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  :مادة التاریخ

  )  نقاط09( :الجزء األّول

 :  األحداث التاریخیة حسب تسلسلھا الزمني مع شرحھاتیبرت) 1ج

 حول قیادة 1953 سنة األزمةوقعت  : )حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة(أزمة حزب الشعب  ●

   ن50,                                        : إلىوانتھت بانقسام الحزب )  فردیة أوجماعیة (الحزب 

   ن50,                                                . مصالي الحاجرئیس الحزب  أنصار ھم :مصالیون -

   ن50,. الحاجي مصالاأقصو  القیادة الجماعیة واعلنوأھم أنصار اللجنة المركزیة للحزب،  :مركزیون -

 تأسیس اللجنة اأعلنو  االنفصال عن الطرفین وازیة قررو من المنظمة الخاصة واللجنة المرك:حیادیون -

 بعدما فشلت كل محاوالت إصالح الوضع و فك النزاع والعمل والبدء في التحضیر للثورةالثوریة للوحدة 

  ن50,                                                               . بین الطرفین و توحید مناضلي الحزب

 ةوزالقن بوادي الصومام في بجایأ بقریة افري 1956 أوت 20تمر یوم عقد المؤ: الصوماممؤتمر  ●

، و قد خرج بوثیقة لتقییم المرحلة السابقة من الثورة والتحضیر للمرحلة القادمةبالمنطقة العسكریة الثالثة 

ا في تاریخ حاسمویعتبر مؤتمر الصومام منعرجا نظمت الثورة على الصعیدین الداخلي و الخارجي، 

   ن50,                                                                                     .الثورة الجزائریة

انبثقت من مؤسسا الثورة الجزائریة حیث تحولت لجنة التنسیق والتنفیذ  : الحكومة الجزائریة المؤقتة ●

  ن50,                 . بقیادة فرحات عباسم9581 سبتمبر19لى أول حكومة مؤقتة جزائریة یوم إ

   : الحركة الوطنیةالتي ساھمت في ظھورعوامل ذكر ال) 2ج

   3×ن50,                                                               :)ثالثة أسباب( الداخلیة –أ  

   .یادة الوطنیة و القضاء على السللجزائرالعسكري ستمرار االحتالل الفرنسي ا -

   . و القوانین الخانقةوالتمییز العنصري التي مارسھا االحتالل اإلبادةحرب  -

   . بمحاربة مقوماتھا من دین و لغة و تاریخ و حضارةسیاسة محو الشخصیة الجزائریة -

  . م الذي فرض على الجزائریین1912قانون التجنید اإلجباري عام  -

  . ھود المجنسین على كل االمتیازات و تھمیش الجزائریین سیطرة طبقة المستوطنین و الی-

   :)ثالثة أسباب(ب ـ الخارجیة  

   ن50,                                            .اإلسالمیة  الدیني والجامعةاإلصالححركة  -

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ4 من 1صفحة  ـ فیاتاریخ و الجغراإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
م بالمسیلة ـ 1954بن صوشة رشید ـ متوسطة أول نوفمبر :  ـ األستاذ 7  
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   ن50,                                                  . )الطلبة والمجندین(عودة المھاجرین  -

سیاسیة و عسكریة  وما صاحبھا من تطورات 1918-1914 األولىالحرب العالمیة  -

أو ما یعرف بالوعود )  داعیة للحریة و السالمولسنوعة كمبادئ  و شعارات مرفمبادئ(

   ن50,                                                  . االستعماریة وما صاحبھا من خیبة أمل

  : ف مطالب االّتجاھات السّیاسیةنی�ت) 3ج

    2×ن50,                        2×ن50,                             2×ن50,                      
  االتجاه االستقاللي 

  )الثوري(
  االتجاه اإلدماجي 

  )اللیبرالي(
االتجاه اإلصالحي 

  )اإلسالمي(

تشكیل برلمان و جیش  ●
  . جزائري

جالء القوات الفرنسیة  ●
  . من الجزائر

المساواة بین الجزائریین  ●
و المستوطنین في الحقوق 

  . السیاسیة و االجتماعیة
تجنیس الجزائریین  ●

  . بالجنسیة الفرنسیة

دفاع عن اللغة و الدین ال ●
  . و التاریخ

  .محاربة سیاسة التنصیر ●

  )  نقاط04 (:الجزء الثاني
ا من أجل  مًعاإلنسان سیاستھ في الجزائر على أبعاد شملت األرض و ى االحتالل الفرنسي قد بنإن

 ومن مظاھر السیاسة الفرنسیة ،الى الجزائر ككیان مستقل نھائًیإذابة الجزائر في الكیان الفرنسي والقضاء ع

  : في الجزائر

 حیث نھبت األراضي من أیدي الشعب بعدة أسالیب كاالستیالء علیھا باسم القانون :مصادرة األراضي
 خالل السنوات الثالث اآلتیة على  الجزائریةاألراضيحیث صدرت جملة من القرارات والمراسیم لمصادرة 

