
 
 

 

 

نقاط  6 الجزء األول : ( نقاط 10أوال : التاريخ )   

ـ ماذا تعرف عن :  1  

  ....................................................................................النظام اإلقطاعي  : 

.................................................................................................العصور الوسطى :   

ـ في سلم زمني حدد مراحل الحكم العثماني في الجزائر . 2  

 

  

ـ فسر ما يلي :  3   

....................................................تأزم العالقات األوروبية الجزائرية   *   

* ...............................................................  

...........................................*  ........................................ظهور النهضة األوروبية *   

....................................................*  *..................................................  

نقاط  4الجزء الثاني :   

قرأت عبارة في كتاب : "  كتب المؤرخون كثيرا عن بعث الدولة الجزائرية خالل العهد العثماني ، لكن البعض منهم     

 جعل من األسطول البحري السبب المهم في تطور الجزائر خالل تلك المرحلة ." 

السندات :    

: " ساهم التفوق العسكري للبحرية الجزائرية في تشكيل عالقات أوروبية أساسها التودد ودفع الضرائب  1السند 

 واآلتوات وعقد معاهدات السالم بين الجزائر وأوروبا "

69:  المية صمولود قاسم نايت بلقاسم : شخصية الدولة الجزائرية وهيبتها الع                            

: يقول المؤرخ األمريكي سبنسر :" إن االعتماد المتبادل بين الباب العالي ورؤساء الدولة الجزائرية يصوره  2السند 

  70التدعيم الذي يعطيه كل منهما لآلخر في ظروف الشدة  " الكتاب المدرسي ص 

أسطر تبين فيها دور البحرية الجزائرية  10 تتجاوز التعليمة : انطالقا من معارفك السابقة ومحتوى السندات حرر فقرة ال

وطبيعة العالقات الخارجية للجزائري خالل العهد العثماني   

 الفقرة :

  

السنة الثالثة متوسط        اختبار الفصل الثاني في التاريخ والجغرافيا             متوسطة : حيدش العمري    

المدة : ساعة ونصف                                   2022/  2021                بلدية : عين لقراج                    
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نقاط 7نقاط  الجزء األول :  10ثانيا : الجغرافيا :   

ـ ما المقصود ب :  1  

................................................................................................التنمية االقتصادية   

.............................................................................................المؤهالت االقتصادية   

......................................................................................................المديونية   

في الجدول صنف أهم المعيقات الطبيعية والبشرية التي تعيق تقدم معظم دول القارة  2   

 معيقات طبيعية  معيقات بشرية 
  

 

 

نقاط  3الجزء الثاني :    

أفكار موجزة أبرز دور الفرد ) رأس المال البشري ( في تحقيق التنمية االقتصادية بالقارة اإلفريقية  3في  

 *  

 *  

  *  

 

 

 االسم واللقب : 

 القسم 

 العالمة 
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