امتحان شهادة التعليم المتوسط
تصحيح اختبار مادة :التاريخ و الجغرافيا
مادة التاريخ:

دورة :جوان 2015
1
األستاذ :بن صوشة رشيد

الجزء األول 09( :نقاط)
السؤال األول 04( :نقاط)
أ ـ الربط بين التواريخ و األحداث ال َمعْ لَ ِم َية باألرقام:
 11مارس 1937
 20أوت 1956
 19مارس 1962
 19سبتمبر 1958

0,25ن×8
وقف إطالق ال ّنار
تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقّتة
تأسيس حزب ال ّ
شعب الجزائري
عقد مؤتمر الصومام

ب ـ ترتيب األحداث التاريخية التي عرفتها الحركة الوطنية في الجزائر ما بين 1919ـ .1954حسب وقوعها:
0,5ن
ـ تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ( 05ماي 1931م).
0,5ن
ـ مجازر  8ماي ( 08ماي 1945م).
0,5ن
ـ تأسيس المنظمة الخاصّة ( 15فيفري 1947م).
ـ اندالع ّ
0,5ن
الثورة التحريرية الجزائرية  01نوفمبر 1954م).
السؤال الثاني 05( :نقاط)
 1ـ ذكر أربع صعوبات واجهت ّ
الثورة في عامها األوّ ل:
ـ كيفية إقناع الشعب و الرأي العام العالمي بشرعية ّ
الثورة.
ـ كيفية توفير السالح و المال الالزمين الستمرار ّ
الثورة و إنجاحها.
ـ ابتكار التنظيمات و المؤسسات الضرورية لتسييرها.
ـ صعوبات في توجيه ضربات للمستعمر و قواته و حلفائه.
ـ هذه المرحلة هي القاعدة التي ترتكز عليها ّ
الثورة ،نهايتها مرتبطة بفشلها.
 2ـ تحديد انتصارين ( )02ح ّققتهما ّ
0,5ن×2
الثورة في مرحلتها األوّ لى (1954ـ.)1965
ـ تدويل القضية الجزائرية في مؤتمر باندونغ من 18إلى 14آفريل1955م ،و إدراجها في جدول
أعمال هيئة األمم المتحدة في30سبتمبر1955م.
ـ هجومات الشمال القسنطيني بقيادة "زيغود يوسف" في20أوت1955م و إفشال مشروع جاك
سوستيل1955م ،و فك الحصار على األوراس و إلتفاف الشعب حول ثورته المجيدة.
 3ـ بيان أربعة ردود أفعال لالحتالل الفرنسي من اندالع ّ
0,5ن×4
الثورة:
ـ اإلنقاص من أهمية ّ
الثورة باعتبار أنّ ما حدث ال يعد ّثورة ،و إنما هي أحداث منعزلة قام بها
"متمردون" و "مخربون" و "فالقة" خارجون عن القانون.
ـ محاولة فرنسا إقناع الرأي العام العالمي بأنّ ما يحدث في الجزائر هو شأن داخلي يخصّ فرنسا
وحدها و ال ينبغي أليّ كان التدخل في شؤونها الداخلية.
ـ توقيف عدد كبير من مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية و حل الحزب و غلق مقراته في
الجزائر و في فرنسا في05نوفمبر1954م.
ـ مضاعفة عدد قوات االحتالل بالجزائر لمواجهة ّ
الثورة و خنقها في مهدها قبل استفحال أمرها.
ـ قيام جيش االحتالل الفرنسي بشنّ عمليات عسكرية بريّة و جوّ ية في ديسمبر1954م ض ّد معاقل
ّ
الثورة في األوراس و محاصرة السّكان و شنّ حمالت التمشيط و التفتيش و إنشاء المناطق المحرمة.
0,5ن×4
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الجزء الثاني 04( :نقاط)
مقدمة :بعد اندالع ّثورة التحرير الكبرى التي حظيت بالتفاف الشعب الجزائري حولها سعى جيش االحتالل
الفرنسي إلى تطبيق مخططات عسكرية و اقتصادية استعمارية كبرى للقضاء عليها في مهدها.
العرض 1 :ـ مفهوم المخططات االستعمارية :هي تلك اإلجراءات و األساليب التي اتبعها جيش االحتالل
الفرنسي للقضاء على ّ
الثورة المضفّرة على مستوى جميع المجاالت.
 2ـ المخططات العسكرية :ـ تقوية جهاز فرنسا العسكري و تطويره عد ًدا و ع ّد ًة و الحصول على الدعم
الواسع من الحلف األطلسي .ـ اللجوء إلى المخططات العسكرية الكبرى ،أبرزها :خطا موريس و شال
المكهربان على الحدود المغربية و التونسية لمنع إدخال السالح و خنق ّ
الثورة .و مخطط شال الذي يهدف إلى
إبادة كاملة لمناطق ّ
الثورة بتكثيف عمليات التمشيط باستعمال القوات الجوّ ية و البرّ ية و البحرية ،و تجريب
أربعة قنابل نووية في رقان منها ثالثة سنة1960م و أخرى عام1961م (السّند.)1
 3ـ المخططات االقتصادية :و هي مشاريع ظاهرها تحسين األوضاع االقتصادية و االجتماعية للجزائريين
بهدف إغرائهم و فصلهم عن ّ
الثورة التحريرية المجيدة و من أهمها:
أ ـ مشروع جاك سوستيل26آفريل1955م :و من أهم ما جاء فيه :ـ إنشاء بلديات ريفية ،ـ تسليم أراضي
فالحية لجزائريين مع تقديم قروض ،ـ توظيف بعض الجزائريين لدى فرنسا.
ب ـ مشروع قسنطينة1958م :و هو مشروع إغرائي أطلقه شارل ديغول و من أه ّم ما جاء فيه :ـ بناء مساكن
للجزائريين ،ـ استصالح أراضي و توزيعها على جزائريين ،ـ بناء مدارس و مستشفيات للجزائريين
(السّند.)2
الخاتمة :لقد نجحت ّ
الثورة التحريرية المجيدة في التصدي لكل المخططات االستعمارية بفضل قوّ تها و
انتصاراتها و التفاف الشعب حولها ،مما حقّق النصر و رضخت فرنسا و جبروتها للتفاوض و تحقّق
االستقالل.

