض.أ(   
 إغراق الّسوق األوروبّية باملنتجات اآلسيوّية.ّ   ب(   
 .االستعماريةظهور األطماع جــ(   
 تطّور تقنّيات املالحة البحرّية. د(     

اني   : الجزء الث 

 مختلف  د أحدثت تغييرا جذريا فيـــــــــ ، و ق18شهدت إنجلترا ثّم أوروبا ثورة صناعّية ابتداء من منتصف القرن 
 و سائل اإلنتاج. 

 

  

تاريخة: املاد   افيا   ال   والجغر
 ثانوي  األولى  :ستوى امل 

 

الث   تصحيح اختبار الفصل الث 
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 ومن نتائجها مايلي: 
 :قتصادياا( 1

 تطّور وسائل الّنقل.  –نمو املبادالت   –زيادة اإلستثمارات  –ضخامة اإلنتاج و تنّوعه     
اا( 2  :جتماعي 
 زيادة سّكان املدن و نموها بسبب  –بروز طبقة عّمالّية تشتغل في ظروف صعبة ثّم ظهور الّنقابات    
 ارتفاع املستوى املعيش ي و الصّحي. –الّنزوح الّريفي    
 :سياسيا( 3
  ذاهباملتطّور التّيارات الفكرّية و ظهور  –ستعماري انتشار موجة التوّسع اال  –ظهور الّنقابات العاملّية     

افيا       : الجغر

ل   :الجوء األو 
 :غابة األمازون ( 1
  بها  يجري بالبرازيـــــل،  2مليون كم 3.5، منها 2كلــــم 5تمتد على مساحة األمازون باملنطقة االستوائّية و تفع غابة   
التيك .... كما تنمو  و  األكاسيـــاأشجار ضخمة مثل جوز الهند ونخيل الّزيت واملّطاط و  تنمو بهاازون، و نهر األم 

 الحشائش املستقّلة.  بها
زون اماأل  دن الحديد، يطلق على غابة ـــــــــــــ هاّمة، يأتي على رأسها مع ومعدنّيةتتوّفر األمازون على ثروة خشبّية   

ـــــــــ ن األكسجين أثناء عمليّ ـ ملا تطلقه من كمّيات ضخمة م لعالم،ا  برئة   .يـــــــــــــ ة الّتمثيل الّضوئـ
 تندرج الّنطاقات الّنباتّية باملنطقة املدارّية: ( 2
 

بات  اإلرتفاع  نوع الن 

 الّثلج م  5000

 الصخور  م  4000

 مراعي جبلّية م  3000

 حشائش السافات  م  2000

 مدارّية مثل البن و األرز عات و مزر  م  1000

 غابات كثيفة  م  0
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 هي عبارة عن هّزات سريعة و قصيرة‘ قد تكون قوّية أو ضعيفة، تقاس بجهاز السيسموقراف.: الز الزل ( 3

 تقييم األضرار اّلتي يحدثها الّزلزال حسب مقياس ريشتر : 

 ° 7.5 ° 5.5 ° 4.5 °01 الّدرجة

 تقييم الّضرر 
خفيفة ال   هّزة

 شعر بهاي  
تسّبب هلعا و  
 خسائر خفيفة

تسّبب ذعرا 
 انيوخسائر في املب

تسّبب أضرارا 
 جسيمة 

اني  : الجزء الث 
 :الّرسم البياني يمّثل محّطة متوّسطّية

 
 :الخصائص 

 جنوب غــــــرب  ّلة على البحر األحمر املتوّسط ووسط الّشيلي وجنوب كاليفورنيا و يسود املناطق املط 
 درجة  18تعّد مدينة الجزائر أحسن محّطة )حار وجاف صيفا و  ر شتاء،أستراليا، مناخ معتدل ممط

 ملم(.  750و  
 زراعة الحبوب. والحوامض والّزيتون و  ومن أهم أشجاره: الّصنوبر

 

 

 

     ۞۞۞ 
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