اثنوية الشهيد بلعباس عبد القادر – منداس-
السنة الدراسية:

2018 – 2017م

اجلزء ا ألول  06 ( :نقاط )

اإلختبار الثاين يف مادة التاريخ ةو اجلغرافيا

التاريـــخ

املستوى :الثانية آف/لغ/تق
املـ ـدة  02 :ساعة .

:
ا ألمري خادل اجلزائري.

/01عرف بإجياز ما ييل :املقاومة املنظمة  ،بيار دوفـــال  ،س ياسة ا ألرض احملروقة ،
 /02أأمكل اجلدول الآيت :
تاريخه
الحدث
..................
انهتاء احلمك العامثين بجلزائر
1931/05/05م
................................
...................
صدور قانون ا ألهايل
 19جوان 1830م
.................................
أ ..
هايل اجلزائريني بلك الطرق والوسائل ".
 " /03معلت السلطات الفرنس ية عىل مصادرة أأرايض ال
 حدد أأمه أأنواع ا ألرايض اليت متت مصادرهتا.اجلزء الثاين  04 ( :نقاط )
بعد فشل سلطة ادلاي حسني يف رد الإحتالل الفرنيس للعامصة س نة 1830م  ،اإندلعت مقاومات وإانتفاضات شعبية عارمة
مشلت خمتلف بقاع الوطن  ،ولكهنا انهتت مع مطلع القرن 20م ومل حتقق ا إلس تقالل.
املطلوب  :اإنطالقا من العبارة ،وبناء عىل مكتس باتك القبلية أأكتب مقال اترخييا تربز فيه :
 -01اخلصائص العامة للمقاومات الشعبية .
 -02أأس باب فشل هذه املقاومات يف حتقيق ا إلس تقالل.
اجلغرافيا :
اجلزء ا ألول  06 ( :نقاط )
 /01اإرشح املصطلحات التالية :التحول الإقتصادي  ،الإكتفاء اذلايت  ،البطاةل  ،التمنية املس تدامة .
 /02اجلدول املوايل يبني تطور قمية املبادلت التجارية اجلزائرية منذ  (.1995الوحدة  /مليار )$
2002 2000 1999 1998 1997 1996 1995
الس نوات
18.42 19.88 12.46 13 13.96 10.94 9.58
الصادرات
11.75 8.62
09
10 9.09 10.10 9.15
الواردات
س نة واحدة
 أأحسب املزيان التجاري للجزائر مث مثهل مبنحى بياين .مقياس الرمس1 :مس  1م1 /$مس "/03يعد مرشوع السد ا ألخرض من بني أأمه اإجنازات العهد الإشرتايك يف بالدان اإىل جانب اإجنازات أأخرى" .عـــــدَ دها.
اجلزء الثاين  04 ( :نقاط )
 -يعترب البرتول احملرك ا ألسايس ل إالقتصاد الوطين حيث ميثل  % 98من صادرات اجلزائر اخلارجية.

املطلوب

 :اإنطالقا من العبارة  ،وبناء عىل مكتس باتك القبلية أأكتب موضوعا جغرافيا تبني فيه :

 -01دور البرتول يف التمنية الاقتصادية و الاجامتعية .
 -02خماطر الاعامتد عىل مورد واحد يف التصدير ( احملروقات) .
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بلتوفيق عن أأرسة املادة

الثّانويّة  :الشهيد بلعباس عبد القادر – منداس -

المستوى  :ثانية ثانوي

الشّعبة  :آ وفل /لغ  /تق

تاريخ التّصحيح 2018/03/....:

تصحيح اإلتخبار الثرني للثّالثي الثرني يف مردّة البّر يخ واجلغرافير
محاور
الموضوع

تعريف
المفاهيم
والشخصيات

إتمام الجدول

العالمة
ّ
الكليّة
الجزئيّة

عناصر اإلجابة
األول (  06نقاط )
أوال التّاريخ  :الجزء ّ
ّ
املقاومة املنظمة  :هي املقاومة اليت تقوم على التخطيط واإلعداد احملكم واجليد كمقاومة األمري
عبد القادر.
بيار دوفال :آخر قنصل فرنسي باجلزائر ارتبط امسه حبادثةة املروةةة الةيت كانةب ةببا ال اةةت ل
فرنسا للجزائر.
يا ةةة األرض احملروقةةة  :هةةي يا ةةة إ ةةتامار ة تقةةوم علةةى احلةةرو والتخر ة  ،بهةةدح ةرمةةا
السكا من مواردهم ونشر اجملاعة .
األمري خالد اجلزائري :ةفيد األمري عبد القادر شارك ال احلةر الاامليةة األويف ال اجلةيل الفرنسةي
ومؤ س رابطة النوا املنتخبني اجلزائر ني باد احلر الااملية األويف واليت مثلب تيار املساواة.
احلدث
انتهاء احلكم الاثماني باجلزائر
تأ يس مجاية الالماء املسلمني اجلزائر ني
صدور قانو األهالي
ماركة طاوالي

تارخيه
1830/07/05م
1931/05/05م
مةةةةةارس 1871م
 19جوان 1830م

0.50
0.50
0.50
0.50

0.50
0.50
0.50
0.50

أهم أنواع األراضي اليت متب مصادرتها:
 األراضي املشاعة و األراضي البور و املراعي.
 أراضي القبائل اليت ثارت ضد اال تامار.
 األراضي اليت تغي عنها أصحابها أكثر من  3أشهر.
 األراضي اليت ال توفر أصحابها على وثائق تثبب ملكيتهم.

