
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات             وزارة التربية الوطنية                                             

  2018دورة:                       امتحان شهادة التعليم المتوسط                                                  

  ساعة ونصف المدة:                                                             رافياالتاريخ والجغاختبار في مادة: 

 

  2من  1صفحة 

  نقطة) 13:(مادة التاريخ

  نقاط) 90( :األولالجزء 

  .ف ما يلي في إتمام الجدول أسفلهوظّ  )ن 02(:السؤال األول
       1881   /    محمد أمزيان بن عبد الرحمان  /      1871     /   الشيخ آمود بن المختار          

   )نقاط 03(:السؤال الثاني
  في الجزائر. للحركة الوطنية السياسية  االتجاهات(الثوري) من أبرز  االستقاللي االتجاهيعتبر        

   .ريخ تأسيسهاوامع تحديد ت، االتجاههذا لت األحزاب التي مثّ  سمّ  ـــ  
   )قاطن 04( :السؤال الثالث

 ؟هاكيف تجاوزت. مشكلة التسليحفي بدايتها  الكبرى الثورة التحريرية واجهت )1
لعب الشعب الجزائري دورا بارزا في الضغط على الطرف الفرنسي للرضوخ لمطالب الثورة في  )2

  ح ذلك.المفاوضات. وضّ 
  نقاط)   04( )الوضعية اإلدماجية( :الجزء الثاني

 كطلب من )الحرية تؤخذ وال توهب( :الكبرى مقولة د الجزائريون بتضحياتهم خالل ثورة التحريرجسّ       
   أجبته؟كيف فلك. ذتوضيح  أستاذك

  :السندات

  :1السند

  
   :2السند

  

  الشعبية ةالمقاوم  تاريخ اندالعها  قائدها (زعيمها)

 مقاومة المقراني …………………………  محمد المقراني
  مقاومة األوراس 1879  ……………………………………
     "الهقار" التوارققاومة م …………………………  ……………………………………

  الشهيد محمد العربي بن مهيدي.                               حتضنها الشعب ".فسيلقوا بالثورة إلى الشارع أ"

 
ضمت  والقوة أقلقت فرنسا وخلقت الرعب في جنودها ... وهكذا صنع الجزائريون شبكة بالغة الدقة"...

   جميع فئات الشعب من أطفال إلى شباب ونساء...". 

    .2015-/مارس5العدد  -المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر                         



  2018دورة  امتحان شهادة التعليم المتوسط                 : التاريخ والجغرافيا                     اختبار فيتابع لموضوع 

 

   2 من 2صفحة 

  :3السند
              

  

 فيهاتبرز  سطرا 12 تتعدى ال تب فقرةكاُ  3 ، 2،  1 على السندات اعتماداو انطالقا من مكتسباتك  :التعليمة

  .جابتكإ

 ��دة ا����ا���:(07 
	�ط) 

 الجزء األول: (04 نقاط)

 السؤال األول: (02 ن) 
.انيالزحف العمر ــــ  الديمغرافي االنفجار ـــــ التجارة الخارجية ــــ الحمادة التالية: ـــف المصطلحات عرّ    

 السؤال الثاني: (02 ن) بم تفسّ ر:
  الجنوب. إلىفي الجزائر من الشمال  األمطاركمية تناقص  ـــ
 المدن الجزائرية. " تضخم "اكتظاظ ـــ
 .أخرى إلىالزراعي في الجزائر من سنة  اإلنتاجتذبذب  ـــ
  .يهدد االقتصادي التصحر خطر بيئ ـــ

 

 الجزء الثاني: (الوضعية اإلدماجية) (03 نقاط)

رة في مختلف مكانيات الضخمة المتوفرغم اإل ،إلى مشاكل التنمية في الجزائرالجغرافيا  مادةتطرقتم في     
  جابتك متميزة.إفكانت  ،األستاذ اقتراح الحلول المناسبة لهاطلب منكم  القطاعات.
 السندات:

:1لسندا  

 
 

:2السند  

 
 

:3السند  

 
 

  

  .سطرأ 10 ال تتجاوزفقرة في جابتك إكتب اُ  ومكتسباتك  3  ، 2 ، 1 السندات اعتمادا على :التعليمة 

هام من  احتياطيبحكم وجود  الجنوبي،في اإلقليم  تصالحلالسمليون هكتار قابلة  2لقد تم إحصاء  ..."

.68م ص4من كتاب الجغرافيا                                                          ." ..المياه الجوفية   

 جبيالت،في غار  له احتياطيوأكبر  طن،ن وملي 1.4حوالي  2004نتجت الجزائر من الحديد سنة أ... "

من الفوسفات بمليار طن، هذا وتزخر المناطق الجنوبية بمعادن ثمينة مثل الذهب  احتياطها بينما يقدر

  .بتصرف 63-62م ص4الجغرافيا من كتاب                                              اليورانيوم..." الماس و و 

 2.3لغ المتدفقين إلى الجزائر ب يات المصرح بها من قبل وزارة السياحة فإن عدد السياحوفقا لإلحصائ ..."

  .2015 / مارس5األمانة العامة للدول العربية / الدول العربية أرقام ومؤشرات العدد              ."   2011سنة   مليون سائح

 

سنة عسكري ألف  883إلى  1954ألف سنة  70إن التطور السريع لعدد القوات الفرنسية من "...

                ...". دليل على أن فرنسا كانت مصممة للقضاء على الثورة  1960

  . 2003 -  2002طبعة  .211أساسي ص  9كتاب السنة                                                           


