
 
 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 وزارة التربیة الوطنیة
ثانویة االخوین الشھیدین بلقاسمي                                                           مدیریة التربیة لوالیة مستغانم                         

م 03/12/2019: التـــاریختر                                           . ر . الثانیة ثانوي عت : المستوى  
عتــــانسـا :المــــــــدة                                                                     2020/2019  

**اختبار الفصل االول في مادة التاریخ و الجغرافیا**  

)نقاط 10( التـــــــــــاریـــخ  ❶ 
 الجزء االول :(06 نقاط)

 
صار من االربح على االستعمار االبقاء على االفارقة في عقر دارھم الستغاللھم، و اتخذ لھذه و ھكذا     

الغایة اشكاال مباشرة و غیر مباشرة ، كالحمایة و الوصایة و االنتداب. كما فرض على الشعوب االفریقیة 
 التخصص في انتاج المواد االولیة الالزمة للصناعة االوربیة....

 
.عرف مــــــا تحتھ خط في السند - /1  

المھاتمــــا غاندي*جول فیري      *:    ماذا تعرف عــــن - /2  

:اكمل الجدول التالي - /3  
 الحدث تــــــاریخھ

02-11 -1917  ....................................... 
 استقالل باكستان .......................................

24-10 -1945  ....................................... 
 الجزء الثاني :(04 نقاط)

 
السند: "یمكن اعتبار ثورة اكتوبر الشیوعیة عامال من العوامل المشجعة للحركات االستقاللیة و 

على جمیع االخزاب  1928المناھضة لالستعمار، كما الح المؤتمر السادس لالممیة المنعقد بموسكو 
.." مساندتھاالشیوعیة في الدول االستعماریة باقامة عالقات مع المنظمات العمالیة في البلدان المستعمرة و 

"-بتصرف 15-14ي افریقیا و اسیا صفعبد الحمید زوزو تاریخ االستعمار و التحرر -"   
السند02: "لكن ما انتھت الحرب العالمیة الثانیة حتى اصبح االستقالل ھو المطلب االساسي و الوحید لكل 

-بتصرف 9-8نفس مرجع السند السابق ص - " الحركات الوطنیة في جمیع انحاء العالم  
 

        ***المطلوب: انطالقا من السندات و بناءا على مكتسباتك القبلیة ، ابرز في مقال تاریخي:
)نقطة 1.5...............( .ظروف الكفاح التحرري و طرقھ -/1     
)نقطة 1.5. ...............(اسباب تنوع و تعدد اشكال المقاومة -/2     

 
 

)نقطة 0.5+نقطة  0.5............( ) خاتمة + مقدمة ***(                  
اقلب الصفحة***½                                                                         الصفحة   
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)نقاط 10(الجغـــــــــرافیا   ❷ 
 الجزء االول: (06 نقاط)

 
"تقع الجزائر شمال غرب القارة االفریقیة ، فامتدادھا  الواسع و حدودھا مع جیرانھا البالغة 7543 كلم 

جعل موقعھا یحظى باھمیة استراتیجیة ، فھي تتوسط العالم و المغرب العربي. و تلعب ادوارا ھامة 
 من خالل االتحاد المغاربي..." –محمد صالح جغرافیا الوطن العربي ص 59 بتصرف- 

 
.اشرح مــــــــا تحتھ خط في السنــــد - /1  

السكان و تقسیم المساحة عبر االقالیم الطبیعیة الكبرى في الجزائر نسب توزع:  الیك الجدول التالي - /2  
 

 االقلیم التلي الھضاب الصحراوي
 السكان 70 20 10
 المساحة 4 9 87

49كتاب الجغرافیا سنة ثانیة ثانوي ص : المصدر  
 

".ملیون نسمة  43ب  2019سنة یقدر سكان الجزائر حسب الدیوان الوطني لالحصاء ****"   

.)الطریقة مطلوبة(  2019استنتج جدول الكثافة السكانیة عبر االقالیم سنة   -/2-1  

2كلم/ن50سم لكل  01سم لكل عمود،  01حول الكثافة المتحصل علیھا الى اعمدة بیانیة وفق المقیاس  -/2-2  

.علیھا حلل االرقام المتحصل - /03  

 
 الجزء الثاني: (04 نقاط)

 
لدعم التضامن االفریقي و التحاد االفریقي االطار المالئم تمثل منظمة الوحدة االفریقیة و من بعدھا ا" 

لھذا تعتبر الجزائر ان من واجبھا ازاء ھذه المنظمة السھر على ... تنسیق سیاسة الدول االعضاء
–بتصرف  –..." تدعیمھا  

