
 مواضيع فروض واختبارات للسنة أولى ثانوي للثالثي الثالث في مادة االحتماعيات

 الموضوع األول :

 التاريخ :

 التمرين األول :

 اشرح المصطلحات التالية :1

 النهضة ، البرجوازية 

 اكمل العبارة التالية : 2

 عاشت اوربا في العصور الوسطى مرحلة .....

 الفراغ بالكلمة المناسبة : امأل 3

 العلمية ، الالتينية ، تيار 

ان ماساعد على ازدهار هذه النهضة هو نجاح ..... حركة الترجمة الواسعة من العربية الى ....بواسطة جيل من العلماء ينتمون الى 

 فئات متنوعة وهي نفس العملية التي قام بها المسلمون في بداية نهضتهم .....

 

 لثاني :التمرين ا

 عرف الشخصيات التالية : 1

 شارل األول ، شارل الثاني 

 الداخلية للثورة الفرنسيةسباب األبين  2

 رتب الجمل التالية في جدول : 3

الثورة البريطانية دامت ،  كثرة المشاكل اإلقتصادية بالنسبة للثورات الثالث، الثورة األمريكية من أجل االستقالل عن التاج البريطاني

الثورة الفرنسية أقامت النظام الجمهوري على ،  نجاح الثورات الثالث في تحقيق التغير، أطول مدة من الثورة الفرنسية واألمريكية

 .البعد القاري والعالمي للثورات الثالث،  أنقاض الملكي

 

 

 أوجه االختالف بينها  بين الثورات السياسية االوربية واألمريكية  التشابهأوجه 

  

 

 اليك السند التالي : التمرين الثالث :

" تأثرت النزعة اإلنسانية نفسها باختالفات القومية ، فقد كانت وطنية االغريق والرومان موضع اشادة في كل مكان واعتبرت 

ن نموذجا ولكن نزعتها العالمية أيضا كانت موضع اعجاب ومحاكاة واسهمت وجهات النظر القديمة في طابع الشعوب في تكوي

األيديولوجيات القومية وربط االيطاليون بالرومان والفرنسيون بأهل الغال ، وحث الكتاب في كل مكان شعوبهم على االقتداء بفضائل 

اسالفهم المزعومين وعلى تسبغ طابعها على نمطهم وفي كل بلد اضفى التكوين االجتماعي والتقاليد الثقافية لونا معينا على اإلنسانية 

 . " 

 ل السند واعتمادا على مكتسباتك القبلية اكتب فقرة تبين فيها :من خال

 مفهوم القومية  1



 عوامل ظهور القومية  2

نتائج ظهور هذه الحركة 3  

 

 الجغرافيا :

 التمرين االول :

 اشرح المصطلحات التالية : 1

 الديمغرافيا ، الزيادة السكانية 

 أكمل العبارة التالية :2

 مناطق تجمع السكان في العالم هي ...

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة : 3

 بالكبح الديمغرافي ، توازن ، االنتقالية الديمغرافية

في المرحلة الثانية من ..........تبدأ الوالدات باالنخفاض متجهة نحو ......يتصف بضعف الوالدات والوفيات معا وتكون فيها الزيادة 

 وقد تقل الوالدات عن الوفيات وهو مايسمى....... الطبيعية قليلة

 . والوفيات معا وتكون فيها الزيادة الطبيعية قليلة وقد تقل الوالدات عن الوفيات وهو مايسمى بالكبح الديمغرافي

 التمرين الثاني :

 ما المقصود بالمدن المليونية 1

 اذكر مدينتين عربيتين من المدن المليونية2

 مابينقوسين :اختر 3

 )انخفاض نسبة االنجاب ، مشاكل التلوث ومظاهر العنف(

 من المشاكل التي تترتب على ظهور المدن المليونية ......

 التمرين الثالث :

 

 

 اليك هذه الصورة التي تمثل مظهرا من مظاهر االكتظاظ السكاني في الهند :



 القبلية عرف مصطلح الخدمات من خالل الصورة واعتمادا على مكتسباتك 1

 استخلص االختالل بين نمو السكان واالفراط في استغالل الموارد  2

 ماهي الحلول المقترحة لذلك في رأيك  3

: األجوبة   

 التاريخ :

 

 أجوبة التمرين األول :

 شرح المصطلحات : 1

ما يراها رواد الفكر اإلنساني الذين سعوا الى بعث الحياة في النهضة : في ترجمتها الحرفية تعني البعث الجديد او الوالدة الجديدة ، ك

 الحضارة الرومانية واليونانية .
اليونانية (. شملت هذه النهضة جميع الميادين –النهضة األوربية: هي حركة إحياء التراث األوربي القديم )الحضارة الرومانية 

 . الفكرية و المادية

 .م16م و إستمّرت إلى غاية القرن13تظهر في نهاية اقرن بدأت البوادر األولى لهذه النهضة

البرجوازية : كلمة اطلقت أصال على احرار المدن الفرنسية في العصور الوسطى وعممت فيما بعد على الطبقة الوسطى في جميع 

من التجار ، المالك ، أصحاب البالد وكانت تشكل الطبقة الثالثة في البناء االجتماعي ، تنصرف الكلمة بمعنى عام الى المتوسطين 

المهن الحرة ، لعبت دورا فعاال من انهاء النظام االقطاعي ، وقاومت الحق اإللهي للملوك وإرساء قواعد الحكم على أساس دستوري 

 والنظام النيابي والمساواة بين االفراد .

