
  

   

 

か1ة3صفحــــ  

 

よُ ائُ زُ ةُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ةُالد   ُيُ اط  بُ عُ ةُالش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ おُُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُُة ُيُ 
يよُ د ُمُ 

بُ رُ التُ ُةُ يُ 
طائُ زُ الج ُـــُـةُيُ  س  ُــــよُُُُو 

ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـةُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 ـــُُةيعُ 

 
 
 

 

)ُîُ10(ُ:みُاري  الت 
)ُîُ06(ُ:ُل  الجزءُاأو 

1ُ) :かالَتالي きف امصطلحاよّ03ُعî  

   بتよك。 يمよّ ا  دع。 يعمل  –العالê الجめيめ  –ناعيか الّث．おゆ الّص  –اشتراكياقتصاد   ُُُُ

03ُُُî اليか:خصياき التَ عよّف الَش  (2  

ُُُُ わكゆما ¡ゆج．¡ في́ر  –فاسك．د´ غاما  –كا– îبماجا  

ُُ)îُ04(ُُ:اني  الجزءُالث 
 ا إشكالية:

هــــــــــــــめاف اانسانَيか ，الゆ，めَ الحضاゆ́ لاستعماゆ الفよنس ي في  بال تابعت خطاًبــــــــــــــــــا للよَئيわ الفよنس ي يشيめ في。   
 إفよيقيا ，′سيا فقきゆよَ الよََد علي。ب 

كتえ مقاًا تاゆيخًيا تよد  الَتعليمか: اعتمادً   في。 عل゜ خطاب الよَئيわ الفよنس ي  ا عل゜ معل．ماتú ，الَسنめ الـــــــــــ．اゆد، ا 
 من خا¡ ما دゆستب 

 :めالَسن 
めها  ـــــــ ت تحت ，صايتنا ，بإمكاî سيطよتنا ，حع  ض  ．ب عめيおめ ，  ــــــــ " بببب ا يمكننا أî نتخَل゜ عن ，اجبنا اتجاه شع  

عسا╋ب"   لê ，المن ，الよَفاهَيか ل，لئú الت  77الكتابُامدرس ي:ُصُأî تضمن الّس   

 

 

 

 

 

 

 ُむُاما:おافيُا よُوالجغみُالتاري
الつُاختباُرالفصلُ てُمُُع1ُ:ست．ُ・اُم  الث 

 2022ة05ة25اريみ:ُالتُ  

ُ  ســـــــــــــــــــــاおُ:02ُُُامد 
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)ُîُ10(ُُ:افيا よالجغ 
ُُ)îُ06(:ُل  الجزءُاأو 

5îُب1عよّف ما يلي : (1  

تّنميか مستめامか   -متجめدお م．اゆد غّير  -الりّ لりا¡ُُ  

    ，أخか ・よ عاليか انيَ ل゜ مناطق もاき كثافか سكَ إ بعめ تصنيفها  الَتاليかب ，¡ ع عليها الめ  لّيú خよيطか العالê ，ّق  إ  (2

5îب2شما¡ شíよ ال． م أ(ب –البراらيل  –بよيطانيا  –)نيجيريا  طかمت．ّس        

02îُب م ت2ة2اき العالê سنか اني في قاゆَ كَ م． الس  ل نسبか الن  يمّث  اَلや´ الي لّيú الجめ，¡ التَ إ ُ(3  

 ゆ，با ， أ اき القاゆَ  ′سيا  افよيقيا  أمよيكا ん  أمよيكا ج    

ةبة%9 ت8بة%  76بة%  45ب%2  83بة%  اî كَ نسبか الس     

 امطل．ب:
ب %ت←سか2 ê بمقياゆ るسê ل معطياき الجめ，¡ بأعمおめ بيانيَ مّث   -  

عم．د ←ســـê   ت                                                                                              

بسêق عل゜ الよَ عّل  -  

)ُîُ04(ُُ:اني  الجزءُالثُ 
ة:  اإشكالي 

よيعか ما لها من انعكاساき خطيرお عل゜ ال．ضع  か الَس انيَ يادお السكَ お مشاكل منها الé  りّ من عめَ يعاني العالê امتخّل  
ب，ااجتماعيااقتصاد´   

عليمة:ُُ   الت 
ـــــــــــــــــــنا أسبか مبّي  ا تعالج في。 اإشكاليَ  جغよافيً كتえ مقاًا ．اゆد ا  ـــــــــــــــــــــــ ال نめ，الَس ú ـــــــ ا عل゜ معل．ماتاعتمادً    اهおよاب الظَ ـ

 かف ，¡ امتخّل   めانعكاساتها عل゜ ال， 

ند:    الس 
 わالَس نف ¡，めب ابقالج  

 

 

 بالت．فيقُللجميُع
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:えق  ااسêُوالل 
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