املستوى  :الثانية ثانوي علوم جتريبية ( )2ASSمارس2015
اختبار الفصل الثاني يف مادة التاريخ واجلغرافيا

الــمدة 03 :سا00

التاريخ :
اجلزء األول :
 – 1عرف بالشخصيات التالية  :الكاردينال الفيجري  ،مصالي الحاج
 – 2اشرح املفاهيم التالية  :االحتالل االستيطاني ،املقاومة
 – 3بين بالتاريخ واملضمون القوانين التالية - :قانون سيناتوس كونسيلت  -قانون كريميو ،
 -4أكمل بيانات الجدول التالي :
الثورة أو املقاومة
مقاومة أحمد باي
ثورة املقراني والحداد

تاريخها

املناطق والنواحي

الزعيم أو القائد

اجلزء الثاني :
السندات :
الوثيقة :1
" ..كتب الجنرال جيرار في نوفمبر  (1830إن الغزو يستند إلى أهم األوامر وأكثرها ارتباطا باألمن العام في فرنس ي
بل في أوروبا  ،وافتتاح سوق كبرى لتصريف السلع الفائضة عن شعبنا  ،وبيع منتجات مصانعنا لقاء الحصول على
روجي غارودي  /حوار الحضارات
منتجات أخرى غريبة عن أرضنا ومناخنا )..

الوثيقة :2
"..إن الشغل الشاغل لالستعمار هو إنشاء مستعمرات التكون أسواقا لالستهالك فقط ن بل لتكون منطقة مفتوحة
للغة الفرنسية وللجنس الفرنس ي فاختارت البرجوازية الفرنسية الجزائر فريسة  ،ضاربة عرض الحائط كل االعتبارات
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اإلنسانية في تلك الديار...فإن عزم فرنسا الرامي إلى جعل من وطننا مستعمرة آهلة بأبناء جلدتها  ،وقلب بالد عربة إلى
فرحات عباس  /ليل االستعمار
مقاطعة يسري فيها الدم الفرنس ي "..

التعليمة :
من خالل السندات ،وبناء على ما قرأت أكتب مقاال تبرز فيه األهداف الفرنسية من احتالل الجزائر

اجلغرافيا :
اجلزء األول (  06نقاط )
 – 1ما هو الفرق بين املنهج الرأسمالي ،واملنهج والنظام االشتراكي؟
ّ
العاملية للتجارة ( – )O M Cالتنمية االقتصادية.
 – 2عرف باملفاهيم التالية  :املنظمة
 – 3إليك جدول يمثل نسبة النمو االقتصادي  ،ونسبة البطالة في الجزائر
2006
2003
2001
2000
1999 1998
السنة
%06
%6.8
%1.9
%2.4%
نسبة النمو % 3.2 %3.8 %
%22
%25
%29
%27
%28
نسبة البطالة %30
 1مثل نسبة النمو  ،ونسبة البطالة بمنحنيين بيانيين في مستوى واحد
بحيث نسبة النمو تمثل  %5لكل  1سم /و 2سم لكل سنة من سنوات الجدول.

2010
%05
%14

اجلزء الثاني :
السندات :
ّ
للتنمية بعد االستقالل ،فصاحب ذلك تأميم أراض ي املستوطنين
 – 1اعتمدت الجزائر املنهج االشتراكي كوسيلة
وتوزيعها على الفالحين الجزائريين في إطار التسيير الذاتي،وتم لعدها إصدار قانون الثورة الزراعية عام 1971
تحت مبدأ " األرض ملن يخدمها " ،وظهر بعد ذلك قانون املستثمرات...
ّ
التوجه نحو اقتصاد السوق بعد التسعينيات،وهو ما سمح بالشروع في خصخصة التعاونيات الفالحية ،
بدأ
ّ
بتصرف
مجموعة نصوص
ودعم االستثمار وتحرير نجارة تسويق الخضر والفواكه ....
ّ –2
تطور إنتاج الحبوب في الجزائر ( بمليون قنطار )
2001
1997
1982
1980
1976
1968
1962
السنة
26
9
15
24.5
23
16
23
اإلنتاج
التعليمة :
من خالل السندات  ،ومعلوماتك الشخصية،
* اكتب مقاال جغرافيا تبين فيه الخطوط العريضة للواقع الزراعي غداة االستقالل والتحوالت التي صاحبت
القطاع في عهد اقتصاد السوق  ،وبين أسباب تذبذب اإلنتاج ،والحلول الكفيلة بتحقيق األمن الغذائي
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