
 

 

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة  

 م                     مدٌرٌة التربٌة لوالٌة المسٌلة2017 / 2016وزارة التربٌة الوطنٌة                                  

 سا 2:                      المدةقت +  2+1ع ت 2: المستوى و الشعبة-          المعاضٌد -ثانوٌة مصطفى بن بوالعٌد 

 2017 فٌفري 28         التارٌخ و الجغرافٌا تً فً مادالثانً امتحان الفصل                                            

التارٌخ : أوال
(  نقاط06 ): الجزء األول 

 ن 3   .                 الغزو-           االحتالل االستٌطانً   -         االحتالل:  - عرف المصطلحات التالٌة - 1
 ن01,5                                                                                                : أكمل الجدول التالً ـ 2

 تارٌخه الحدث

 1908 ـ  1832 

  وصول فرنسا إلى دار السلطان

 23/12/1847ـ 22/11/1832 

 ن01,5   :                                                                      أجب بصحٌح أو خطأ مع تصحٌح الخطأ ـ 3
 . ملٌون فرنك فقط55,5               ـ خزٌنة الجزائر قدرت 

 .               ـ وقعت معاهدة االستسالم بٌن الداي حسٌن و شارل العاشر
 .                ـ من أهداف المقاومة إنهاء الوجود االستعماري

 
ً( نقاط 04 ): الجزء الثان 

 
.    شاهدت برنامج حوار موضوعه االستعمار نعمة أو نقمة بٌن جزائري و فرنسً فتحمست للموضوع: اإلشكالٌة 

 و الحافز األساسً لتكوٌن 1817أقامت فرنسا دعائم إمبراطورٌة استعمارٌة جدٌدة بدأت سنة ...>>:السند
 كان رد فعل 1830 فغزو الجزائر سنة ،اإلمبراطورٌة االستعمارٌة هو فً اعتقادنا حافز أدبً لرد اعتبار فرنسا

 <<... 1814 جزء من مستعمرات فرنسا فٌما وراء البحار ثم لهزٌمة نابلٌون األول سنة انلفقد
           واعتمادا على مكتسباتك القبلٌة، أكتب مقاال تارٌخٌا تبٌن فٌه ما ٌلًلوثٌقةانطالقا من ا:  التعلٌمة  :

 .   للغزو الفرنسً للجزائر واالقتصادٌةاستخلص األسباب السٌاسٌة -    (                       أ 
  . فً عهد أي ملوك فرنسا كان غزو الجزائر ؟ و من هو قائد حملة الغزو-    (                      ب

 
الجغرافٌا : ثانٌا

(  نقاط06 ): الجزء األول 
 ن 3        .  التحول االقتصادي        - الهٌاكل القاعدٌة        - التبعٌة االقتصادٌة: - عرف المصطلحات التالٌة - 1
  ن3                                                                           .جدول مناطق التبادل التجاري للجزائر ال  - 2

بقية العالم  دول عربية وافريقية آسيا  الجنوبيةأمريكا  الشماليةأمريكا األوربياالتحاد  المناطق

 %0.3 %3.9 %7.1   %5.2 %16.5 %67 نسبة التبادل التجاري

         سم3دائرة نسبٌة نصف قطرها   بواسطة مثل معطٌات الجدول  (أ : المطلوب    .      
 .علق على الرسم (                        ب

ً( نقاط 04 ): الجزء الثان 
 متدهور و هش اقتصاد من الجزائري باالقتصاد الدفع أجل من محكمة إستراتٌجٌة إلتباع االستقالل منذ الجزائر سعت "

 ." الزراعً المجال فً خاصة اقتصادٌة سٌاسة فً ذلك اتبعت و متطور انام اقتصاد إلى
          انطالقا من الوثٌقة واعتمادا على ما درست، أكتب مقال جغرافٌا تبرز فٌه: المطلوب : 

  .االستقالل بعد االشتراكً للنهج الجزائر تبنً  أسباب (                       أ 
 .االشتراكً النظام خالل الزراعة فً قطاع االقتصادي التحول  مظاهر (                      ب

 
 .احذف الفشل من ق ائمة خياراتك: حكمة

 :"جوزيف أديسون"ق اا  
  مااا تتعن أأتة الشمم للززارر،مااا تتعن  >>

<<  إّني ااألاس الذذ تتوو  ليي اللياا  . االبتسامة للبشرية
 .سامً، ش: بالتوفٌق للجمٌع عن أ 1 / 1ص  انتهـــــــــــــــى
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
                    مدٌرٌة التربٌة لوالٌة المسٌلة            م       2017 / 2016                  وزارة التربٌة الوطنٌة                    

  سا1:               المدة                                قت +  2+1ع ت 2: المستوى و الشعبة-      المعاضٌد - ثانوٌة مصطفى بن بوالعٌد 
 2017 مارس                 تً التارٌخ و الجغرافٌا فً مادالثانً  اإلجابة النموذجٌة المتحان الفصل                                        

