جوان 2017
التاريخ والجغرافيا

ساعة ونصف
التاريخ  13(:ن)

الجزء األول (09ن)
انتهج االستعمار الفرنسي في الجزائر عدة سياسات و أساليب  ،شملت األرض واإلنسان معا  ،إال أن صمود
الشعب الجزائري ومقاومته لهذه األساليب بكل الوسائل الممكنة حال دون نجاح السياسة االستعمارية .
1ـ أذكر مع الشرح المختصر ثالثة سياسات استعمارية طبقتها فرنسا بالجزائر ؟
 2قدم مثالين عن المقاومات الشعبية المسلحة  ،ومثالين عن أساليب المقاومة الفكرية حسب الجدول التالي
أساليب المقاومة الفكرية
المقاومات الشعبية المسلحة
 3ـ ابرز أهداف الكفاح المسلح في ثورة الفاتح نوفمبر 1954؟
الجزء الثاني :وضعية إدماجية ( 04ن)
حضرت محاضرة عن تاريخ الجزائر بمناسبة عيد االستقالل  ،فعرفت أن فرنسا طبقت عدة مخططات عسكرية
واقتصادية كان هدفها هو القضاء على الثورة ،غير أن الشعب واجه ذلك ،وكان لك مداخلتك حول الموضوع.
اعتمادا على ما درست وعلى السندات التالية:
السند األول :من اإلجراءات العسكرية

عمليات عسكرية كبرى (مشاة-
مظليون -بحرية)
خطي شال وموريس لعزل الثورة خارجيا
العمليات العسكرية الكبرى

مراكز الالجئين

السند الثاني " :طبقت فرنسا مخططا آخر ال يقل خطورة على اإلجراءات العسكرية،ويتمثل في المخططات االقتصادية
كمشروع جاك سوستيل سنة  1955و شارل ديغول بقسنطينة سنة ،1958وهي مشاريع إصالحية ظاهرها وفي الحقيقة
تهدف إلى عزل الشعب عن الثورة".
السند الثالث ...":لقد إلتف الشعب الجزائري حول ثورته  ،وقاطع مشاريع فرنسا وبرهن للعالم أن ثورته ليست ثورة
خبز ،إنما ثورة شعب يريد الحرية"
التعليمة  :اكتب مداخلة من  12إلى  15سطرا تبين فيها مختلف المخططات االستعمارية الفرنسية ،وكيف واجهها
الشعب الجزائري.

الجغرافيا 07(:ن)
الجزء األول ( 04ن)
تعتبر الحبوب بمختلف أنواعها من أهم المنتجات الزراعية الحيوية في الجزائر .
إليك رسم بياني لتطور إنتاج الحبوب من  2004إلى 2011

61,2

-1اذكر أربعة منتجات زراعية أخرى في الجزائر
 -2علق على الرسم مفسرا أسباب تذبذب إنتاج
الحبوب في الجزائر من سنة إلى أخرى
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تطور انتاج الحبوب في الجزائر بالمليون قنطار من  2004الى 2011

الجزء الثاني :وضعية إدماجية ( 3ن)
في رحلة سياحية رفقة العائلة قادتكم من شمال البالد إلى جنوبها الحظتم تغيرا في األقاليم المناخية والنباتية ،فطلب
منك والدك تفسيرا لهذه الظواهر .
سند رقم 2
اعتمادا على ما درست وعلى السندات التالية:

سند رقم 1
األقـــــــــــاليم

متوسط التساقط السنوي

اإلقليم الساحلي

من  600مم إلى  1000مم

اإلقليم الداخلي

من  400مم إلى  600مم

اإلقليم الجنوبي

من  0مم إلى اقل من  400مم

جدول التساقط في الجزائر حسب األقاليم

نباتات البحر المتوسط
غابات دائمة الخضرة

نباتات الحلفاء واالستبس
نباتات شوكية نادرة ونخيل

خريطة األقاليم النباتية في الجزائر
التعليمة :بناء على السندات السابقة اكتب فقرة من  12سطرا تفسر فيها تباين األقاليم المناخية والنباتية
في الجزائر من الشمال إلى الجنوب.

اجلزء األول09 :ن * - 1ثالثة سياسيات استعمارية يف اجلزائر:
-

سياسة اإلدماج :هي إذابة اجلزائر يف الكيان الفرنسي من خالل عدة قوانني ومراسيم

-

سياسة التنصري:وهي القضاء على اإلسالم وحتويل اجملتمع اجلزائري اىل مسيحي من خالل عدة إجراءات

-

سياسة الفرنسة:هي القضاء على اللغة العربية و جعل اللغة الفرنسية حملها يف املدارس واإلدارة وأمساء املدن

* -2مثالني عن املقاومات الشعبية املسلحة  ،ومثالني عن أساليب املقاومة الفكرية
أساليب املقاومة الفكرية

املقاومات الشعبية املسلحة
 -مقاومة امحد ابي بقسنطينة

 -األحزاب السياسية

 -در األمري عبد القادر ابلغرب اجلزائري

 -اجلرائد والنوادي

* -3أهداف الكفاح املسلح حسب ثورة نوفمرب  :1954جاءت يف بيان الثورة مثل:

