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األهلية التجريبية في مادة  :اإلجتماعيات

المدة  :ساعة و نصف.

المستوى  4 :متوسط

أوال :الـــتــــاريخ (31ن)
الجــــــــزء األول90 ( :ن) :

السؤال األول(50ن) :انتهج االستعمار الفرنسي في الجزائر كل أساليب السيطرة والتسلط  ،شملت أبعاد األرض واإلنسان معا خاصة بعد  ، 3789إال
أن صمود الشعب الجزائري ومواجهته لهذه األساليب بكل الوسائل الممكنة حال دون نجاح السياسة االستعمارية .

 3ـ استخرج من الفقرة أربعة أساليب للسياسة االستعمارية في الجزائر ؟
2ـ وضح موقف الجزائريين من السياسة اإلستعمارية ووسائل ذلك؟
1ـ أذكر تواريخ األحداث اآلتية :مقاومة المقراني ،المؤتمر اإلسالمي  ،دستورالجزائر ـ القانون الخاص ـ ؟
السؤال الثاني(50ن) :تعتبر الفترة الممتدة بين 5400:ـ 3091قاعد ة إنطالق الثورة الجزائرية نظرا لنشاط فرحات عباس و تصاعد التيار
اإلستقاللي بقيادة مصالي الحاج و الذي إستطاع تخطي عدة أزمات و الدور الناجع الذي قامت به المنظمة الخاصة ليتوج باندالع الثورة الجزائرية
3ـ إشرح ما تحته خط في السند؟
 2ـ بين دور مجازر  97ماي في إندالع الثورة الجزائرية؟

الجزء الثاني  :الوضعية اإلدماجية (40ن):إحياء للذكرى ال 36إلندالع الثورة الجزائرية ،فتح مجال البحث حول ردود
اإلستعمار تجاهها مابين فعل عسكري قمعي و آخر إصالحي لكن ألهداف إستعمارية ،و لماذا إستطاعت تحقيق اإلستقالل.
السند  "1إننا شرعنا نطلق النار على الجميع بدون تفريق....ال نسمع إال صوت األسلحة التي تقذف النار على الشعب "...
السند :2صرح رئيس الحكومة الفرنسية مند يس فرانس سنة  5511قائال  ... " :إن االنفصال بين الجزائر و فر نسا مستحيل فالجزائر ارض فرنسية و أن ســـبب الثورة
سوء األوضاع االقتصادية و االجتماعية و تبـــعية الثورة للخارج وان الحكومة الفرنسية قد أعلنت حـــالة الطوارئ وتسليح المســـــــــــتوطنين والقضاء على فعل العصابات
كتاب مؤتمر الصومام  -لحسن زغيدي .
وخارجي القــــــــانون"...
التعليمة  :إعتماد على السندات المقدمة ( )2، 5و على مكتسباتك السابقة أكتب موضوعا من  51إلى  52سطر تبدي من خالله رأيك.

ثانيا :الجـــغرافيا (40ن)
الجزء األول (40ن) :أجب عما يلي:
 1ـ إشرح تأثير كل من الموقع الفلكي و التضاريس على مناخ الجزائر؟
 2ـ كيف تستطيع الجزائر تحقيق أمنها الغذائي ؟
الجزء الثاني(46ن) :قرأصديق لك في صحيفة يومية تحقيقا حول الغطاء النباتي في الجزائر ،مفاده أن النبات الطبيعي مرآة
عاكسة للمناخ السائد و التربة المنتشرة.فطلب منك شرحا لذلك.
السندات 1:ـخريطة النطاقات النباتية في الجزائر.
 2ـخريطة األقاليم المناخية في الجزائر.

السند3

" ...تنتشر الغابات بكثافة في السالسل الساحلية للشرق الجزائري(من القبائل إلى القالة) نتيجة ارتفاع كمية التساقط إلى 2111مم وكذاخصوبة التربة . " ...
عن مجلة الواقع اإلقتصادي – العدد  – 33جويلية . 2112

التعليمة:إعتمادعلى السندات المقدمة (2، 1و )6و على مكتسباتك السابقة أكتب موضوعا من  8إلى  14أسطر تشرح فيه ذلك.
انــــــــــــــتهـى
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