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2020-2019ثانوية حردي محمد تبسة                                                 السنة الدراسية:   
ج م آ                                                        المـــــــــــــدة: ساعـــــــــــــــة 1المستوى:   

 الفرض الثاني للثالثي األول في التاريخ والجغرافيا

 أجب على جميع األسئلة

 الجغرافيا

من المساحة الكلية  %4يتمركز أغلب سكان الجزائر في شمال البالد في مساحة ال تتجاوز  »  -1

 ²كلم\ ن 245أي في المنطقة التلية حيث السهول والسواحل ووفرة المياه وتبلغ الكثافة في هذا القسم 
من المساحة الكلية حيث األراضي الرعوية  %9وينتشر السكان في منطقة الهضاب العليا التي تمثل 

من  %87في حين يتوزع الباقي في الصحراء التي تمثل  ²كلم\ ن 100و 10وتتراوح الكثافة بين 

توفر وهم ينتشرون في الواحات حيث ت ²كلم\ ن 10إلى  1المساحة الكلية للبالد بكثافة سكانية من 

.«المياه   
 المطلوب: ضع عنوان ومفتاح مناسب لخريطة الجزائر المرفقة.

جدول لتطور إنتاج الحبوب في الجزائر بالمليون قنطار -2  

 السنوات 1990 1996 1997 1998 2001 2003 2009
 اإلنتاج 16.2 49 8.6 30 26.5 42.6 38

.2010الديوان الوطني للحبوب                                                                     
سنة(.2←سم1مليون قنطار، 4←سم1حول معطيات الجدول إلى منحنى بياني ) -المطلوب: أ  
علق على الجدول. -ب              

 
 التاريخ

 
االمتيازات. -.          عثمان بن أرطغل -عرف مايلي:       -1  
إستقرأ النص اآلتي بشكل منهجي. -2  

كانت الدولة العثمانية قد استطاعت أن تبسط سيطرتها بدرجات متفاوتة من القوة والضعف  »     

على الغالبية العظمى من البالد العربية... إن ترك أمور الواليات للقوى المحلية القادرة على تحمل 
المية أعباء الحكم واإلدارة والدفاع أدى ذلك إلى أن تظهر أسرات حاكمة في مختلف الواليات اإلس

في الدولة العثمانية وأخذت كل أسرة حاكمة في كل والية تدعم نفسها بأن تخلق لها كيانا واضحا قد 
يعتمد على حدود جغرافية واضحة... كانت هذه التشكيالت السياسية بمثابة البدايات األولى لتكوين 

  .«الدول العربية الحالية 
لعزيز نوار/تاريخ العرب المعاصر.المصدر: د.عبد ا                              
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التهيئة اإلقليمية عبارة عن تنظيم للمظاهر الجغرافية والبشرية واالقتصادية بوضع خطة تأخذ  » -1

بعين االعتبار كل الظروف ولتسهيل هذه التهيئة قسمت الجزائر إلى سبعة أقاليم من خالل تقسيم 
إقليم  اإلقليم التلي إلى التلي الشرقي والتلي األوسط والتلي الغربي وإقليم الهضاب العليا إلى

الهضاب الشرقي و إقليم الهضاب الغربي وإقليم الصحراء إلى إقليم الصحراء الشرقي وإقليم 

«الصحراء الغربي   
 المطلوب: ترجم النص إلى رموز على خريطة الجزائر المرفقة.

في الجزائر. نسبة سكان المدنجدول يمثل تطور  -2  

 السنوات 1830 1945 1977 1998 2002 2005 2016

%النسبة  5 25 41 58 58 60 67  
.2017المكتب الوطني لإلحصاء، وزارة السكن،                                                

سنة(.20←سم1، %5←سم1حول معطيات الجدول إلى منحنى بياني ) -المطلوب: أ  
علق على الجدول. -ب              

 
 التاريخ

 
المسألة الشرقية. -         . محمد الفاتح -عرف مايلي:       -1  
إستقرأ النص اآلتي بشكل منهجي. -2  

إن العدالة قد أسيء استعمالها في السلطنة وأن رجاال يفتقرون إلى خبرة السنوات الطويلة  »     

ارتفعوا إلى أعال مناصب الدولة وأن الجيوش العثمانية فقدت الكثير من طاعتها وانضباطها وفنها 
يعيشون معيشة سهلة وأخذ الوزراء يحيكون المؤامرات وأن نفوذ السيدات  اأخذووأن السالطين 

 األجنبيات بدأ يتضح في تسيير األمور.
إن الشيء الذي يقودنا إلى الهاوية أكثر من غيره هو مؤامرات الدول الكبرى التي صرفت من     

حيوية كما صرفوا جل أجلها الماليين للقضاء عليها كان األجدر بها أن تسرف على مشاريع 
طاقاتهم وأوقاتهم دون جدوى حيث نصبوا خيامهم على ملتقى الطرق بين الوحوش األوربية 

  «الكاسرة 
المصدر: د.جالل يحي/العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر.                              
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