املستوى :الثانية ثانوي (تسيري واقتصاد )2ASGE
تصحيح اختبار الفصل األول يف مادة التاريخ واجلغرافيا

ديسمرب 4102
املدة30:سا33

التاريخ:

الجزء االول:

ا–شرح المصطلحات :

االستعمار:هو امتداد السيطرة السياسية والعسكرية لدولة على دولة أخرى غالبا ما تكون الدولة احملتلة متفوقة تنظيميا وتكنولوجا هبدف استغالل
خرياهتا واستعباد شعبها والقضاء على شخصيتها احلضارية .

المجال الحيوي:هو ذلك الفضاء اجلغرايف الذي تتحدد من خالله حتقيق مصلحة االمة و الوطن.

الالعنف :شكل و وسيلة من الكفاح التحرري تستبعد القوة يف الوصول اىل اهدافها.
ب – تعريف بالشخصيات التالية :

جول فيري:سياسي واستعماري فرنسي أحد منظري احلركة االستعمارية تقلد مناصب هامة من بينها وزير أول ووزير للتعليم وساهم يف توطيد اركان
االمرباطورية الفرنسية يف اهلند الصينية

رودس سيسيل )3091-3581 (:هو رئيس مستعمرة الكاب شهد عصره توسعا كبريا لالمرباطورية الربيطانية انشا اضخم شركة للماس يف العامل .
الجزء الثاني:

ا  -عالقة الثورة الصناعيةبالتوسع االستعماري :

يعد اجلانب االقتصادي احد اهم اسباب االستعمار فالثورة الصناعية ادت اىل زيادة االنتاج األورويب واىل استهالك اكرب للمواد االولية ويف نفس
الوقت زاد هامش الربح وامتألت البنوك واملصارف األوروبية وظهرت طبقة رأمسالية وزاد نفوذها وبدت تواجهها عدة مشاكل كنقص املواد االولية
وتكدس االنتاج وغياب فرص االستثمار فوجدت احلل يف التدخل يف السياسة والضغط على رجاهلا وتوجيههم اىل االستعمار ألنه احلل االمثل
لتخلص من مشاكلهم ومشاكل القارة العجوز.

ب –نتائج الحركة االستعمارية على القوى االستعمارية نفسها و على مستعمراتها:
ا – على القوى االستعمارية:

 -ظهور احلركة الصهيونية

 -هنب و استنزاف خريات شعوب املستعمرة

 عرقلة التنمية يف املستعمرات ربطه باالقتصاد االورويبب – على المستعمرات:
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 تغذية النزاعات احلدودية و احلروب االهلية جتزئة و تغيري احلدود السياسيةالفريقيا و اسيا -هنب و استنزاف خريات الشعوب املستعمرة

 - 3شرح المصطلحات :

الجغرافيا

الجزء االول:

ا -شرح المصطلحات:

الموقع الجيو سياسي  :العالقة بني السياسة و اجلغرافياو االقتصاد و الدميوغرافيا و خاصة فيما يتعلق بالسياسسة و العالقات اخلارجية لالمة
بالنسبة ملختلف االبعاد احمللية و القارية و الدولية

الموقع الجغرافي :مكان بلد أو منطقة ما يف اخلريطة العاملية ومعرفة حدودها السياسية

االتحاد االفريقي 1993-8-18 :وريث منظمة الوحدة االفريقية

-1التوقيع على الخريطة الجزائر المرفقة 'الحدود السياسية للجزائر:

 -1التمثيل البياني:
الجزء الثاني:

ا -اهمية الموقع الجغرافي للجزائر:

 -تطل على السواحل

 ملتقى الطرق التجارية الربية  ,البحرية تتوسط بلدان املغرب العريب و هي جزئء من الوطن العريب و امتداد له و نقطة عبور من الشرق اىل الغربتعد بوابة بلدان افريقيا من الشمال-احتوائها على ثروات باطنية كالبرتول

ب -المخاطر التي تهدد امن الجزائر:

 من الشمال اهلجرة الغري شرعية اىل اوروبا . مشكل ترويج املخدرات القادمة من املغرب . هتريب السلع و البنزين اىل الشرق. -خطر االرهاب
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