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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                                       وزارة التربية الوطنية               
  2017-2016 :السنة الدراسية                                                    01 : رقم الذاتيةفرض المراقبة 

  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

                                     االنكشارية   - أهل الذمة   -االمتيازات  -األوقاف :  مصطلحات التاليةاشرح ال - 1   
 فرانسوا األول - سليم األول - محمد الفاتح -سليمان القانوني : الشخصيات التاليةعرف  - 2   
 :اربط األحداث بتواريخها - 3   
 

  مؤتمر فيينا  معاهدة سان ستيفانو  مؤتمر باريس بعد حرب القرم  فتح القسطنطينية
  1878مارس   م1453  م1815  م1856

  

 
  )نقاط 04: (الجزء الثاني 

  : اإلشكالية
في نقاش بين مجموعة  من تالميذ جذع مشترك آداب حول أسباب ضعف الدولة العثمانية، اختلفت آراؤهم فمنهم     

  .من أرجع ذلك إلى أسباب خارجية و آخرون إلى أسباب داخلية، طلبوا منك رأيك في الموضوع
  : السند األول

إن العدالة قد أسيء استعمالها  في السلطنة و أن رجاال يفتقرون إلى خبرة السنوات الطويلة ، ارتفعوا إلى أعلى ..."    
و إن السالطين أخذوا يعيشون ...إن الجيوش العثمانية فقدت الكثير من طاعاتها و انضباطها ...مناصب الدولة

  ..."و أخذ نفوذ السيدات األجنبيات يتضح في تسيير األمور ...المعيشة السهلة،و أخذ الوزراء يحيكون المؤامرات 
  "27السنة األولى ثانوي ص"الكتاب المدرسي 

  : السند الثاني
مما سبب قيام ثورات و حوادث عصيان ليس من الجائز السكوت عليها، لكن  ...هناك ثغرات كبيرة في اإلدارة "...    

لقد صرفنا الماليين للقضاء على المؤامرات ، هو مؤامرات الدول الكبرى إلى الهاوية أكثر من غيرهالذي يقودنا الشيء 
لو ...كما صرفنا جل أوقاتنا و طاقاتنا دون جدوى ،كان األجدر  بها أن تصرف على مشاريع حيوية نستفيد منها

  ..."اعترفت لنا هذه الدول بعشر سنوات من االستقرار لحظيت دولتنا بالتطور الذي حظيت به اليابان
  "27السنة األولى ثانوي ص"الكتاب المدرسي : المرجع
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  :السند الثالث
  إليك جدوال خاصا ببعض االتفاقيات المبرمة بين الدولة العثمانية والدول األوربية 

  مضمونها  تاريخ االتفاقية
  .إعطاء الحق لروسيا في اإلشراف وحماية األرثوذكس المقيمين بالدولة العثمانية  1774
  .السماح لبريطانيا بفتح قنصلية بفلسطين ورعاية اليهود وبناء كنيسة بروتستانتية  1838
  .امتياز صيد المرجان في الساحل الشرقي للجزائر بين عنابة والقالة لشركة لنش الفرنسية  1650
  .إعطاء امتياز حفر قناة السويس للشركة الفرنسية العالمية  1854
  .ين بغداد أللمانياإعطاء امتياز سكة حديد برل  1889

  "بتصرف 37السنة األولى ثانوي ص" المدرسي بالكتا:  المرجع                                                          
  : التعليمة

تبرز فيه األسباب الحقيقية تاريخيا  موضوعاأكتب  ،على مكتسباتك القبليةاعتمادا و  انطالقا من السندات      
  .لة العثمانية لضعف الدو 

 

الجغرافيا – :ثانيا   
  )ن 06(:  الجزء األول

  
 .مفتاح الخريطة -دوائر العرض -الجدول اإلحصائي -مقياس الرسم: اشرح المصطلحات التالية -1   

   2011و 1990إليك جدوال يمثل تطور قيمة الواردات الجزائرية من المواد الغذائية بين  - 2   
  2011  2010  2009  2000  1990  السنة 

  10665  6683  6414  2578  2306  )$(مليون دوالر(قيمة الواردات
  

  : المطلوب
  $مليار 01= سم1سنوات و5=سم1مثل أرقام الجدول بيانيا بواسطة منحنى بمقياس  -أ   
  علق على الرسم البياني- ب   
 األداة الجغرافية األنسب إلبراز تطورهي األداة الجغرافية األنسب لتحديد اإلطار الجغرافي للظواهر وما هي  ما -  ج   

  ما خالل فترة زمنية ما ؟ ظاهرة       
  

) ن 04: (الجزء الثاني  
  2011و 1990إليك جدوال خاصا بتطور قيمة صادرات الجزائر من المحروقات بين سنتي      

  2011  2010  2009  2000  1990  السنة
  72173  56087  44443  21610  10623  )$(مليون دوالر( قيمة الصادرات من المحروقات
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ويبقى نصيب المحروقات من إجمالي قيمة صادرات الجزائر يحظى بنصيب األسد حيث قدرت نسبة قيمة صادرات 
  % 98,2بنسبة  2011من إجمالي الصادرات وبقيت في نفس المستوى تقريبا في  % 98,4بـ  2005المحروقات في 

  

   :التعليمة
  .نص جغرافي وأبرز أهمية المحروقات في صادرات الجزائرحوِّل معطيات الجدول إلى    
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  


