
 وزارة التربية الوطنية

 تيارتمديرية التربية لوالية 

 2018-2017: السنة الدراسية                                                     احمد توفيق المدني  : متوسطة 

 متوسط بعةرا: اللمستوى ا                                                           نصف : ساعة و دةـــــــالم 

 
 

  ن( 13)  أ و ال : ا لـتـــــــا ر يــــــــــــــــــــــخ

       ن(  09: )  الجزء األول

  :السؤال األول -

 ن(30: ) التواريخ المعلمية التالية بين احداثها إليك -

 1960ر ديسمب11ــــ 1958سبتمبر 19  ـــــ 1955افريل 24  ــــ                               

  ن03الثاني :السؤال ـ 

 ـ المنظمة الخاصة  ــ مؤتمر الصومام  :   مايلي  رف ــــع          

 

 ن03الثالث:السؤال 

 اذكر ثالث صعوبات واجهت الثورة في عامها األول -                             

           

 ن( 04:  ) الجزء الثاني

حفال تخليدا للذكرى، و قد  ة توفيق المدني فيفري أحيت مؤسس 18المصادف ل  الشهيد مبمناسبة يو : ياقـــــــــالس    

حيث طلب منكم أستاذ التاريخ كتابة عرض   هجومات الشمال القسنطينيعند محطة هامة في تاريخ الجزائر و هي  متوقفت

 .  لتي تركها هذا الحدثو النتائج ا األهدافالزماني و المكاني و كذلك  إطارهحول هذا الحدث تبين فيه 

   :الســــــندات

... يجب أن نتحمل األعباء مع االوراس، و إذا بقيت العمليات مكثفة هناك و بقي االوراس وحده فسوف "(: "01السند 

                                                                                (94ــ ص من الكتاب المدرسي  )"                                                             .تضيع الثورة..

 هيد زيغود يوسفــــــالش                                               : ( 02السند 

 
 اعتمادا على السندين و مكتسباتك القبلية. -:   التعلـــــيمة

 التاريخ. أستاذ أسئلة(، ترد فيها عن 12سطرا ) اكتب فقرة من أثنى عشر -                

 

 

  

 

 

1/1 

 

 

 4am.ency-education.com



 ن(07)ثـا نـيـــــا : ا لـجـغــــــــر ا فـيــــــــــــــــــــــــا 

 ن(04)      : األول جزءال

 (ن01)   :  السؤال الثاني

 : عّرف المصطلحات التالية -

     ميةـــــــالتن ـــــالموارد الطبيعية                                   

 (ن02: ) السؤال الثاني

 ) مع ذكر إطارها الزماني ( اذكر مراحل النزوح الريفي -               

   ن(01: )  السؤال الثالث

 ـــالغاز الطبيعي  ـ  الطاقة الشمــــــسيةــ     :  ، ضعها في مكانها المناسبية التاليةعــــــــــــالموارد الطبيإليك  -

 األراضي الزراعية  ــــــ  اليورانيوم

 

 متـــــــــــــجددةغير موارد  موارد متـــــــــــــجددة

......................................................................... 

 

......................................................................... 

 

 

 ن(  03الثاني:  )  الجزء 

التي تتناول األوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها الجزائر،  في إحدى الحصص التلفزيونية و:  ياقــــــــالس               

 : الجزائر بلد غني و شعب فقير فطلب منك أخوك أن تفسر له هذه العبارة.  سمعت عبارة

 

   الســــــندات:

                                                    :( 10السند 

. 

الدور السلبي الذي تلعبه البيروقراطية في مجال إعادة تأهيل  نذكرففي المجال الصناعي على سبيل المثال  .." (:02د السن

ية أو وفي الفالحة تنتظر آالف الملفات الموجودة في أدراج اإلدارات سواء المركز...المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 "                                                            . .المحلية، االفراج عنها من أجل تجسيد مشاريع هامة في هذا القطاع، السيما استصالح األراضي

 

 اعتمادا على السندين و مكتسباتك القبلية. -:   التعلـــــيمة

و الصعوبات تبين فيها اإلمكانيات الطبيعية التي تزخر بها الجزائر (، 12طرا )اكتب فقرة من أثنى عشر س -                

  التي تمنع استغالل هذه اإلمكانيات الهائلة.

 

 مع تمنـــــياتي لكم بالتوفــــــيق                                                             

 ش/م ــــــادةـــــــــتاذ المــــــــــاســـ                                                          
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