املستوى  :الثانية ثانوي تسيري واقتصاد ( )2ASGEمارس2015
اختبار الفصل الثاني يف مادة التاريخ واجلغرافيا

الــمدة 03 :سا00

 -1التاريخ :
اجلزء االول (:)06
ا -اشرح املصطلحات التالية  - :االحتالل االستيطاني – السياسة االستعمارية – الحركة الوطنية .
عرف الشخصيات التالية :شارل الفيجري – مصالي الحاج .
ب -حدد طبيعة االحداث التالية :
طبيعته
التاريخ
1871
مقاومة الزعاطشة
سيناتوس كونسيلت
ج – ابرز االتجاهات املختلفة للحركة الوطنية من 1919م الى 1946م ( بدون شرح) .
اجلزء الثاني( 04ن) :
السند  ....":و منذ سنة  ،1853بدأت االقاليم املدنية تزداد اتساعا ليخضع عدد كبير من االهالي للسلطة
القضائية املدنية  .و هكذا وجد الفرد الجزائري نفسه مقيدا  ،بنظام قضائي يطبق قاعدة " الغالب"  ،من اجل
تحقيق السيادة االستعمارية االمر الذي ادى الى تحطيم حياة الفرد الجزائري عقائديا و اقتصاديا واجتماعيا
وثقافيا  ،اي تحطيم موروثه الحضاري .
و قد استخدمت كل الوسائل من اجل جعل " الجزائر فرنسية "  ،ففي اكتوبر عام 1854م صدر مرسوم
امبراطوري يقض ي بإعادة تكييف القضاء االسالمي حتى يتسنى اخضاع الجزائريين للقانون " النابوليوني " "...
د  .صالح فركوس " املختصر في تاريخ الجزائر"
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التعليمة :
على ضوء السند واعتمادا على ما درست اكتب فقرة تبرز فيها :
ا -اهم االجراءات التي قامت بها السلطات االستعمارية لتثبيت فكرة الجزائر فرنسية .
ب  -رد فعل الشعب الجزائري على ذلك .

اجلغرافيا :
اجلزء االول  06 (:ن)
ا  -اشرح املصطلحات التالية :
التحول االقتصادي  -التنمية املستدامة – النهج الرأسمالي ''.
ب .حساب امليزان التجاري للجزائر في الفترة (  :)2002-1995الوحدة باملليار دوالر
السنوات 2002 2000 1999 1998 1997 1996 1995
م.التجاري 6,67+ 11,26+ 3,46+ 03+ 4,87+ 0,84+ 0,43+

املطلوب :
مثل امليزان التجاري بمنحنى بياني بمقياس رسم 1 :سم ← 1م.دوالر 1 /سم ←لكل سنة
– علق على الجدول .
ج – اكمل الجدول بما يناسب :
التسيير الرأسمالي
منذ 1990

التسيير االشتراكي
ملكية الدولة لوسائل االنتاج

استقاللية املؤسسات
فتح املجال امام القطاع الخاص
التعاونيات الفالحية
احتكار الدولة للتجارة الخارجية

اجلزء الثاني 04 (:ن)
السند  ":املسالة الزراعية املطروحة بكل حدة خالل فترة االحتالل كانت و منذ االستقالل في انشغاالت
السلطات العمومية املتجسدة في استراتيجيات التنمية الوطنية حيث وضعت سكان الريف في قلب كل
السيد بركات – وزير الزراعة و التنمية الريفية
املجهودات إلعادة االنتاج الوطني ".
التعليمة  :من خالل السند و اعتمادا على ما درست اكتب مقاال تبين فيه :
ا -مشاكل القطاع الزراعي في الجزائر .
بالتوفيق
ب – مجهودات الدولة في اعادة تطوير هذا القطاع .
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