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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                                      وزارة التربية الوطنية               
    2017 - 2016:  السنة الدراسية                                               02: فرض المراقبة الذاتية رقم 

  03:  عدد الصفحات  تاريخ وجغرافيا : المادة    مشترك آداب ع ذج:  الشعبة  ثانوي 1: المستوى
  مفتش التربية الوطنية/أحمد بووذنين :إعداد 

  

  التاريخ: أوال 
 )نقاط  06:(الجزء األول

  :اشرح المصطلحات التالية – 1   
  قبائل المخزن الكراغلة، شيخ العرب،القرصنة ،        

  :عرف بالشخصيات التالية  – 2   
  الداي حسين، نابليون بونابرت، خير الدين بربروس ، الرايس حميدو               

  اربط التواريخ التالية باألحداث التي تناسبها – 3   
  

 األحداث التواريخ
 معركة واد المخازن م1818نوفمبر 
 مؤتمر اكس ال شابيل م 1571أكتوبر
 معركة ليبانت م1578أوت 

  

  .بايلك الغرب ودار السلطان في  التقسيم اإلداري للجزائر خالل العهد العثماني على خريطة الجزائر المرفقة، وقع –4   
  

  
 

)نقاط 04(:  الجزء الثاني  
:اإلشكالية  

رأى البعض اآلخر أنه  في نقاش حول تقييم الوجود العثماني في الجزائر، اعتبر البعض ذلك استعمارا بينما    
.مساعدة قدمها العثمانيون باسم اإلسالم للجزائر للتصدي للهجمات الصليبية  
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 السندات
  :1السند 

         و تفاقم الخطر االسباني و االيطالي  16إن الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البالد في بداية القرن     
على هذه المدن الساحلية هي العوامل الرئيسية التي دفعت بالجزائريين أن و احتاللهما لموانئ جزائرية و فرض الجزية 

قرر خير الدين  1518تلمسان في ماي بو بعد استشهاد عروج في معركة ...يستنجدوا باألخوين عروج و خير الدين  
ضمام بلدهم إلى وٕاقناعهم بأهمية ان... أن يسلك سياسة جديدة تتمثل في الحصول على تأييد السكان الجزائريين  

وبهذا النفوذ تمكن خير الدين من تقوية جيشه و ضمن سيطرته بعد أن أصبح ممثال للسلطان التركي .السلطة العثمانية 
  .في أرض الجزائر

  عمار بوحوش بتصرف.التاريخ السياسي للجزائر د:المرجع
  :2السند 

العثمانيين قد دخلوا الجزائر أساسا بطلب من أهلها و ربطوا مصيرهم في الغالب بمصير أهل البالد و تحالفوا  إن    
معهم تحالفا شديدا سياسيا و عسكريا فامتألت القالع و الثكنات و الرباطات و السفن بالجنود الجزائريين الذين خاضوا 

  .يين كما تحالفوا معهم بالداخل لتوطيد األمنالجهاد في البر و البحر جنبا إلى جنب مع العثمان
  يحيى بوعزيز.د 141ص 1تاريخ الجزائر ج :المرجع

  :3السند 
استكملت الجزائر في عهد األتراك أنظمتها و إطاراتها الداخلية و تحققت لها بصفة عامة وحدتها القومية و {{     

ظهرت الجزائر كشعب و دولة  ذات مقومات واضحة و ,اإلقليمية و السياسية وظهر اندماج مختلف عناصر السكان 
  :و هو ما يتميز به عهد األتراك بالجزائر الذي مر بالمراحل التالية }} و متينة لتلعب دورها الممتاز في الميدان الدولي 

 م1518- 1512مرحلة الفتح  - 1   
 م1587-1518عهد والة البيلرباي   - 2   
 م1659- 1587عهد البشوات  - 3   

 م1671-1659عهد األغوات   - 4   
 م           1830- 1671عهد الدايات   - 5   

 62يحيى بوعزيز ص.الموجز في تاريخ الجزائر د:  المرجع                                                               
:المطلوب  

.شكالية المطروحةانطالقا من السندات واعتمادا على مكتسباتك القبلية، عالج اإل     
 

  الجغرافيا: ثانيا 
  )نقاط  06:(الجزء األول

  :اشرح المصطلحات التالية - 1   
  .اإلقليم المناخي، اإلقليم النباتي، ُسلَّم ريشتر، المنطقة الحرارية        
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 .على خريطة العالم المرفقة، حدد أهم مناطق حدوث الزالزل - 2   

     
 .يعيتين تتعرض لهما الجزائرأذكر أهم كارثتين طب - 3   
   .لألرض حركتان ، أذكرهما واذكر نتيجة واحدة تترتب عن كل حركة من الحركتين - 4   

  

  )ن 04(:  الجزء الثاني
  :  اإلشكالية

  .من بين أهم المخاطر الطبيعية التي تواجه الجزائر الزالزل، الفيضانات والجفاف     
  :المطلوب 

  :القبلية ، أكتب مقاال جغرافيا تبرز فيه ما يليانطالقا من مكتسباتك     
 .أسباب هذه المخاطر - 1     
  .اإلجراءات الواجب اتخاذها لتفاديها أو التخفيف من تبعاتها - 2     

  


