
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المدة : ساعة                                                                   -سيدي موسى–متوسطة قريش محمد   

 متوسط السنة الرابعة                                            في مادة التاريخ والجغرافيا                   الفرض الثاني

 التاريخ : ﴿ 13 ن﴾

 الجزء األول ﴿ 09 ن﴾

 السؤال األول :

  ن 03 ﴿            في مسار التحرر الوطني الجزائري   تعتبر األحداث التالية معالم﴾ 
  1943فيفري  10   –  1953أفريل 14  -  1945ماي  08   :ونتائجها  طبيعة هذه األحداث حدد 

   الثاني :السؤال 

  تعد الثورة الجزائرية من أعظم الثورات في العصر الحديث ألنها واجهت اكبر قوة استعمارية وانتصرت عليها 
 ن 02 ﴿                                         لماذا لجأ الشعب الجزائري للثورة المسلحة ؟﴾ 
 ن 01 ﴿                    . األولوراس عبء الثورة في عامها مل منطقة األح  سبب  علل﴾ 
 ن 1.5 ﴿                واجهت الثورة خالل عامها األول مجموعة من الصعوبات عددها ؟﴾ 

 السؤال الثالث :

لقد جعلنا  ... مساجد كانت موجودة قضينا على مدارس و أموال الوقف )المساجد و الزوايا(....  لقد وضعنا أيدينا على "    

م1878لجنة السكويتار الفرنسية  "     أكثر توحشا ....المجتمع الجزائري   

 المطلوب :

  ن 0.5 ﴿     ؟ بين جهود فرنسا في القضاء على الهوية الجزائرية﴾ 

   ن 01 ﴿                   ؟كيف تصدى الجزائريون لهذه السياسة﴾ 

 الوضعية االدماجية : ﴿ 04 ن﴾

بعد مسيرة ما يقرب  مهيأة  الحتضان مؤتمر وطني كبير للثورة التحريريةكانت  حد المؤرخين إن منطقة الصومام يقول أ

 حيث تمخض عنه قرارات أعطت نفساً جديداً للثورة  ... من عامين من انطالقتها

صغيرا بحجمه كبيرا في سمعته ,أعطى ألول مرة محتوى للثورة  1956أوت 20" لكن كان مؤتمر الصومام   : 01السند 

 –احمد توفيق المدني    -           في مسارها الحقيقي وقادها نحو النصر " الجزائرية ووضعها

جندي لحماية  3000:...وقد استضافت الوالية الثالثة مؤتمر الصومام .....وقام العقيد عميروش بتجنيد "  : 02السند 

 -عمار بوحوش التاريخ السياسي للجزائر -       "                المؤتمرين من أي هجوم فرنسي مفاجئ 

       مقولة المؤرخ تؤكد أو تنفي فيهاسطرا  12اعتمادا على السندات وعلى مكتسباتك القبلية , أكتب فقرة من  التعليمة :
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   ﴾ن 07 ﴿ الجغرافيا:  

    ﴾ن 04 ﴿الجزء األول

 ﴾ن 01 ﴿قانون التسيير الذاتي       –االكتفاء الذاتي اشرح المصطلحات التالية : -1
 إليك جدول يمثل قيمة الصادرات والواردات في الجزائر بالمليار دوالر: -2

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة 

 31.7 24.6 18.7 19.09 21.6 12.3 الواردات قيمة

 18.1 13.3 12.01 09.4 09.3 08.9 قيمة الصادرات

 المطلوب :

 ن﴾ 01﴿                                         ابرز الظاهرة الملفتة لالنتباه مع التعليل ؟  -1
  ن﴾ 01﴿                               ص من تبعية البترول في الصادماهي الحلول للتخل -2
 ن﴾ 01﴿                                         بين أهمية التجارة الخارجية؟                -3

 ﴾ن 03 ﴿ الوضعية االدماجية :

الوطني تكاد مساهمتها في الدخل  لكنتمتلك الجزائر أنواعا من الثروات الباطنية شاركت في تنويع القطاع الصناعي   
 منحصرة في المحروقات .

 طبيعية متنوعة "  " اتجه اهتمام الجزائر إلى التصنيع منذ استرجاع سيادتها خاصة وان بالدنا تمتلك ثروات : 01السند  

 " تعتبر المنطقة الصناعية بأرزيو أكبر انجاز في مجال الصناعة البيتروكيماوية على المستوى الوطني  .. "  : 02السند 

التعليمة : اعتمادا على السندين 1 و 2  اكتب فقرة من 10 أسطر تبرز فيها امكانيات الصناعة في الجزائر ومدى مساهمتها 
                                        مقترحا حلوال لتطويرها الوطني االقتصاد في
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