
 الموضوع الثالث :

 التاريخ :

 التمرين االول :

 إليك السند التالي:

".....مهما يكن من أمر الحمالت النابليونية ، فإنها مثلت تهديدا عظيم الشأن لالمبراطوريات االوربية الكبرى المتمثلة في كل من 

العقود ، وكان بمثابة حجر الزاوية في استقرار اوربا انجلترا والنمسا وبروسيا إذ قضت على مبدأ حكم العالقات االوربية لعشرات 

قاطبة ، وقد تمثل هذا المبدأ في مبدأ "توازن القوى" وهو المبدأ الذي سارت عليه عالقات البلدان االوربية فيما بينها منذ معاهدة 

يدة للعالقات بين الدول االوربية ، تلك المعاهدة التي أنهت الحروب الدينية في اوربا ، ووضعت اسسا جد 1648واستفاليا لعام 

وازاحت مبادئ العصور الوسطى وقضت على فكرة الطموح في انشاء امبراطورية عالمية واحدة. كما أقرت هذه المعاهدة بصورة 

لكي تؤكد بصورة جلية على  1713ضمنية مبدأ  توازن القوى كأساس الستقرار النسق االوربي ، ثم جاءت معاهدة أوترخت لعام 

المبدأ . ويهدف مبدأ توازن القوى إلى االبقاء على الوضع القائم لتوزيع القوى في النسق الدولي من خالل الوقوف في وجه  نفس

 زيادة قوة أي وحدة سياسية أو أي مجموعة من وحدات سياسية تهدد بقلب الوضع القائم ...."

 د.أحمد وهبان / التاريخ الدبلوماسي  -د.ممدوح منصور 

 من السند االمبراطوريات االوربية التي مثلت الحمالت النابليونية  تهديدا لهااستخرج  1

 ماهي المعاهدة التي انهت الحروب الدينية في اوربا .  2

 اعتمادا على السند أذكر أهداف مبدأ توازن القوى  3

 اجوبة التمرين االول :

 يدا لها هي انجلترا والنمسا وبروسيا االمبراطوريات االوربية التي مثلت الحمالت النابليونية تهد 1

 1648المعاهدة التي انهت الحروب الدينية في اوربا هي معاهدة واستفاليا لعام  2

يهدف مبدأ توازن القوى إلى االبقاء على الوضع القائم لتوزيع القوى في النسق الدولي من خالل الوقوف في وجه زيادة قوة أي  3

 وحدات سياسية تهدد بقلب الوضع القائموحدة سياسية أو أي مجموعة من 

 

 التمرين الثاني :

 إليك الوثيقة التالية :

"....إن الرغبة التي أبدتها الدول االوربية مع بداية القرن العشرين في الحصول على المزيد من الثروة ، عن طريق تأمين األسواق 

مرات وعلى الطرق المؤدية لها وهذا مادفع بكل دولة من الدول الخارجية للفائض من انتاجها. كان السبب في تنافسها على المستع

 التحالفاتاالوربية إلى تعزيز قدراتها القتالية سواء عن طريق تقوية جيوشها البرية والبحرية او عن طريق انشائها لشبكة من

 أوربا والعالم إلى أتون حرب ..."كبيرين ودفع بمعسكرينوالصداقات الدولية وهذا بدوره ساعد على انقسام الدول االوربية إلى 

 م  20د.رياض الصمد / العالقات الدولية في القرن 

 

 رغبت الدول االوربية مع بداية القرن العشرين في امتالك المزيد من الثروات ، من خالل الوثيقة حدد كيف تم ذلك  1

 اشرح المصطلحات الملونة باالحمر 2

 اعتمادا على الوثيقة اذكر نتيجة التنافس األوربي على المستعمرات  3

 أجوبة التمرين الثاني :

رغبت الدول االوربية مع بداية القرن العشرين في امتالك المزيد من الثروات عن طريق تأمين األسواق الخارجية للفائض من  1

 انتاجها وهو الذي ساهم في تنافسها على المستعمرات 



 المصطلحات :شرح  2

مجموعة دول  ، من اشهرها مصطلح يطلق على الدول التي تتحالف لتشكل قوات عسكرية تحارب ضد هدف واحدالتحالفات : 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  :لدّول التاليّةوقد ضمت  ا 1918 – 1914 الحرب العالمية األولى في فترة الحلفاء

