
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                           وزارة التربية الوطنية
                  انويــــــــث األولىالسنة : المستوى                                               جذع مشترك آداب                 : عبالش  

 ةســــاعـــــــــ: المدة                               لجغرافيا                    التاريخ وا: في مادة األول للفصل الثالث الفرض

 :التاريخ
م وهناية 51بدأت النهضة األوروبية بني منتصف القرن  .1

 (اخرت اإلجابة الصحيحة)        : م فــــــــــي51القرن 
 فرنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. 
 بريــــــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــانيـــــــــــــــــــــا. 
 إسبــــــــــــــــــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــــــــــا. 
 إيـــــطــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــــــــــا. 

 (اخرت اإلجابة الصحيحة)  :ضة األوروبية بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأثرت النه .2

 والرومان حضارة العرب واليونان. 
 االكتشــــــــــــــــــــــــــافات اجلغرافية. 
 إختـــــــــــــــــــــــــــــــراع الطبــــــــــــــــــــــــــاعة. 
 مجيع هذه األجوبة صحيحة. 

النظام السياسي الذي إهنار إثر قيام الثورة الفرنسية عام  .5
 (الصحيحةاخرت اإلجابة )           :م هو5871

 الـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــلكي. 
 االمــــــــــــــــــــرباطوري. 
 اجلــــــــــــــــــــــمهوري. 
 اإلقـــــــــــــــــــــطاعـــــــي. 

حصلت (م5811-5811)وات ن  رب السبع الس  ح   .6
 (الصحيحةاخرت اإلجابة )   :بـــــــــــــــــــــــيـــن

  فرنــــــــــــــــــساو  بريطــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيا. 
 وإســــــــــــــــــبانيا بريطــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيا. 
 الربتــــــــــــــــــــغال وإســـــــــبــــــــــــــــــــانيا. 
  فرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــساالربتــــــــــــــــــــغال و. 

 (الصحيحةاخرت اإلجابة ): قاهلا "دولة هي أناال"بارة ــــــع .3
 لويس الرابع عشر. 
 لويس اخلامس عشر. 
 لويس السادس عشر. 
 مجيع ملوك فرنسا قبل الثورة. 

 (الصحيحةاخرت اإلجابة ) :قامت الثورة الفرنسية يف عهد .4
 لويس السادس عشر. 
 رـــــــــــلويس الرابع عش. 
 ابرتــــنابليون بون. 
 شــــــــــــــــارل العاشر. 
 لويس اخلامس عشر. 

 م الوصول5911 استهدف كولومبوس من رحلته عام .7
 (اخرت اإلجابة الصحيحة)      :إلــــــــــــــــــــــــى

 أمــــــــــريكا الشــــــــــــــــــــمالية. 
 أمــــــــــريكا اجلـــــــــــــــــــــــــنوبية. 
 إفريــــــــــــــقيـــــــا اجلنوبــــــــــية. 
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــند. 

ــــــــــــــار الذي  .8 دار بسفنه حول العامل عام الب ــــــــــــحَّ
 (اخرت اإلجابة الصحيحة)      :هو م5151

 النـــماج. 
 دي غاما. 
 كولومبوس. 
 وتـــــــــــكاب. 

 2من  1صفحة 



                                                   آدابجذع مشترك : الش عب /التاريخ والجغرافيا: في مادة فرضتابع 

 :جغرافياال
 جدول ِنسَّب النمو الطبيعي لبعض بلدان الوطن إليك
 .م1057سنة  العريب

 %نسبة النمو الطبيعي  البـــــــــــــــــــــــــــلد
 1497 ســــــــــــــــوريـــــــــــا

 1418 األردن
 5411 عُـــــــــــــــــــــمان
 1.00 لـــــــــــــــيــــبــــــــــــــــيا
 1415 الــــــــــــــيـــــــــــــــــــمن
 1411 فــــــــــــــــــــلســــــــطني

 5411 اململكة السعودية   
 5405 العــــــــــــــــــــــــــراق
 5491 قــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــر
 1401 الصــــــــــــــــــــــومال

  م2118لسنة  (CNUCED)الكتاب اإلحصائي 

 دول فقط 1بأعمدة بيانية مع اختيار اجلدول  قيم مثِّل .1
 %0.1سم      5         دولة    سم  5 :املقياس حيث

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عداد السكاين؟التِ  يةما أمه .2
................................................
................................................

................................................ 
أذكر ثالثة أمثلة تبنيِّ أثر احلروب واملشكالت  .3

 .السياسية يف توزيع السكان
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 :عرِّف املصطلحات اآلتية .4
 :الكثافة السكانية
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.................................................... 

 :اهلجرة
...................................................
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................................................... 

 :النمو السكاين
...................................................
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                                     2من  2صفحة 


