تصحيح اختبار الفصل الثاني يف مادة التاريخ واجلغرافيا 2ASGE
املراحل
الجزء االول

املضامين
 -التاريخ :

اشرح
املصطلحات
التالية :

ا -االحتالل االستيطاني:هو نزع االرض من اصحابها الشرعيين و احالل املعمرين بها
– السياسة االستعمارية :هي مختلف الوسائل و االساليب التي اعتمدها االستعمار
الخضاع شعب ما
– الحركة الوطنية .:هي التنظيمات السياسية مثل االحزاب و الجمعيات تعمل على
تحقيق مجموعة من االهداف
عرف الشخصيات التالية:
شارل الفيجري:رجل دين فرنس ي متعصب كان اسقفا للجزائر سنة 1866م ثم اصبح
كارديناال سنة 1882م مؤسس جمعية االباء البيض في الجزائر في 1869م و كان
مركزها الحراش .
– مصالي الحاج )1973-1898( :من ابرز رجال الساسة الجزائريين قبل الثورة اسس
حزب الشعب في  1937ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية في 1946م عند اندالع
الثورة رفض االنضمام الى الثورة املسلحة العتبارات سياسية .

ب -حدد
طبيعة
االحداث
التالية :
ج  -ابرز
االتجاهات
املختلفة
للحركة
الوطنية من
1919م الى
1946م (
بدون شرح)

العالمة
الجزئية الكلية

طبيعته
التاريخ
 1871قانون االهالي
مقاومة الزعاطشة
1849
سيناتوس كونسيلت
- 07 -14
1865
حركة االصالح 1919م على يد االمير خالد
االتجاه الثوري االستقاللي ( نجم شمال افريقيا ) مصالي الحاج 1929م ،حزب
الشعب الجزائري
جمعية العلماء املسلمين 1931 -05 -05م
فديرالية النواب املسلمين الجزائريين  1927بن التهامي  ،فرحات عباس
الحزب الشيوعي الجزائري
الكشافة االسالمية 1939م
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الجزء الثاني
املقدمة :
العرض :
اهم االجراءات التي قامت بها فرنسا من اجل تثبيت فكرة " الجزائر فرنسية":
 الحاق الجزار بفرنسا بموجب مرسوم  22جويلية 1843مو قانون 1848م. تشجيع عملية االستيطان في الجزائر من خالل تقديم تسهيالت و امتيازاتللمستوطنين .
 فض التعامل االداري باللغة الفرنسية و فتح مدارس مختلطة لها . فرنسة االسماء و املحيط الجزائري . احالل القضاء الفرنس ي محل القضاء االسالمي الجزائري . تنصير الجزائريين و بناء كنائس .رد فعل الشعب الجزائري على ذلك :
كان رد فعل الشعب الجزائري على هذه السياسة االستعمارية  ،القيام بمقاومات
مختلفة سواء مسلحة ( رسمية او شعبية) و سياسية من خالل ارسال وفود و و
العرائض و الرسائل االحتجاجية لكشف انتهاكات الجيش الفرنس ي في الجزائر و عدم
احترامه لبنود معاهدة االستسالم املوقعة كرسالة حمدان خوجة الى الجنة االفريقية
و امللك الفرنس ي لويس فليب سنة 1833م و تشكيل عدة احزاب سياسية باالضافة الى
تاسيس النوادي و الجمعيات الثقافية و اصدار مجموعة من الصحف و املجالت التي
ساهمت في نشر الوعي الثقافي و السياس ي لدى الشعب الجزائري .
الخاتمة :
الجزء االول  :الجغرافيا
التحو ل االقتصادي :هو النتقال باالقتصاد من الحالة الصعبة و املفلسة الى وضع
ا  -اشرح
املصطلحات اخر يضمن التنمية و االزدهار مثل التحول من االقتصاد االستعماري بعد االستقالل
الى االقتصاد االشتراكي .
التالية :
 التنمية املستدامة :هي االعتماد على الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية و بمراعاةحق االجيال القادمة
– النهج الراسمالي  :هو نظام اقتصادي يعتمد على امللكية الفردية لوسائل االنتاج
ب – التمثيل التمثيل البياني :
التعليق :
البياني
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ج – اكمل
الجدول بما
يناسب :

الجزء الثاني

التسيير االشتراكي
من  1962الى 1989م
ملكية الدولة لوسائل االنتاج
التخطيط املركزي
انشاء الشركات الوطنية
التعاونيات الفالحية
احتكار الدولة للتجارة الخارجية

التسيير الراسمالي
منذ 1990
امللكية الخاصة لوسائل االنتاج
استقاللية املؤسسات
فتح املجال امام القطاع الخاص
املستثمرات الفالحية
تحرير التجارة الخارجية
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املقدمة.
العرض  :مجهودات الدولة في اعادة تطوير هذا القطاع :
 تاميم الراض ي املعمرين 1963م . اقرار التسيير الذاتي الزلراعي و تطبيق مجهود الف قرية زراعية فالحية1.5
 اصدار مجموعة من القوانين قانون الثورة الزراعية 1972م و استصالحالزراعي في 1983م
 قانون املستثمرات الفالحية 1987م انشاء دواوين و تعاونيات فالحية و تنمية املوارد الغابية كانشاء السد االخضرفي 1970م
 دعم الدولة للقطاع الفالحي (عتاد  ،قروض ) و تحديثه و تشجيع الزراعة فيالصحراء
 اعتماد البرنامج الوطني للتنمية الفالحية سنة 1999م ( الدعم الفالحي و البناء 1.5الذاتي )
0.5
مشاكل القطاع الزراعي في الجزائر :
 قلة االراض ي الصالحة للزراعة . ضعف اليد العاملة املؤهلة و االعتماد على الطرق التقليدية في الزراعة ضعف التحكم في املوارد املائية تذبذب التساقط و قلة السدود االنجراف و التصحر .الخاتمة:
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