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  ن)11( أوال : التاريــخ
  
  

 ن)90((الوضعيات اإلشكالية): الجزء االول      
ة .لتحررية الطويلة أحداثا ذات داللعرفت الجزائر في مسيرتھا ا              

 المطلوب :
ن):02أذكر أحداث  التواريخ التالية ( -1     
. 1955أوت  20ـ ،1958سبتمبر  19 ـ،1931ماي  05ـ ،1919ـ فبراير            

:  ةاشرح المصطلحات التالي  -  2     
ن) 04.(ـ الحركة الوطنية ،ـ سلم الشجعان ،ـ النظام الدولي الجديد ،ـ مشروع قسنطينة           

ن)02وبات التي واجھت الثورة في عامھا األول ؟(ما ھي الصع -  3     
ن)01أبرز موقف الجزائر من النظام الدولي الجديد . ( -  4     
  
  ن)04( :(الوضعية اإلدماجية)الجزء الثاني 

  
طلب منك أحد زمالئك أن تشرح له عبارة قرأھا ألحد المؤرخين جاء فيھا: "... كان ألزمة حركة انتصار       

. م األثر الكبير في التعجيل بالثورة " 1953قراطية في صيف الحريات الديم  
      

  :السنـــــــــدات
ولّد الصراع العنيف داخل حركة االنتصار فئة من المناضلين الشباب الذين الزموا الحياد و "... : 1 دـــالسن    

كزيين ) و كان اقتناعھم الوحيد أن امتنعوا عن االنضمام إلى أي طرف من طرفي الصراع ( ال للمصاليين و ال للمر
 عالج مشاكل الحزب بل مشاكل البالد ھو التعجيل بالثورة ... "

. 377أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر ص  –عمار ھالل   
ل " و بعد فشل اللجنة الثورية للوحدة و العمل في مسعاھا الرامي إلى منع االنقسام النھائي داخ : 2د ـــالسن     

حركة االنتصار، و ھو ما دفع أعضائھا إلى تحمل مسؤولياتھم في السير قُُدما نحو الھدف خارج ھياكل الحركة و 
 تجاوز تلك الوضعية سياسيا و نفسيا بإعالن قيام جبھة التحرير الوطني و اندالع الكفاح المسلح ... "  

. -75عن الكتاب المدرسي ص  نقال –قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث  –جمال قنان   

 
  :التعليــــــــــمة 

تشرح فيھا لزميلك  سطرأ 10 كتب فقرة من أ) و مكتسباتك القبلية , 2.1باالعتماد على السندات المقدمة (         
  تلك العبارة
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  ن)90(  ثانيا: الجغرافيــا

  
  ن) 04(:(الوضعيات اإلشكالية)الجزء االول       

  : ـ إشرح المصطلحات التالية/1
  ن)02(ـ اإلنفجـــار الديمـــغرافي ،ـ النقــــل ،ـ التصحــــر ،ـ الزحــف العمـــــراني .     

  ـ الوثيقة المرفقة تمثل خريطة صماء للجزائر ، وقع عليھا ما يلي :/2
                       وقار و التاسيلي ، ـ جبال الھ ـ غار جبيالت ، ـ حـــوض حــاسي مسعود ، ـ  ميناء جنجن ،     

  ن)02(ـ مدينتي سطيف و وھران ،ـ الموقع الفلكي للجزائر.
  

  ن)30( :(الوضعية اإلدماجية)الجزء الثاني
شّد انتباه والدك أثناء متابعته لنشرة األحوال الجوية تحذير ُمقدمھا من إمكانية حدوث فيضانات في بعض       

  ، فطلب منك توضيحا حول أخطار الفيضانات و ُسُبل مواجھتھا.نالمناطق من الوط
  

  : التالية السنداتإليك 
-1-السنــــــــــــــــــد   

مقودا ، إضافة إلى تحطم كلي 115قتيل و  700أكثر من  2001خلّفت فيضانات باب الوادي لسنة "...             
                                 . 129من الكتاب المدرسي ص بتصرف    .. " أو شبه كلي للبناءات خاصة القديمة منھا .

 
  -2-السنــــــــــــــــــد 

لوسائل اإلعالم دور كبير في التخفيف من الخطر و ذلك بنشر اإلجراءات و السلوكات الواجب  " ...                 
ة بالفيضانات ألن ذلك يحافظ على تماسك التربة و إتباعھا قبل و بعد كل فيضان ، و كذا تشجير المناطق المھدد

130ص  عن الكتاب المدرسي بتصرف   ثباتھا ..."      
  

  :مة ــــــــــالتعلي     
  ُتجيب فيھا والدكسطر أ 08كتب فقرة من أباالعتماد على السندات المقدمة و مكتسباتك القبلية, 

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ھىإنت ـ ـ أستاذ المادة عطلة سعيدة
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