
 3 مواضيع فروض واختبارات للسنة الثانية ثانوي في مادة االجتماعيات للثالثي األول

 : 3الموضوع 

 التاريخ :

 التمرين األول :

 اشرح المصطلحات التالية : 1

 الكفاح التحرري ، مناطق النفوذ 

 اجب بصحيح او خطأ : 2

 االستعمارية القمعية واالستغاللية للشعوبمن األسباب الداخلية لظهور الكفاح التحرري هو السياسة 

 جومو كينياتا هو اول رئيس لجمهورية النيجر

 اثناء الكفاح التحرري تم تأطير الشعوب ثقافيا وسياسيا وعسكريا من طرف نخبة وطنية 

 اكمل العبارة التالية : 3

 من األسباب الخارجية للكفاح التحرري ...

 أجوبة التمرين األول :

 طلحات :شرح المص 1

الكفاح التحرري : يدل الكفاح التحرري على كل اشكال الرفض والمقاومة المنظمة وغير المنظمة التي تقوم بها جماعة 

في إقليم يتعرض للعدوان او تأسست به سلطة االحتالل في أي مرحلة تاريخية ، وهو عمل بشرية او شعب من الشعوب 

ثيق والقوانين الدولية يهدف الى استعادة السيادة بجميع مضامينها ارادي وحق انساني طبيعي أصبحت تكفله الموا

 ومظاهرها.

مناطق النفوذ : مناطق واقعة في دائرة الهيمنة المباشرة او غير المباشرة لقوة معينة في مجاالتها السياسية او االقتصادية 

 او العسكرية او تكون مجتمعة وترتبط بمصالح تلك الدول 

 صحيح وخطأ :  2

 = صحيح األسباب الداخلية لظهور الكفاح التحرري هو السياسة االستعمارية القمعية واالستغاللية للشعوب من

 = خطأ  جومو كينياتا هو اول رئيس لجمهورية النيجر

 = صحيح  اثناء الكفاح التحرري تم تأطير الشعوب ثقافيا وسياسيا وعسكريا من طرف نخبة وطنية

 الخارجية للكفاح التحرري الوعود الكاذبة التي وعدت بها  الدول االستعمارية  شعوب المستعمرات من األسباب  3

 التمرين الثاني : 

 اذكر األسباب البشرية للحركة االستعمارية  1

 ظلل الدائرة المرافقة لإلجابة الخاطئة : 2

 بية في افريقيا و آسياهيأت الكشوفات الجغرافية ونتائجها لظهور الحركة االستعمارية االور

 ادعت اوروبا انها تحمل رسالة حضارية وجب تبليغها الى اإلنسانية جمعاء 

 م  12ظهرت الحركة االستعمارية في القرن الـ 

 اذكر بعض الدول التي خضعت لالحتالل البريطاني 3



 

 أجوبة التمرين الثاني :

 األسباب البشرية للحركة االستعمارية : 1

الحركة االستعمارية الى التخلص من فائض السكان ومن مجموعات بشرية تنتمي الى شرائح لجأت الدول االوربية خالل 

اجتماعية مختلفة بهدف توظيفها واستثمار جهودها في مستعمراتها وكذا ابعاد المعارضة وكل العناصر غير المرغوب 

 فيها . 

 الحركة االستعمارية االوربية في افريقيا و آسيا هيأت الكشوفات الجغرافية ونتائجها لظهور  2

 ادعت اوروبا انها تحمل رسالة حضارية وجب تبليغها الى اإلنسانية جمعاء 

 م  12ظهرت الحركة االستعمارية في القرن الـ 

 هي مصر والهند الدول التي خضعت لالحتالل البريطاني من بين  3

 : التمرين الثالث : اليك الوثيقة التالية

 

 ما الذي تمثله الوثيقة ؟ 1

 ما المقصود بـ : منطقة مدولة  2

 بين نتائج السياسة االستعمارية في الجانب االجتماعي  3

 اجوبة التمرين الثالث :

 تمثل الوثيقة خريطة التحضير السري لتقسيم منطقة الشرق العربي 1

م التي ترتبط بالعالقات الدولية ، وهو جعل المنطقة المحدده يعتبر مفهوم التدويل من المفاهيمنطقة مدولة : التدويل :   2

