
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية............مديرية التربية لوالية

2019/  2018السنة الدراسية :  
                                                                             

احدةالمدة : ساعة وفي مادة التاريخ و الجغرافيا   ض المحروس الثانيالفرالمستوى : الرابعة متوسط
 ن)  09الجزء األول : ( 

الوضعية األولى : 
 مرت الجزائر بمراحل تاريخية خالل كفاحها ضد االستعمار ، ميزتها أحداث ذات داللة .               

الزمني  : تأسيس جمعية العلماء المسلمين  / رتب األحداث التالية حسب تسلسلها   المطلوب :      
 مقاومة المقراني / المؤتمر اإلسالمي / تأسيس حزب الشعب  .

 الوضعية الثانية : 
تحول في أسلوب كفاح الشعب الجزائري من من الثورات الشعبية الوطنية الحركة شكلت              

 .المسلحة إلى أسلوب سلمي سياسي ..
   المطلوب : 

 . لحركة الوطنية ، وحدد إطارها الزمني عرف ا -/1            
  اشرح ما يلي : السياسة اإلستعمارية  / مصادرة األرضي . -/2            

 م  1939إلى  1919أكمل الجدول بما هو مناسب : الحركة الوطنية  من  -/3            

 المطالب : الزعيم : اإلتجاه :
   الثوري اإلستقاللي

  فرحات عباس 
 تجنيس الجزائرين ، رفض الوطنية  

  ن)  40( الجزء الثاني :    
في نقاش بين تلميذين من قسم السنة الرابعة متوسط ، حول الحركة الوطنية أثناء الحرب                     

 8العالمية الثانية  أكد األول أن مطالب البيان الجزائري تمثل أهم حدث ، بينما أكد الثاني أن نتائج مجازر 
 ماي هي األهم ، فحتكما إليك . 

 السندات ّ:  
الكتاب المدرسي  ...  من مطالب البيان المستعجلة : إدانة اإلستعمار و القضاء عليه   -1

ماي اإلجابية أنها أكدت عقم الكفاح السياسي ، وضرورة اإلسراع بالكفاح  8من نتائج مجازر -1
        المسلح . 

مبينا أي الطرفين على سطرا   41من خالل السندات و ما درست اكتب فقرة ال تتجاوز   التعليمة :
   صواب 

 نقاط ]  04ن ) الجزء األول :  [  07( الجغرافيا : 
 :  عرف ما يلي  الوضعية األولى :         

      اإلنفجار الديمغرافي  / الموارد المتجددة  / النزوح الريفي / األمن الغدائي .                        
                                     

 للقطاعات اإلقتصادية الثالث دورا بارزا في التنمية .        الوضعية الثانية :        
  المطلوب :   .         

 –عنصرين  -ما أهمية الزراعة   -
ماهي أنواع الصناعة  ؟ مع ذكر مثال عن كل نوع . -

 الوحدة :مليون طن  إليك جدول يمثل إنتاج الحبوب في الجزائر :  نقاط ] 03الجزء الثاني : [ 
 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات :
 42 19 26 20 30 8 49 21 اإلنتاج :

 مثل الجدول بمنحنى بياني   -     المطلوب :
  ما هي مالحظتك مع التعليل ؟ -                 
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mمقاومة الممقاومة المقر
الوضعية الالوضعية الثانية

am             الح  شكلتشكلت
المسالمسلحة

  وب :
لحركةلحركة الوعرف اعرف ا-/1

رح ما يلي : ااشرح ما يلي : السيا
جدول بما هومل الجدول بما هو منا

 السنة الرابعة من قسم السنة الرابعة م.ococnnnnستقالليي اإلستقالليomجاه :اإلتجاه :
ري تمثل أهمجزائري تمثل أهم حد

الك  .... ضاء عليه لقضاء عليه 
سياسي ، وضروح السياسي ، وضرو

مبينامبينا أيسطرا  سطرا  41

      ن الغدائي .ألمن الغدائي .
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