
 

 

 ﴾الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    ﴿﴿

 
 تاوقريت –: لوالي عبد القادر  متوسطة                                             بية الوطنية             وزارة التر
  2019/  01/12:  التــــاريخ                                                          الرابعة متوسط  المستوى :

 
 : ساعة و نصف .المـــــدة                      �التاريخ و الجغرافيا �اختبار الفصل األول في مادة :

 
 نقطة ) 13(  : مادة التاريخ         

) قاطن 09( :  الجزء األول	
 

 

 


 ن ) 02حّدد تواريخ  األحداث التالية :         (  -/ 1
 .  مقاومة المقراني –  معاهدة  التافنة    – االحتالل الفرنسي للجزائر   –  معركة سطاوالي -                 


ن ) 02/ عرف الشخصيات التالية  :  (  2
بيجو .     –   األمير عبد القادر -                 


 ن ) 02المقاومة السياسية .              (  -/ اشرح ما يلي : قانون األهالي   3

ن)  03/  قاد األمير عبد القادر مقاومته ضد االستعمار الفرنسي بالغرب الجزائري. (  4

 مه.حدد اإلطار الزمني لمقاومة األمير عبد القادر. مبرزا ظروف استسال -أ/                
 اضطرت فرنسا إلبرام معاهدة    التافنة  مع األمير. -ب/                   

 */  بين دواعي فرنسا من المعاهدة .                                               
 */  فم  استغلها األمير ؟                                            

 
     ن ) 04: (  الجزء الثاني

استغرب والدك و هو يتابع شريط وثائقي حول المقاومة الجزائرية ضد االستعمار ، سّر تحول الشعب الجزائري           
            من المقاومة المسلحة إلى المقاومة السياسية . فطلب منك تفسيرا لذلك.                                                            

          
... لم تتوج ة والجماعي ةالفردي ... إذا كانت المقاومات الشعبية انطالقا من سيدي فرج مرورا باالنتفاضات "  : 1السند 

 رت بصدق وبصورة قطعية عن رفضها المطلق لالحتالل األجنبي للجزائر....فإنها قد عبّ ، ...  باالنتصار وتحقيق االستقالل
  " و كانت القاعدة المتينة التي استمدت منها األجيال مواصلة النضال متمسكة بأصالتها العربية اإلسالمية بكل األساليب 

             – 1الحركة الوطنية الجزائرية ج -/ أبو القاسم سعد هللا  : د كتاب من                                                             

السياسة  م أسلوبا جديدا لمقاومة 20و القرن  19: ( شّكلت النشاطات الفكرية و الثقافية في أواخر القرن  2السند 
 االستعمارية الرامية إلى تحقيق الغزو الثقافي بعد حسمها للغزو العسكري".

           الكريم بو الصفصاف / جمعية العلماء المسلمين الجزائرييند .عبد                                                          

 : ( ..كانت الحركة الفكرية التي ظهرت في المغرب العربي تتغذى بالروح التي ترد عليها من الشرق العربي)     3 السند
                                             - 1997 – 123عن مجلة الفيصل العدد :                                                                 

 :التعليمــــــــــــة 
 فيه ذلك. سطرا تفسر 12إلى  10من خالل السندات المقدمة  و مكتسباتك القبلية اكتب مقاال تاريخيا من         
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 نقاط ) 07: (   مادة الجغرافيا         
كلما اتجهنا من الشمال إلى الجنوب تقل الكثافة السكانية .)    نقاط 04: ( الجزء األول �
ن )  01.5االنفجار الديمغرافي.            (  –الزيادة الطبيعية     -الكثافة السكانية  –اشرح  ما يلي : �
ن )  01.5علل تناقص الكثافة السكانية كلما اتجهنا من الشمال نحو الجنوب.   ( �
ن ) 01يتميز المجتمع الجزائري بفتوة ديمغرافية . وّضح ذلك.  ( �

 نقاط ) 03: (  لجزء الثانيا         

حول الغطاء النباتي في الجزائر. و خالصته أن النبات الطبيعي مرآة عاكسة للمناخ قرأ صديقك  في جريدة تحقيقا             

 و التربة فطلب منك شرحا لذلك. 

 : 01السنــــد              

" يخضع الغطاء النباتي في الجزائر لشروط طبيعية ... فلهذا نجد النباتات في الجزائر تختلف من مكان ألخر تبعا    
 35الكتاب المدرسي ص           الختالف الظروف المناخية... "                                        

 في الجزائر: :  الجدول يمثل كميات التساقط 02السنــــد              

 كمية التساقط بـ (ملم ) المنطقة
   1000 الشريط الساحلي

 400 الهضاب العليا
 200أقل من  الجنوب

 الكتاب المدرسي ) (                                                                                                                    

                    -بتصرف   -.              كلما كانت التربة خصبة متماسكة ، كان غطائها النباتي كثيف    :  03لسنـــــد ا            

: ةــــــــــــــالتعليم�

أسطر  توضح فيها ما طلبه منك صديقك.  10السندات المعطاة و على ضوء ما درست .أكتب فقرة  من  من خالل      

 

 

 

 

 

*** بالتوفيق ل�Ùميع* **
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