
 2من1ّصفحةال

よُ ائُ زُ か الج ُيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيم かُ الد   ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُيُ 
بُ رُ التُ  ةُ ارُ ら ُوُ 

ُيُ   か  ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ  かُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــ か يُ  طائُ زُ الج  س  ُــــ よ و 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ  اء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ اصُ الخ か بُ ـــ．ُُ ら ُ ر 
 ـــ かيعُ 

 
 
 

ا îُ(ةتاريみ): التُ أو 
か اأول゜ îُ(3ة: )ال．ضعي 

 しاأبيض امتوسط، ，قام よي حوض ي البح止 かهام かتحتل مكان îالعثماني أ めي العه止 よالجزائ しاستطاع
 اإتاواき.مقابل أî تめفع الめ，¡ امالكか لها  القよصنかبحمايか السفن من 

 î(تة)  باإتا，اき  ز  القよصنかاشよح ما يلي:  (1

2) かالعثماني よالجزائ おقو よبعض مظاه よكも(2ة: )اî 
か الثُ ُ  î(3ة) :انيかال．ضعي 

سبانيか ，الب祈تغاليか، عمきめ بعض السفن التابعか غよب اإسامي 〈ل゜ ااعتめاءاき اإ نتيجか تعよض سواحل ام
)خي祈 الめين ，عて，よّ( 〈ل゜ التصめ´ لها، فحきゆّよ بعض امîめ الساحليか للجزائよ )جيجل،  للبحاおゆ امجاهめين بよبよ，سا

かاأ，ل゜ لتشكل(، بجاي おالنوا きأめها بよعل゜ 〈ث，  よعل゜ البح およمّكن من السيط ´やال よ́الجزائ よ́اأسطو¡ البح
 من قبل السفن اأ，ゆ，بيか ，اأمよيكيかب ，دفع اإتا，اきاأبيض امتوسط، 

 î(تة)  نめ؟عêّ يتحすめ الّس  (1
́  しساهمよ，ف التي حめّد الظّ  (2 よالجزائ よ́اأسطو¡ البح おي نشأ止 (2ة)بî 

îُ(4ة) :かか اإむماجيُ ال．ضعيُ ُ
ُ الجزائ止 よي العهめ العثماني بفضل قوお أسطولها البح止 よ́ي تحめيめ طبيعか العاقاき مع ساهمし قوお  :ياíالس 
 めّال めّال， かالعثماني かل， ゆ，يكاب， ，¡ اأよأم， かبي  

ندا  مستقよ، ，غي祈  نسبيا كاî فقめ ，الجزائよ  فよنسا بيî السام أماّ  ，القよصنか، الحよ，ب بكお祈簡 العصも  よلú تمي季  :ت لس 
îافع أめال  ́ ゆالتجا  ́  بقليا 〈اّ  امالّس  めس  ي   ，لê متواصلか، بحاゆ ，اإ  النقل ，عمليか قو

  みتاريよُفي  الجزائ よُر، خال من ال．سيط العصむامصا かامشاريع سلسل か3ت3م،ص7ةة2للبحث، ال．طني.ُ
ُ

ُ ́  اأمي祈ا¡ مع لêالّس  êتقيّ  معاهおめ 〈بよام من الجزائよ  تمكنし :2 ندالس  季اانجلي  îجو  îم، 2تتت عام ا，سو 
 éأعما¡，توق ،かصنよالق めالعبي よيよتح， ،季اانجلي しمよأب めق， おめمعاه かا مع مشابهめبهولن 

ُ.67 ص فよنسا، مع الجزائよُ عاقاき قناî، جمال
ُ:عليمかالتُ 

，لか الめّ  معالجزائよ  عاقاきطبيعか أسطよ تبّيî فيها  ةتكتえ فقおよ من امن مكتسباتú القبليか ，الّسنめين، 
 أ，ゆ，باب العثمانيか ，د，¡ 

   ُむافياة: اماよوالجغ みاري  الت 

الثかا :ست．ُ・ام ط لث   مت．س 

 ت2ة5/2ة/ت3اريみ:التُ 

ُ  か ونصéساع: ةامد 
اني اختباُر  الفصل الث 
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 2من2ّصفحةال

îُ(ةت) الجغよافيا: ثانيا

îُ(ة4) :ال．ضعيか اأول゜
 î(تة) :شよح ما يليا (1

- かاأدمغ およبهج 
 بよصّح التّ  -

 î(3ة)ب نمي止 かي 〈فよيقياعめّد بعض معيقاき التّ  (2
îُ(ة2) :かانيُ か الثُ ال．ضعيُ 

よجع ́  الباحثか  ت  ゆأسباب ，انغا  よيقيا تأّخよها 〈ل゜ 〈فゆافتقا おللقياد きاも 》امباد ،íاأخا， つقام حي  よامستعم 
´やاحتل ال おゆالقا めأهلها ，استعب  íよاتها، ，س，よي، نظام。 بوضع ث死الاأخا úلやل きعجز おالقياد かيقيよعن اإف 

