
 الموضوع األول :

 التاريخ :

 التمرين األول :

 اشرح المصطلحات التالية : 1

 االحتالل ، الحركة االستعمارية 

 ؟ماهي ظروف نشأة الحركة االستعمارية  2

 رتب الجمل التالية في جدول : 3

 

لتصريف الفائض من اإلنتاج البحث عن أسواق خارجية ،   الحاجة إلى المواد األولية لتلبية الحاجات الضخمة للصناعة

لتموين السفن الذاهبة إلى المستعمرات و تأمين طرق المواصالت فبعض البلدان تم  ة إنشاء قواعد عسكري، الصناعي

إحتاللها لموقعها اإلستراتيجي الممتاز مثلما فعلت بريطانيا بإحتاللها لمضيق جبل طارق ، جزيرة مالطا ، قبرص ، قناة 

 . دتهاالبحث عن مجاالت جديدة إلستثمار رؤوس األموال و زيا،  السويس ، و خليج عدن

 

 األسباب العسكرية للحركة االستعمارية  األسباب االقتصادية للحركة االستعمارية 

  

 

 أجوبة التمرين األول :

 شرح المصطلحات : 1

 االحتالل : المرحلة التي تلي الغزو وتعني استيالء المستعمر على األراضي والممتلكات والتحكم فيها 

م مع 19و  18م لتتوسع خالل القرن 15سياسية عسكرية ظهرت في اوربا في القرن الحركة االستعمارية :  هي حركة 

 نمو الثورة الصناعية ، استهدفت قارات : أمريكا واسيا و افريقيا .

 : ظروف نشأة الحركة االستعمارية2

 النهضة االوربية وانعكاساتها

 الكشوفات الجغرافية ونتائجها

 االنقالب الصناعي وانعكاساته

 الحضاري بين الشرق اإلسالمي والغرب المسيحي الصراع

 تراجع الدور الريادي للعالم اإلسالمي 

3 

 األسباب العسكرية للحركة االستعمارية األسباب االقتصادية للحركة االستعمارية

الحاجة إلى المواد األولية لتلبية الحاجات الضخمة 
البحث عن أسواق خارجية لتصريف الفائض ،   للصناعة

البحث عن مجاالت جديدة ، ، إلنتاج الصناعيمن ا

 . إلستثمار رؤوس األموال و زيادتها
 

لتموين السفن الذاهبة إلى  ة إنشاء قواعد عسكري
المستعمرات و تأمين طرق المواصالت فبعض البلدان تم 

إحتاللها لموقعها اإلستراتيجي الممتاز مثلما فعلت 
بريطانيا بإحتاللها لمضيق جبل طارق ، جزيرة مالطا ، 

 قبرص ، قناة السويس ، و خليج عدن

 التمرين الثاني :



 مالمقصود بمعاهدة سايكس بيكو .؟1

 امأل الفراغ بالكلمة المناسبة : 2

 (  البنوك،  الحماية،  الديون)

االوربية التي  .....اعتمد االستعمار على وسائل متعددة في تنفيذ مخططاته ومن بين هذه الوسائل الشركات التجارية و

ن دفع التي فرضت على مصر وتونس نتيجة عجزهما ع.....سعت الغراق وتوريط مستعمراتها في الديون مثل 

 المترتبة عليهما . .....

 اذكر دولتين خضعتا لالحتالل الهولندي 3

 أجوبة التمرين الثاني :

بين كل من فرنسا وانجلترا وروسيا لتقسيم مناطق النفوذ في الشرق  1916معاهدة سايكس بيكو تم توقيعها في ماي  1

 العربي لكن روسيا اعلنت انسحابها منها وكشفت بنودها بعد قيام الثورة البلشفية 

االوربية التي البنوك ت التجارية واعتمد االستعمار على وسائل متعددة في تنفيذ مخططاته ومن بين هذه الوسائل الشركا2

التي فرضت على مصر وتونس نتيجة عجزهما عن دفع الحماية سعت الغراق وتوريط مستعمراتها في الديون مثل 

 المترتبة عليهما . الديون 

 من الدول التي خضعت لالحتالل الهولندي هي اندونيسيا وماليزيا  3

 التمرين الثالث :

الحرب العالمية الثانية أن افريقيا تسير قدما مع باقي دول العالم وكان ذلك في أول اجتماع  ..عندما أعلن في نهاية".

م قد صرح كل من جومو كينياتا وكوامي نكروما وآخرون في  1945التحاد التجارة الدولي المنعقد في باريس أكتوبر 

جلترا الذي ترأسه ويبي بوغارت مؤسس الحركة المؤتمر الخامس الموالي إلفرقيا والذي عقد في اكتوبر في برمنغهام بإن

فقد قالوا جميعا كما ورد في بيان المؤتمر الموالي إلفريقيا : ) يجب أن تتحرر كافة  1919الموالية إلفريقيا التي بدأت في 

لتحرر المستعمرات من السيطرة االستعمارية االجنبية سواء منها السياسية أو االقتصادية ( وبديهي أن المقصود من ا

 " السياسي انما هو ايجاد كيان افريقي متحرر ...

