
 

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية  

 الجديدة القصير عين متوسطة                                                                   المدية لوالية التربية مديرية   
الرابعة متوسط               : المستوى   

  ساعة : المدة                       المدنية التربية : مادة في االول الثالثي رض

 
 عمايلي اجب

 التاريخ مادة         
 ) نقاط 09  ( االول الجزء
  (ن 04) .     تواريخها حدد الوطني التاريخ في معلمية أحداثا إليك  -1    

 الجزائريين المسلمين العلماء جمعية تأسيس – الشعب حزب تأسيس- اإلجباري التجنيد قانون  - كريميو            قانون
 .     السياسية المقاومة تبني إلى الجزائري الشعب لجأ الجزائر تحرير في 19 القرن في المسلحة المقاومة فشل بعد /2       

   (ن 01)        .السياسية للمقاومة الزمني اإلطار حدد /أ                 

  (ن 02)                   .المقاومة ىذه اعتمدتها التي الوسائل اذكر /              ب

    (ن 02).       المقاومة ىذه ظهور في ساىما خارجيين آخرين و داخليين عاملين اذكر  /ج               
 ( . نقاط 04 : ) الثاني الجزء

 رنش بهدف م1830  سنة الجزائر إلى جاءت فرنسا إن فيو قال بوك الفايس عبر فرنسي شاب وبين بينك حوار دار: السياق 
 استهدفت استعمارية سياسة فرنسا فيو مارست حقيقيا استعمارا كانت الفرنسية الحملة أن لو جوابك وكان ، فيها الغربية الحضارة

. واإلنسان األرض

: السندات

 أن ولكم تشاءون ما المزارع من تنشئوا أن لكم :) قائال م1835 أوت 10 يوم المستوطنين" كلوزيل " الماريشال خاطب  :01 السند  

 . 25ص م4 السنة المدرسي الكتاب ـــ ... (. جديد شعب ىنا يعيش وسوف ... نحتلها التي المناطق في عليها تستولوا
 

 : االستعمارية والمراسيم القوانين بعض  :02 السند  

.  فرنسية قطعة الجزائر يعتبر الذي م1834 مرسوم إصدار    - 

 (.م1846-م1844-م1830 ) القانون بإسم األراضي مصادرة    - 

 . الموضوع حول أسطر  (10 إلى 08 ) من تاريخيا مقاال أكتب  (02 و 01 )والسندين السابقة مكتسباتك خال من  :التعليمة  

  الجغرافيا مادة
 ( ن04) الجزء األول

 . مميزة خصائص وتضاريسها الجزائر لموقع إن           

 المطلوب 
 .  حدد أىمية الموقع الفلكي للجزائر- 1 -
  اذكر مرتفعين من سلسلة األطلس التلي وأخرى من سلسة األطلس الصحراوي- 2 -

وكذلك تناقصها كلما اتجهنا من الشرق نحو . علل تناقص كمية األمطار كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب ؟- 3         
    .الغرب 

  الورقةاقلب½ الصفحة 

 نصف  وساعة:المدة                                             االجتماعيات : في مادة األول  الثالثياختبار      فرض ال
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   انتهى 2/2الصفحة 


