
 2021/ 2020                              علي و الصديق  ـ جميلة ـ  متوسطة األخوين بوحرود

 .د 45المدة :                                           ط.متوس 3المستوى:                  .االجتماعياتفرض الثالثي الثاني في مادة 

 أوال : الــــتاريــــــــخ )10ن(:

 الـــــــــــــجزء األول )06ن(.

 م غير مجرى التاريخ اإلفريقي "1516يقول شارل أندري جوليان :"إن بعث دولة الجزائريين سنة  ـ1

 أ / استنتج ظروف ارتباط الجزائر بالدولة العثمانية  و أهميته .     

 .اإلطار ألزماني للجزائر العثمانية  حدد ب/       

 م1827م   ـ  1671م    ـ  1518التواريخ اآلتية : ج/ أذكر أحداث   

  
 ، لكنها في الظروف العادية تتعامل بكل سيادة و استقاللية .إن الجزائر كانت تتصرف كجزء من الخالفة العثمانية في ظروف الشدة ـ 2

 الحديثة . ةو سيادة الدولة الجزائري لأ/ وضح مظاهر استقال         

 

   وأنت تقرأ العبارة التالية "إنها البحرية الجزائرية التي يجمع المؤرخون على أنها كانت منظمة أحسن تنظيم  ، زيادة  : ن(04الجزء الثاني )

 .على شجاعة أهلها "فطلب منط زميلك توضيحا أكثر لذلك 

 أحمد توفيق المدني .  ضخما "   أسطوالبربروس فنظم الدولة ...شكل جيشا و صنع  نخير الدي" التف الناس حول 1السندات : 

 " ك م بتصرفومــا على الخصــفرض إرادتهساهم في ، الجزائر ببناء قوة عسكرية بحرية رادعةاهتمام  إن  "2            

 أجب عمايلي :  تو ماد رس 2و 1على السند  اعتمادا: التعليمات 

 أ / استخلص دور البحرية الجزائرية في قوة الدولة الجزائرية . 

              ب/ اشرح ما يلي: اإلتاوات     ـ رياس البحر .          

 (ن10) رافيا:ــثانيا الجغ

   القارة اإلفريقية إحدى قارات العالم القديم ، وثالث قارة من حيث المساحة . : ن(06الجزء األول )

 . ا/ على الخريطة المرفقة حدد الموقع الجغرافي لقارة إفريقي 1  

 بين مظاهر التنوع المناخي و أسبابه . /2   

 

د ــا بلـإفريقي ارةــارة قـانه عبــاذ تكرر على لســاألستــا  فالحظت أن  ارة إفريقيــرت حصة تعليمية حول قــحضن(:04الجزء الثاني )

 ـــر.وع أكثــك للبحث في الموضـا دفعــر ممـاني الفقــات وتعـانيـزخر بإمكـتــات. حيث اقضـالتن

 :داتـــــالسن

 .بقارة إفريقيا  الطبيعية ــ جدول يوضح بعض الموارد 1

 المرتبة العالمية الدول المنتجة المورد

 05 الجزائر الغاز الطبيعي

 06 جنوب إفريقيا الفحم

 06 تونس الفوسفات

 .باأللف50ــ تبلغ الزيادة الطبيعية في بعض دول إفريقيا 2

 66التخلف وضعف مؤسسات الحكم نتج عنها انعدام األمن الغذائي و المخاوف األمنية و السياسية  ..." ك م ص " تعاني إفريقيا من 3

 :اتــــــالتعليم

  الطبيعية منها . تزخر قارة إفريقيا بإمكانيات متنوعة .وضح ــ 1

 همت في تخلفها .فسر أسباب ذلك .من معيقات سا ـ رغم غنى القارة بموارد وإمكانيات طبيعية و بشرية إال أنها تعاني 2

 

 

 بالتوفيق و النجاح                                                                             1/   1الصفحة                                                                انتهى
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