الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ثانوية صالح رايح/جسر قسنطينة
السنة الدراسية2018/2017 :
المستوى :األولى ثانوي /الشعبة :جذع مشترك علوم (1ع)1
_________________________________________________________________________
المدة :ساعة واحدة (1سا)
الفرض األول للفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافيا
_________________________________________________________________________
مادة :التاريخ
-1عرف المصطلاات التالية:

-البايلك

 -وكيل الخرج

-البيت مالجي

-2أربط بسهم بين المجموعة (أ) بما يناسب في المجموعة (ب):
المجموعة (ب)
احتالل اإلسبان لمدن :الجزائر ودلس وتنسانضمام الجزائر إلى الدولة العثمانيةاستنجاد أعيان بجاية باإلخوة بربروس-سقوط دولة الموحدين

المجموعة (أ)
1512126915181510-

-3أبرز مظاهر قوة وضعف التنظيم اإلداري في الجزائر خالل الفترة العثمانية.

مادة :الجغرافيا
-زاوية االلتقاط (الميل)

-1عرف المصطلاات التالية:

-المدرجات التكرارية

-2اليك جدوال يمثل القوى التجارية الرئيسية في العالم لسنة :2010
قيمة الصادرات قيمة الواردات
القوى التجارية
1968
1278
الو م االمريكية
3337
3147
االتحاد االوربي
693
770
اليابان
المرجع  :منظمة التجارة العالمية ( تقرير حول التجارة العالمية )2011
الوحدة  :مليار $
المطلوب :
أ-مثل معطيات الجدول في دائرة نسبية (مبرزا منهجية التمثيل).
ب-علق على الجدول اإلحصائي.

__________________________________________________________________________
بالتوفيق
صفحة 1من1

1as.ency-education.com

السنة الدراسية2018/2017 :

المستوى :األولى ثانوي /الشعبة :جذع مشترك علوم (1ع)1

تصحيح الفرض األول للفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافيا
مادة :التاريخ
-1التعريف بالمصطلحات التالية:
1ن

وكيل الخرج :المسؤول عن الشؤون الخارجية والبحرية وصناعة السفن.

البايلك :وحدة إدارية في التقسيم اإلداري خالل الفترة العثمانية (حاليا الوالية)  ،يتولى تسيير شؤونها الباي ،تتركب من
1ن
مجموعة أوطان ودواوير إضافة إلى المدن .
1ن

البيت مالجي :المكلف بتسيير األوقاف.
 -2ربط بسهم بين المجموعة أ والمجموعة ب:

4ن

المجموعة (ب)
المجموعة (أ)
احتالل اإلسبان لمدن :الجزائر ودلس وتنس1512انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية1269استنجاد أعيان بجاية باإلخوة بربروس1518سقوط دولة الموحدين15103ن
-3إبراز مظاهر قوة وضعف التنظيم اإلداري في الجزائر خالل الفترة العثمانية:
-لجوء الحكام إلى العلماء لحل المشاكل العويصة

القوة- :نظام الشورى في القمة

-سيطرة األتراك على الحكم

الضعف- :المركزية في الحكم
مادة :الجغرافيا
-1التعريف بالمصطلحات التالية:

زاوية االلتقاط (الميل) :هي الزاوية التي يتم من خاللها التقاط المشهد (لتشكيل الصورة) ،وتكون إما أفقية-عمودية-مائلة.
2ن
المدرجات التكرارية :عبارة عن أعمدة مستطيلة متالصقة تستعمل لدراسة تطور ظاهرة ما في مدة زمنية معينة2 .ن
-2
أ-تمثيل معطيات الجدول في دائرة نسبية:
-تحويل المعطيات إلى نسب مئوية ثم أقياس زوايا

3ن

-التمثل+العنوان+المفتاح

1.5ن

ب-التعليق على الجدول اإلحصائي:

1.5ن
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