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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                                         وزارة التربية الوطنية              

  2017- 2016: السنة الدراسية                    02:فرض المراقبة الذاتية رقم
  03 : عدد الصفحات  وجغرافيا تاريخ : المادة   ضياتريا +تجريبية م لو ع:الشعبة  ثانوي 3:المستوى

  مفتش التربية الوطنية / أحمد بووذنين :إعداد 
        

 لتاريخا – والأ

   )ن 06(: الجزء األول
  :السند
ة ، وكانت مشكلة تموين الثور  لم يقتصر على ميدان دون آخرلم يقف نشاط الثورة في داخل الجزائر فحسب كما "    

الثورة أصبحت  1957وفي عام ...عنايته بها  مؤتمر الصوماموخاصة األسلحة والذخيرة  إحدى المشاكل التي أولى 
وكانت تونس والمغرب األقصى من القواعد الهامة جدا للثورة حيث ...تخطت الحصار المفروض عليها  عالمية

  ..."تمركزت فيهما قوات جيش وجبهة التحرير
  ،للدكتور يحيى بوعزيز 20و 19ثورات الجزائر في القرنين : المرجع                                                                

  بتصرف 376ص 1980الطبعة األولى                                                                          
  :  المطلوب

 .اشرح ما تحته خط في السند - 1   
 .الجنرال شال ، محمد بوضياف ، هواري بومدين  :عرف بالشخصيات التالية - 2   

 فيم تتجلى هذه  "كانت تونس والمغرب األقصى من القواعد الهامة جدا للثورة" وردت في السند العبارة التالية - 3   
 األهمية وكيف واجهها المستعمر؟       

  

  :اربط األحداث بتواريخها -  4   
 

التوقيع على   ثاألحدا
  اتفاقيات أيفيان

تأسيس الحكومة 
  المؤقتة

المنظمة  ستأسي
  الخاصة

الهجومات على 
  الشمال القسنطيني

  1962مارس 18  1958سبتمبر  19  1955أوت  20  1947فيفري  16  التواريخ
  

  )ن 04(: الجزء الثاني 
رة كادت تعصف بمستقبلها إال أن القيادة الفتية عن مرحلة االستعمار وحرب التحرير مشاكل خطي وِرثت الجزائر    

  .الحكيمة عرفت كيف تواجه هذه األخطار والصعوبات بعزيمة وثبات
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  :المطلوب
  :انطالقا من الفكرة واعتمادا على مكتسباتك القبلية ، أكتب مقاال تاريخيا تبرز فيه ما يلي    
 .قاللالظروف االقتصادية واالجتماعية للجزائر غداة االست - 1   
  .اإلجراءات  المتخذة لعالج المشاكل االقتصادية - 2   

  

 الجغرافيا : ثانيا 
  )ن 06(: الجزء األول

  :السند
لكن الفرق .... بادئ األمر أية شروط إضافية النضمام الدول المرشحة للعضوية  اإلتحاد األوروبيلم يضع "     

تحاد مجلس اإلودول اإلتحاد دفع  والشرقية الوسطىأوروبا الشاسع في المستوى االقتصادي والسياسي بين دول 
واحترام حقوق  ، الديمقراطيةوالمتمثلة سياسيا في  :شروط كوبن هاغنليضع ما يعرف  1993في عام  األوروبي

  .اإلنسان وحقوق األقليات وتشريعيا تعديل القوانين والتشريعات بما يتماشى وتشريعات وقوانين االتحاد األوربي
                                                                       

  :المطلوب
  .اشرح ما تحته خط في السند -1   
 .الدانمارك ، فرنسا ، إيطاليا ، ألمانيا: رتب الدول التالية حسب أهميتها االقتصادية -2   
  وقِّع دولتين من التنينات ودولتين من النمور: على خريطة العالم الصماء -3   
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  2012و 1998و الداخلي الخام للصين الشعبية بين سنتي إليك جدوال يمثل تطور النم -4   
  

  2012  20011  2008  2007  2004  2001  2000  1998  السنة
  7,8  9,3  9,6  14,2  10,1  8,3  8,4  7,8  )%(نسبة النمو

  لفرنسية ليوما LE FIGAROجريدة لوفيغارو: المرجع                                                                           
    بتصرف 2013-  18-01                                                                                   

   :المطلوب
  علق على الجدول -  
  

  )نقاط 04(:  الجزء الثاني
  :السند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المطلوب
  : فيه قاال جغرافيا تبرزانطالقا من السند واعتماد على مكتسباتك القبلية، أكتب م   

 .مميزات الزراعة األمريكية  - 1    
 .دور الزراعة اقتصاديا وسياسيا - 2    

 