1ن
1ن

3ن

1ن

 اسرتجاع السيادة الوطنية واحلرية املسلوبة من طرف االستعمار -احلفاظ على هوية الشعب اجلزائري (الدين واللغة)

4×1ن

4ن

1ن
1ن

اجلزء الثاين :الوضعية اإلدماجية 04ن
املعايري

املؤشرات

املالئمة

كتابة فقرة من  12اىل 15سطرا تربز خمتلف املخططات االستعمارية الفرنسية وكيفية مواجتها
*إبراز املخططات االستعمارية العسكرية واالقتصادية اهلادفة للقضاء على الثورة ابألمثلة والشرح

 ذكر أهم اإلجراءات العسكرية ( 04على األقل) مثل رفع عدد اإلمدادات العسكرية البشرية واملاديةاستخدام

وعدد القيادة واالستعانة أببناء املستعمرات األخرى وجيش احللف األطلسي.وتطبيق سياسة اإلابدة

املفاهيم

اجلماعية ضد الشعب والتهجري واحملتشدات...

ت كلي

2ن
جمموع

 0.5ن  0.5ن
0.25

×4

1ن

وأدوات املادة  -شرح اإلجراءات االقتصادية يف مشروع جاك سوستيل 1955ومشروع شارل ديغول 1958
( 04على األقل) وما تضمناه من إصالحات مست الفالحة وتقدمي قروض وشق الطرقات،وبناء مدارس
ومستشفيات ومساكن للجزائريني

* توضيح طرق تصدي الشعب اجلزائري هلذه املخططات مثل االلتفاف حول الثورة وهجومات الشمال
القسنطيين يف  ،1955ومقاطعة مشروع قسنطينة ملا له من خطورة متس أساسا هوية الشعب
و املظاهرات الشعبية ...

االتساق يف

*توظيف املنهجية(مقدمة ،عرض  ،خامتة)

اإلجابة

 -الرتتيب املنطقي والتسلسل يف اإلجابة

اإلتقان

* مقروئية اخلط وسالمة اللغة  -جتنب الشطب

مادة اجلغرافيا:

0.25
×4

0.25

1ن
 0.5ن

×2
 0.5ن  0.5ن
0.5ن

 0.5ن

اجلزء األول04 :ن
عناصر االجابة
* - 1ذكر اربعة منتجات زراعية:

جمزأة

جمموع

0.25ن

-

اخلضر والفواكه

-

احلمضيات

0.25ن

-

احملاصيل الصناعية مثل الطماطم

0.25ن  1ن

األشجار املثمرة مثل الزيتون

-

0.25ن

* -2التعليق على الرسم :نالحظ أن إنتاج احلبوب يف اجلزائر متغري من سنة اىل اخرى حيث نسجل ادىن
م

حمصول سنة  2008إبنتاج  17.3م ق وأعلى إنتاج سنة  2009ب  61.2م ق

0.5ن

 -تذبذب التساقط فمعظم الزراعة اجلزائرية مطرية وليست مروي

0.5ن

* أسباب تذبذب اإلنتاج تعود إىل:

 الزحف العمراين والتمدن على حساب األراضي الزراعية* -3بعض احللول للرفع من اإلنتاج الزراعي:

0.5ن

 -استصالح املزيد من األراضي خاصة يف السهوب والصحراء

0.5ن

 -الرفع من املساحات املروية من خالل إنشاء السدود واآلابر

0.5ن

 -إجياد آليات فعالة لدعم االستثمار الفالحي

0.5ن

1.5ن

1.5ن

اجلزء الثاين3 :ن
املعايري
املالئمة

املؤشرات
كتابة فقرة من  12سطرا تربز العالقة بني املناخ والغطاء النبايت يف اجلزائر
*إبراز تباين األقاليم املناخية من الشمال إىل اجلنوب ،و نبااتت كل إقليم

 مشاال إقليم البحر املتوسط معتدل ورطب وكثري التساقط.نبااتته غاابت متوسطية كثيفة ودائمة اخلضرةاستخدام

مثل الصنوبر

املفاهيم

 -يف حني أن اإلقليم القاري الداخلي حار وجاف صيفا وابرد شتاءا ،متوسط إىل قليل التساقط ذو نبااتت

وأدوات
املادة

جمزأة

 0.5ن  0.5ن
 0.5ن
 0.5ن
 1.5ن

استبسية حلفاء

 أما اإلقليم اجلنويب فهو إقليم صحراوي جاف وقليل إىل اندر التساقط لذا فهو قليل قليل من حيثالغطاء النبايت ماعدا نبااتت شوكية مقاومة للجفاف كالصبار والنخيل.

جمموع

 0.5ن

* توظيف مصطلحات املادة ( املناخ.الرطوبة .احللفاء.الصبار،االقليم الشمايل)...،

االتساق يف
االجابة

*توظيف املنهجية(مقدمة ،عرض  ،خامتة)
*الرتتيب املنطقي لإلجابة
* مقروئية اخلط وسالمة اللغة

اإلتقان

 0.5ن  0.5ن

* -جتنب التشطيب

 0.5ن  0.5ن

