الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
السنة الدراسية 2017-2016:

ثانوية 20أوت 1955

المستوى :أولى جدع مشترك علوم

اختبار الثالثي الثاني في مادة التاريخ والجغرافيا

الـــتاريخ :
الجزء األول  -1 :حدد مفاھيم المصطلحات التالية :
دارالسلطان – بايلك التيطري
 -2وقع على الخريطة المرفقة كل من بايلك الشرق وبايلك الغرب
 -3امأل الفراغات التالية
تاريــخ االحتالل
الموانئ
........................
المرسى الكبير
 18ماي 1505
...........................
مستغانم – بجاية – شرشال ........................
الجزء الثاني:
اإلشكالية -:يذكر البعض أن الجزائر كانت جمھورية عسكرية ،يعين رئيسھا بواسطة االنتخاب ،ويرى
البعض أنھا كانت مملكة .والواقع أنھا لم تكن ھذه وال تلك ،وإنما كانت تحكم بنظام من نوع خاص ،لم
 .يعرف في أي بلد آخر
السند ...:1في المرحلة األولى 1670/1518:م يعين الوالي مباشرة من األستانة ويغادر الجزائر في
نھاية حكمه ،أما في المرحلة الثانية  1830/1671:م يعين الوالي من الجزائر ويصادق عليه السلطان
* بالفرمان
السند....*:2كان الحكم المركزي يعتمد على أجناد من العثمانيين يسمون اليولداش  ،وعلى قبائل موالية
له  ،تحضى بامتيازات عديدة وتدعى قبائل المخزن .وكان األمن في البالد من اختصاصات الشرطة
*...العامة التي كانت نشيطة وشديدة ومھابة
التعليمة :استعن بالسندين ومكتسباتك القبلية لكتابة فقرة ال تتجاوز صفحة تبرز فيھا

 خصائص نظام الحكم في الجزائرمادة الجغرافيا:

الجزء األول :

" ...تختلف مميزات عن غيره من األقاليم ،فالنبات مرآة صادقة لمناخ اإلقليم و قد اتفق العلماء على أن
عنصرا من عناصر المناخ ال يكفي لتقسيم العالم إلى أقاليم مناخية ونباتية  ،وقد استقر الرأي على أن
الحرارة والتساقط دون سائر عناصر المناخ  ،يصلحان لتقسيم العالم إلى أقاليم مناخية "...
عثمان فضيل  :الموجه في الجغرافيا ،ص .91
1ـ اشرح ما تحته خط
2ـ إليك جدوال لنسب التساقط والحرارة في مدينة فالنسيا اإلسبانية.
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2استنتج طبيعة المناخ والبيئة من خالل المعطيات المدونة أعاله
 -3اذا كانت الساعة في مدينة فالنسيا  5صباحا تقع  °1شرق خط غرينيتش كم تكون الساعة في مدينة
نيويورك التي تقع على  ° 75غرب غرينيتش
الجزء الثاني
أ  -ضع صح أمام العبارات الصحيحة و خطأ أمام العبارات الخاطئة وصحح الخطأ ان وجد
 -1يتناسب الضغط الجوي عكسيا مع درجة الحرارة
 -2كلما كان االشعاع الشمسي عموديا أو شبه عمودي ارتفعت درجة الحرارة
 -3توجد عالقة عكسية بين كمية األمطار وكثافة الغطاء النباتي
 -4تھب الرياح من مناطق الضغط الجوي المنخفض إلى مناطق الضغط المرتفع
ب – بم تفسر زيادة كمية اإلشعاع الشمسي في المناطق االستوائية والمدارية وقلتھا عند القطبين
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