الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لوالية المدية
السنة الدراسية  2018/2017:م
المستوى  :الرابعة متوسط
المــــــــــــــدة:ساعة و نصف

متوسطةالمجاهد فياللي الحسين أوالد امعرف
متوسطة الشهيد  :فرق محمد

اختبار الفصل الثاني في مادة التاريخ والجغرافيا
التاريخ13(:ن):
الجزء األول(09ن):
 .1مرت الجزائر بمراحل تاريخية حاسمة خالل كفاحها ض ّد االستعمار الفرنسي،ميزتها أحداث ذات داللة.
 حدّد أحداث التواريخ التالية: 23مارس  24 - 1954أفريل  19 - 1955سبتمبر 1958
 .2كان من قرارات اجتماع  23أكتوبر  1954تقسيم التراب الوطني إلى  05مناطق عسكرية
 -أعد رسم الخريطة و عين عليها المناطق العسكرية مع ذكر قادتها .

 3ـ كتب المؤرخ "أحمد توفيق المدني ":لقد كان مؤتمر الصومام صغيرا بحجمه كبيرا في سمعته  ،كانت مقرراته ميثاقا
وطنيا  ،أعطى ألول مرة محتوى للثورة الجزائرية ووضعها في مسارها الحقيقي  ،وقادها نحو النصر ".
_ حدد اإلطار الزماني و المكاني للمؤتمر الذي ذكره الكاتب .
_ ما هي أهم القرارات السياسية و العسكرية التي أقرها المؤتمر ؟

الجزء الثاني(04ن):
وضعية إدماجية:
إحياءا لذكرى يوم المجاهد أجرت القناة الوطنية حوارا مع أحد المجاهدين  ،وأثناء حديثه عن الثورة التحريرية ذكر
أن العمليات العسكرية تركزت في شهورها األولى في المنطقة األولى " أوراس النمامشة "  ،فتساءلت عن أسباب
تركز العمليات في هذه المنطقة دون غيرها .
السندات:
السند ..." :1كانت منطقة األوراس مركز المنظمة الخاصة المكلفة باإلعداد لتفجير الثورة المسلحة  ،و مالذا آمنا
لهم بعد اكتشافها ....
السند " :2تشترك المنطقة األولى مع حدود باقي المناطق "...
التعليمة:اعتمادا ً على السندين ( )1و( )2وعلى مكتسباتك القبلية أكتب فقرة من ( )10أسطر تجيب فيها عن تساؤلك.
الصفحة 2/1

4am.ency-education.com

الجغرافيا ( 07ن):
الجزء األول(03ن):
 -1هات مفاهيم المصطلحات التالية
الكثافة السكانية  --تذبذب اإلنتاج الزراعي  –-تمييع الغاز  –-اإلكتفاء الذاتي .
 -2منذ سنة  1963انتهجت الدولة الجزائرية عدة تنظيمات زراعية هدفها االستغالل األمثل للموارد الطبيعية و البشرية .
 أنقل الجدول على ورقة إجابتك  ،و امأل الفراغ بما يناسب .مضمــــــــــــــــونه
تاريخ صدور قانونه
التنظيم الــــــــــــــــزراعيي
التسييــــــــــــــر الذاتي
الثـــــــــــــــــــــورة الزراعية
استصـــــــــــــــــــالح األراضي
المستثمــــــــــــــــــرات الفالحية

الجزء الثاني(04ن):
وضعية إدماجية:
السندات:
شاهدت على التلفاز ندوة نشطها خبير إقتصادي حول استراتيجية الجزائر لتطوير الزراعة و تحقيق األمن الغذائي  ،فقررت
البحث و التوسع أكثر في الموضوع .

السند:1
" منذ سنة  1963طبقت الدولة عدة تنظيمات زراعية هدفها االستغالل األمثل للموارد الطبيعية و البشرية ".

(الكتاب المدرسي )
السند: 2
"تقدر الدراسات أن عدد المواقع المالئمة لبناء السدود في الجزائر بما يقارب  250موقعا  ،لكن عدد السدود التي
أنجزت لغاية سنة  2000بلغ  110سدا منها  50سدا كبيرا  ،كما شرع في انجاز  22سدا جديدا بطاقة استيعاب 7
( الكتاب المدرسي ص ) 69
ماليير م" 3
السند  :3أهم نتائج المخطط الوطني للتنمية الزراعية
المساحة المستصلحة
 5898هكتار
توسيع الزراعة المروية
 625000هكتار
توسيع الكهرباء الريفية
 1149كلم
( احصائيات وزارة الفالحة و التنمية الريفية"الكتاب المدرسي ص) 73

التعليمة :اعتمادا ً على السندات ( )3(،)2(، )1وعلى مكتسباتك القبلية أكتب فقرة من ( )10أسطر حول الموضوع .

انـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى

بالتوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق
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