
 2019تي التاريخ والجغرافيا      الفرض المحروس للفصل الثاني في ماد        2018 

 ساعة واحدة: الزمن    السنة الثالثة               : المستوى              -تاوقريت  -لوالي عبد القادرمتوسطة 

 . نقاط 10: التاريخ

 . نقاط 06: الوضعية األولى

 ن )  02معركة نافارين .  (   - الخزناجي  - اتاوة - الباب العالي    : يلي ماعرف  –1     

    ن ) 02اذكرها .  (  مراحل،الحكم العثماني بأربع  التنظيم السياسي للدولة الجزائرية الحديثة مرّ  إطارفي  – 2    

 ن ) 01كان لألسطول الجزائري قيادة مسؤولة عنه . فماذا كانت  مهام الرياس ؟     (  -3    
ن الدول تقيم معها عالقات متباينة.العديد م اكتسبت الجزائر هيبة دولية نظير امتالكها أسطوال بحريا قويا،مما جعل – 4

  ن ) 01تين دور االسطول وطنيا و اقليميا .  ( في نقط بيّن – أ           

 . نقاط 04: الوضعية الثانية

أسطولها البحري ودوره في حوض  الحديثة، بفضلتابعت رفقة شقيقك شريطا وثائقيا يتحدث عن مكانة الدولة الجزائرية 
  . ودورهفطلب منك شقيقك أن تحدثه عن نشأة هذا االسطول  المتوسط، االبيض البحر

 : السندات 
 "هذه االعتداءات والتحرشات وضد إرادة التنصير والتمسيح الدفاع ضدوكانت خطة الجزائر في البداية هي "  : 1لسندا 

 ..."ولذلك فقد أنفقنا جميع ما ربحنا على تجهيز سفننا بشكل جيد بالمال،لم نكن نحب االحتفاظ  " : 2السند

 66 ص. بربروسمذكرات خير الدين  � محمد دراج . د                                                                               

واخذت قواتها البحرية تضرب أوكار القراصنة  والتتبع،انتقلت الجزائر من مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم " : 3السند
 268. ص 1ج . بوعزيز/ موضوعات و قضايا من تاريخ الجزائريحي . د     ..."               االوربيين في عقر ديارهم 

 . تجيب فيها شقيقك أسطر 8درست، اكتب فقرة من  وعلى ضوء ما 3و2، 1اعتمادا على السندات           : التعليمة

 . نقاط 10: الجغرافيا

 . نقاط 06: الوضعية األولى
 . تتميز قارة افريقيا بمميزات هامة خاصة في جانبها الطبيعي، لكنها تعاني من معيقات عديدة في مجاالت مختلفة 

 نق 02     . اذكر أعلى قمة جبلية وأطول نهر في القارة – 1

 نق 04       .مجال التنميةفي  أبرز أهم المعيقات التي تعاني منها افريقيا  – 2

 يبين المساحات الصالحة للزراعة غير المستغلة في المناطق الكبرى  في العالم :        اليك جدوال  -   نقاط 04: الوضعية الثانية

 أوقيانوسيا إفريقيا شبه الصحراوية أمريكا الجنوبيةأمريكا الشمالية أوروبا المحيط الهاديآسياو
1100 384 480 1000 1100 125 

 الوحدة : مليون هكتار                                                                                                                : التعليمة

نق 02 )مليون هكتار 100          سم1    � قارة            سم 1 : الرسم مقياس( . ةبياني ل  معطيات الجدول بأعمدةمثّ  -1
 نق 02    . سّجل استنتاجاتك -2

 
أستاذ المادة  ---------------------** بالتوفيق للجميع ** 
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د أنفقنا جميعك فقد أنفقنا جميع ما ربح
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واخذتواخذت قولتتبع،والتتبع،جوم 
ضوعات و قض موضوعات و قضايا م
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في مجاالت مخديدة في مجاالت مختلفة

ى  في العالم :لكبرى  في العالم :     
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