
  

   

 

1  かة2 صفحــــ  

 

よُ ائُ زُ 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 زُ 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  الجزء اأو 

1)  :かالَتالي きِف امصطلحا よن03ع  

ب معよكか ط．ل．î  -الحب．る -قبائل امخîり    -الخりناجي       

ن03الي: أكمل الجد，¡ التَ  (2  

 الحدす تاゆيخ。
مث82ت  بببببببببببببب 

 حملか اكسما，す عل゜ الجりائよ ببببببببببببب

م8ت5ت  بببببببببببب 
متثتت  ببببببببببب 

 

 الجزء الثاني: 04 ن
 اإشكالية:

ا ــــــــب， よاゆ أ，ゆ ـأصبح استق ثت القや  îよط منよ اأبيず امت．س ِ ـــــــبعد أî فよضし الجりائよ سيادتها عل゜ البح
ب，تحالفاتها في ام〉تمよاき نقمか عل゜ الجりائよ ，مستقبلها  

:かالتَ عليم 
  بامطよ，حかか كتえ مقاا تاゆيخيا ح．¡ اإشكاليَ ال．اゆد ا   ，الَسندعل゜ معل．ماتú  عتمادا  اِ 

ند:  الس 
با ， や´ عê  أ，ê ゆ الَ لَ الس   أنفاسها ببب〈îَ  ي تستردَ ــــــــط الفよصか للجりائよ لكـــــــــنهايか الحよب في أ，ゆ，با لê تع 〈îَ »ببب 

し ل。 ـــــــــよ فينا كانــــــــــــده م〉تمや´ جَد الَ  اإطاお ゆ ，فق اع في القاゆَ ـــــــتよتيえ اأ，ض ادおـــــــــــ，〈عد سق．ぜ نابلي．î ـــــــبع
 よائりعل゜ مستقبل الج おخطير きببب«انعكاسا  

 الكتゆゅ المدرسي

 

 ُむافياة: اماよوالجغ みُالتاري
انياختبار الفصل  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  الجزء اأو 

1)  ِ よالتَ ع きف امصطلحا:かن 02 الي  

بنقاب صيفيا -باゆ，متر  -ゆياح    -نهاゆ قطبي       

 أخよ・ ثاす مناطق  か ， مناطق تت．اجد بها البيئか ااست．ائيَ  ثاすع عليها ا╋ ，ق ِ 〈ليú خよيطか العالê الصَم  (2
ن2بيئか م．سمَيかب  

ن2مع العالêب م 8تة2ل نسえ صادゆاき ال．طن العよبي سنか يمث ِ  اَلや´ الي〈ليú الجد，¡ التَ  (3  

 かبقي
êالعال 

 امناطق ااتحاد اأ，ゆبي ，بمبأ الياباî التباد¡ العよبي

%ت2 %ةت  %4ت  %ة2  %ة3    かنسبきاゆالصاد  

 

 امطل．ب:

بسか4ê نصف قطよها ل معطياき الجد，¡ ب．اسطか دائおよ نسبيَ مث ِ  أ(    

بسêق عل゜ الよَ عل ِ ب(     

اني:  الجزء الث 
ة:  اإشكالي 

ر，î يي الكامـــــــــتي عよقلし الفよيق ال．طني لكおよ القدم فبيعيか الَ よ，ف الطَ ．¡ الظ  ـــتناقشし مع らمائú ح

か ，الَنباتيか ，الَنشاぜ أحد البلداî ااست．ائيか ，اختلفゆ′ しائكê ح．¡ خصائص هやه البيئか امناخيَ باゆه ـــــــباعت

 ́ よببها البش  

عليمة:  الت 

بか امطよ，حかاعتمادا عل゜ معل．ماتú اكتえ فقおよ تجيえ فيها عل゜ اإشكاليَ   

 

 

 بالت．فيق للجميع
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