املستوى  :الثالثة متوسط ()3AM

مارس2015 :

اختبار الفصل الثاني يف مادة التاريخ و اجلغرافيا

املدة 01:30 :سا

التاريخ 13( :ن)
 : )1عرفت الجزائر خالل عهد اإليالة أحداثا وتطورات هامة.

املطلوب:
 -1أعط تاريخا لكل حدث3( :ن)
 إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية. تحرير وهران -نهاية الحكم العثماني

 -2أربط كل مقاطعة بفترتها الزمنية2( :ن)
 1588 - 1519م
 عهد الباشاوات 1659 - 1588م
 عهد اآلغاوات 1671 - 1659م
 عهد الدايات 1830 - 1671م
 عهد البايلربايات : - 3خالل عهد الدايات أصبحت الجزائر مستقلة عن الدولة العثمانية.

 -حدد مظاهر كيان الدولة الجزائرية4( .ن)

الوضعية اإلدماجية4( :ن)
كلف أحد زمالئك بإجراء بحث حول أوضاع الجزائر في عهد اإليالة ،وطلب منك املساعدة.

السند  :1تميزت الحياة االجتماعية في العهد العثماني بالتمايز الطبقي تبعا لنمط معيشة السكان وأسلوب
حياتهم واختالف رزقهم وطبيعة عالقتهم بالحكام.
السند  :2كان للوجود العثماني في الجزائر دور في بروز معالم الحيز الجغرافي للدولة الجزائرية الحديثة،
كما ظهر تباين اجتماعي واقتصادي فيه تحكمت فيه عوامل سياسية ودينية ....الكتاب.
التعليمة :أكتب فقرة من عشرة أسطر تتحدث فيها عن أوضاع الجزائر (االجتماعية ،االقتصادية
والثقافية) خالل العهد العثماني.

اجلغرافيا7(:ن)
تعتبر أملانيا الدولة األكثر سكانا في أوروبا .حيث تبلغ كثافتها السكانية  38،231ن/كلم ، 2وبذلك تعذ من
البلدان األكثر كثافة في أوروبا.

املطلوب:
 -)1أكمل ما يلي :

(2ن)

 تعاني أملانيا من مشكل  ...........................وذلك بسبب ............................................. يتمركز السكان في  ..............................وذلك يعود لعوامل ....................................... -)2استطاعت أملانيا أن تصبح قوة اقتصادية في أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية ،ومنذ سنة 1950
أصبحت توصف باملعجزة.

املطلوب - :حدد أسباب ذلك ؟ (2ن)

الوضعية اإلدماجية3( :ن)
شاهدت فلما وثائقيا حول أملانيا ،اكتشفت من خالله أنها تحتل مكانة قارية وعاملية.
السند  :1يقصد بمكانة أملانيا اإلقليمية والدولية دورها في االقتصاد األوروبي والعالمي ،ومساهمتها في
التجارة العاملية.
السند :2

املنتوج
القمح
السيارات

الرتبة العاملية
7
3

النسبة %
8,3%
9,2%

التعليمة :انطالقا من السندين ومعارفك القبلية ،أكتب فقرة من  10أسطر تتحدث فيها عن مكانة
أملانيا الدولية ومظاهر هذا التطور.

التصحيح النموذجي الختبار الفصل الثاني يف مادة التاريخ و اجلغرافيا 3AM
التاريخ:
 - -1إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية1519 .
 تحرير وهران 1792 نهاية الحكم العثماني 1830 -2عهد الباشاوات

 1588 - 1519م

عهد اآلغاوات

 1659 - 1588م

عهد الدايات

 1671 - 1659م

عهد البايلربايات

 1830 - 1671م

 -3مظاهر كيان الدولة الجزائرية:
-

العالقات الخارجية
العالقات الدبلوماسية
املعاهدات
الصك النقدي
الجيش الجزائري

الوضعية اإلدماجية:
كتابة فقرة من  10أسطر تتحدث عن الجزائر في عهد اإليالة ( األحوال االجتماعية واالقتصادية
والثقافية).

الجغرافيا:
 -1تعاني أملانيا من مشكل الشيخوخة وذلك بسبب تناقص في الزيادة الطبيعية.
يتمركز السكان في حوض الراين وذلك يعود لعوامل تاريخية واقتصادية .
 - 2الجهود الفردية
 توفر الفحم والحديد تخفيض الضرائب وإقامة مصانع . -االستفادة من املساعدات األمريكية.

الوضعية اإلدماجية:
 -كتابة فقرة من  10أسطر تتحدث عن مكانة أملانيا الدولية ومظاهر هذه القوة.

