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 ّむالتّ ة ماみن( 6ةاأول ) : الجزءاري 

ّالتّ شよح امفاهيê إ  (1  めال :かاليかل， りّيال  かّق -انيよالش úالخيل  - بايل かن(5.ت)           خ．ج 

2)   ّよع る，よبよين بめخيڇ ال :かالتالي きش  -ف بالشخصياîلكاよ -  るاよياديغمら      (5.ت )ن                

3)  ¡，め( 5بتالتالي: )أكمل الجî                

ّالتاريみ ّالحدث
ّّمن طよف ااسباîامよس 渓 الكبيڇ حتا¡ إ

ّ(  587ت  -  8ت5ت)ّ
ّّمعよكか ليـــبانــت

 

ّن( 5.ت )             نقاطبي في ¡ العهめ العثمانأبらよ مظاهよ الめ，لか الجりائよيか الحめيثか خا (4

ّن( 4ة)  :الجزء الثاني 
かاإشكالي:ّ

めاء ــــــــــــــسط．¡ الجりائよ́ د，ゆا باらゆا في ح．ض البحよ امت．سط مما أكسえ الجりائよ أصめقاء ，أعلعえ اّل
ّبفي نفس ال．قت 

かإ :التعليم かالقبلي úدعتمادا عل゜ مكتسباتゆال．ا めالسن， およفق えاكت  かح فيها اإشكاليよتش
اخلي ，الخاゆجي الجりائよ́ عل゜ سط．ّ¡امطよ，حか مبينا د，ゆ اّل  めال めعي ّبالص 

  :تةالسند 

اصل ن قنــــــــت هやه الめ，¡ تعيــــــــــببب كانت تتعامل النめ للنめ مع جل الめ，¡ ال，ゆ，بيか ，امよيكا ，كان"
 9ت，بめايか القîよ  8ت îّよــــــــــلقاايか ــــــــــــــي نهـــــــــê امسيحي فــــــــــــيمثل．î مصالحها لめ・ الめا´ ببب ，كاî العال

ّ"يعيش تطاحن استغلت。 الجりائよ لتفよض سلطتها عل゜ البحよ امت．سط ببب

 الكتゆゅ المدرسي

  

かالشعبي かاطيよالديمق かيよالجزائ かّالجمه．ري
かال．طني かارة التربيらّو

 かالتربي かيよمدي よوسطالجزائ 

  かمدرسꞌꞌّق ꞌꞌ   かالよ جاء والتف．   -ب．らريعか  -الخاص 

                                                                                                                  :み2020/2019ّالتاري
الثانيالفصل اختبار    ساعتانامدة:                                                                                                                    

 ّむةاما : みافياالتاريよوالجغ 

 م ع き ثان́． ج ゜ولاّأ :امست．ّ・
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ّن(6ة)اأول الجزء  :ماむة الجغよافيا

1) 
 ّよع きاآف امصطلحا:かتي - かيゆ．امح かكよياحب –الخس．ف  - الحよ( 5بت) الî 

 ب6ةةゆ，， 2قلか سنかيú الجめ，¡ التالي يمثل دゆجاき الحよاおゆ في ，ايت畦 جيجل إل (2

 

よّّ́تجانفيّااشه よ2ّفيفるゆيل3ّماよ5ّما´4ّافî7ّج．يليا6ّج．اき，9ّسبتمبڇ8ّأよ2ّتدسمبڇّتتن．فمبڇّةتأكت．ب
7ّة2ّت7ّت22ّ25ّ27ّ29ّ22ّّة7ّ2ت3ّت8ّةّجيجل
かقلゆ，ّ2ّت8ّت39ّ25ّ22ّّة35ّ4ّة25ّ3ّة6ّ2ت2ّت

ّمحطか اأرصاむ ال．طني   : امよجع

 :امطل．ب

  ل معطياき الجめ，¡ بمنح゜ بياني في مجا¡ ，احめ بمقياゆ るسê :مثّ  (ت 
         1  ュ5 =  س°ュ / 1  ュرسヰن( 2) .=  ش 

 î(5بة)  بق عل゜ الجめ，¡ علّ  (2 
( مناخ)ثاثか مناطق لكل  ع عليها امناخيî ال．اゆدين في الجめ，¡ب，قّ  امよفقかب ليú خよيطか العالêإ (3 

       ن(2)

ّن( 4ة)  :انيالجزء الث

かاإشكالي:  

ّ  めالمبغا تع かمـــــ おめاح， î，らفيـــــــــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــــــا きالغابا ê ّالعال الê ，هي تعاني الي．م か العـــــــــــــئê 渓ゆّ، تسم 
  نساîبقبل اإ امفよط ，الاعقاني منستغا¡ ن اّإـــــــــم

  :عليمかالتّ 

 البيئか الت畦 تنتم畦 ا تبڇら في。كتえ م．ض．عا جغよافيّ ，السنめ ال．اゆد أعتمادا عل゜ مكتسباتú القبليか إ
ّشاط البشよ́ بهاب  ليها غابか الماî，ら مع もكよ خصائصها ， النّ إ

 :دالسنّ 

 نساî الや´．اき عميقか بفعل اإن．ع。 ,  كما عよفت تحــباき ， تــنتميڈき هやه البيئか بكثافか اّإببب '' 
ّ 64ّامدرس ي ص  الكتاب     ''      ستغا¡ أخشاب الغابか  بببب  الطよق لّل شق 

 
 

 بゅلتヱفيق   
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   : ゆقヤال ヱ ュااس                                                                            
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