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اختبار في مادة :التاريخ و الجغرافيا

مادة التاريخ:
الجزء األول 09( :نقاط)
السؤال األول 04( :نقاط)
أ ـ أنقل ال ّ
شكل كما هو ،ث ّم أربط بين التواريخ و األحداث ال َمعْ لَ ِم َية اآلتية باألرقام:
 11مارس 1937
وقف إطالق ال ّنار
 20أوت 1956
تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقّتة
 19مارس 1962
تأسيس حزب ال ّ
شعب الجزائري
 19سبتمبر 1958
عقد مؤتمر الصومام
ب ـ إليك مجموعة من األحداث التاريخية التي عرفتها الحركة الوطنية في الجزائر ما بين 1919ـ.1954
ر ِّتبها حسب وقوعها :ـ مجازر  8ماي ـ تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
ـ اندالع ّ
الثورة التحريرية الجزائرية ـ تأسيس المنظمة الخاصّة.
السؤال الثاني 05( :نقاط)
اندلعت ّ
الثورة التحريرية بإمكانيات محدودة و في ظروف صعبة حقّقت خالل مرحلتها األولى عدة
انتصارات غير أن االحتالل الفرنسي كانت له ردود أفعال.
 1ـ أذكر أربع صعوبات واجهت ّ
الثورة في عامها األوّ ل.
 2ـ ح ّدد انتصارين ( )02حقّقتهما ّ
الثورة في مرحلتها األوّ لى (1954ـ.)1965
 3ـ بيّن أربعة ردود أفعال لالحتالل الفرنسي من اندالع ّ
الثورة.
الجزء الثاني 04( :نقاط)
في إطار احتفال مؤسستك بذكرى اندالع ّ
الثورة التحريرية ،طلب منك أستاذ التاريخ إعداد موضوع
المخططات العسكرية و االقتصادية التي طبّقها االحتالل الفرنسي للقضاء على ّ
ّ
الثورة ،قصد المساهمة به
حول
في إحياء الذكرى.
السندات:
السند...( :1عملت فرنسا جاهدة إلخماد ّ
تقوية جهازها العسكري بالجزائر ...و
الثورة حيث أقدمت على ِ
حصولها على ال ّدعم الواسع من الحلف األطلسي جي ًشا و عتا ًدا.)...
الكتاب المدرسي ص.108
السند :2أقدم شارل ديغول عام  1958على إحياء مشروع قسنطينة اإلغرائي ...فالمشروع جاء في صبغة
َت ْن َم ِوية تهدف إلى تحسين ظروف معيشة الجزائريين في ميادين:
بناء  200ألف مسكن
السّكن
استصالح األراضي و توزيعها  250ألف هكتار
 400ألف منصب شغل
التشغيل
 1,5مليون تلميذ
التعليم
قرص تاريخ الجزائر .1962/1830
التعليمةِّ :
وظفْ مكتسباتك القبلية و السّندين1و 2في تحرير فقرة من 8إلى 10أسطر حول الموضوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحة  1من 2

نشر الوثيقة األستاذ  :جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة

مادة الجغرافيا:
الجزء األول 04( :نقاط)
السؤال األول 02( :نقاط)
أشرح المصطلحات اآلتية :ـ العرق ـ النزوح الريفي ـ الفيضانات ـ الميزان التجاري.
السؤال الثاني 02( :نقاط)
أنقل ال ّ
شكل كما هو ،ث ّم أربط 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)
حضرت ندوة ن ّ
شطها خبير اقتصادي حول إستراتيجية الجزائر لتطوير الزراعة و تحقيق األمن الغذائي.
طلب منك أستاذك كتابة فقرة حول الموضوع.
السندُ :1تق ِّدر الدراسات أنّ عدد المواقع المالئمة لبناء السدود التي أنجزت بلغ 110س ًّدا كبيرً ا ،كما شرعت
في إنشاء 22س ًّدا جدي ًدا بطاقة  7ماليير متر مكعب . m 3 

(الكتاب المدرسي ص.)69

السند :2أهم نتائج المخطط الوطني للتنمية الزراعية.
المساحة المستصلحة
توسيع الزراعة المروية
توسيع الكهرباء الريفية

 5898هكتار
 625000هكتار
 1149كلم

إحصائيات وزارة الفالحة و التنمية الريفية (الكتاب المدرسي ص.)72
ً
محروثا و آلة حاصدة لكل
السند :3عرفت حظيرة العتاد الفالحي تطورً ا ،حيث أصبح جرارً ا لكل  45هكتارً ا
 306هكتارً ا.
(الكتاب المدرسي ص.)72
التعليمة:
اعتما ًدا على مكتسباتك القبلية و السّندات 2، 1و ،3أكتب فقرة من 7إلى 9أسطر حول الموضوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحة  2من 2
نشر الوثيقة األستاذ  :جعيجع محمد ـ مادة علوم فيزيائية و تكنولوجية ـ متوسطة الشهيد خنوف لخضر ـ حمام الضلعة