  تحت السيادة الدولية او مشاركة عدة دول في إدارة الشئون الخاصة بها



 :  نتائج السياسة االستعمارية في الجانب االجتماعي  3

طور الحضاري الى تعميق االحساس لدى سكان المستعمرات بانتمائهم الى عناصر واجناس ال ترقى في مستوى الت

 مستوى العناصر االوربية

 سياسة التمييز العنصري 

 تفاقم مشاكل الالجئين والمهجرين االجتماعية 

 ظهور نخبة موالية لالستعمار

 تنامي ظاهرة الفقر واالمية وانتشار االمراض واالوبئة الفتاكة

 

 الجغرافيا :

 التمرين االول :

 اجب بصحيح او خطأ : 1

 وتونس بلدان المغرب العربيتتوسط الجزائر 

 م  2918اعلى قمة بالجزائر هي قمة تهات بالهقار وتبلغ 

 تعتبر الجزائر اكبر بلد عربي وافريقي

 عرف مايلي : 2

 المغرب العربيالموقع الفلكي ، 

 مالفرق بين الموقع الجغرافي والموقع االستراتيجي  3

 أجوبة التمرين االول :

 صحيح وخطأ : 1

 = خطأ  بلدان المغرب العربيوتونس  تتوسط الجزائر 

 = صحيحم  2918اعلى قمة بالجزائر هي قمة تهات بالهقار وتبلغ 

 = صحيح  تعتبر الجزائر اكبر بلد عربي وافريقي

 تعريفات : 2

علماء على المكان بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وهى خطوط ودوائر وهمية رسمها ال موقع هوالموقع الفلكي : 

  بدقة على سطح الكرة االرضية المواقع خرائط ومجسمات الكرة االرضية بهدف تحديد

هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر ،  الكبير المغرب أو المنطقة المغاربية أوالمغرب العربي : 

والجزائر وتونس  موريتانياوالمغرب األبيض المتوسط وحتى المحيط األطلسي، وهي تشمل باألساس خمسة دول هي

 وليبيا

 الفرق بين الموقع الجغرافي والموقع االستراتيجي :  3

 الموقع االستراتيجي، اما  فة حدودها السياسيةومعر، مكان بلد أو منطقة ما في الخريطة العالمية هو  الموقع الجغرافي

 ة وقد تكون جميعها على المستوى العالميالموقع الذي يحظى بأهمية اقتصادية أو عسكرية أو سياسيفهو 

 التمرين الثاني :

 في رأيك ، كم يبلغ عدد سكان الجزائر ؟ 1

 ماهي نسبة الذكور وماهي نسبة االناث في الجزائر ؟ 2



 هل يعتبر المجتمع الجزائري مجتمعا فتيا ؟ وضح ذلك  3

 اجوبة التمرين الثاني :

 مليون نسمة 40يبلغ عدد سكان الجزائر اكثر من  1

 %54إناث :،     % 46ذكور  -من حيث الجنس :نسبة السكان  2

 %56نعم ، يعتبر المجتمع الجزائري مجتمعا فتيا اذ انه وحسب اخر االحصائيات فقد بلغت نسبة الشباب في الجزائر  3

 .  % 6فقد بلغت  شيوخاما نسبة ال % 37 من  اجمالي السكان اما نسبة الكهول فقد بلغت 

 التمرين الثالث :

 بين مكانة الجزائر افريقيا  1

 اختر مابين قوسين : 2

 ) المجاعة ، التلوث ، الحروب ( 

 تعتبر افريقيا اكثر القارات معاناة من مشكلة ....

 ماهي اكبر دولة افريقية بعد الجزائر  3

 أجوبة التمرين الثالث :

 مكانة الجزائر افريقيا : 1

 .يقيابوابة افرتعتبر الجزائر 

 "أوربا"جسر تواصل بين أوساط افريقيا و العالم القديم  -

 . عضو أساسي في االتحاد االفريقي و النيباد -

 . هام في حل المشاكل ادورتلعب الجزائر  -

 مشكلة المجاعة  تعتبر افريقيا اكثر القارات معاناة من 2

 اكبر دولة افريقية بعد الجزائر هي السودان  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


