
 

 
 

 

 

 

 

 

 أوال : التاريــــــــــــــــخ13نقطة        

 

  نقاط(9): الجزء األول
              السؤال االول: 04

   ـ مرت الجزائر في تاريخها بأحداث ذات دالالت .                                     

 التالية : األحداثـ حدد تاريخ                     

                                                                                                              العمل ـ مؤتمر باندونغوالخاصة ـ اللجنة الثورية للوحدة  ةالمنظمـ حزب الشعب ـ                                          

  ن03 السؤال الثاني:           

ت مقرراته ميثاقا وطنيا أعطى ـ لقد كان مؤتمر الصومام.....صغيرا بحجمه كبيرا في صمعته ،كان                                   

 رسي ألول مرة  محتوى للثورة الجزائرية ،ووضعها في مصارها الحقيقي  وقادها نحو النصر"   من الكتاب المد

 المطلوب:                

 الزماني والمكاني لمؤتمر الصومام. اإلطارـ حدد                               

 )السياسية والعسكرية ( قراراته.ـ أذكر بعض                               
           

 ن02:السؤال الثالث          

    .يةعبمقارنة بالثورات الش م1954نوفمبر01بماذا تفسر نجاح ثورة  ـ                                

 نقاط( 04)  الجزء الثاني:
التاريخ اعداد  تاذأس،طلب منك من كل سنة  فيفري18ل فالمصاد يوم الشهيدفي إطار االحتفال بذكرى ـ  السياق:             

صد ثورة قللقضاء عل ال الغاشم التي طبقها االحتالل الفرنسي الكبرى موضوع حول المخططات العسكرية واالقتصادية

 . الذكرى إحياءمة به في المساه

                  السندات:                                                                                      

 :/1السند 

على  حصولها...و...)...عملت فرنسا جاهدة إلخماد الثورة حيث أقدمت على تقوية جهازها العسكري بالجزائر.ـ   

 108ص  الكتاب المدرسي ......(اسع من الحلف االطلسي جيشا وعتادا  الدعم الو

 :/2السند           

ي صبغة تنموية فالمشروع جاء ف على إحياء مشروع قسنطينة االغرائي...1958أقدم شارل ديغول عام ))                  

  تهدف الى تحسين ظروف معيشة الجزائريين في ميادين:

 مسكن الف200بناء السكن 

 الف هكتار250 استصالح االراضي وتوزيعها

 الف منصب عمل400 التشغيل 

 مليونتلميذ1.5 التعليم

  

 حول الموضوع.فقرة في كتابة ( 2و1)وظف مكتسباتك القبلية والسندين التعليمة:               

                                                        ½ 

 المستوى: الرابعة  المدة:ساعة ونصف
 متوسط

 بية ــــــــرية الديمقراطية الشعــــهورية الجزائــــــــــالجم                                                 

 2022/2023الموسم الدراسي:ية           ــــــــتربية الوطنــــــــوزارة ال          ق ش المدنيأحمد توفيق  متوسطة:
       مديرية التربية لوالية تيارت                                                                             

 الثـــــــالثي الثاني في مــــــادة االجتماعـــيات اختبار  
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 ن07ثانيا: الجغرافيــا 

 

 نقاط( 04الجزء األول:  )  

 
  ـ الحركة الديمغرافية التنمية المستدامة : عرف ما يلي: ن10السؤال األول/   

 

    السؤال الثاني:03ن

   :فسر مايلي ــ                          

  يم إلى آخر .اختالف توزيع السكان من إقل ـ                                      
 يتميز اإلنتاج الزراعي في الجزائر بالتذبذب . ـ                                            

   ن03الجزء الثاني:
من خالل مشاهدتك لشريط وثائقي حول الغطاء النباتي في الجزائر تبين لك بأن تدرج الغطاء النباتي                             

 .الجنوب له عالقة بالظروف المناخية ، طلب منك أخوك أن توضح له ذلك.من الشمال إلى 

 
السند1: و يخضع الغطاء النباتي في الجزائر لشروط طبيعية.... فلهذا نجد النباتات في الجزائر تختلف من مكان آلخر تبعا 

ي جغرافية الجزائرعبد القادر حليم          الختالف الظروف المناخية...."                           –..... 
 

 

   السند2: خريطة توزيع التساقط في الجزائر                              السند3:    خريطة النبات في الجزائر

                    
 

       

سطرا توضح أثر  12قرة من على السندات المرفقة أكتب ف اعتماداعلى ضوء ما درسته و  التعليمة:                               

 ؟ الظروف المناخية على توزيع الغطاء النباتي و تدرجه من الشمال إلى الجنوب

                                                                                          

 
 رختام ايب:شاألستاذ                                              

توفيقبال 2/2الصفحــة   إنتهــى 
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