ُبب》فよيقيا النهوض 止ي بゆ，めها القيام

ُ:امطل．ب
 ما ゆأي止 úي صّحか هやا الよأ´؟ (1
 بنمي止 かي 〈فよيقيااأسباب التي أّدき 〈ل゜ تأخよ التّ  もكよ أهêّ ا (2

îُ(4ة) :かか اإむماجيُ ال．ضعيُ 
íيا لفし انتباهها ，فおよ ，تنوع م〉هاき  ،أثناء متابعتú مع أختú لحصか تلفزيونيか حو¡ قاおゆ 〈فよيقيا :الس 

 خلé فطلبし منú توضيحا لやلúب〈ّا أî معظê د，لها ا تزا¡ تعيش التّ  ،نمي止 かي القاおゆالتّ 
ند  ُانية...ヱثرヱة حيヱتمتゅز القゅرة بمヱاردهゅ الطبيعية الغنية من ميゅه ヱزراعة ヱبترヱل ヱمعゅدن،  :تالس 

 ゆجヱ مةل اأمثل ستغالاالذاヰارد المヱذه المヰ ヰاستدامته، بحفظヱ دゅلاقتصゅ عدم تبديدهヱ.ゅ 
ُ.23تم،صتة42عالê امعよفか، إصداُرتよجمか،اشよف محمد كياني، وانغا́ر ماثا´، إفよيقيا والتحد´:                                      

 
ند   الصّحか لめعê منظماき ب》قامか مشاكلها، حلو¡  إيجاد تتوحめ أî اإفよيقيか الめ，¡  جميع عل゜: 2الس 

êمحو  ，التعلي かاأمي かاض، من للتقليل ，التوعيよاأم おゆاف ب》داよيقي ااتحاد ，〈شよب اإف 
                                      ُ́ ُ بتصよ ف.23تم،ص4تة2امعよفか، عالê كياني،إصداُر محمد تよجمか،اشよف:والتحد´ إفよيقيا ماثا´، وانغار

أسطよ تبら祈 فيها بعض الحلو¡ امق祈管حか ةت كتえ فقおよ منا نめاき،，الّس من مكتسباتú القبليか  :عليمかالتُ 
 للقاおゆب
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よُ ائُ زُ الج ُ かيُ ．رُ هُ م ُالج ُ
ُيُ    めال かُ ق ُيم ُよُ ُيُ اط  بُ عُ か الش 

かُيُ 
 ُ，ُ ら ُربُ التُ  ةُ ار

ُيُ   か  ُ．يُ نُ طُ الかُ
ربُ التُ  かُ يُ يめ ُよ ُم ُ

ُ，ُ  よُائُ زُ الج ُ- かيُ   -طس 

ُمُ   め ُُر ُ．ُ ف ُالتُ ，ُ  اء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س  ُ ら ُُ．بُ -か اصُ الخ ꞌꞌُق  ر 
 - かيعُ 

ُ
 

 
 

かالعام 
 

かاإجاب よعناص  

かمجم．ع かمجزئ  みالتاري 

 

نة3  

 

نةت  

 

 

 

 

ن2ة  

ُ -ت     ُ: يليよ ح  ما ش 
ٚصنغ  : *الق
ٚ مقابل السماح  :* اإتاڣاػ ٜائ ڣبيغ للج ٚيبغ من قبل السفن اأٙڣ تٖفع ض

ٚ امتڤسطب  ٚصنغ في البح ٙع ڣحميتها من الق  لها بالتجا
ٚ أثنا╋ العهٖ العثمانيأ-2 ٜائ د مكانغ الج ّٖ  :ع
ٚڣڗ دليل علګ قڤتها في صٖ الهجماػ * ٚ طيلغ ثاف ق ٜائ صمڤد الج

ٚديغ ڣالجماعيغب  الصليبيغ الف
)السياس ي ڣااقتصادڬ ااجتماعي(، 〈ا في خطظ *ااستقال ال٘اتي 

ٚ فيها اسږ السلطاڗ العثمانيب  الجمعغ التي ي٘ك
ٚڬ، ال٘ڬ كاڗ يساعٖ  ٚ اأبي امتڤسط بقّڤع أسطڤلها البح *مكانتها في البح

ٚڣبها ب  الٖڣلغ العثمانيغ في كثيڇ من ح
ٚ مع الٖڣل  ٜائ *ااتفاقياػ ڣامعاهٖاػ التي كانـ تبڇمها الج

ڣ  ٚيطانيابـ58بيغ)اأٙڣ ٚنساڣب  معاهٖعبث2معاهٖع مع ف

  ُ
か اأ，ل゜   ال．ضعي 

 

 

 

 

نة3  

نتة  

 

 

 

ن2ة  

 

 

 

 

 .عن ااحتال ااسباني للجزائよ ，كيفيか التصめ´ ل。  :يتحめث السنめ -ت
ٚڬ -2 ٜائ ٚڬ الج ٚڣف التي ساهمـ في نشأع اأسطڤل البح د الظ ّٖ  :ح

