
 التاريخ وال:ا

 :التاليةاشرح المصطلحات  -01

 ........................................................................................................................................................... :المفاوضات-

 ....................................: ...........................................................................................................................المواثيق-

 ......................................................................................................................................................مشروع قسنطينة-

............................................................................................................................................................................. 

 عرف الشخصيات التالية: -02    

 .....................................شارل ديغول .................................................................................................................. -   

 .............................................................................................................ديدوش مراد............................................-   

 .....................................جاك سوستال...................................................................................................................-   

                                                                                                                                          :الجدول التالي أكمل -30     

 أثره على مسار الثورة الحدث التاريخ

 .............................................................................. ............................................. 1947فيفري  15-16

 .............................................................................. مؤتمر الصومام ...................................

 .............................................................................. ............................................. 1960ديسمبر  11

 .............................................................................. اتفاقية ايفيان الثانية ...................................

                         

 يعتبر مؤتمر الصومام منعطفا حاسما في مسار الثورة:-04      

 .: ........................................................................الصومامانعقاد مؤتمر  والدبلوماسية قبلوالعسكرية االنتصارات السياسية -أ  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................... :الوطنالمؤتمر داخل  والسياسية النعقاداالبعاد العسكرية -ب 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 الجغرافيا ثانيا:

 التالية:عرف المصطلحات -01    

 ...........................................: ......................................................................................................................تكتلال-

 2016/2017: السنة الدراسية                                             2017-02-13: يوم                              ثانوية                           

 العالمة:
 

      . 

 والجغرافياالفرض المحروس للفصل الثاني في مادة التاريخ   
 

 .اللقب: ................
 

 م: ................االس
 

 القسم: .....................
 

 ر يا +1ع ت  3 :السنة

3as.ency-education.com



............................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................: ....................الدورة الزراعية-

 ........................................: .........................................................................................................الدخل المحلي الخام-

............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................: ..........................ميقالو بوليس-

............................................................................................................................................................................. 

 .1995-1981-1973عين على خريطة اوربا الدول المنظمة لالتحاد األوربي سنة -02    

 .......................................................................................................................... :االمريكيةحدد خصائص الزراعة -03   

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................... :األمريكية في االقتصاد بين دور الزراع-   

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

......................................................................................... 

 في الدخل الوطني: والزبادة اهم القطاعات التي تساهم في القوة االقتصادية لالتحاد األوربي  والثاني منيعد القطاع األول -04  

 ..............................................................................................: .....................................ما هي مقومات القطاع األول-أ  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 ..........................................................................................................: ................................إمكانيات القطاع الثاني-ب 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................. :دور القطاع الثاني في اقتصاد االتحاد األوربي-ج 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

                                  بالتوفيق للجميع  -                                                              

3as.ency-education.com



 التاريخ وال:ا

 :التاليةاشرح المصطلحات  -01

 هي عبارة عن لقاءات و محادثات قامت بين الطرفين الجزائر و فرنسا للبحث عن حلول إلرضاء الطرفين. :المفاوضات-

 : هي مجموعة من القرارات المتفق عليها تأخذ صفة األسس او المبادئ مثل: ميثاق الصومام،طرابلس.المواثيق-

 من طرف شارل ديغول و هو مشروع اقتصادي المظهر سياسي الباطن جاء بإغراء الشعب  1958أكتوبر  3:كان في سنطينةمشروع ق-

 الجزائري لتوفير السكن،التعليم ...والقضاء على مطالب الشعب الجزائري في المطالبة في االستقالل.

 : عرف الشخصيات التالية-02   

 .تصدى للثورة بكل الوسائل 1958جوان1رية الفرنسية الخامسة شارل ديغول:  هو رئيس الجمهو -   

 من مفجري الثورة عين قائدا على المنطقة الثانية. LOSديدوش مراد: هو قائد ثوري جزائري من أعضاء حزب الشعب و -   

 .1955اإلصالحي : هو من اصول يهودية عين اثناء الثورة حاكما عاما على الجزائر صاحب مشروع سوستال جاك سوستال-   

                                                                                                                                          :الجدول التالي أكمل -30     

 أثره على مسار الثورة الحدث التاريخ

 العداد للعمل المسلح لتفجير الثورة.ا تأسيس المنظمة الخاصة 1947فيفري  15-16

 تزويد الثورة بمؤسسات جديدة وتنظيمها اكثر. مؤتمر الصومام 1956اوت  20

 تأكيد التفاف الشعب حول الثورة. مظاهرات شعبية بالجزائر 1960ديسمبر  11

 استقالل.وقف اطالق النار ثم اجراء استفتاء ثم  اتفاقية ايفيان الثانية 1962مارس  18الى  7من 