0.50
0.50
0.50
0.50

الجزء الثّاني (  04نقاط )
املقدمة :متهيد للدخول ال املوضوع +طرح اإلشكالية.
الارض :و تضمن

0.50

06

0.50

 -1اخلصائص الاامة للمقاومات الشابية :
 الطابع اجلهادي و الد ين بدعم من رجال الد ن و الزوا ا .
 اال تمرار ة و الدميومة .
مقال تاريخي

 اخت ح إطارها اجلغراال لكن هدفها واةد وهو طرد اال تامار .

01.50

 القيادة اجلماعية لباض املقاومات مما أشار فرنسا خبطورة هذه املقاومات .
 رغم فشلها ال حتقيق اهلدح و طرد اال تامار لكنها ر خب مبادئ اجلهاد و باثب
الشاور واالعتزاز باالنتماء و التضحية ال بيل الوطن
 – 2أ با فشل هذه املقاومات ال حتقيق اإل تق ل:

03
01.50

 قوة اال تامار الفرنسي و تنظيمه احملكم عسكر ا و يا يا.





غيا التنسيق بني قادة املقاومات و ؤ التسيري.
الاامل اجلغراال وقلة الدعم الاسكري للمقاومة.
دور املكات الاربية ال إضااح املقاومة.
عدم مشولية الثورات الشابية .

اخلامتة :ةوصلة ةول اإلشكالية املطروةة.
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0.50

0.50

شرح
المصطلحات

موضوع
جغرافي

األول (  06نقاط )
ثانيا الجغرافيا  :الجزء ّ
التحول االقتصادي :اجلوء إيف إةداث تغيريات ال البنية االقتصاد ة للتخلص من اإلرث اال تاماري أو
حتو ل االقتصاد الوطين من اقتصاد منهار وتابع إيف اقتصاد مستقل و متطور .
اإلكتفاء الذاتي  :قدرة دولة ما على توفري ةاجيات كانها من غذاء ومواد إ ته كية أخرى
حمليا  ،دول اللجوء إيف اال ترياد من اخلارج .
البطالة  :ةس املنظمة الااملية للامل ا ّد بطاال كل شخص قادر على الامل ال امل ملدة تفوو
ث ثة أشهر  .و هي مشكلة اجتماعية تز د نسبتها ال الدول املتخلفة.
التنمية املستدامة :هي تنمية تأخذ باني االعتبةار األباةاد االجتماعيةة والبيئيةة إيف جانة األباةاد
النمو الدميغراال «الز ادة السكانية خ ل فرتة زمنية ماينة".
ةسا امليزا التجاري للجزائر ال الفرتة (  : ) 2002 - 1995الوةدة  :مليار $
السنوات
2002
2000
1999
1998
1997
1996
1995
6.67 + 11.26 +
3.46 +
03 +
4.87 +
م.التجاري 0.84 + 0.43 +
نة واةدة
 1م  1 /$م
متثيل امليزا التجاري مبنحنى بياني  .مقياس الر م 1 :م
/03أهم إجنازات الاهد اإلشرتاكي ال ب دنا :إضافة إيف مشروع السد األخضر نذكر ما لي:
 طر ق الوةدة اإلفر قية الذي ربط بني الااصمة اجلزائر والااصمة النيجري ة .
 إجناز شركات وطنية مثال مرك احلجار للحد د و الصل بانابة.
 تأ يس شركة وناطراك للبرتول و الغاز اليت تاترب عص اإلقتصاد الوطين.
الجزء الثّاني (  04نقاط ):
املقدمة :متهيد للدخول ال املوضوع +طرح اإلشكالية.
الارض :و تضمن
 -1دور البرتول ال التنمية االقتصاد ة واالجتماعية:
 اترب املورد األ ا ي للاملة الصابة.
 مصدر مهم من مصادر الطاقة اليت تقوم عليها صناعات كثرية.
 ساهم ال ارتفاع الدخل الفردي وحتسن املستوى املايشي.
 اثراء اخلز نة الامومية باائدات مالية كبرية تساهم ال دفع عجلة التنمية.
 -2خماطر االعتماد على مورد واةد ال التصد ر (احملروقات):






تذبذ أ ااره ال السوو الااملية وبالتالي تذبذ املداخيل.
تاطيل املشار ع االقتصاد ة التنمو ة و تهميل قطاعات أخرى.

0.75
0.75
0.75
0.75
06
01.50

01.50

0.50

0.50

01.50
03
01.50

اللجوء ايف االقرتاض ( املد ونية).

ةدوث أزمات اجتماعية مثل  :البطالة  ،أزمة السكن وإنتشار اجلرمية .

اخلامتة :و تتضمن ةوصلة ةول املوضوع املااجل.
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