 
 ***المطلوب: من خالل الوثائق و بناءا على مكتسباتك القبلیة ، حرر مقاال جغرافیا تبرز فیھ:

 
)نقطة 1.5.........(مزایا الوسطین البشري و الطبیعي الجزائري  - /1  

)نقطة 1.5. ...........(جھودات الجزائر النجاح التكتالت االفریقیة - /2  

 

)نقطة  0.5+ نقطة  0.5)    ......... (خاتمة + مقدمة **** (   

شطیب ابة ، اكتب خبط واحض و جتنب ال ه: -  نظم   تن
-)بالتوفیق –عن اساتذة المادة (-                 -------انتھى***                    -2/2الصفحة -  
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تر. ر . الثانیة ثانوي عت : المستوى                       ثانویة االخوین الشھیدین بلقاسمي                           

***التصحیح النموذجي لالختبار االول في مادة التاریخ و الجغرافیا ***   
)نقاط 10(التـــــــــــاریـــخ  ❶ 

 -الجزء االول :(06 نقاط)
:تعریف ما تحتھ خط في السند/ 1  

 الكلمة شرحھا
.)االحتالل االستیطاني( معتمدة على القوة و االبادة و القمع و االلحاق و االدماج یقصد بھا الحمالت العسكریة   اشكال مباشرة 

م و اعطتھ  1920و قننتھ عصبة االمم  1تحویل بلد ما الى نقطة انتداب لتسییر شؤون المجتمع ،ظھر بعد ح ع 
.الشرعیة  

 االنتداب

.او السطحیة تستعمل في الصناعة) أي تغییر لم یطرأ علیھا(ھي تلك الثروات الخامات الباطنیة   المواد االولیة 
:التعریف بالشخصیات/ 2  

** جول فیري:سیاسي فرنسي، منظر السیاسة الفرنسیة و من اشد انصار الحركة التوسعیة الفرنسیة تولى رئاسة الوزراء، عمل 
.على توطید االمبراطوریة الفرنسیة في افریقیا و الھند الصینیة  

 ** المھاتما غاندي: مناضل و سیاسي ھندي ، دعا الى تحریر الھند من االستعمار البریطاني بطرق سلمیة (سیاسة ال عنف)
: اكمال الجدول/ 3  

 
 
 
 

 -الجزء الثاني:  
تعریف الكفاح التحرري: مقدمة  

 العرض: 1-1/ ظروف الكفاح التحرري : أ/ داخلیة   ب/ خارجیة
            1-2/ طرق الكفاح التحرري: أ/ كفاح مسلح : ب/ كفاح سلمي: ج/ اسلوب اقتصادي:

           2- اسباب تنوع و تعدد اشكال المقاومة :- طبیعة االستعمار – الوسائل المتاحة -  التضاریس
.نالت الشعوب استقاللھا بعد كفاح مریر طویل و تضحیات جسام: خاتمة   

 الحدث تاریخھ
02 -11-1917  صدور وعد بلفور المشؤوم 
15 -08-1947  استقالل باكستان 
24 -10-1945 ئة االمم المتحدةیتاسیس ھ   

)نقاط 10(الجغـــــــــرافیا  ❷ 
 الجزء االول:

 1/شرح ما تحتھ خط:
.رقعة جغرافیة لمنطقة ما و اتساع ابعادھا طوال و عرضا :االمتداد  

یقصد بھا الموقع الجیوسیاسي و ما تحتلھ منطقة ما من اھمیة تجعلھا محل االنظار :االھمیة االستراتیجیة  
الجزائر ،تونس ،المغرب، لیبیا ، :م على ید خمس دول ھم  17/02/1989تكتل اقتصادي تاسس في : االتحاد المغاربي

.موریتانیا  
:استنتاج جدول الكثافة السكانیة/2-1  

 االقلیم التلي الھضاب الصحراوي
)2كلم/ ن(الكثافة  315 40 2  

:تحویل الجدول العمدة بیانیة/ 2-2  
ارتفاع كبییر للكثافة شماال و قلتھا جنوبا**         .تباین كبیر و واضح في الكثافة** :  تحلیل االرقام المتحصل علیھا/ 3  

.المناخ، التربة ، اطالل على البحر:نفسر ذلك لعوامل **        تناقص كلما اتجھنا جنوبا**   
 الجزء الثاني:

 مقدمة: االشارة الى ان الجزائر بلد بحجم قارة.
 العرض: 1/ مزایا الوسطین البشري و الطبیعي الجزائري.

.....حسن الجوار*عدم التدخل في الشؤون الداخلیة  *  :جھودات الجزائر النجاح التكتالت االفریقیة/ 2             
 خاتمة:  المكانة التي اكتسبتھا الجزائر من وراء ذلك.

عن اساتذة المادة....                                                                                   انتھى  
 

ن 02  

ن 02  
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ن 01  
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ن 04  
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