
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 ثانوية صالح رايح/جسر قسنطينة

                        2017/2018 السنة الدراسية:(                              2ع1جذع مشترك علوم    ) الشعبة:األولى ثانوي/  المستوى:

                  _________________________________________________________________________

    سا(                    1ساعة واحدة ) المدة:                          في مادتي التاريخ والجغرافيا           للفصل الثاني الفرض األول

_________________________________________________________________________ 

 التاريخ مادة:

 الكراغلة-                     اشاالب-                   خوجة الخيل -عرف المصطلاات التالية:              -1

 حدد تواريخ األحداث التالية:-2

 تاريخه الحدث

 ............................................................ الجزائر إلى الدولة العثمانيةانضمام 

 ............................................................ سقوط دولة الموحدين

 ............................................................ استنجاد أعيان مدينة الجزائر باإلخوة بربروس

 ........................................................... احتالل المرسى الكبير من قبل اإلسبان

 

 )باختصار(       .م(1830-1518حدد التركيبة االجتماعية في الجزائر خالل الفترة العثمانية )-3

 

 الجغرافيا مادة:

 الجدول اإلحصائي-                الصورة-عرف المصطلاات التالية:             -1

 1998-1954توزيع السكان بين المدن واألرياف في الجزائر ما بين  يمثل جدوال اليك-2

 1998 1987 1977 1966 1954 السنوات

 16966941 11444249 6686785 3778482 2157938 )نسمة( عدد سكان المدن

 12305402 11594693 10261215 8246518 6456766 )نسمة( عدد سكان األرياف

 

 76كتاب الجغرافيا )النظام القديم( السنة الثانية ثانوي/ ص المرجع :                                                  

                            

 :  المطلوب   

 وفق المقياس التالي: )مبرزا منهجية التمثيل(. شكل أعمدة بيانية في  الخاصة بسكان المدن مثل معطيات الجدول-أ

 نسمة 5000سم _______ 2سم______ عمود /    1

 علق على الشكل البياني وماذا تستنتج؟-ب

 

 

 

__________________________________________________________________________

 بالتوفيق                                                                                                               1من1صفحة 

1as.ency-education.com



 2017/2018(                          السنة الدراسية: 2ع1مشترك علوم   ) المستوى: األولى ثانوي/ الشعبة: جذع

 تصحيح الفرض األول للفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافيا

 مادة: التاريخ

 التعريف بالمصطلحات التالية:-1

 ن1                                                مشرف على أمالك الدولة وجمع الضرائب. خوجة الخيل:-

 ن1   سنوات. 3، يحكم لمدة 1659-1587لقب يطلق على الوالي العام في الجزائر خالل الفترة ما بين  الباشا:-

 ن1        أب عثماني )تركي( وأم جزائرية.                                                           هم من  الكراغلة:-

 4×ن 0.75تحديد التواريخ:                             -2

 تاريخه الحدث

 ...........................1518..................... انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية

 ................................1269.................... سقوط دولة الموحدين

 ..............................1516...................... أعيان مدينة الجزائر باإلخوة بربروساستنجاد 

 .............................1505.................... احتالل المرسى الكبير من قبل اإلسبان

 ن3                          تحديد التركيبة االجتماعية في الجزائر خالل الفترة العثمانية:           -3

 المسيحيون(...-أهل الذمة )اليهود-االسرى-األندلسيون-سكان المدن: الحضر-

 سكان األرياف: القبائل والبدو الرحل.-

 مادة: الجغرافيا

 التعريف بالمصطلحات التالية:-1

 أداة تساعد على تقديم المعلومات وهي تمثل مشهدا معينا تختلف زاوية التقاطه باختالف الهدف من دراسته. الصورة:

 ن2                                                                                                                   

 ن1.5كل جدول تتناول ظاهرة معينة.                معطيات عددية مرتبة في ش الجدول االحصائي:

2- 

 تمثيل معطيات الجدول الخاصة بسكان المدن في شكل أعمدة بيانية:-أ

 ن2.5*تحويل المعطيات وفق المقياس المقدم:                                                               

 ن3*التمثيل+ العنوان+ المقياس )اإلشارة إليه في الشكل البياني(                                      

 ن2التعليق على الشكل واالستنتاج:                                                                      -ب

 

 

 

 

 

 

 

1as.ency-education.com




