
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
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  2020دورة:                         امتحان شهادة التعليم املتوسط                                                  
  فساعة ونصاملدة:                                                             التاريخ واجلغرافيا :اختبار يف مادة

 

  2من  1صفحة 

)قطةن 13(:اریخة التّ مادّ   
ن) 09(:لالجزء األوّ   

ن) 30(:ة األولىالوضعیّ   
.   ريّ عب الجزائتأسیس حزب الشّ   -مقاومة المقراني    - معاهدة التّافنة : الیةتواریخ األحداث التّ  دحدّ   

                                                :الیة في الجدول المواليف المطالب التّ صنّ  ن) 04(:انیةة الثّ الوضعیّ 
     - جنیس ورفض اإلدماج معارضة التّ   -ة ة من جمیع األراضي الجزائریّ ات الفرنسیّ إجالء القوّ   -
 وادي،نّ ال مدارس،ال، مساجدال(سات المؤسّ وتنشیط  والعلميّ  قافيّ شاط الثّ النّ  - إعادة األراضي المصادرة  
 .)حافةصّ ال

  

  ة العلماء المسلمینجمعیّ   الجزائريّ  عبحزب الشّ 
    

  

  ن) 02الثة: (ة الثّ الوضعیّ 
، ةة والخارجیّ اخلیّ واعتبارا لألوضاع الدّ  ،ةوریّ مع المبادئ الثّ  (انسجاما :م1954نوفمبرل أوّ جاء في بیان 

  .تحقیق هدفنا...) ىالوسائل حتّ نا سنواصل الكفاح بجمیع فإنّ 
 .استخلص القیمة الواردة في الفقرة المطلوب:
  ن) 04: (انيالجزء الثّ 
  :ةاإلدماجیّ  ةالوضعیّ 

ما دفع ین، ئریّ اهتمام الجزامن فرنسا ة عبیّ المقاومة الشّ  وجماجم شهداءاألرشیف  استعادةة قضیّ  أثارت یاق:السّ 
االستعمار  ة ضدّ عبیّ صنعتها المقاومات الشّ  تيوالبطوالت الّ ضحیات لیك لمعرفة حجم التّ جوء إصدیقك للّ ب

  .ةمیّ جهنّ وسیاسته ال
ین، بسبب المجازر مالیین نسمة من الجزائریّ  5أكثر من  1870 - 1830 لكت في الجزائر ما بین"أُهْ  ):1ند (السّ 
إلى الهجرة بسبب سیاسة األرض  ة، عالوة على اضطرار ملیون جزائريّ ات االحتالل الفرنسیّ الم لهم من قوّ قتیل الظّ والتّ 

    183ة. ص العربي منور. تاریخ المقاومة الجزائریّ                   .ان"كّ لى السّ جویع وتسلیط األمراض عوالتّ  المحروقة



  2020امتحان شهادة التعليم املتوسط دورة                                                                التاريخ واجلغرافياتابع موضوع مادة 
 

 2من  2صفحة 

  

ة انهم خالل هذه العشریّ بع من سكّ األهالي فقدوا الرّ  أنّ  الجیش الفرنسيّ اط ضبّ ن أحد وقد دوّ  ..."):2ند (السّ 
ین ة في تدمیر الجزائریّ یعیّ بوجرائمه، ساهمت الكوارث الطّ  جیش الفرنسيّ الت الوزیادة على ویْ  ،)1860/1870(

 185ة. صالجزائریّ  ومةالعربي منور. تاریخ المقا                                                         .وممتلكاتهم"
  

  .سطرأ 10أجب صدیقك في فقرة من  ،القبلیة كومكتسبات المقترحة نداتباستثمار السّ  علیمة:التّ 
 

  نقاط) 07(: ة الجغرافیامادّ 
  نقاط) 04: (لالجزء األوّ 

  

  ن) 02لى: (ة األو الوضعیّ 
   . یفيّ زوح الرّ النّ     -   ةبیعیّ یادة الطّ الزّ   -  : ینالیالتّ ین الجغرافیّ ین ف المصطلحعرّ 

  

  ن) 02انیة: (ة الثّ الوضعیّ 
  : 2018و  2013بین  ما تاج الحبوب في الجزائرإنر لیك جدول تطوّ إ     

  

  2018  2016  2014  2013  نةالسّ 
  60  34.4  35  49.1  اإلنتاج (ملیون قنطار)

 

  .قنطار یینمال 5سم/ 1بمقیاس رسم: ةبیانیّ ال األعمدةل الجدول بمثّ  )1
 .سمالرّ على  قعلّ  )2

 

  نقاط) 03اني: (الجزء الثّ 
   :ةدماجیّ إلاة الوضعیّ 

لمبذولة لتحقیق تنمیة شاملة رغم المجهودات ا ةاالقتصادیّ نمیة التّ  یقمشاكل تع ةعدّ  نم الجزائرتعاني  یاق:السّ  
  .في جمیع القطاعات

  

أي  ،عةناعة المصنّ بعینات، وأسمتها الصّ ة منذ السّ الجزائر انتهجت سیاسة تصنیع قویّ  إنّ  ...( ):1ند(السّ 
 79 ص طابعة متوسّ نة الرّ السّ  الكتاب المدرسيّ            ....) ا اهتماما بالغاهَ تْ لَ وْ إلنتاج وأَ ات ووسائل اصناعة معدّ 

   
  

وسالمة  ،شاط االقتصاديّ ر عن كثافة النّ هو مؤشّ  ،شبكة المواصالت وكفاءة أدائها كثافة نّ إ ( ):2ند(السّ 
  87ص الكتاب المدرسّي الّسنة الّرابعة متوّسط                                                         ....) أدائه

 

أسطر تقترح فیها حلوال لتحقیق  08اكتب فقرة من  ،ةتسباتك القبلیّ ومك مةالمقدّ ندات لسّ ل توظیفاعلیمة: التّ 
 .نمیةالتّ 

ء.لإلحصا يوان الوطنيّ الدّ   


