
 

 

 االبتسامة تصنع المعجزات

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة  

 م                     مدٌرٌة التربٌة لوالٌة المسٌلة2017 / 2016وزارة التربٌة الوطنٌة                                  

 سا 2:                      المدةقت +  2+1ع ت 2: المستوى و الشعبة-          المعاضٌد -ثانوٌة مصطفى بن بوالعٌد 

 2016 دٌسمبر 05         التارٌخ و الجؽرافٌا تً امتحان الفصل األول فً ماد                                           

التارٌخ : أوال
(  نقاط06 ): الجزء األول 

 ن 3          الالعنؾ               -            الكفاح التحرري-         الدومٌنٌون:  - عرؾ المصطلحات التالٌة - 1
 ن01,5                                                                                               : أكمل الجدول التالً – 2

 تارٌخه الحدث

  مؤتمر باندونػ

 1917 نوفمبر 02 

  استقالل الهند وباكستان

 ن01,5   (اضبط أسماء الدول).استعمارٌتٌن وحدد لكل منهما مستعمرتٌنالمرفقة وقع دولتٌن العالم على الخرٌطة  - 3
ً( نقاط 04 ): الجزء الثان 

شعوب المستعمرة حركة طالبت من خاللها إصالح أوضاعها المتدهورة نتٌجة الهٌمنة العرفت : اإلشكالٌة 
.    ورفض كل أشكال الهٌمنةبتقرٌر المصٌر ، تطالب II,ع,االستعمارٌة ثم تطورت إلى حركات تحررٌة بعد ح

إن عهد الرجل األبٌض فً آسٌا قد انتهى و لم ٌعد له  ... <<: " ترٌجنً لً " أمٌن سابق لألمم المتحدةصرح :1الوثٌقة
 وهذه إفرٌقٌا تفٌق من سباتها و تطالب بحرٌاتها حتى تلحق بركب الحضارة التً ٌعمل االستعمار على ،سوى إفرٌقٌا

ثورة إفرٌقٌا /  صبري أبو المجد                                                                     >>.... تعطٌل سٌرها 
 ولهذا كانت ردود الفعل لدى شعوب المستعمرات ،إن شراسة االستعمار التً عرفتها شعوب إفرٌقٌا... << :2الوثٌقة

فً القارتٌن واحدة تمثلت فً الكفاح المسلح و النضال المستمر باإلضافة إلى النشاط السٌاسً و الدبلوماسً الذي 
 31ص /   ك م             >>... خاضته هذه الشعوب للتعرٌؾ بقضاٌاها العادلة على مستوى القارتٌن إفرٌقٌا و آسٌا

     واعتمادا على مكتسباتك القبلٌة، أكتب مقاال تارٌخٌا تبٌن فٌه ما ٌلًلوثائقانطالقا من ا:  التعلٌمة  :
 .  فٌما تشاركت حركات التحرر -   (                       أ 

. وإلى ماذا كانت تطمح-    (                     ب 
الجؽرافٌا : ثانٌا

(  نقاط06 ): الجزء األول 
 ن 3              .        االمتداد الجؽرافً        - جٌوسٌاسً        - الموقع الفلكً: - عرؾ المصطلحات التالٌة - 1
  ن2                          .( بالملٌون نسمة 2016تقدٌرات  )تعداد سكان دول المؽرب العربً ألٌك جدول ٌمثل  - 2

 مورٌطانٌا لٌبٌا تونس المؽرب الجزائر البلد

 3,7 6,4 11,4 34 40,4 عدد السكان

         ن/ م5سم            1: مقٌاس الرسم   .    فً مجال واحدأعمدة بٌانٌةمثل معطٌات الجدول ب (أ : المطلوب   
. دولةسم            1                                                                                                            

 .علق على الرسم (                        ب
  ن1.          مدن ذات كثافة سكانٌة عالٌة3على خرٌطة الجزائر المرفقة، وقع سلسلتً األطلس و كتلة الهقار، و - 3

ً( نقاط 04 ): الجزء الثان 
 إن امتداد الجزائر على طول الضفة الجنوبٌة الؽربٌة للبحر المتوسط  و احتاللها مساحة هامة من شمال :اإلشكالٌة 

 ....إفرٌقٌا جعلها عنصر فعال
الجزائر على مر التارٌخ جزء من حضارات فاعلة فً منطقة البحر المتوسط و ال زالت حالٌا تستفٌد من ... ":1الوثٌقة

الوافرات و المزاٌا االقتصادٌة و اإلستراتٌجٌة لمنطقة البحر المتوسط احد أهم المحاور للتبادل الدولً و منطقة حساسة 
 ".. فً السٌاسة العالمٌة

 ".. لوقع الجزائر أهمٌة إستراتٌجٌة و خصائص حٌوٌة تجمع بٌن مٌزات نادرة استمدتها من موقعها..":2الوثٌقة
        أكتب مقال جؽرافٌا تبرز فٌهومكتسباتكانطالقا من الوثائق واعتمادا على ما درست : المطلوب ، : 

  (جؽرافٌا ـ فلكٌا ) حدد موقع الجزائر  (                       أ 
 .أهمٌة موقع الجزائر (                      ب

 .في أحالم العاجز: أين تقيم؟ ف أجابه: سأل الممكن المستحيل: حكمة
 .سامً، ش: بالتوفٌق للجمٌع عن أ 1 / 1ص  انتهـــــــــــــــى

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
                    مدٌرٌة التربٌة لوالٌة المسٌلة            م       2017 / 2016                  وزارة التربٌة الوطنٌة                    

