
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
متوسطة األخوين بوحرود ـ جميلة ـ     وزارة التربية الوطنية                                                                                

 .2018:دورة                                 شهادة التعليم المتوسط تجريبي                                   :امتحان 
 

 . نصفساعة و: المدة                               .                                           التاريخ و الجغرافيا :مادةبار في ـــــــــــــاخت
 )نقطة13(:مادة التاريخ

 )نقاط9(الجزء األول 

 .حدد تواريخها ، في التاريخ الوطني  معلميهإليك أحداثا :)ن2( الوضعية األولى

.اللجنة الثورية للوحد والعمل  ـ ميالد جبهة و جيش التحرير الوطني ـ وقف إطالق النار ـ  السياسيينـ مرسوم العفو عن المعتقلين      

 إلى المقاومة السياسية االستعماريةاألولى غير الجزائريون أسلوب مقاومتهم للسياسة  بعد الحرب العالمية )ن4( الوضعية الثانية
 .االستقالل آملين 

المقاومة السياسية الزمني ؟ امتدادهو  هي أسباب و عوامل التحول في المقاومة ؟ ما ما ) أ
؟1939/ 1919ما موقف فرنسا من نشاط الحركة الوطنية بين  ) ب

إلى مؤتمر تقييمي و تنظيمي فعقد  "لجنة الست" لذا احتاجت ،سبق تفجير الثورة الجزائرية تنظيمها   )ن3:( ضعية الثالثةالو
 .مؤتمر الصومام 

 كانت مقرراته ميثاقا وطنيا ؟،كبيرا في سمعته ،را بحجمه وضح كيف كان مؤتمر الصومام صغي)أ

 لجزائرية ؟بين دور المؤتمر في نجاح الثورة ا)ب 

 )نقاط 4( الوضعية اإلدماجية:   الجزء الثاني

الفرنسي بدليل سياساته القمعية العنصرية واعترفوا بدور و  االستعمارالمتحاورون على بشاعة   اتفقالجزائر  استقاللفي حوار تلفزيوني حول  
فشد انتباهك األمر  "وهب االستقالل للجزائر ن شارل ديغولأ:" ليفاجئك أحد المتحاورين بقوله  في تحقيق اإلستقالل  تضحيات الشعب الجزائري

  .وعزمت الرد

 :السندات 

                       :1السند    

 

 :2السند 

 

                              :3السند   

 

 

 .المتحاورينسطرا توضح موقفك من  12على ضوء ما درسته و السندات حرر فقرة من   :التعلـــــــــــيمة

    

 

 2من  1صـــــــــــفحة 

ولتحقيق ذلك اتبع مخططات عسكرية  . "نعم إن فرنسا هنا وستبقي إلى األبد : " م 1958جوان 06قال الجنرال ديغول في 
إجتماعية، و فشلإقتصادية الجزائريةلكنه الثورة لصالبة

ومن ... ما لم أخلص فرنسا منها  زديادالمرهقة األخذة في اال الخسائرحرر فرنسا من التكاليف الباهظة وأولهذا قررت أن " 
 . "يعرض جيشنا ذاته ومن وخالله وحدتنا الوطنية نفسها للخطر  ...جهة أخرى تحققت من أننا بمواصلة صراع خيالي 

األمل ديغولمذكرات شارل

وكان بحق تتويجا لمسيرة شعب لم يرض بالذل ،به الدهر سوى مرة واحدة   هو ذاك اليوم الذي اليجود االستقاللكان يوم "...
فاتبع كل الوسائل الشريفة التي تحقق ......في وجه الغطرسة و الطغيان  يا و شمخ كالطودبل رفع الهامة عال،وال بالهوان 
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..اللالستقالل

 و عوامل التحولسباب و عوامل التحول
من نشاط الحنسا من نشاط الحركة ال

تفجير الثورة السبق تفجير الثورة الجزا

،را بحجمه ،را بحجمه غي صغي كبيراييي

رية ؟ جزائرية ؟

الفرالفرنس االستعمار االستعمارعة بشاعة  
ن شارأن شارل ديأ:":"قوله رين بقوله 
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 )نقطة 7:( مادة الجغرافيا

 )نقاط 4( الجزء األول

.عاكسة لحالة اإلقتصاد في بلد ما التجارة الخارجية مرآة   )ن3(الوضعية األولى

م2002م2001م2000م1999

10.112.319.0918.70مجموع الصادرات

9.7711.918.5318.10صادرات المحروقات

حصة المحروقات من مجموع الصادرات بالمليار دوالر  ـ الجزائر ـ 

؟)الصادرات و الواردات(حول التجارة الخارجية للجزائر مالحظاتك وضح  ) أ
 ـ؟للجزائر ربحا ـ العالقة بالتنمية اإلقتصادية ق الميزان التجاري قما هي الحلول المقترحة حتى يح ) ب

 :كيف يتم تحقيق )  ن1( الوضعية الثانية

 .ـ تربة صالحة للزراعة.                            ـ توزيع سكاني متوازن                            

 )نقاط 3( الوضعية اإلدماجية:   الجزء الثاني

وحتى بين الشمال والجنوب في الجزائر السكان عكس ما ألفه في المدينة  انتشارقلة فالحظ ، خالل قيامه بجولة استطالعية للريف  قريبك شد انتباه 
 .توضيحا أكثرفطلب منك البيئة و المدينة  ، االقتصاداستنتج أن تزايدهم و سوء توزيعهم يؤثر على ، 

            :ـدات السنـــــــــــــــــ

 :1السنــــــــــــــــــد  

    

 :2ـــــد السنــــــ   

 

 

 عن الكتاب المدرسي

 :3السند      

 
 
 
 

 قريبك  انشغالتجيب فيها على  اسطر 12إلى  10اكتب فقرة من ، و مكتسباتك القبلية) 3، 2، 1(باالعتماد على السندات المقدمة  :التعلـــــــــــيمة
 

 

 

 

 

 

 2من  2صـــــــــــفحة 

منطقة الجنوب المنطقة التلية و السهبية حليالشرط السا االقليم

88 10.3 1.7 (%)نسبة المساحة

7.08 53.10 39.82 (%)نسبة السكان

كما ، مرات خالل نفس المدة  3فإن عدد سكان المدن تضاعف ، سنة 20إذا كان عدد سكان الجزائر قد تضاعف خال ل " ... 
... " .    الف نسمة 100تضاعف عد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 

.         - 51ص  –بتصرف عن الكتاب المدرسي                                                                                                            

إلى تجمعات حضرية وقلص من المساحات الزراعية وساهم عقد من الزمن  أقل  إن زحف العمران و البناء قد حول قرى صغيرة خالل" 
 عن الكتاب المدرسي بتصرف                               .."                            ل النفايات مسببا لمشاكل بيئية و صحية في تفاقم مشك
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 مالحظمالحظاتك وضحوضح ) أ
ا هي الحلول المما هي الحلول المقترحة)ب

كيف يتم تكيف يتم تحقيق)  )  نن1(نية

ـ توزيع سـ توزيع سكاني             

ط)نقاطm/))33ماجيةية اإلدماجية

 فالح، طالعية للريف ة استطالعية للريف 
، االقتصاد على يؤثر على  البيئةاالقتصاد

المنطق atatatat10.3احليا caaaa53.100ucdu
tio

n.c
tio

n.cقد تضاعف خال
100انها عن 

                            

y-e
dوقلص من 

عن الكتاب     

4am.ency-education.com


