السنة الدراسية 6101/6102 :م

متوسطة مولود قاسم نايت بلقاسم بريان

المدة  :ساعـــــــة ونصــــــف

المستوى  :السنة الثالثة متوســـــط

إختبــــار الفصل الثاني في مادة التاريخ والجغرافيا
الجزء األول

مادة التاريخ
الوضعية األولى  :علــــــــــــــــل مايلي

 /1مباركة الرهبان لعمليات تقتيل مسلمي األندلس بعد سقوط غرناطة 1941م.
/1عرفت الجزائر في العهد العثماني تطورا إقتصاديا .
 /3مهاجمة الدول األوروبية للسواحل الجزائرية .
 /9تكالب الدول اإليبيرية على بلدان المغرب اإلسالمي واإلغارة عليهم في القرن 11م.
الوضعية الثانية  :أجب عن األسئلة التالية
يقول المؤرخ كاط ( لقد ظل الهولنديون واإلنجليز وفرسان مالطا طوال القرن 11م يشنون حروبا على
الجزائر  ،ولكنها دحرتهم جميعا بفضل تفوق بحريتها المنظمة ،تنظيمها يستحق اإلعجاب ).
المطلوب  :أذكر مظهرين من مظاهر التأزم بين الجزائر والدول األوروبية مع ذكر الهدف من ذلك؟
وحدد بإختصار العالقات الجزائرية العثمانية واألمريكية في ظل هيمنة الجزائر للبحر األبيض المتوسط

الجزء الثاني  :الوضعية االدماجية
ــ في جلسة حوار بثتها قناة الجزيرة جاء على لسان أحد المتدخلين أن البحرية الجزائرية في العهد
العثماني كانت تمارس القرصنة طلب منك صديقك أن تكتب له رسالة تصحح فيها للقناة وتوضح دور
األسطول الجزائري في صنع مكانة الجزائر بين الدول الكبرى وتحقيق الرخاء االقتصادي في البالد .

السندات
السند 0

بمجرد إنطالق المسيرة التنموية االمريكية والتي جعلت من التجارة الخارجية إحدى ركائزها
األولى والكبرى وجدت أمامها دولة قوية تسيطر على أهم الطرق البحرية وعلى رأسها مركز
التجارة العالمية آنذاك وشريانها وركنها الركين البحر األبيض المتوسط  ....هذه الدولة هي
الجزائر العثمانية بأسطولها العسكري القوي .
(مذكرات وليام شالر القنصل األمريكي في الجزائر 0102م0161 /م )

السند 6

لقد ظلت الجزائر طيلة  3قرون رعب النصرانية وكارثتها  ،فلم تنجو واحدة من المجموعات
األوروبية من البحارة الجزائريين .
المؤرخ الفرنسي دي غرامون ( الجزائر تحت حكم االتراك)

التعليمة

إعتمادا على السندات ()1و( )1ومكتسابتك القبلية  ،أكتب فقرة ال تتجاوز  80أسطر تحدث فيها
عن أسباب إهتمام الجزائر بأسطولها البحري وتشكيلته  ،ودور هذا الجهاز على الصعيد الداخلي
والخارجي
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مادة الجغرافيا
الجزء األول
الوضعية األولى  :إشرح ما تحته خط في السند  1و1
إتساع "الشرخ" اإلقتصادي بين الواليات المتحدة وأوروبا  ..واليورو في مأزق
ويعتبر البروفيسور أندروا أن اإلدارة األمريكية ستستهدف في األساس كل من العملة األوروبية الموحدة وألمانيا،
من منطلق أن إصابة اليورو واالقتصاد األلماني سيؤدي إلى خلخلة كبيرة في اإلتحاد األوروبي ،بما قد يفضي في
نهاية المطاف إلى تمزيقه ،وهذا هو الهدف األساسي لإلدارة األمريكية الجديدة.
جريدة اإلقتصادية األحد  5فبراير 6101م
عرفت إفريقيا تجارة العبيد بين القرنين 11م و14م وقد مارسها األوربيون بنقل أعداد هائلة من سكان إفريقيا عنوة
إلى العالم الجديد ،وفي القرن 14م شهدت القارة اإلفريقية إستعمارا أوروبيا إستيطانيــــــا

الوضعية الثانية  :صحح العبارات التالية :
 /1العملة الموحدة لدول اإلتحاد االوروبــي هي البيزيتا.
قوة ألمانيا إقتصاديا في أوروبا و العالم إحتاللها المرتبة الرابعة عالميا بعد فرنسا .
/1من الدالئل على ّ
 /3تم تعويض العمالت القديمة األوروبية إلى العملة الجديدة في 13ديسمبر  1888ودخلت حيز التنفيذ
في 1جوان . 1883
 /9النمو الديمغرافي يقصد به المناطق قليلة السكان في العالم .
 /5تقع ألمانيا وسط أسيا يحدها من الشرق بريطانيا ويحدها من الغرب فرنسا وبولندا .
 /1من خصائص المدن األلمانية بنية قاعدية هشة ومعظمها تعبرها أنهار األمازون والدانوب واأللب .

بالتوفيق أستاذ المادة
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