الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التاريــــــخ 2013 / 12 / 02 :
مديرية التربية لوالية  :برج بوعريريج
المــــــــــدة  :ساعـــة ونصف
متوسطة الشھيـــــــد  :يحي بن عيشوش – القلة –
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امتحان الفصل األول
في مادة التاريخ و الجغرافيا

المستوى  :الرابعة متوسط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ  13 ] :نقاط [

الوضعية األولى 5) :نقاط(
حدد تواريخ األحداث التالية :
• تأسيس الكشافة اإلسالمية الجزائرية .
• تأسيس المنظمة الخاصة .
• إصدار القانون الخاص .
• مجازر  :قالمة  ،سطيف  ،خراطة  ،سكيكدة .
• انكشاف أمر المنظمة الخاصة .
الوضعية الثانية 4) :نقاط(
مع نھاية القرن  19م و بداية القرن 20م عرفت الجزائر ما يعرف بالمقاومة الفكرية و السياسية .
• حدد ثالثة أسباب وجھت الجزائريون نحوھا .
• ما رد فعل االستعمار اتجاه ھذا النوع من المقاومة ؟
الوضعية اإلدماجية 4) :نقاط(
في مراسلة لقائد فرنسي لحكومة بالده قال  :إن  8ماي تأديب للجزائريين و قضى على أية مطالب استقاللية
و أحزاب فيھا .
<<
السند ): (1
>> تعد حركة انتصار الحريات الواجھة العلنية لحزب الشعب الفتي
من الكتاب

السند ): (2

>> إن القانون الخاص بالنسبة للجزائريين مشروعا إدماجيا ال يختلف عن المشاريع
<<
السابقة
من الكتاب

السند ): (3

>> المنظمة الخاصة ھي الجناح العسكري لحزب الشعب يشرف عليھا و يمولھا  ،مھمتھا
<<
اإلعداد للعمل المسلح

التعليمة  :اعتمادا على مكتسباتك و السندات )  ( 3 ، 2 ، 1اكتب مقاال من  12سطرا تفند به قول الضابط .
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اقلب الصفحة

الجغرافيا  7] :نقاط [
الوضعية األولى 4) :نقاط(
أربط بسھم النبات بالتربة التي ينتشر فيھا .
• الصنوبر
• الشيح و السدرة )شوكي(
• القمح
• الفلين

التربة الرملية
التربة السوداء
التربة الصفراء
التربة الملحية

الوضعية اإلدماجية 3) :نقاط(
اختلفا شخصين في تحديد األسباب التي تقف وراء نقص المردود الفالحي ببالدنا إذ يربطه األول بالمناخ
المتذبذب بينما يرجع األخر ذلك إلى قلة التربة الخصبة و عدم تنوعھا فاحتكما إليك .
السند ): (1

>>تتركز التربة السوداء على طول السھول الساحلية و على ضفاف األودية...

السند ): (2

>> يتميز اإلقليم الشمالي بفصلين شتاء ممطر من أكتوبر إلى أفريل و صيف جاف من
<<
ماي إلى سبتمبر ...

السند ): (3

<<

من الكتاب بتصرف

>> تستقبل المناطق الشرقية ما يفوق عن  1000ملم 3سنويا ...

<<

التعليمة  :اعتمادا على مكتسباتك و السندات اكتب مقاال من  10اسطر تظھر به الحقيقة للشخصين .
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انتھى

