
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 متحانات واملسابقاتالالديوان الوطين ل                         وزارة الرتبية الوطنية                            

 2016 مايدورة:                                                             شهادة التعليم املتوسط  امتحان 
  ساعة ونصف املدة:                                                         التاريخ واجلغرافيا  اختبار يف مادة: 

 

 2من  1صفحة 

 نقطة( 13): اريخـــالت
 نقاط( 90) :الجزء األول

 .المنظمة الخاصة -التنصير –التجنيد اإلجباري اشرح:  *    (1س
  .حمدحسين أيت أ  -حمد مصالي الحاج أف: ر   * ع           

                                         .الجزائرية ةجيود الثور  رةايفيان ثم تعتبر اتفاقية (2س
 .الزمني ليذه االتفاقية اإلطارد حد  *    مطموب:ال  

              من نتائجيا. ااذكر أربع *              

                                                                    :هابما يناسبالفراغات  وامأل الجدولنقل ا (3س
 المنطقة قائد رقم المنطقة المنطقة

 العيدمصطفى بن بو   
  4 الجزائر

 2  
  3 القبائل
 مييديمحمد العربي بن   

 نقاط( 94: )الجزء الثاني
 ا اجتماعية  أوضاع   ورثت أنيان لك تبي   ،الجزائر عشية االستقالل أوضاعوثائقي حول  خالل مشاىدتك لشريط  :السياق

  .مزرية   واقتصادية  
 

 :1السند 
 
 

     

 :2السند 
                                                                                                        

 
 

 

 .شريطال موضوعأسطر حول  11 لىإ 8فقرة من  كتبا ،ومكتسباتك القبمية 2و 1عمى السندين  اعتمادا :التعميمة

عاطل، تدىور في  كثيرة منيا: أكثر من مميوني   )...عانى المجتمع الجزائري غداة االستقالل مشاكل 
   بتصرف  من الكتاب المدرسي        بالمئة ...(.  91الصحة، انتشار األمية التي فاقت قطاع السكن و 

                                                                         
                                                                               

د السوق الفرنسية واألوربية ة االستقالل قاعدة اقتصادية محطمة... و زراعة تزو   )... ورثت الجزائر غدا 
                 ، إنتاجو استيالكي محمي وشركات فرنسية تحتكر الثروات الباطنية ...(اتقميدي اوقطاع ...

                                           بتصرف من الكتاب المدرسي                                                                                          
                                      



 

 2من  2صفحة 

 

 نقاط( 90: )الجغرافيا
 (قاطن 94) :الجزء األول

 .الموارد غير المتجددة –التضاريس  –الكثافة السكانية  –الغذائي  األمن ية: شرح المصطمحات اآلتا( 1س
       .في الجزائر في تحقيق التنمية االقتصادية دور ىام أنواعياممواصالت بمختمف ل (2س

  :المطموب
 .يذا القطاع في التنمية االقتصاديةل  (12ين )دور د حد    *

 ائر في ىذا القطاع.مما حققتو الجز  (12) نذكر إنجازيا  *
 

 نقاط( 93: )الجزء الثاني
رضة ألزمات جعميا ع  مما ي ،لمدخل الوطني  يكمصدر أساسقطاع المحروقات تعتمد الجزائر عمى  :السياق

 .ت مك نيا من تفادي تمك األزمات أنيا تمتمك إمكانيات زراعية ىائمة من رغمبال، اقتصادية
 :1السند     

 
        

 :2السند     
   رالقيمة: بالمميار دول       ئرالجزاصادرات                                                         

 
  
 

 

                                                                                 
 

 ( (CNISاآللي واإلحصاء لإلعالمالمركز الوطني 
 

  أسطر حول الموضوع. 11 لىإ 8اكتب فقرة من  ،ومكتسباتك القبمية 2و 1عمى السندين  اعتمادا :التعميمة

 السنوات                       
 2913 2919 2995 الصادرات           

 6337 5535 4339 صادرات المحروقات
 231 135 1319 الصادرات خارج المحروقات

مميار دوالر  434الحبوب... (  من  –السكر – ارتفعت الواردات الجزائرية من المواد الغذائية ) البقول 
 (2913)وكالة األنباء الجزائرية جويمية                   . 2113 مميار دوالر سنة 5315إلى  2112سنة 

 