                         

 يعتبر مؤتمر الصومام منعطفا حاسما في مسار الثورة:-04      

 الدولية  : نجاح الثورة في الحضور في الكثير من المحافلالصومامانعقاد مؤتمر  والدبلوماسية قبلوالعسكرية االنتصارات السياسية -أ  

 ادراج القضية الجزائرية في الدورة -الحصول على الدعم و مساندة الدول/-سية الى الثورة/انضمام تيارات سيا-/1955كمؤتمر باندونغ 

 صمود منطقة االوراس رغم الحصار العسكري المفروض عليها.-نجاح هجومات اول نوفمبر/-/1955العاشرة لألمم المتحدة 

 .1955اوت  20نجاح هجومات الشمال القسنطيني -

  :الوطنالمؤتمر داخل  والسياسية النعقاداالبعاد العسكرية -ب

 قوة تنظيم الثورة.-تأكيد فشل استراتيجية فرنسا العسكرية / -العسكرية: تكذيب ادعاءات فرنسا بان هناك منطقة ال سلطة للثورة عليها /- 

 ت الفرنسية بانها متحكمة في األوضاع التصدي للسلطا-التأكيد على شمولية الثورة / -السياسية: التأكيد على هوية الثورة الجزائرية /- 

 خاصة منطقة القبائل.

 التالية:عرف المصطلحات -01    

 هو اتحاد مجموعة دول فيما بينها ذات مصالح مشتركة لرفع القدرة اإلنتاجية كاالتحاد األوربي مثال.: تكتلال-

 ية معينة.هي نظام تتابع او تعاقب المحاصيل الزراعية في مدة زمن:الدورة الزراعية-

 هو مجموعة قيمة السلع المنتجة و الخدمات المقدمة في بلد ما خالل سنة معينة من طرف الطاقة العاملة داخل : الدخل المحلي الخام-

 الوطن فقط.

 2016/2017: السنة الدراسية                                                                                                   ثانوية                               

 
 

      . 

 والجغرافياالفرض المحروس للفصل الثاني في مادة التاريخ  تصحيح   
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 ،: هو مصطلح جغرافي اطلق على منطقة شمال شرق الواليات المتحدة االمريكية و تعني تجمع المدن الكبرى نيويوركميقالو بوليس-

 واشنطن ،بالتيمور ...

 

 : النمسا،السويد،فنلندا.1995-: اليونان 1981-ن على خريطة اوربا الدول المنظمة لالتحاد األوربي سنة يعيالت-02    

 : االمريكيةحدد خصائص الزراعة -03   

 النطاقية. -  

 التخصص. -  

 غزارة اإلنتاج. -  

 النوعية و الجودة. -  

 زراعة الية. -  

 طغيان الطابع التجاري. -  

  :األمريكيبين دور الزراعة في االقتصاد -   

 تغطية حاجيات السوق. -  

 تحقيق االمن الغذائي. -  

 المساهمة في الدخل الوطني. -  

 وسيلة ضغط على العالم المتخلف. -  

 في الدخل الوطني: والزبادة التحاد األوربي اهم القطاعات التي تساهم في القوة االقتصادية ل والثاني منيعد القطاع األول -04  

 : ما هي مقومات القطاع األول-أ  

 تنوع األقاليم المناخية يؤدي الى تنوع المحاصيل الزراعية. -الطابع السهلي.   / -  

 وفرة الشبكة المائية. -اتساع المساحة الزراعية.  /  -  

 موال.وفرة رؤوس األ -وفرة اليد العاملة المؤهلة.  / -  

 االعتماد على التكنولوجيا و الطرق الحديثة. -  

 : إمكانيات القطاع الثاني-ب 

 وفرة رؤوس األموال . -توفر المواد الطاقوية و المعدنية من فحم بترول و حديد. / -  

 وفرة اليد العاملة المؤهلة. -االستفادة من مستعمراتها في الحركة االستعمارية. / -  

 تعتبر اوربا مهد الثورة الصناعية. -مل بين الدول في المجال الصناعي. /سياسة التكا -  

 : دور القطاع الثاني في اقتصاد االتحاد األوربي-ج 

 من اإلنتاج العالمي. %30المساهمة في اإلنتاج الصناعي العالمي ب  -  

 توفير مناصب شغل و امتصاص البطالة. -  

 المساهمة في الدخل القومي. -  
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