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فرض الثالثي األول في مادة  :االجتماعيات

المستوى  4 :متوسط

2018/ 2017
المدة  :ساعة.

أوال:التاريخ)  13ن(
الجزء األول )  09ن( :
مع نھاية الحرب العالمية االولى حاول الجزائريون تغيير أسلوب كفاحھم معتمدين على النشاط السياسي.
1ـ إشرح العبارة مبيّنا مفھوم األسلوب المشار إليه وحدد عوامل اللجوء إليه ؟
2ـحدد طبيعة التواريخ التالية 05 :ماي  11 – 1931مارس  07 -1937جوان  04 – 1936فيفري . 1919
 3ـ إشرح ما يلي:التجنيد اإلجباري,إتجاه المحافظين ,السياسة اإلغرائية.

الجزء الثاني )  04ن( :الوضعية اإلدماجية :
أصدرت الحكومة الفرنسية مراسيما و قوانينا في شتى الميادين تحقيقا ألسطورة الجزائر الفرنسية ظنا منھا أن جبال األوراس
ھي إمتداد لجبال األلب .
السند :01قال الجنرال بيجو ":إن فرنسا جندت كل الطاقات لفرنسة الجزائر :لغويا ,دينا و إجتماعيا"....
السند" : 02ألحقت الجزائر بفرنسا.و إعتبرت مقاطعة فرنسية تخضع لقوانين المحتل منذ 22جويلية 1834م"
التعليمة :بناء على السندات المقدمة و معلوماتك القبلية وضح في فقرة السياسة اإلدارية ,السياسية و الثقافية التي إنتھجتھا
فرنسا بالجزائر.

ثانيا:الجغرافيا ) 07ن(
الجزء األول ) 04ن( :
إنّ لموقع الجزائر و تضاريسھا و مناخھا خصائص مميزة مما جعل الشبكة الھيدروغرافية تتميز بتنوع األودية.
التعليمة:

 -1كيف يؤثر الموقع الجغرافي على المناخ ؟ )01ن(
 -2علل تناقص كمية األمطار كلما اتجھنا من الشمال إلى الجنوب 1.5).ن(
 3ـ بين العالقة القائمة بين التساقط والمجاري المائية )الشبكة الھيدروغرافية(1.5).ن(
الجزء الثاني  :الوضعية اإلدماجية )03ن(  :راسلك قريبك المقيم بالجنوب الجزائري يطلب منك مساعدته في صياغة مقال حول
تضاريس إقليم شمال الجزائر  ,فتحمست لألمر وعزمت المساعدة.
السندات :
السنــــــــــــــــــد -1-
"  ...يمكن التميز في مالمح سطح الجزائر ,بين إقليمين متباينين ھما اإلقليم الشمالي ذي البنية الحديثة التكوين واإلقليم الجنوبي ذي
البنية القديمة التكوين" ...
بتصرف عن الكتاب المدرسي ص .18
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 :باإلعتماد على السندات المقترحة ومكتسباتك القبلية أكتب فقرة من  10إلى  12سطرا تفسر فيھا ذلك.
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