اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط

2AS LE

التاريخ :
الجزء األول (  06نقاط )
 -1التعريف بالشخصيات :
* الداي حسين :
هو آخر دايات الجزائر ،ولد بمدينة أزمير التركية سنة  ،1773كان أبوه ضابطا في سالح المدفعية ،مارس التجارة في
بداية حياته ،ثم تلقى تكوينا عسكريا بالقسطنطينية ،وتخصّص في سالح المدفعية.عيّنه السلطان محمود الثاني حاكما على
أيالة الجزائر في مارس  ، 1818قاوم الحملة الفرنسية ،ووقع وثيقة االستسالم سنة  ،1830وتوفي باإلسكندرية عام
.1838
* مصالي الحاج )1974 – 1898(:
سياسي جزائري وزعيم االتجاه االستقاللي  ،ولد بتلمسان ،وتابع بها تعليمه االبتدائي ،،جندا في الجيش الفرنسي خالل
الحرب العالمية األولى .أسس نجم شمال إفريقيا عام  1926في فرنسا ،وعندما انتقل إلى الجزائر أسس ب حزب الشعب
الجزائري سنة  ،1937وتحزل عام  1946إلى حركة االنتصار للحريات الديمقراطية .
 – 2المفاهيم :
* الغزو  :هو قدرة جيش أجنبي على اختالل بلد ما وفرض السيطرة عليه
* الحركة الوطنية  :هي جمعيات وأحزاب حملت على عاتقها مهمة توعية الشعب  ،وتعبئته من اجل الدفاع عن سيادته
بشتى الطرق الممكنة لتحقيق حريّته واستقالله.
 .1االحتالل االستيطاني
احتالل دولة لدولة أخرى بالقوّ ة العسكرية وتهجير جزء من سكانها لالستيطان بها بشكل دائم  ،مثل االحتالل الفرنسي
للجزائر ،واالحتالل الصهيوني لفلسطين
 – 3القوانين :
* قانون كريميو  :صدر في  24أكتوبر  ،1970منح لليهود حق الحصول على الجنسية الفرنسية مع احتفاظهم
بأحوالهم الشخصية اليهودية.
* قانون سيناتوس كونسيلت  :صدر في  14جويلية  1865وتضمن أن الجزائريين رعايا فرنسيون ولكنهم يخضعون
ألحكام الشرع اإلسالمي
* قانون األهالي  :صدر في مارس  ، 1871وبدأ العمل به قي  26جوان  ،1881وهو غبارة عن مجموعة من اإلجرات
االستثنائية الجائرة التي فرضت على الجزائريين،ويقضي أن يظهر الجزائري الطاعة العمياء للمستوطنين كحراسة
الغابة ودفع الضرائب ...
الزعيم أو القائد
المناطق والنواحي
تاريخها
الثورة أو المقاومة
األمير عبد القادر
 1847 - 1832معسكر،التيطري،مليانة ،يسكرة
مقاومة األمير عبد القادر
 1880 - 1864واحةالبيضسيدي الشيح،التيطري ،سعيدة الشيخ المقراني والح ّداد
ثورة أوالد سيدي الشيخ
الجزء الثاني :
األهداف الفرنسية من احتالل الجزائر :
األهداف الفرنسية من احتالل الجزائر :
 السيطرة األمالك الجزائرية  ،ومختلف ثرواتها الطبيعية فتح سوق واسعة لمنتجات مصانعها جعل الجزائر قاعدة للتو ّغل نحو إفريقيا الرغبة في التخلص من الديون استهداف نقل فائض السكان ،بما فيهم المعارضة االهتمام بأموال الخزينة الجزائرية -فتح المجال واسعا للغة والثقافة والجنس الفرنسي

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

الجغرافيا :
األول  06 ( :نقاط )
الجزء ّ
 – 1المفاهيم :
* الهياكل القاعديّة  :هي مجموعة من التجهيزات الجماعيّة الضروريّة لتنشيط الحركة االقتصادية مثل الطرق والسكك
الحديديّة وخطوط الهاتف والكهرباء ...
* اإلقليم  :مساحة أرضية وتجمع بشري يتميّز باالرتباط بين عناصره ال ّداخليّة  ،مثل السطح والمناخ والنبات والحيوان
والنشاط االقتصادي.
ّ
المنظمة العالمية للتجارة  :هي منظمة اقتصادية عالمية تهدف إلى تنشيط وتنظيم المبادالت التجارية واألسواق بين
*
الدول ، .تأسست عام 1995وتعدجهازا تابعا لهيئة األمم المتحدة ،وهي وليدة منظمة القات (  ) G A A Tالتي تأسست
عام 1947
 - 2المنهج الرأسمالي  :هو نظام اقتصادي يقوم على الحرية االقتصادية ،والملكية الخاصّة لوسائل اإلنتاج
 ،والمنافسة الحرّ ة،وقد ظهر في النصف الثاني من القرن  18أي بعد الثورة الصناعيّة على يد آدم سميث.
المنهج االشتراكي :هو نظام يقوم على ملكية الدولة لوسائل اإلنتاج ظهر في القرن  19على يد كارل ماركس.
اإلجابة عن السؤال الثاني (  04نقاط)
عاش القطاع الزراعي في الجزائر تجارب عديدة ،وكانت الغاية دائما العمل على رفع اإلنتاج .
فقد صاحب مرحلة النظام االشتراكي ،إقامة نظام التسيير الذاتي بغرض اإلسراع في تسيير المزارع الخصبة الواسعة
التي كانت ملكية للمعمرين.
واستهدفت الثورة الزراعية تحسين أوضاع الفالحين في األرياف والتقليل من النزوح الريفي  ،وإرساء العدالة
االجتماعية ،وكان الهدف من المستثمرات ،االستغالل األمثل لألراضي الفالحية التابعة للقطاع العام ،والتسيير الذاتي.
لقد فتح المجال للخصخصة  ،واالستثمار في المجال الفالحي بعد التسعينيات  ،وتحرير التسويق.
يالحظ من بيانات الجدول التذبذب في اإلنتاج  ،ويعود ذلك أصال إلى تذبذب المناخ ،والتساقط من سنة ألخرى
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ومن الضروري هنا رفع طاقة السدود والمياه الجوفية واستصالح مساحات واسعة في الصحراء والهضاب العليا لرفع
اإلنتاج كما ونوعا  ،وتوفير غذاء السكان  ،والعمل على التصدير إن أمكن
خريطة المحروقات في الجزائر

- Tel-Fax : 021.87.10.51 :

Web site : www.ets-salim.com /021.87.16.89

