
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ي *الحساسنة*     ربية لوالية سعيدة                                                              متوسطة الشهيد عون ع مديرية ال  

:    املستوى: رابعة متوسط           "الثالثي الثاني"                                                     2016/2017املوسم الدراس
صفاملدة الزمنية: ساعة ون                                          لتاريخ والجغرافيا                                   ا مادة امتحان  

     أوال: مادة التاريخ(13 نقطة)

      الجزء ٔالاول:(09 نقاط)

ي الحاج                                        (-: *عرف بالشخصيات التالية:  عبد الحميد بن باديس    1س ن)01ميصا  

ي املسار التحرري :        ن)01(                                                          *ابرز دور الاحداث التاريخية التالية   

املنظمة الخاصة-     1945ماي  08مجازر           

ى اللغة العربية بالجزائر؟                                           (2س  ن)03: استعرض ٕالاجراءات الفرنسية للقضاء ع  

ن)04( ا مؤتمر الصومام؟                                                                   :اذكر اهم القرارات ال توج 3س   

       الجزء الثاني(04 نقاط)

رات النووية تزامن  رات رقان بالصحراء الجزائرية اين فتح املجال امام  57والذكرى  احضرت امللتقى الوط حول التفج لتفج
 شهادات حية عاشت الوضع.

   السندات:

ى اخماد الثورة بتحقيق الانتصار العسكري..........................................."   السند01:"عملت فرنسا جاهدة ع

-الكتاب املدرس-عن  

راير 1960 كفئران  ي 13 ف ي تلك التجربة ال نفذت  را من جيش التحرير الجزائري    السند02:" استخدمت فرنسا 150 اس
 تجارب...."

 ٕالاذاعة الجزائرية    

ى  ا عن جهود فرنسا للقضاء ع ى مادرست اكتب فقرة من 14 سطرا تتحدث ف  التعليمة: انطالقا من السندات وبناءا ع
 الثورة عسكريا موضحا الهدف من ذلك.
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 ثانيا: مادة الجغرافيا(07 نقاط)

   الجزء ٔالاول(04 نقاط)

املصطلحات التالية: :اشرح1س    

ن)02التبعية الغذائية                                                                                                  (-املناخ           

ي الجدول                                                                  صنف :2س   ن)02(                      املوارد التالية   

روة املعدنية     الطاقة الشمسية-املحروقات  –الغابات –ال  

ر متجددة موارد غ موارد متجددة
 

 
 

 

     الجزء الثاني(03 نقاط)

ي سنة     ا "انتعاش حقيقي لقطاع الصناعة  ى تنوع الاقتصاد  2016استمع زميلك لحصة إذاعية جاء ف سيؤدي المحالة ا
 الوط فطلب منك توضيحا عن ذلك.

   السندات:

ى مستوى القطر وبال منازع....." روكيماوية ع ي مجال الصناعة البي ر انجاز  ر املنطقة الصناعية آرزيو اك    السند01:"تعت

-الكتاب املدرس–عن      

روة ومناصب شغل........." دف تقليص الواردات وخلق ال ى فرع امليكانيك والسيارات     السند02:" تراهن الجزائر ع

ٕالاذاعة الجزائرية          

ا عن اهم الصناعات الجزائرية  ى السندات واملكتسبات القبلية اكتب فقرة من 12 سطرا تتحدث ف   التعليمة: اعتمادا ع
ي الاقتصاد الوط رزا دورها   م
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