 

 العالمةالتارٌخ : أوال
1  ك ج ( نقاط06 ): الجزء األول                    : المصطلحاتتعريف 

 .المرحلة التً تلً الغزو و تعنً استٌالء المستعمر على أراضً المستعمرة و الممتلكات: االحتالل- 
            . أسوء أنواع السٌطرة تعنً توطٌن المعمرٌن بصفة نهائٌة :االحتالل االستطاني- 
               .أسلوب التغلغل اإلستعماري ٌعتمد على االجتٌاح باستخدام القوة: الغزو- 
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2  الجدول: 

 تاريخه الحدث

 1908 ـ  1832 المقاومة الشعبية المسلحة

 03/07/1830 وصول فرنسا إلى دار السلطان

  23/12/1847ـ 22/11/1832 مقاومة األمير ع القادر
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3  أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ                                                                      :    

  م500خطأ حوت الخزينة مبالغ طائلة أكثر :  ملٌون فرنك فقط55,5               ـ خزٌنة الجزائر قدرت 
 .خطأ مع شارل ديبرمون:                ـ وقعت معاهدة االستسالم بٌن الداي حسٌن و شارل العاشر

  . صحيح:                ـ من أهداف المقاومة إنهاء الوجود االستعماري
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 ( نقاط 04 ): الجزء الثاني 
 االستدمار الفرنسً للجزائر: مقدمة
الرغبة فً السٌطرة على أموال : األسباب االقتصادية - 1: للغزو الفرنسي للجزائر واالقتصاديةاألسباب السياسية (أ  :عرض

 التهرب من تسدٌد الدٌون الجزائرٌة -   استغالل خٌرات ثروات الجزائر- الخزٌنة الجزائرٌة 
محو - توجٌه أنظار الشعب و شغله باحتالل الجزائر -  سعً شارل العاشر إلسكات المعرضة ضده : األسباب السياسية - 2

إشغال  الجٌش الفرنسً  –  هزائم فرنسا 
  .شارل ديبرمون الحملةو قائد  كان في عهد الملك شارل العاشر  كان غزو الجزائر ( ب

 .بسالة و تضحٌات الجزائرٌٌن من اجل وطنهم: خاتمة
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 (  نقاط06 ): الجزء األول      الجغرافيا: ثانيا
1 المصطلحات تعريف     :                       
  .اقتصاد دولة تحت هٌمنة دولة ثانٌة متقدمة و األولى متخلفة و العالقة بٌنهما غٌر متكافئة: التبعية االقتصادية- 
 . جملة التجهٌزات الضرورٌة لتنشٌط الحركٌة االقتصادٌة :الهياكل القاعدية- 

                       .تغٌر السٌاسة االقتصادٌة لتحقٌق التنمٌة باالنتقال من النظام االستعماري إلى االشتراكٌة ثم اقتصاد السوق: التحول االقتصادي- 
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2  التمثيل البياني و التعليق 
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 ( نقاط 04 ): الجزء الثاني 
 .الجزائر و التحوالت االقتصادٌة: مقدمة
  :عرض

 مخلفات االستعمار وتدهور الوضع االقتصادي و االجتماعً : االستقالل بعد االشتراكي للنهج الجزائر تبني أسباب (أ 
  .سٌطرة الشركات الفرنسٌة و الكولون على الموارد و الثروات-  قٌود اتفاقٌات اٌفٌان   -

 الدولة لوسائل اإلنتاج و اعتماد أسلوب ـ  ملكٌة :االشتراكي النظام خالل الزراعة في قطاع االقتصادي التحول  مظاهر(ب
التسٌٌر ـ  ( الدٌوان الوطنً للحبوب و الحلٌب و الخضر و الفواكه)إنشاء الشركات والدواوٌن الوطنٌة  ـ التخطٌط المركزي

 1971 و الثورة الزراعٌة سنة 1963و تأمٌم أراضً الكولون  (1963مرسوم مارس )الذاتً الزراعً 
 تطبٌق سٌاسة التعاونٌات الفالحٌة  ـ ( 1969 - 1967 ) بداٌة بالمخطط الثالثً اإلنمائٌة المخططات أسلوبانتهاج 
  . 1990إلى نظام اقتصاد السوق بعد : خاتمة

0,5 
 
1 
 
 
2 
 
 

0,5 

 
 
 
 
4 

 .سامً، ش: األستاذ 1 / 1ص  انتهـــــــــــــــى
 

التبادل التجاري للجزائر 

االتحاد االوربً

أمرٌكا الشمالٌة

أمرٌكا الجنوبٌة

آسٌا

دول عربٌة و افرٌقٌة

بقٌة العالم

: التعلٌق
. ـ االتحاد األوربً أكثر مناطق التبادل للجزائر

. ـ أمرٌكا الشمالٌة المرتبة الثانٌة
 .ـ تنوع مناطق التبادل التجاري للجزائر و بنسب متفاوتة 
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