
 الموضوع األول :

 التاريخ :

 التمرين األول :

 اختر مابين قوسين : 1

 ) النمساوية ، المجرية ، الفرنسية ( 

 اإلمبراطورية االوربية التي أسسها نابليون بونابارت هي اإلمبراطورية ...

 عرف مايلي : 2

 العالقات ، القوى االوربية 

 التغيب عنها الشمس فسر سبب تسمية بريطانيا باالمبراطورية التي  3

 أجوبة التمرين األول :

 الفرنسية  اإلمبراطورية االوربية التي أسسها نابليون بونابارت هي اإلمبراطورية 1

 تعريفات : 2

 العالقات : جملة الروابط التي تجمع األمم والشعوب كالعالقات السياسية واالقتصادية

غة العالقات الدولية خاصة ابان الحربين العالميتين مثل المانيا وبريطانيا وفرنسا القوى االوربية : الدول االوربية المؤثرة في صيا

 وروسيا .

تعتبر بريطانيا اكثر الدول استقرار حيث لم تتعرض للغزو األجنبي وكان لبحر المانش وألسطولها البحري الفضل األكبر في ذلك  3

 رة حتى سميت باالمبراطورية التي ال تغيب عنها الشمس .وساعدها االنقالب الصناعي على بناء امبراطوريتها الكبي

 التمرين الثاني : اليك الوثيقة التالية :

 

 ماطبيعة الوثيقة ؟ 1

 عرف الشخصية الظاهرة في الوثيقة  2

 لقد كانت  هذه الشخصية سببا في المواجهة العسكرية االوربية األولى ، وضح ذلك  3



 أجوبة التمرين الثاني :

 لوثيقة صورة شخصية لولي عهد النمسا فرنسوا فرديناندتمثل ا 1

منذ مولده إلى مماته، والذي كان مصرعه على  اإلمبراطورية النمساوية المجرية وريث عرش:  1914 – 1863سوا فرديناند فران 2

المجرية الحرب -عندما أعلنت األمبراطورية النمساوية الحرب العالمية األولى هو ما أشعل فتيل غافريلوبرينسيب يد الصربي

عندما  .كارل لودفيغ ، النمسا، وهو االبن األكبر للدوقغراتسوبهذا تخندق حلفاء الطرفين وبدأت الحرب. ولد في مملكة صربيا على

واحدًا  كان في الثانية عشرة من العمر تولى الحكم من بعد ابن عمه الدوق فرانسيس الخامس، دوق مودينا وبذلك أصبحفرانز فرديناند

 .في النمسامن أغنى الرجال 

سببا مباشرا لبداية المواجهة العسكرية االوربية   1914جوان   28لقد كان مقتل فرنسوا فرديناند  ) ولي عهد النمسا (  في   3

اعتبرت النمسا أن صربيا هي المسؤولة عنالحادث وطالبتها بتقديم كل المتورطين في العملية والقبول بلجنة اذ  األولى ، 

ثم 1914جويلية  28ظل تماطل صربيا في االستجابة للطلب النمساوي أعلنت النمساالحرب على صربيا في  تحقيقنمساوية. وفي

 .دخلت روسيا الى جانب صربيا ثمألمانيا وفرنسا وبريطانيا...الخ

 

 التمرين الثالث :

 اذكر عاملين من عوامل المواجهة االوربية العسكرية الثانية  1

 اكمل العبارة التالية : 2

 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انقسمت اوربا أيديولوجيا الى ...

 حدد الفترة الزمنية التي عرفت بمرحلة التفوق األلماني  3

 أجوبة التمرين الثالث :

 من عوامل المواجهة العسكرية االوربية الثانية : 1

 السباق نحو التسلّح        

 األزمة االقتصادية و انعكاساتها       

 شيوعية ورأسمالية  بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انقسمت اوربا أيديولوجيا الى 2

 م  1941و  1939 الفترة الزمنية التي عرفت بمرحلة التفوق األلماني كانت مابين 3

 

 الجغرافيا :

 التمرين األول :

 عرف اإلقليم  1

 اختر مابين قوسين : 2

 تضاريس ( ) الكثافة السكانية ، الفئات ، ال

 تعتبر ....من المعايير الطبيعية لتحديد األقاليم 

 اجب بصحيح او خطأ : 3

 تختلف األقاليم حسب اختالف المناخ والنبات والحرارة 

 يتوزع السكان في األقاليم بشكل منتظم 

 تتحكم الكثافة السكانية في اإلقليم ومناخه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%BA


 أجوبة التمرين األول :

ة ما من سطح األرض تتميز بخصائص طبيعية او بشرية او اقتصادية تميزها عن المناطق المجاورة لها  تعريف اإلقليم : هو مساح 1

 او هو رقعة جغرافية ذات صفات مشتركة تختلف عن المناطق المجاورة لها  /

 من المعايير الطبيعية لتحديد األقاليمتعتبر التضاريس  2

 = صحيح  والحرارة تختلف األقاليم حسب اختالف المناخ والنبات  3

 = خطأ يتوزع السكان في األقاليم بشكل منتظم 

 = خطأ تتحكم الكثافة السكانية في اإلقليم ومناخه 

 

 التمرين الثاني :

 اختر العبارة الصحيحة : 1

 / من السهول الساحلية الموجودة بإقليم التل سهل تلمسان ومعسكر (  ) من السهول الساحلية الموجودة بإقليم التل سهل وهران ومتيجة

 ماهو المناخ الذي يسود اإلقليم التلي ؟ 2

 اذكر مدينتين جزائريتين ضمن هذا اإلقليم  3

 أجوبة التمرين الثاني :

 من السهول الساحلية الموجودة بإقليم التل سهل وهران ومتيجة 1

 هو مناخ البحر األبيض المتوسط ) حار جاف صيفا وبارد ممطر شتاء (  لتليالمناخ الذي يسود اإلقليم ا 2

 من المدن الجزائرية التي تنتمي لهذا اإلقليم نجد عنابة والبليدة  3

 

 التمرين الثالث :

 يتعرض اإلقليم التلي لمشكلة انجراف التربة ، ما المقصود بذلك  1

 اذكر بعض نتائج االكتظاظ السكاني بالمدن  2

 اقترح حلوال لمشاكل اإلقليم  3

 أجوبة التمرين الثالث :

هما  التعرية يحدث انجراف التربة نتيجة أحد عاملين رئيسيين من عوامل .للتربة هو أحد مظاهر التدهور البيئي انجراف التربة 1

 :الماء والرياح. وتبعا لمسبب االنجراف يقسم انجراف التربة

بة االنجراف المائي: يحدث نتيجة هطول المطر على تربة عارية دون وجود أي نباتات تمسك بحبيبات التربة أو بقايا نباتات تقي التر

 .من وقع سقوط حبيبات المطر. يحدث هذا النوع من االنجراف خاصة في المناطق المنحدرة

االنجراف الريحي: يحدث نتيجة هبوب الرياح على تربة عارية وملساء، مما يؤدي إلى تطاير وتناثر حبيبات التربة مع الهواء. يعد 

 .هذا النوع السبب الرئيسي لتدهور األراضي في المناطق الجافة

 من نتائج االكتظاظ السكاني بالمدن : 2

 ظهور احياء  الصفيح و البيوت القصديرية

 التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية 

 الحلول المقترحة : 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9


 االهتمام بالتشجير لتفادي ظاهرة االنجراف والتصحر 

 تشجيع تعمير األقاليم األخرى الجتناب االكتظاظ 

  انشاء السدود وتوسيعها

 


