
 

   محمد العيد ٮل خليفة ـ العلمة ـ متوسطة                                                                                                             سطيف مديرية التربية لوالية

  المدة :  ساعة واحدة .  م. 2017/    2016

  اإلجتماعيات في مادة فرض الثالثي الثاني في مادة 

  

  ن)  13أوال:التاريخ( 

  م .1954ـ 1945عرفت الجزائر في مسيرتھا التحررية الطويلة أحداثا ذات داللة خاصة في الفترة بين : : ن) 09الجزء األول ( 

  كيف أعيد بناء الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية ؟                                       بين   -1   

  حدد الموقف الفرنسي من ذلك  ؟    - 2   
                                        ؟ 1954أكتوبر  23ـ  1947سبتمبر 20ـ  1946مارس 16بين أحداث التواريخ اآلتية : ـ  3   

اشرح مايلي :المنظمة الخاصة ،الثورة التحريرية ،اللجنة الثورية للوحدة و العمل   .                                             ـ  4   

     ن): 04الجزء الثاني (  

ئك أن تشرح له عبارة قرأھا ألحد المؤرخين جاء فيھا: "... كان ألزمة حركة انتصار الحريات طلب منك أحد زمال   
  . م األثر الكبير في التعجيل بالثورة " 1953الديمقراطية في صيف 

                                    ...."ولّد الصراع العنيف داخل حركة االنتصار فئة من المناضلين الشباب الذين الزموا الحياد "...   :01السند
  . 377أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر ص  –عمار ھالل 

" و بعد فشل اللجنة الثورية للوحدة و العمل في مسعاھا الرامي إلى منع االنقسام النھائي داخل حركة االنتصار، و ھو ما دفع    : 02السند
عالن قيام جبھة مسؤولياتھم في السير قُُدما نحو الھدف خارج ھياكل الحركة و تجاوز تلك الوضعية سياسيا و نفسيا بإأعضائھا إلى تحمل 

  . -75نقال عن الكتاب المدرسي ص  –قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث  –جمال قنان "   اندالع الكفاح المسلح ... التحرير الوطني

  أسطر ترد فيھا على زميلك . 15) و مكتسباتك القبلية ,أكتب فقرة من   2.1على السندات المقدمة ( باالعتماد   التعليمة :

  ن)07ثانيا:الجغرافيا ( 

  علل ما يلي : : ن)04الجزء األول ( 

  م.2006م ـ 1962ـ تزايد عدد سكان المدن في الجزائر في الفترة مابين :

  ـ عدد اإلناث أكبر من عدد الذكور في المجتمع الجزائري .

  من مجموع السكان . % 39ـ تركز سكان الجزائر في الشريط الساحلي بنسبة :

  ـ ضعف اإلنتاج الزراعي في الجزائر.

  أھم المناجم أو الحقول  المعدن أو المصدر الطاقوي

  ............................................   الحديد

  ............................................   الزنك و الرصاص

  ............................................   البترول

  

  ن) :03الجزء الثاني ( 

  أكمل الجدول الموالي: - 2
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