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 نقطة)13مادة التاريخ:(

 نقاط)9األول (الجزء 

 خطوات منهجية . بإتباعتعتبر الوثيقة التاريخية من األدوات األساسية لبناء المعرفية التاريخية و تزيد أهميتها  :ن)06(الوضعية األولى 

:"احتوى البيان على خمسة فصول و تضمن في القسم األخير منه مطالب مستعجلة ـ إليك مقتطف من بيان الشعب الجزائري أثناء الحرب العالمية الثانية  
باللغة  االعترافقبل نهاية الحرب وتتمثل في :تطبيق مبدأ تقرير المصير ،منح الجزائر دستورا خاصا بها يضمن :حرية جميع السكان و المساواة بينهم ،

ا مؤجلة بقيام دولة جزائرية لها و مطالب.....السياسيين ، حرية الدين و إطالق سراح المعتقلين  العربية ، حرية الصحافة التعليم المجاني و اإلجباري
  شكل البيان وثيقة سياسية متطورة و فتح عهدا جديدا للعمل الوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية ...." .دستورها الخاص

 ممثلين عن كل تيارات الحركة الوطنية الجزائرية .

 فكرتها العامة(مضمونها ). التعريف بصاحبها ،قدم الوثيقة من حيث : طبيعتها ، مصدرها ،إطارها ألزماني و المكاني ، /1:     المطلوب

 / استنتج أهميته و المواقف المختلفة منها ورد فعل الحركة الوطنية من ذلك. 2                

 الحاج ، فرحات عباس ، عبد الحميد بن باديس . عرف الشخصيات اآلتية : مصالي /3                 

تعتبر الثورة التحريرية الجزائرية من أهم األحداث التي تمثل محور فخر و اعتزاز الجزائريين بصفة خاصة و كل الشعوب  : ن)03(الوضعية الثانية
 المستعمرة بصفة عامة في القرن العشرين كقضية تحررية ،

 . االستقاللب لجوء الشعب الجزائري للعمل المسلح و لماذا استطاع تحقيق / فسر أسبا 1                

/ أبرز أهم المحطات التي ساهمت في نجاح الثورة الجزائرية . 2                 

 ن):04(الجزء الثاني  الوضعية اإلدماجية 

فمنهم من يرى أن التحضير للثورة الجزائرية بدأ بعد الحرب العالمية الثانية ،  من خالل مائدة مستديرة استوقفك خالف حاد بين الحاضرين ، 
 . م1954نوفمبر 01انطلقت في  في حين يرى الطرف الثاني أنها كانت هبة شعبية دون تحضير و تنظيم

 السندات :

السند01: " ...لقد كان للحرب العالمية الثانية انعكاسات ايجابية على القضية الجزائرية , على عكس فرنسا التي فقدت هيبتها ....وبالتالي تحطمت 
الكتاب المدرسي بتصرف                                                                أسطورة الجيش الفرنسي الذي ال يقهر..."

لى " و بعد فشل اللجنة الثورية للوحدة و العمل في مسعاها الرامي إلى منع االنقسام النهائي داخل حركة االنتصار، و هو ما دفع أعضائها إ:20السند
 "1954نوفمبر محمد بوضيا ف" التحضير ألول تحمل مسؤولياتهم في السير قُُدما نحو الهدف خارج هياكل الحركة و تجاوز تلك الوضعية سياسيا و نفسيا .. "  

لتفجير الثورة  1954نوفمبر  01م وتم فيه تحديد يوم 1954أكتوبر  23السرية ،آخرها اجتماع  االجتماعات:"عقدت لجنة الستة مجموعة من 3السند
                                 75ـ  74الكتاب المدرسي ص                                                                                               وعدة قرارات مهمة ..."

درست ،أكتب فقرة تبدي فيها موقفك من المتحاورين .  التعليمة :اعتمادا على السندات وعلى ضوء ما

نقاط)07:(مادة الجغرافيا

ن):04الجزء األول (

 اشرح المفاهيم اآلتية : التنمية المستدامة     ـ  الكثافة السكانية  ـ   الموقع الفلكي       ـ معيقات التنمية .ن):02السؤال األول (
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ليك مقتطف منـ إليك مقتطف من بيان ا

ية الحرب وتتمقبل نهاية الحرب وتتمثل في
حرية الصحافة ابية ، حرية الصحافة التعليم ا

شكل البيانشكل البيان وثيقة.ص الخاص

ة من حيث : طبيعتهلوثيقة من حيث : طبيعتها ، م

لمواقف المختلفة مته و المواقف المختلفة منها ور

الحاجالحاج ، فرحامصاليآلتية : مصالي

 الجزائرية من أهريرية الجزائرية من أهم األحد
رية ،ة تحررية ،

مسلح و لماذا اسعمل المسلح و لماذا استطاع ت

جزائريةورة الجزائرية .

ى أن التحضيرمن يرى أن التحضير للثورة
م19544نوفمبر نوفمبر 0101ي لقت في 

 فرنسا التي فقدتعكس فرنسا التي فقدت هيبته
رسي بتصرف المدرسي بتصرف

االنتصار، حركة االنتصار، و هو ما دفع
نوفمف" التحضيرمحمد بوضيا ف" التحضير ألول 

لتفجيرلتفجير الثو19541954ر نوفمبر 0
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 بم تفسر : :ن)02السؤال الثاني (

 ـ تنوع مناخ الجزائر.     

. االقتصاد الوطنيالكوارث الطبيعية خطر يهدد ـ      

 الوطني. االقتصادـ تعكس التجارة الخارجية حالة       

 ـ سعي الدولة لتطوير قطاع النقل .       

 نقاط)  30الجزء الثاني   (الوضعية اإلدماجية): (

في حين أنها مازالت تصنف في خانة الدول ’ غنيخالل متابعة صديقك لشريط وثائقي حول الموارد الطبيعية و البشرية في الجزائر، تبين له أن الجزائر بلد 

 .، فطلب منك شرحا لذلكمما جعل اقتصادها معرض لعدة مخاطر و أزمات المتخلفة صناعيا و زراعيا رغم جهود الدولة للنهوض بالقطاع

 

 : 1السنــد

 

 

 

 :2السنـد

 

 :3السند 

 

 تشرح فيها ذلك . اسطر 21) و مكتسباتك القبلية، اكتب فقرة من 3. 2. 1العتماد على السندات المقدمة (با  التعلــيمة:

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2من  2صـــــفحة 

" ... تعتبر الجزائر من الدول الغنية جدا بالمحروقات فهي تتوفر على احتياطي كبير للبترول يتجاوز 10 مليار برميل، كما تملك 3641 مليار/ م3 
، وتعتمد في ،إال نها عاجزة عن استغالل المداخيل في مشاريع تنمويةكاحتياطي من الغاز الطبيعي وهي بذلك تعد من الدول العشر األوائل في العالم 

موقع وزارة التجارة الجزائرية .                                                     " من إجمالي صادراتها %97صادراتها على المحروقات نسبة 

زراعية في تقلص مستمر ،كما ان الصناعة خطط تنموية في المجال ،فاألراضي ال النعدام..يسجل ضعف في القاعدة الفالحية و الصناعية وذلك :..
يغلب عليها الطابع اإلستخراجي وعدم التحكم في التكنولوجيا ..."

"مقال من االنترنيت"2018اقتصاد الجزائر مشاكل وآفاق 

الرتفاع قيمة الواردات خاصة الغذائية منها.."   2018مليار دوالر خالل األشهر العشرة االولى من سنة 4.11"بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 
algeria.com-www.eco  
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