الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
ثانوية صالح رايح/جسر قسنطينة
السنة الدراسية2018/2017 :
المستوى :األولى ثانوي /الشعبة :جذع مشترك علوم (1ع)6
_________________________________________________________________________
المدة :ساعة واحدة (1سا)
الفرض األول للفصل الثاني في مادتي التاريخ والجغرافيا
_________________________________________________________________________
مادة :التاريخ
-1عرف المصطلاات التالية:

 -الخرناجي

-اآلغا

-الديوان الخاص

-2وقع على خريطة الجزائر المرفقة التقسيم اإلداري خالل الفترة العثمانية:

-3ما سبب استنجاد الجزائر بالدولة العثمانية؟

(باختصار)

مادة :الجغرافيا
-1عرف المصطلاات التالية:

-الدائرة النسبية

-المنحنى البياني

-2اليك جدوال يمثل توزيع السكان بين المدن واألرياف في الجزائر ما بين 1998-1954
السنوات
عدد سكان المدن (نسمة)
عدد سكان األرياف (نسمة)

1954
2157938
6456766

1966
3778482
8246518

1977
6686785
10261215

1987
11444249
11594693

1998
16966941
12305402

المرجع  :كتاب الجغرافيا (النظام القديم) السنة الثانية ثانوي /ص 76
المطلوب :
أ-مثل معطيات الجدول الخاصة بسكان األرياف في شكل أعمدة بيانية (مبرزا منهجية التمثيل) .وفق المقياس التالي:
1سم______ عمود 2 /سم _______  5000نسمة
ب-علق على الشكل البياني وماذا تستنتج؟
__________________________________________________________________________
بالتوفيق
صفحة 1من1

1as.ency-education.com

المستوى :األولى ثانوي /الشعبة :جذع مشترك علوم (1ع)6

السنة الدراسية2018/2017 :

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

الخزناجي :المكلف بالشؤون المالية ودفتر الدار.

الديوان الخاص :مجلس حكومي /استشاري يخص إيالة الجزائر و يختلف في التشكيلة والمهام في باقي اإلياالت العثمانية ،
1ن
يتكون من وزراء مكلفين بمهام واختصاصات وصالحيات محددة.
األغا :قائد الجيش البري مهمته حفظ األمن /أصبح مسؤوال عن شؤون اإليالة في الفترة ما بين 1671-1659م1 .ن
-2التوقيع على الخريطة:
التقسيم اإلداري:بايلك الشرق عاصمته :قسنطينة

0.75ن

بايلك الغرب عاصمته :معسكر/مليانة/وهران

0.75ن
0.75ن

بايلك التيطري عاصمته :المدية
دار السلطان عاصمتها :مدينة الجزائر (القصبة)

0.75ن

-المفتاح /العنوان

1ن

 -3سبب استنجاد الجزائر بالدولة العثمانية هو طرد االحتالل االسباني الذي سيطر على العديد من المدن الساحلية الجزائرية
كوهران وتنس والجزائر ودلس وبجاية وجيجل ،بغية مطاردته لمسلمي األندلس ،ونتيجة ضعف الدولة الزيانية كان ينبغي
3ن
البحث عن دولة قوية ترفع راية الخالفة اإلسالمية تجسدت في الدولة العثمانية.
مادة :الجغرافيا
-1التعريف بالمصطلحات التالية:
الدائرة النسبية :شكل هندسي دائري يقدم معطيات كمية في شكل مساحات ملونة ،تساعد على فهم وتحصيل المعلومات
الجغرافية.
2ن
المنحنى البياني :خط هندسي يرسم إلبراز الظاهرة المراد تمثيلها إحصائيا.

1.5ن

-2
أ-تمثيل معطيات الجدول الخاصة بسكان األرياف في شكل أعمدة بيانية:
*تحويل المعطيات وفق المقياس المقدم:

2.5ن

*التمثيل +العنوان +المقياس (اإلشارة إليه في الشكل البياني)

3ن

ب-التعليق على الشكل واالستنتاج:

2ن
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