وقد  15ظالم وتخلف منذ انهيار اإلمبراطورية الرومانية حتى فجر النهضة في القرن  عاشت اوربا في العصور الوسطى مرحلة2

 تميزت بمفاسد كثيرة أهمها : سيطرة الكنيسة ، االقطاع ، أنظمة الحكم الملكية المطلقة ، صكوك الغفران .

بواسطة جيل من العلماء ى  الالتينية ة الحركة الترجمة الواسعة من العربي نهضة هو نجاح تيار ان ماساعد على ازدهار هذه ال3

 العلمية .ينتمون الى فئات متنوعة وهي نفس العملية التي قام بها المسلمون في بداية نهضتهم 

 

 

 أجوبة التمرين الثاني :

 التعريف بالشخصيات : 1

 .1649وحتى أعدم من طرف الثوار في  1625كان ملك انكلترا  1649 1600 :شارل األول

.عاش فترات 1685إلى  1660ملك إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا بالفترة من  1685 - 1630ولد في لندن Charles II :شارل الثاني

حياته األولى في المنفى حيث كان ذلك في أعقاب قيام الثورة، وانتصار البرلمانيين بقيادة أوليفر كرومول، إال أن تولي جورج 

 .1660إعالن والئه للملك، ساهم في عودته عام قيادة قوات الكومنولث وGeorge Monk مونك

 األسباب الداخلية للثورة الفرنسية : 2

 النظام الطبقي •

  نفوذ االكليروس الديني •

 تعفن نظام الضرائب •

  عجز الدولة في تسيير الميزانية •

  تفاقم األزمة االقتصادية •

 ( نظام الملكية المطلقة )فساد مؤسسات الدولة  •

  جهاز اإلداريفساد ال •



  عدم فعالية المجالس المنتحبة •

 م1763 -1757توالي هزائم الجيش منذ حرب السبع سنوات  •

3  

 أوجه االختالف بينها بين الثورات السياسية االوربية واألمريكية التشابهأوجه 

 كثرة المشاكل اإلقتصادية بالنسبة للثورات الثالث

 التغيرنجاح الثورات الثالث في تحقيق 

 .البعد القاري والعالمي للثورات الثالث

 

الثورة األمريكية من أجل االستقالل عن التاج 

البريطانيالثورة البريطانية دامت أطول مدة من الثورة 

 الفرنسية واألمريكية

الثورة الفرنسية أقامت النظام الجمهوري على أنقاض 

 .الملكي

 

 

 أجوبة التمرين الثالث :

القومية منذ اقدم العصور ، ولكنها كانت مختلطة بفكرتي الوطنية والدين ولم تتميز عنهما اال بعد عصر النهضة  لقد عرفت مالمح

 م . 19فضال عن ان التسليم بحق الجماعة التي تكون امة واحدة لم يتقرر اال في القرن 

 مفهوم القومية : تعني االنتماء الى امة معينة والتعلق بها 

قوم " ، وهي عاطفة وشعور الفرد باالنتماء إلى مجموعة بشرية معينة نتيجة اشتراكه معها في مقومات متعددة مثل  ُمشتقة من كلمة "

 اللغة و التاريخ والدين

 عوامل ظهور القومية :

  التي قلّصت نفوذ الكنيسة 18حركة اإلصالح الديني في القرن  -

 ظهور ُمفكرين سياسيين قوميين في أوربا -

  لصناعية التي طّورت وسائل التواصل بين أفراد األمة الواحدةالثورة ا -

 الثورة الفرنسية -

 نتائجها :

 بناء الدولة القومية وظهور كيانات سياسية مستقلة 

 تطور الفكر السياسي والنظم االقتصادية

 االوربي حول تقسيم العالم تحول الشعور القومي الى شعور عدائي وبذلك اتسعت الحركة االستعمارية واشتد التنافس 

وبذلك يتضح لنا ان القومية ساهمت بشكل او بآخر في ظهور االطماع االوربية للسيطرة على العالم وترسيخ الفكر االستعماري 

 االوربي للظفر بخيرات الشعوب .

