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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد                      وزارة التربية الوطنية                               
  2017-2016: السنة الدراسية                                                    01 : رقم الذاتيةفرض المراقبة 

  03: عدد الصفحات  تاريخ وجغرافيا : المادة    اتكنولوجي و علوم ذع مشتركج: الشعبة  ثانوي 1:ىالمستو 
  مفتش التربية الوطنية / أحمد بووذنين :إعداد 

  

  التاريخ: أوال 
 )ن 06: (الجزء األول

  .الباب العالي - الرجل المريض  -االمتيازات: اشرح المصطلحات التالية - 1   
 .فرانسوا األول  -سليمان القانوني -سليم األول : شخصيات التاليةعرف بال - 2   
 : اربط األحداث بتواريخها - 3   

معاهدة لندن بعد توسعات   معاهدة االمتيازات  موقعة الريدانية  األحداث
  محمد علي

معاهدة سان 
  ستيفانو

  1840  1517  1878  1535  التواريخ
  

  18ع البلدان العربية التابعة للدولة العثمانية في شمال إفريقيا خالل القرن وقِّ : على خريطة العالم المرفقة  - 4   
  

  
  

  )ن 04(:  الجزء الثاني
بحيث كان يتسع أحيانا  1914و 1453لم يكن المجال السياسي للعالم اإلسالمي مستقرا خالل الفترة الممتدة بين     

  .هيمنة األوربية على معظم أجزائه وٕانهاء الخالفةويتراجع أحيانا أخرى،ليفسح المجال في نهاية المطاف لل
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  :السندات
  :2 السند                                                     :  1السند

  
  

    
                                                                         

  
  
  

  
  3السند

  
  

  : التعليمة
ا من السندات الثالث أكتب موضوعا تاريخيا تبرز فيه مراحل تطور المجال الجغرافي والسياسي للدولة انطالق    

  .العثمانية
  

  الجغرافيا: أوال 
  )ن 06(:  الجزء األول

 .الرسم البياني  -مفتاح الخريطة - مقياس الرسم  :اشرح المصطلحات التالية - 1   
 2010و 1962إليك جدوال يمثل تطور سكان الجزائر بين  - 2   

  2008  1990  1980  1970  1962  السنة
  34,8  24,06  18,67  13,75  10,24  عدد السكان

  :المطلوب
  .مليون نسمة 04= سم1سنوات و5  =سم1مثل أرقام الجدول بيانيا بواسطة منحنى بمقياس  -1   
  علِّق على الرسم البياني-2   
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  )نقاط 04( : يالجزء الثان
في توضيح الظاهرة الجغرافية رأى أحدهما أن النص الجغرافي  في نقاش بين زميلين حول أهمية أدوات الجغرافيا    

  .كاف لشرح الظاهرة بينما رأى اآلخر أن الدراسة العلمية تستدعي انتقاء األداة األكثر وظيفية
ويزيد عدد الذكور عن عدد  2008حصائيات أفريل مليون نسمة حسب إ 34,8بلغ عدد سكان الجزائر  :1السند

أشخاص خالل عملية اإلحصاء  06يسكنون المدن كما انخفض متوسط أفراد العائلة من   %80ألف،   350اإلناث بـ
  .)2008أفريل (أشخاص خالل اإلحصاء األخير  05إلى ) سنوات 10قبل ( السابق 

  17/06/2008جريدة الشروق اليومي : المرجع
  2005و 1940تطور عدد سكان القارة اإلفريقية بين  : 2السند

 السنة 1940 1950 1960 1970 1985 1995 2003 2005
 عدد السكان 222 277 310 370 420 681 810 855

  )ONEFD(لـ د و ت ت ب 39ثانوي ص2كتاب السنة : المرجع
  

  :3السند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : التعليمة
أسطر تبرز أهمية انتقاء األداة   10من  موضوعاأكتب  ،لى مكتسباتك القبليةانطالقا من السندات واعتمادا ع*    

  .الجغرافية المناسبة 
  


