
  

   

 

1  かة2 صفحــــ  

 

よُ ائُ りُ ة الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم ُة الد   ُيُ اط  بُ عُ ة الش 

ُةيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ  ُةيُ نُ طُ ال．ُ  ة 

بُ رُ التُ  ةُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ ة يُ  طائُ りُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ـــ ة اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــ ةيعُ 

 
 
 

 

اريみ: )10 ن(  الت 
ُل: )06 ن(  الجりء اأو 

اليか: ت (1 我الت きِف امصطلحا よن03ع  

かب 我العام かينりالخ ふيحمل مفاتي ´や 我ه． ال．حيد ال ， かل， 我الد かينりخ おゆدا〉 ゜    الخりناجي: يت．ل 
ان. ك  لطة و الس  か متعا，نか مع الباي و هي حلققة وصل بين الس  我يよائりُن: قبائل جりقبائل امخ   

   الحب．る: هبか ممتلكاき ابتغاء مよضاお ه ， تعよف باأ，قافب
かب  我نسيよاحل الف． 我في الس よ́ائりفيها اأسط．ل الج Ñゆشا ،か 我بي，ゆ，أ か 我عثماي かكよمع : î．ط．ل かكよمع   

2)  我ن03الي: أكمل الجد，ل الت  

 الحدث تاゆيخ。
م827ت  معよكか فافاゆين 

م6ت9ت  よائりاكسما，ث عل゜ الج かحمل 

م8ت5ت  かعثماني かأيال よائりالج 
مت67ت   かحلよم かبدايきايا 我الد  

 

 الجりء الثاني: )04 ن(
 

かقط 牙الن 祈امعايي きاよ ِ
 امعايي祈 م〉ش 

î 5بة  

 きاよبا في ام〉تم，ゆ，هي تحالف أ ， か 我لإشكالي ・祈الكب よامطل．ب ， تنا，ل العناص êهي فه
بنقمか عل゜ الجりائよ ， مستقبلها  

 祈امعايي かمائم
か 我ال．ضعي 

 

î 2ة  

:ゆند من أفكا 我ت．ظيف ما جاء في الس 
 よ́ائりح．ل ام．ض．ع ， أهمها: اأسط．ل الج お 我اماد きامت．سط  –ت．ظيف مصطلحا よالبح

 かصنよالق–  か 我العثماني かل， 我الد–   かيال〉-  î． 我ب ناب．لي，よح–  か 我بي，ゆ，أ きاよم〉تم–  よم〉تم 
ا´ حسيî  –حملか 〈كسما，ث  –تحالفاき أ，ゆ，بيか  –فيينا  我ب –الدî．ي 牙الد か 我قضي  

〈ستخدام 
 きأد，اお 我اماد  

î تة   かمقدم :か 我ام امنهجي季管ب –〈لゆيخي ， امنطقي لأفكاゆا 我سلسل الت 我ام الت季管ل〉  かاإجاب Çتناس 
î 5بة ليمかب  我الس かغ 牙الل ， か 我العلمي か 我ق ِ

 اإتقاî الد 

 

 ُむافياة: اماよوالجغ みُالتاري
انياختبار الفصل تصحيح  ج م ع1 :ست．ُ・ام  الث 

 16/03/2022اريみ: التُ  

ُ  ســـــــــــــــــــــا  02: ةامد 
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2  かة2 صفحــــ  

 

 

 الجغよافيا: )10 ن(
ُل: 06 ن  الجりء اأو 

اليか: 02 ن 我الت きِف امصطلحا よ1( ع 

かسب ِ
مالي أ， الجن．بي بسبえ ميل مح．ゆ اأごゆ بالن  我الش えتحدث في القط か 我طبيعي およنهار قطبي: ظاه -   

お تقاゆب                  我مس مد 我الش か 我تصل أشع つحي îمس في اإنقابي 我ثابةتللش  

   - رياح: حよكか ه．اء من منطقか ضغط مよتفع 〈ل゜ منطقか ضغط منخفずب
ب غط الج́． 我الض るلقيا らبارومتر: جها -   

 î．تك つحي îت2 ج．ا か 我ضيゆاأ およمالي من الك 我الش êيف في القس 我انقاب صيفي: يس．د فصل الص -   
مس مستقيمか عل゜ خط مداゆ السよطاîب                        我الش か 我أشع  

 2( الخよيطة: 

かب 我ام．سمي ， か 我ااست．ائي かتت．اجد بها البيئ Çمناط かثاث 
ة:  سبي   

ائよة الن  ن 1.5الد   

عليق  ن 0.5الت   

اني: )04 ن(  الجりء الث 

祈امعايي 祈امعايي きاよ ِ
قطか م〉ش  牙الن 

 祈امعايي かمائم
か 我ال．ضعي 

 êأه ， かباتي 我ان ， か 我ااست．ائي か 我امناخي かالبيئ げهي خصائ， か 我لإشكالي ・祈الكب よشااتنا，ل العناص 我لن ぜ
 î 5بة البشよ・ب

〈ستخدام 
お 我اماد きأد，ا 

 かح．ل ام．ض．ع ， هي: البيئ お 我اماد おستخدام أد，ا 〉–  へامنا–   お 我ゆالحا かامنطق-  我ست．ائي〉 かبيئ か–  خط
نか  –نيجي祈يا  –اللكامî，よ  –الب祈اらيل  –اإست．اء  我ط．ل الس かتفعよم おゆاよح–  我ط．ل الس およيりغ ゆأمطا かن

–  かعالي かط．بゆ–  かط．ب 牙よال ， おゆاよالح îا祈管ق〉– かامنطق 季 我بغطاء نباتي كثيف ，  تتمي か 我أدغال  اإست．ائي
 مثل غابか اأما，îらب

بيعيي ， 〈نتاて محاصيل  我الط ぜا 我امط ， か 我الخشبي お，祈 我簡باستغال ال かه امنطقやه îا 我يشتغل سك
 か 我الكاكا，  –〈ست．ائي ， îالب– か 我ف．اك。 〈ست．ائي- 

 î 2ة

かاإجاب Çتناس 
 かم か ) مقد ِ 我ام امنهجي季管ل〉– )かخاتم 

管ب〈لゆسلسل امنطقي لأفكا 我ام الت季 
 î تة

îب اإتقاかليم 我الس かغ 牙الل ， か 我العلمي か 我ق  î 5بة الد ِ
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