 .واإلمبراطورية الروسية فرنسا ،وإيرلندا

تكتل سياسي بين مجموعة من الدول ذات توجه إيديولوجي واحد كما تجمع بينها مصالح وأهداف مشتركة المعسكرين : المعسكر : 

 .وتتزعم المعسكر دولة كبرى لها تأثير كبير على حلفائها

ربية بتعزيز قدراتها القتالية سواء عن طريق تقوية جيوشها نتيجة التنافس األوربي على المستعمرات قيام كل دولة من الدول االو 3

البرية والبحرية او عن طريق انشائها لشبكة من التحالفات والصداقات الدولية وهذا بدوره ساعد على انقسام الدول االوربية إلى 

 معسكرين كبيرين ودفع بأوربا والعالم إلى أتون حرب .

 

 التمرين الثالث :

"...على الرغم من سعي مؤتمر الصلح إلى إرضاء القوميات االوربية بتأسيس دول جديدة تضم شتات الشعوب التي خضعت قرونا 

طويلة لالمبراطوريات الكبيرة ، لم تسلم كل تسوية من شوائب قومية ، داخل تلك الدول القومية ، ألنها لم تستطع أن تكون خالية من 

بولندا مثال في حدودها أقليات من األلمان والروس وضمت تشيكوسلوفاكيا أقليات من األلمان  العناصر الغريبة ، فقد ضمت

والمجريين وضمت يوغسالفيا أقليات ألمانية وبلغارية ، وضمت رومانيا واليونان أقليات بلغارية ، وضمت إيطاليا أراض بها أقليات 

 نمساوية ويوغسالفية ..." 

 ات السياسية المعاصرة د.عبد الحميد بطريق / التيار

 حدد مكان انعقاد مؤتمر الصلح 1

 اذكر تاريخ انعقاده  2

 في نظرك ، هل ساهمت القومية في اخماد نيران النزاع األوربي ؟ 3

 أجوبة التمرين الثالث :

 انعقد مؤتمر الصلح في باريس بفرنسا  1

 1919تاريخ انعقاده سنة  2

نزاع األوربي بل ساهمت في اشعال فتيل الحرب من جديد خصوصا بعد قرارات مؤتمر الصلح لم تساهم القومية في اخماد نيران ال 3

 المجحفة والذي عقده المنتصرون في الحرب العالمية األولى ليقرروا فيه كيف يقسمون غنائم المنهزمين .

 

 الجغرافيا :

 التمرين األول :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89_%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89_%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D9%89_%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9


 

 مالذي تمثله الصورة  1

 ا من معايير تحديد األقاليم في الجزائراستنتج من خالل الصورة معيار 2

 أمأل الفراغات بالكلمة المناسبة : 3

 )  التساقط ، صحراوي ، المناخ ( 

 تختلف طبيعة .......من إقليم الى آخر من متوسطي الى قاري الى...... وتختلف باختالفه بدرجة الحرارة وكمية .....

 أجوبة التمرين األول :

 مناطق إقليم الهضاب العليا  تمثل الصورة منطقة من 1

 من معايير تحديد األقاليم في الجزائر هو المعيار الطبيعي الذي يتضمن السطح من تضاريس وتربة كما هو موضح في الصورة  2

 تختلف طبيعة المناخ من إقليم الى آخر من متوسطي الى قاري الى صحراوي وتختلف باختالفه درجة الحرارة وكمية التساقط 3

 التمرين الثاني :

 صنف الجمل التالية في جدول : 1

 وجود التضاريس الصحراوية السهول التحاتية و العروق 

 ساحلية ضيقة  مثل سهل وهران  متيجة –وجود نوعين من السهول 

 مجاري مائية قصيرة تصب في البحر 

 الغطاء نباتي كثيف و غزارة التساقط مع وجود المناخ المتوسطي

 2كم \ن  10% من السكان بكثافة أقل من  10نحو يتمركز به 

 يتوفر على إمكانيات زراعية كبرى للزراعة المعاشية

 الغاز الطبيعي و البترولبه احتياطات ضخمة من أغنى إقليم تتركز

 2كم\ن  300إلى  100%  من السكان و بكثافة  تتراوح ما بين  70يتمركز غالبية السكان فيه بنسبة 

 التموريكثر به إنتاج 



 خصائص اإلقليم الصحراوي  خصائص اإلقليم التلي

  

 