تحرير الموضوع :مقدمة 0,5ن

،

العرض2 :ن

،

الخاتمة0,5 :ن

الجانب التنظيمي  :ـ التسلسل المنطقي ـ التعبير بلغة علمية سليمة ـ دقة اإلجابة ـ التنظيم
1ن
ـ وضوح الخط ـ نظافة الورقة .
مادة الجغرافيا:
الجزء األول 04( :نقاط)
السؤال األول 02( :نقاط)
شرح المصطلحات:
ـ العرق :هو سهل مغطى بالكثبان الرملية يصل ارتفاع بعضها إلى 100م.
ـ النزوح الريفي :انتقال السكان من الريف إلى المدينة ً
بحثا عن حياة أفضل.
ـ الفيضانات :ظاهرة طبيعية تحدث في شكل طغيان الماء على اليابسة.
ـ الميزان التجاري :هو الفرق بين قيمة الصادرات و قيمة الواردات خالل السنة.
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0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
2

السؤال الثاني 02( :نقاط)
0,5ن×4

الربط بين (أ) و ما يقابلها من (ب) باألرقام:

(ب)
المنطقة التلّية
اإلقليم الجنوبي
منطقة حاسي مسعود
الهضاب العليا

(أ)
البترول
الحلفاء
الكثافة السكانية المنخفضة
الكروم
الجزء الثاني 03( :نقاط)

ي دولة باعتباره القطاع الذي يؤثر و يتأثر بالقطاعات األخرى
مقدمة :يعتبر القطاع الزراعي المهم في أ ّ
بدرجة كبيرة لذلك تحتل التنمية الزراعية مكانة متقدمة في سلّم أولويات السياسات االقتصادية نظرً ا ألهمية
الزراعة كمصدر أساسي للغذاء و المواد األوّ لية و توفير مناصب الشغل.
العرض 1 :ـ إستراتيجية الجزائر لتطوير الزراعة و تحقيق األمن الغذائي :تمثلت فيما يلي:
أ ـ التنظيمات الزراعية :و هي جملة من القوانين لتطوير و تنظيم قطاع الزراعة و هي :ـ قانون التسيير
الذاتي 23مارس1963م و فيه يسيّر الفالحون األراضي التي تركها المعمرون و يكون كأجراء .ـ الثورة
الزراعية08نوفمبر1971م حيث ت ّم توزيع األراضي على الفالحين و تقديم الدعم لهم بالقروض و المواشي و
ذلك تحت شعار "األرض لمن يخدمها" .ـ قانون استصالح األراضي13أوت1983م و فيه تصبح األرض ملك
للفالح المستصلح لها .ـ قانون المستثمرات الفالحية08ديسمبر1987م و فيه يستفيد الفالح من األرض مع بقاء
ملكيتها للدولة.
ب ـ المخطط الوطني لتنمية الفالحة الريفية :و هو مشروع اعتمدته الدولة لتطوير الزراعة و مساعدة
الفالحين و قد تحقق بفضله :ـ إنجاز العديد من السّدود و بلغ عددها 110س ًّدا (السّند .)1ـ توسيع المساحة
المستصلحة و المساحات المروية (السّند .)2ـ تطوير حظيرة العتاد الفالحي (السّند .)3تقديم الدعم للفالحين
بالقروض و بالعتاد .ـ تخصيص مبالغ معتبرة للقطاع الزراعي من خالل الدعم و شراء المنتوج .ـ تشجير
ً
حفاظا على التربة.
المساحات
 2ـ األمن الغذائي :رغم اإلنجازات المحققة فإن الجزائر لم تحقق أمنها الغذائي ،و ما زال أمامها بذل جهود
أكبر للرفع من اإلنتاج الزراعي و الحيواني كمًا و نوعًا لتوفير حاجيات السّكان المتزايّدة.
الخاتمة :إنّ تطوير الزراعة ضرورة حتمية للتخلص من التبعية الغذائية للخارج ،و يتطلب جهود كبيرة و
متابعة ميدانية لحل المشاكل المطروحة مما يسمح برفع اإلنتاج الزراعي و تحقيق األمن الغذائي ألفراد الشعب
الجزائري.

تحرير الموضوع :مقدمة 0,5ن

،

العرض1,5 :ن

،

الخاتمة0,5 :ن

الجانب التنظيمي  :ـ التسلسل المنطقي ـ التعبير بلغة علمية سليمة ـ دقة اإلجابة ـ التنظيم
0,5ن
ـ وضوح الخط ـ نظافة الورقة .
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