 

 الجغرافيا :

 

 أجوبة التمرين األول :

 شرح المصطلحات : 1

ان؛ هي عبارة عن دراسة لمجموعة من خصائص السّكان، وهي الخصائص الكميّة، ومنها الكثافة المعروفة بعلم السكّ :الّديموغرافيا 

مية، السكانيّة، والتّوزيع، والنمّو، والحجم، وهيكليّة السّكان، باإلضافة إلى الخصائص النوعيّة، ومنها العوامل االجتماعيّة، مثل: التّن

ف ا لّديموغرافيا بأنّها اإلحصاءات التي تشمل الّدخل، والمواليد، والوفيات، وغيرها مّما يُساهم في والتّعليم، والتّغذية، والثّروة. وتُعرَّ



توضيح التغيُّرات البشريّة،ومن التّعريفات األخرى لها هي علم إحصائّي اجتماعّي وحيوّي، يعتمد على دراسة مجموعة من 

 اإلحصاءات حول األفراد.

ضاً اسم الزيادة الديمغرافية، وتتمثل في الزيادة الكبيرة في معدل أعداد السكان في منطقة ما، بحيث يُطلق عليها أيالزيادة السكانية :

يزيد عدد المواليد الجدد في الوقت الذي ينخفض فيه عدد الوفيات بشكل كبير، وتكون هذه الزيادة السكانيّة في ظّل ثبات الموارد 

ذه الموارد ويرافق ذلك العديد من اآلثار االقتصاديّة، والسياسيّة، واالجتماعيّة، المتاحة، مّما يؤّدي إلى حدوث ضغط كبير على ه

 .والثقافيّة كما ويؤثّر بشكل مباشر على مستوى الحياة والخدمات في المناطق التي تشهد هذه الزيادة

 : يتوزع سكان العالم بشكل متباين يمكن تلخصيه فيما يلي :مناطق تجمع السكان في العالم 2

 جود مناطق كبرى للتجمع السكاني في كل من آسيا واوربا وامريكا الشمالية و

وجود مناطق متوسطة السكان في كل من امريكا الجنوبية وافريقيا ) جنوب الصحراء ( والمناطق الممتدة بين جبال االورال والمحيط 

 الهادي .

 ة واعالي الجبال والغابات االستوائية .وجود مناطق نادرة السكان وهي : الصحاري الحارة والصحاري البارد

 بالكبح الديمغرافي ، توازن ، االنتقالية الديمغرافية3

في المرحلة الثانية من االنتقالية الديمغرافية تبدأ الوالدات باالنخفاض متجهة نحو توازن .يتصف بضعف الوالدات والوفيات معا 

 . ات عن الوفيات وهو مايسمى بالكبح الديمغرافيوتكون فيها الزيادة الطبيعية قليلة وقد تقل الوالد

 أجوبة التمرين الثاني :

 المدن المليونية هي المدن التي يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة1

 من المدن المليونيةالعربية : الجزائر العاصمة ، القاهرة  2

 التلوث ومظاهر العنف مشاكلعلى ظهور المدن المليونية من المشاكل التي تترتب3

 أجوبة التمرين الثالث :

 الخدمات : هي نشاطات مختلفة مثل الصحة والتعليم والتجارة والنقل ) غير الزراعة والصناعة (1

 :  االختالل بين نمو السكان واإلفراط في استغالل الموارد2

  بزيادة هائلة يفرضها التزايد السكاني ان استغالل البشر للموارد الطبيعية يزداد مع ايام -

 . تفوت الطلب على المواد بين السكان من بلد لالخر حسب عدد السكان وانماط التنمية االجتماعية -

 .مرة عن مستوى استهالك الفرد في غانا70مثال :متوسط استهالك الفرد من المياه العذبة في الو.م.ا يزيد ب 

 . د االفراط عن الطاقة في استغالل الموارد الطبيعية والعكس صحيحكلما ارتفع عدد السكان يزدا -

وسائل النقل –معامل واالت صناعية –يستهلك االنسان اضعافا مضاعفة من الطاقة في ميادين اكثر تعقيدا وتنويعا ،اجهزة منزلية  -

 . ،نتيجة النمو السكاني المشارع ،وتزايد معدالت االستهالك بشكل مستمر

 مقترحة : لالحلول ا3

  استعمالها بحكمة وحمايتها وادارتها تستثمر لنا ولالجيالنا من بعدنا -

 . المحافظة على الموارد الطبيعية حرصا على حياة االنسان ورفاهيته في حاضره وفي مستقبل االجيال القادمة -

  ترشيدا استخدام مختلف الموارد مع االخذ في االعتبار حاجيات المستقبل -

  بدائل للمواردغير المتجددة اذا قل وجودها واصبحت عالية التكاليف ايجاد -

  يجب على الجميع المحافظة على الماء من التبذير والتلوث -

 

 