 ظلل الدائرة المرافقة لإلجابة الخاطئة :  2

 يعتبر سهل وهران متيجة من السهول الساحلية الضيقة 

 كلما اتجهنا شماال قلت كثافة الغطاء النباتي والعكس صحيح 

 امام اإلجابة المناسبة : ×ضع عالمة  3

 يعرف بإقليم السهوب هو :اإلقليم الذي 

 اإلقليم الصحراوي 

 إقليم الهضاب العليا 

 اإلقليم التلي

 أجوبة التمرين الثاني :

1 

 خصائص اإلقليم الصحراوي  خصائص اإلقليم التلي

 

ساحلية ضيقة  مثل سهل  –وجود نوعين من السهول 

 وهران  متيجة

 مجاري مائية قصيرة تصب في البحر 

غزارة التساقط مع وجود المناخ  الغطاء نباتي كثيف و

 المتوسطي

 يتوفر على إمكانيات زراعية كبرى للزراعة المعاشية

%  من السكان و  70يتمركز غالبية السكان فيه بنسبة 

 2كم\ن  300إلى  100بكثافة  تتراوح ما بين 

 

 

 وجود التضاريس الصحراوية السهول التحاتية و العروق 

 \ن  10ن بكثافة أقل من % من السكا 10يتمركز به نحو 

 2كم

الغاز الطبيعي به احتياطات ضخمة من أغنى إقليم تتركز

 و البترول

 يكثر به إنتاج التمور

 

 

 يعتبر سهل وهران متيجة من السهول الساحلية الضيقة  2

 كلما اتجهنا شماال قلت كثافة الغطاء النباتي والعكس صحيح            

 بإقليم السهوب هو :اإلقليم الذي يعرف  3

 اإلقليم الصحراوي 

 ×إقليم الهضاب العليا 

 اإلقليم التلي

 



 مرين الثالث :الت

 من خالل السند بين معنى مصطلح الجفاف 1

 ماهو سبب ظاهرة الجفاف بالجزائر 2

  تنتشر في اإلقليم الصحراوي ظاهرة صعود المياه اشرحها  3

 أجوبة التمرين الثالث :

الحالة بـ :' القحط ' اثناءها تجف الجفاف  هو حالة ناتجة عن هبوط معدل تساقط االمطار السنوي لفترة زمنية طويلة ، وتسمى هذه  1

 األنهار واالبار فتنخفض الموارد المائية وتتأثر المحاصيل الزراعية والماشية

تنتشر ظاهرة الجفاف في الجزائر  نتيجة التذبذب الكبير الذي تعرفه كميات تساقط االمطار في مختلف مناطقها ، بحيث بلغت نسبة  2

ومنطقة  14.8بالمئة ومنطقة الوسط  19.2في كل من منطقة الشرق  2002و  2001العجز في معدل تساقط كمية االمطار في سنة 

 بالمئة  24الغرب 

ود المياه هي عبارة عن تشكل البرك المائية واختالط مياه الصرف الصحي مع المياه الصالحة للشرب بسبب تصاعد ظاهرة صع 3

 المياه الجوفية

 

 

 

 

 

 

 

 

" الجفاف هو حالة ناتجة عن هبوط معدل تساقط االمطار السنوي لفترة زمنية طويلة ، وتسمى   

لموارد المائية وتتأثر المحاصيل الزراعية هذه الحالة بـ :' القحط ' اثناءها تجف األنهار واالبار فتنخفض ا

 والماشية . 

كميات تساقط االمطار في مختلف مناطقها ، والجزائر تتعرض لهذه الظاهرة نتيجة التذبذب الكبير الذي تعرفه 

 19.2في كل من منطقة الشرق  2002و  2001بحيث بلغت نسبة العجز في معدل تساقط كمية االمطار في سنة 

بالمئة . 24ومنطقة الغرب  14.8بالمئة ومنطقة الوسط   

 وهذا العجز الكبير قد يؤثر سلبا على مختلف القطاعات .

نخفاض مستوى مياه السدود نتيجة التوحل أو مايعرف بـ : ' الطمي ' بسبب الرواسب والظاهرة تزداد خطرا با

التي تحملها مياه االودية كالتربة والحشائش نتيجة مرور مياه االمطار بمناطق ترابية شاسعة وهشة ، مما يساهم 

 في ارتفاع نسبة التربة التي تستقر في قيعان السدود والحد من طاقات تخزينها "

 


