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المدة  :ساعة و نصف.

متوسطة األخوين بوحرود ـ جميلة ـ

إختبار الثالثي األول في مادة  :اإلجتماعيات .

أوال :ال تاريخ

المستوى  4 :متوسط

 13 ( :ن )

الجزء األول  09 ( :ن )

 / 1بعد فشل المقاوم ات الشعبية في تحقيق اإلستقالل تحول الشعب الجزائري الى شكل آ خر للمقاومة تمثل فيما
عرف بالحركة الوطنية و التي مهدت للكفاح المسلح .
 -بين رد فعل الجزائريين نحو السياسة الفرنسية(  1830ـ ) 1919

 1.5 ( .ن )

 مجازر  08ماي  1945م ؛ساهمت في تعميق التوجه نحو ضرورة العمل المسلح وضح ذلك مع / 2تعتبر األحداث اآلتية معالما

التمثيل؟ (  1.5ن)

في تاريخ النضال الجزائري  :البيان الجزائري؛ المنظمة الخاصة ؛ أزمة حركة

إنتصار الحريات الديمقراطية.
ـ إشرح كل حدث مبرزا دوره في مسار النضال الوطني الجزائري؟
الجزء الثاني  :الو ضعية اإلدماجية (  04ن)  :و أنت تشاهدرفقة والدك شريطا حول تاريخ الجزائر حيث جاء فيه :أن
انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية انعكس سلبا و إيجابا على الجزائر حيث قامت فرنسا بمجازر رهيبة مهدت للثورة
التحريرية ؛فقامت بإصالحات للتستر على جرائمها ووراء كل سياسة أهدافها .فطلب منك توضيحا أكثر
السند :1ودامت المذابح اياما وليالي واسفرت على مقتل  45الفا من المسلمين واضمحالل قرى كاملة ؛شملت أحداث  08ماي  1945مناطق واسعة
في الشمال الجزائري وخاصة خراطة ؛قالمة وسطيف  "....احمد توفيق المدني – هذه الجزائر
السند :2بعد الحرب العالمية الثانية وبعد مجازر  08ماي  1945تطورت الحركة الوطنية و تغيرت مطالبها و بدأ التحضير للثورة "....
السند ":3تضمن القانون الخاص ـ دستور  1947ـ إصالحات تهدئة إلمتصاص غضب الجزائريين "................

التعليمة :اعتمادا على السندات و مكتسباتك القبلية أكتب فقرة دون أن تتعدى  15سطر توضح فيها لوالدك أكثر.

ثانيا  :ال جغرافيا :

(  07ن )

الجزء االول  04 ( :ن )  :ما يطبع الجزائر طبيعيا التنوع في أقاليمها النباتية و المناخية و التي تربط بينها عالقة تأثير و تأثر.

 -علل تناقص الغطاء النباتي كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب  1.5 (.ن )

ـ إشرح تأثير كل من الموقع الفلكي و التضاريس على مناخ الجزائر؟(1.5ن)
ـ إشرح مايلي  :الشبكة الهيدروغرافية ؛الكثافة السكانية01(.ن)
الجزء الثاني  :الوضعية اإلدماجية (03ن):سألك زميلك عن الكثافة السكانية في الجزائرو المقدرة ب13.9(:ن/كلم )2هل تعبر عن التوزيع
الحقيقي للسكان و مظاهر ذلك و نتائجه على المدينة و اإلقتصاد الجزائريين.
السند  ": 1تضم المنطقة الساحلية  % 39.82والتل والسهوب  % 53.10و الجنوب  % 7.08من مجموع السكان "...
السند  ... " :2إذا كان عدد سكان الجزائر قد تضاعف خال ل 20سنة  ,فإن عدد سكان المدن تضاعف  3مرات خالل نفس المدة  ,كما تضاعف عد
المدن التي يزيد عدد سكانها عن  100الف نسمة  ...فنجمت مشاكل في التسيير ،تضخم المدن. "............

التعليمة:

بتصرف عن الكتاب المدرسي – ص . - 51

اعتمادا على السندات  1 :و 2؛ مكتسباتك القبلية و على ضوء مادرست أكتب فقرة دون أن تتعدى  15سطر توضح

فيها لزميلك أكثر.

صــــــفحة  1من 1
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