ٚڣسا كانـ هي النڤاع اأڣلګ  ٚب ٚڬ *مساعٖع اإخڤع ب لنشأع اأسطڤل البح
ٚڬب ٜائ  الج

ٚع)اأنٖلسّيڤڗ(ب ٚ امڤاد اأّڣليغ ڣاليٖ العاملغ اماه  *تڤف
ٚ علګ السلطغ في احتكاكهږ للعثمانييڗ ٙياٝ البح ٚع   *سيط

ٜ صناعغ السفن في امٖڗ الّساحليغ)جيجل،بجايغ،القل(ب ٚك  *تم

かال．ضعي かالثاني  

اريみ ，الجغよافيا. اماむة:   ُالت 

 ُ

ُ

ُ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 التصحيح النم．もجي 

 . امت．سطالثالثか  :ست．ُ・ام
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2 

 

2 

 

 

 

 

ن4ة  

  

 العامة  المعيار  شرح المعايير 
 

المائمة مع 
 الوضعية

   مظاهر فوة الدولة الجزائرية-
  يا...(سباناا، عاقة الجزائر الخارجية بأوروبا)فرنسا، أيطالي-
  .ض المعاهدات وااتفاقيات(أمثلة)ذكر بع-

 ن02
 

 ن0.5
إستخدام أدوات 

 المادة
 ن0.5  السندات -التواريخ –مصطلحات 

 ن0.5 خاتمة  –صلب الموضوع  –مقّدمة  اانسجام 
 ن0.5 الخط والنظافة  اإتقان 

 

 الجزء الثاني:
かماجيむإ かضعي， 

نةت نةت    الجغよافيا 

 

 

 

 

نة6  

نتة  

 

 

 

 

 

 

 

نة3  

 

 

  ت( شよح  ما يلي:
ٚع اأدمغغ ٚڣب الشباب ال٘ڬ لٖيڢ ٗكا╋ ڣمستڤڥ علمي كبيڇ 〈لګ الٖڣل *هج : هي ه

ٚ لهږ كل ٚين،ببب(،أنها تڤف ٙيعهږ ڣتشجعها علګ  امتقٖمغ )مختڇعيڗ،مفّك ٜم مشا ما يل

ٚاقيل ڣاهيغب  عكس ما هڤ في دڣلهږ من ع

ٚعي العشڤائي* الت劇حٚ  ٚيغ التڇبغ ڣجفافهاب: ال ، ال٘ڬ ي〉دڬ 〈لګ تع  

む بعض معيقاき التنميか في إفよيقياأ-2  めع:  

ٚيقيغ نالـ استقالها حٖيثاب  *أغلظ دڣل اإف

 ٙ ٙع ضئيل، بامقا ٙڬ بيڗ دڣل القا ڣباب*التبادل التجا نغ مع التبادل مع أٙڣ  

ٙيغب  *امٖيڤنيغ: نعاني أغلظ دڣلڢ من الٖيڤڗ جعلها خاضعغ للٖڣل ااستعما

  *النڈاعاػ اأهليغ)الصڤمال،مصٚ،السڤداڗببب( ڣاانقاباػب

 ال．ضعيか اأ，ل゜ 

 

 

 

 

 
ٚيٖ من ه٘ه ٚأڬ ال -ت ٙه باقيغ 〈لګ اليڤم ، ڣا ت ٛالـ ′ثا صحيح: أڗ ااستعماٙ ما

ٙ من التيعيغ ااقتصاديغ ، لجعل دڣلها كسڤق لسلعهږ ڣك٘ا الشعڤب  ّٚ التح
ٙعب ٚڣاػ ڣخيڇاػ القا  استغال ث

ٚيقياٗ-2 ٚ التنميغ في 〈ف ٚ أهږ اأسباب التي أّدػ 〈لګ تأخ :ك  

ٙع بسبظ 戟خامغ فڤائٖها ڣخضڤع سياستها 〈لګ -أ امٖيڤنيغ: التي نعاني منڢ دڣل القا

مغب ّٖ  الٖڣل امتق

ٚك ااستعماٙ: أن -ب ٚڣاتها، ڣت ٙع لنهظ خيڇاتها ڣث ڢ احتل دڣل القا

 امفسٖين ال٘ين يعملڤڗ لصالحها، ا لصالح شعڤبهږب

かالثاني かال．ضعي 
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3 

 

 العامة  شرح المعيار المعايير   4ةن
 بات للتنمية في قارة إفريقيا. ذكر بع الصعو -1 المائمة مع الوضعية

 رحة لمشاكل التنمية للقارة. الحلول المقت-2
 ن0.5
 ن02

 
 ن0.5 ندات  الس -مصطلحات  إستخدام أدوات المادة

 ن0.5 خاتمة  –صلب الموضوع  –مقّدمة  اانسجام 
 ن0.5 الخط والنظافة  اإتقان 

 

 

 

 الجزء الثاني:
:かماجيむإ かضعي， 
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