  سا1:               المدة                                قت +  2+1ع ت 2: المستوى و الشعبة-      المعاضٌد - ثانوٌة مصطفى بن بوالعٌد 
 2016   دٌسمبر               تً التارٌخ و الجؽرافٌا  اإلجابة النموذجٌة المتحان الفصل األول فً ماد                                       

 

 العالمةالتارٌخ : أوال
1  ك ج ( نقاط06 ): الجزء األول                    : المصطلحاتتعرٌف 

         مستعمرة استطان تتوفر على نسبة هامة من السكان األوربٌٌن تتمتع بحكم ذاتً، تمٌزت به برٌطانٌا: الدومٌنٌون- 
            أشكالهرفض االستعمار بلة أو عسكرٌة أو االثنٌن معا  سٌاسً واتخذ أشكاال مختلفة ستعمراتالمبر نشاط مقاوم ظه:الكفاح التحرري- 
             وسٌلة من وسائل العمل السٌاسً واالجتماعً تستبعد القوة فً الوصول إلى أهدافها وتقوم على أساس االعتراؾ باآلخر  : الالعنف- 
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2  الجدول: 

 تارٌخه الحدث 

 1955 افرٌل 18/24 مؤتمر باندونػ

 1917 نوفمبر 02 وعد بلفور

  1947 استقالل الهند وباكستان
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3  استعمارٌتٌن وحدد لكل منهما مستعمرتٌن على الخرٌطة  دولتٌن التوقٌع.                                              (0,25x6=1,5) 
 ً( نقاط 04 ): الجزء الثان 

 لكل فعل رد فعل: مقدمة
 تبنً 3 (األنظمة العمٌلة.االستعمار) تعدد األطراؾ التً حاربتها 2 رفضها للوجود االستعماري و بكل أشكاله 1: الممٌزات :عرض

  6 التزامن التارٌخً وتبادل التأثٌر بٌنها 5 تنوع وتعدد وسائل الكفاح التحرري 4الشعوب ألهداؾ حركات التحرر و احتضانها 
  تحقٌقها ألهدافها وتمكنها من انتزاع االعتراؾ الدولً بمشروعٌتها 7إسهامها فً إضعاؾ االستعمار التقلٌدي 

  2 تركٌزها على الكفاح السلمً السٌاسً بٌن الحربٌن و على الكفاح العسكري المسلح بعد ح ع  8
 تحقٌق االستقالل الكامل و 3  التخلص من األنظمة العمٌلة المرتبطة باالستعمار 2 عماري بكل أشكاله  إنها الوجود االست1: األهداف 

  (الحٌاد االٌجابً ) محاولة تجنب صراع الحرب الباردة 4السٌادة الشاملة على األرض و الثروات 
 1955أفرٌل20 السعً لتحقٌق التضامن بٌن القوى التحررٌة من خالل المؤتمر األفرو آسٌوي باندونػ 5 

 .لوال كفاح التحرر لما تحررت الدول المستضعفة: خاتمة
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  ( نقاط06 ): الجزء األول      الجغرافٌا: ثانٌا
1 المصطلحات تعرٌف     :                       
         .موقع إي منطقة بالنسبة لدوائر العرض و خطوط الطول: الموقع الفلكً- 
 ...العالقة بٌن الساسة والجؽرافٌا و االقتصاد و العالقات الخارجٌة لألمة بالنسبة لمختلؾ األبعاد  :جٌو سٌاسً- 

                       .األبعاد المكانٌة لمنطقة ما من الشرق إلى الؽرب ومن الشمال إلى الجنوب: االمتداد الجغرافً- 
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2  التمثٌل البٌانً و التعلٌق 
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3   1 0,5 . مدن كثافتها مرتفعة3التوقٌع على الخرٌطة سلسلتً األطلس و الهقار و 
 ً( نقاط 04 ): الجزء الثان 

 .الجزائر البلد القارة: مقدمة
غ °9شرقا ° 12 ش و بٌن خطً طول °38 °18فرٌقٌا  بٌن دائرتً عرض إل ؼربً شمالالجزءفً  تقع :موقع الجزائر  - 1 :عرض

ٌحدها شماال البحر المتوسط شرقا  تونس و لٌبٌا ؼربا المؽرب الصحراء الؽربٌة جنوبا النٌجر مالً  مورٌتانٌا 
 االمتداد من العروض الحارة إلى العروض المعتدلة مما أسهم فً تنوع المناخ- : إبراز أهمٌة الموقع  - 2- 
جسرا طبٌعٌا إلى -  محور اتصال بٌن جهتٌن شرقٌة و ؼربٌة للمؽرب العربً-  و خط ؼرٌنتش ؼربهاهاٌمر مدار السرطان جنوب- 

إشراؾ على واجهة بحرٌة إستراتٌجٌة  جعلت منها محور تبادل وتعاون مع أوربا و همزة وصل بٌن القارتٌن - العالم العربً واإلسالمً
  ملتقى الطرق التجارٌة البرٌة البحرٌة وتتوسط العالم القدٌمـ إفرٌقٌا و أوربا و بوابة إفرٌقٌا الشمالٌة

  . الجزائر بمؤهالتها و إمكانٌاتها و شبابها تستطٌع ان تكون بلدا رائد: خاتمة
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 .سامً، ش: األستاذ 1 / 1ص  انتهـــــــــــــــى
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ن/ عدد سكان م  

ن/ عدد سكان م  

 2016أعمدة بٌانٌة توضح تعداد سكان المؽرب العربً 

 :التعلٌق

الجزائر هً اكبر دول المؽرب 

من حٌث التعداد تلٌها المؽرب ، 

 و اقل تعداد نجده فً مورٌتانٌا