 اعتمادا على السند وباالضافة لمكتسباتك القبلية أجب عن مايلي :

 من خالل السند من  هو  مؤسس الحركة الموالية الفريقيا  1

 اذكر سببين من اسباب الكفاح التحرري 2

 اشرح سياسة مأل الفراغ 3

 أجوبة التمرين الثالث :

 ويبي بوغارت  هو  مؤسس الحركة الموالية الفريقيا 1

 من اسباب الكفاح التحرري :  2

 ظهور نخبة وطنية ساهمت في نشر الوعي السياسي و القومي
  اكتساب الخبرة العسكرية من خالل المشاركة الفعلية في الحربين

 سياسة مأل الفراغ :3

هي شكل من أشكال االستعمار ظهر بعد الحرب العالمية الثانية نعني به حلول القوى الكبرى محل االستعمار االوربي 

 بعد هزيمة فرنسا وانسحابها  1954التقليدي وقد طبقته الواليات المتحدة االمريكية في الفيتنام سنة 

 

 

 الجغرافيا :



 اليك الوثيقة التالية : التمرين االول :

 

 ما الذي تمثله الوثيقة ؟ 1

 ماهي القارة االقرب للجزائر ؟ 2

 أجوبة التمرين االول :ماهي القارة االقرب للجزائر ؟ 3

 تمثل الوثيقة خريطة لموقع الجزائر الطبيعي 1

 القارة االقرب للجزائر هي قارة اوربا  2

 مالي والنيجرمن الدول االفريقية التي تقع على الحدود مع الجزائر  3

 

 التمرين الثاني :

 عرف مايلي : 1

 الموقع الجغرافي ، الموقع االستراتيجي

 ماهي العالقة بين السكان والوسط الطبيعي ؟ 2

 اختر مابين قوسين : 3

 ) الشمال ، الوسط ، الجنوب ( 

 يتمركز اغلب سكان الجزائر في ......الجزائري 

 أجوبة التمرين الثاتي :

 تعريفات : 1

 الموقع الجغرافي : مكان بلد او منطقة ما في الخريطة العالمية ومعرفة حدودها السياسية 

 الموقع االستراتيجي : الموقع الذي يحظى بأهمية اقتصادية او سياسية وغيرها ، وقد تكون جميعها على المستوى العالمي 

 العالقة بين السكان والوسط الطبيعي :  2

  كثيفا زاد عدد السكان والعكس صحيحكلما كان الغطاء النباتي 
زاد في  -سهول وهضاب-المناخ المالئم للنشاط البشري يكون عامل جذب او طرد السكان .كلما كانت التضاريس سهلة 

  جذب السكان



  كلما توفرت الشبكة المائية زادت في جذب السكان والعكس صحيح
 رت عامال جاذباكلما كانت التربة خصبة صالحة للنشاطات الزراعية اعتب

 الجزائرييتمركز اغلب سكان الجزائر في  الشمال  3

 اليك الخريطة التالية :التمرين الثالث : 

 

 

 استخرج من الخريطة دولة كانت الجزائر ضمن امبراطوريتها ؟ 1

 بين مكانة الجزائر التاريخية والحضارية على المستوى العربي 2

 أجب بصحيح او خطأ : 3

 تعتبر الجزائر عضوا في منظمة االمم المتحدة وحركة عدم االنحياز 

 اوربا جسر تواصل بين أوساط افريقيا و العالم القديم تعد الجزائر 

 تقع الجزائر على الحدود مع مصر والسعودية شرقا 

 أجوبة التمرين الثالث :

 كانت الجزائر ضمن االمبراطورية العثمانية ) تركيا حاليا (  1

 :  انة الجزائر التاريخية والحضارية على المستوى العربيمك2

 . االنتماء الحضاري و الثقافي و التاريخي للوطن العربي -

 .قلب المغرب العربي -

 .جسر طبيعي للعالم االسالمي و امتداد للعالم العربي -

 .التقاء بين المغرب و المشرق العربي -

 . الجامعة العربيةالجزائر عضو في االتحاد المغاربي و  -



 صحيح وخطأ : 3

 = صحيح تعتبر الجزائر عضوا في منظمة االمم المتحدة وحركة عدم االنحياز 

 = صحيح اوربا جسر تواصل بين أوساط افريقيا و العالم القديم تعد الجزائر 

 = خطأ  تقع الجزائر على الحدود مع مصر والسعودية شرقا

 

 

 

 


