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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                                 وزارة التربية الوطنية               
   2019 -2018 :السنة الدراسية                                             01 : رقم الذاتيةفرض المراقبة 

  02:  عدد الصفحات  تاريخ وجغرافيا : المادة    مشترك آداب دع ج:  الشعبة  ثانوي 1: توىالمس
  مفتش التربية الوطنية/أحمد بووذنين :إعداد 

  

 التاريخ: أوال 
  )ن  06( : الجزء األول

  :السند
فرنسا ، وتمخض م، حيث توقف ب1534سنة  األستانةوهو في طريقه إلى  الدين باشا بفرانسوا األول خيراتصل     

  . سليمان القانونيمع السلطان  1535بمقتضى معاهدة االمتيازاتعن ذلك حصول فرنسا على 
لم يطرأ عليه أي تغيير ،  العثماني ـ الجزائري التقارب الفرنسي ـورغم وفاة كل من فرانسوا األول و خير الدين فإن 

  . ا محافظة على امتيازات لدى البالط العثماني يحترمون األسطول الفرنسي كما ظلت فرنس ونفاستمر الجزائري
  بتصرف 122م ص1987 السنة 3مجلة الدراسات التاريخية العدد : المرجع

  

  :المطلوب
 .اشرح ما تحته خط في السند - 1
 .عرف بالشخصيات الواردة في السند - 2
 في شمال  1535ة سنة على خريطة العالم الصماء  المرفقة ، وقِّع المناطق التي كانت تابعة للدولة العثماني - 3

 إفريقيا   
 

  
 
 
 
 
 
 

    
  )ن  04( :الجزء الثاني

حضرت مناقشة بين صديقين اتفقا على أن العالقات الروسية والنمساوية مع الدولة العثمانية كانت جد متوترة و سيئة  
 .لكنهما اختلفا حول أسباب ذلك
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 : 1السند 
و كانت ... و ضلت الدوافع مختلفة... انية منذ بطرس األكبر توضحت سياسة روسيا تجاه الدولة العثم" ...    

  ..." تصطدم دائما بمصالح الدول األوربية 
   287ص  –بتصرف  –العثمانيون من قيام الدولة إلى االنقالب على الخالفة تأليف  محمد سهيل  :المرجع    

 : 2السند 
جهز السلطان قواته و سار بها إلى ...ى تزايد طموح العثمانيين في ضرب النمسا و هذا ما أدى بعد ذاك إل"...     
  ..." م لكن القوات العثمانية أخفقت في اقتحام المدينة  1529فينا 

  51المجتهد في التاريخ ص : المرجع           
 :التعليمة 

 .خيا تجيب فيه عن اإلشكالية المطروحة اكتب مقاال تاري،انطالقا من السندات المقترحة و مكتسباتك القبلية    
  

 الجغرافيا:ثانيا 
  )ن  06( : الجزء األول

  :السند
وجداول خريطة ال يمكن لدارس الجغرافيا التحكم في موضوع الدراسة ما لم يكن يتحكم في معرفة أدوات الجغرافيا من   

ضروري لتجنب التشوهات كما أن غياب  ممقياس الرسإضافة إلى ذلك فالتحكم في ... إلخرسومات بيانية إحصائية و
                      .المفتاح يجعل الخريطة مبهمة يستحيل قراءتها

  :المطلوب
 .اشرح ما تحته خط في السند - 1
 .عرف أساسيات الخريطة - 2
 بالمليار دوالر 2017إليك جدوال يمثل أهم الدول المستوردة للقمح سنة  - 3

  بنغالديش  نيجيريا  ليابانا  ايطاليا  الجزائر  مصر  إندونيسا  الدول
  1,22  1,24  1,5  1,7  1,8  2,6  3,6  قيمة الواردات

  بتصرف 9الصفحة  10/06/2018ليوم األحد   8895جريدة الخبر العدد: المرجع                      
  :المطلوب 

 حوِّل معطيات الجدول  إلى رسم بياني مناسب     
  

  ) ن  04(: الجزء الثاني
  م 2003ثل أهم الموارد المعدنية في الجزائر لسنة إليك جدوال يم   

  الذهب  الرصاص  الفوسفات  الحديد  الموارد
  365  1.10  0.28  0.7  اإلنتاج
  71  36  19  21  المرتبة

 Encarta   2006: المرجع                                 
 استقرئ الجدول وفق المنهجية المناسبة  :التعليمة 