مد الطرقات و إقامة : و استعمال مبدأ المصلحة العامة مثل. م1846م، و 1844م، 1830: تواليال
م، و إنشاء بنك 1851الجسور، و نقل ملكیة األرض إلى المستوطنین ودعمھا بإلغاء الحواجز الجمركیة عام

 الھیئات  شركة، و إنشاء51م، وتأسیس الشركات الزراعیة حیث نشطت حوالي 1851أوت : الجزائر في
  . الفالحیة المتخصصة مثل الشركة الزراعیة لالحتیاط

االستیطان مما یسھل عملیة تدمیر البنیة  لى تشجیع الھجرة وإ حیث عمدت فرنسا :سیاسة االستیطان
م الذي 1834المرسوم التنفیذي الذي صدر سنة و . ادیة والثقافیة للمجتمع الجزائرياالجتماعیة واالقتص

م، 1871 قامت بإصدار قانون سمّي بقانون األھالي سنة التيطعة أرضیة تابعة لفرنسا، یعتبر الجزائر ق
ن حكومة الدفاع الوطني، تقرر بأن جمیع اإلسرائیلیین األھالي في عماالت الجزائر قد الذي نّص على أ

   .أصبحوا مواطنین فرنسیین
  

خیراتھا الفوقیة رض كتف باستغالل األا في بالدنا لم یوال الفترة التي قضاھ االستعمار الفرنسي ِطإن

لمجتمع الجزائري وفصلھ عن قاعدتھ التي الى تذویب إ وتسخیره، بل تعدى اإلنساناستعباد  ، وو الباطنیة

   . ، بانتھاجھ سیاسة التنصیر و الفرنسة)الھویة(یرتكز علیھا

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ4 من 2صفحة  ـ تاریخ و الجغرافیاإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :مادة الجغرافیا

  )  نقاط04( :الجزء األّول

   4×ن52,0                                                    .ل أرقام الجدول بواسطة منحنى بیانيیمثت) 1ج

  

  

  تطور نمو السكان في الجزائرحنى من
  

  : ف الجبال حسب الّسلسلة الجبلیة التي تنتمي إلیھاتصنی) 2ج

   4×ن50,                                                                                                

  سلسلة األطلس الصحراوي  سلسلة األطلس الّتلي

   جبال جرجرة -

  ل الونشریس جبا–

  .جبال أوالد نایل -

  جبال األوراس  -

  
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ4 من 3صفحة  ـ تاریخ و الجغرافیاإجابة اختبار الــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )  نقاط03 (:الجزء الثاني
  

ا واحتیاطا نتاًجإا وعربیا طبیعیة  تتصدر بھا المراتب األولى عالمًیتمتلك الجزائر ثروات موارد 

، على الطاقة المتجددة  نحو االعتماداألنظار ت، لذا  توجھخاصة البترول والغاز الطبیعي لكنھما موارد زائلة

  .  یشكل موارد الدخل الوطنياو كالھم

  

فة خاصة حیث تمتلك الجزائر البترول  تتمثل في المحروقات بص:متجددة في الجزائرالالموارد غیر 

 ملیون طن 77في حین یقدر إنتاجھا بنحو  ملیار طن 2 ویقدر االحتیاطي بـم،1956 كتشف سنةأ الذي

 ھ في حاسي مسعود وعین أمناس،لتتركز حقوحیث  ،ا عالمًی17ـوتحتل الجزائر المرتبة السادسة عربیا وال

 151ـ یقدر ببإنتاجا الخامسة عالمًی ا وولى عربًی المرتبة األالذي یصنف الجزائر فيوكذلك الغاز الطبیعي 

 ملیار طن من الحدید الذي بلغ 2تمتلك احتیاطي قدر بـ  ، و3 ملیار م4077واحتیاطي یقدر بـ  3ملیار م

 تمتلك الجزائر الذيالفحم و و من المعادن الفوسفات و النحاس و الذھب  ملیون طن، 14 منھ إنتاجھا

  .  لكن ظروف االستغالل غیر مالئمة؛أس بھب احتیاطي ال

   : تتمثل في:الموارد المتجددة

، و  في الصحراء86 في الھضاب و10حل و مناطق مشمسة في السا4 حیث تمتلك الجزائر :الطاقة الشمسیة

  .  ملیار كیلواط ساعي1بلغ إنتاجھا 

  .  رصید ھام من ھذا النوعمناطق لھا تعتمد على الریاح وتوجد في الجزائر عدة :الطاقة الھوائیة

  .  تمتلك الجزائر مفاعلین نوویین في دراریة وفي الجلفة ویستخدمان في مجال البحث العلمي:الطاقة النوویة

  

ھا و العمل على تطویرھا، الھتمام بھا أكثر وحسن استغاللتمتلك الجزائر موارد طبیعیة ھامة یجب ا  

 للدخل الوطني ألن الموارد غیر المتجددة في الجزائر على خاصة الموارد المتجددة لتوفیر موارد جدیدة

  . وشك النفاد
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