
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 متوسطة خبزاوي الحاج                                                                ع/تموشنت

 المستوى: 4م 2017-2018                                                           المدة: 1سا30د

 أجب عما يلي:

 مادة التاريخ: 13ن

 الجزء األول:  )09ن(

 عرفت الثورة التحريرية في مسيرتها النضالية الطويلة أحداثا ذات ذاللة.

 المطلوب:

ن2التالية:   أذكر أحداث التواريخ المعلمية /1  

.1962جويلية  05 – 1958سبتمبر  19 – 1958أكتوبر  03 - 1955أبريل  24  

ن2عرف الشخصيات التالية:    /2  

جاك سوستيل. –مصطفى بن بولعيد   

ن2أكمل الجدول التالي:   /3  

 المنطقة القائد
(1األوراس ) ........................................................  

 ........................................................ ديدوش مراد
 القبائل ........................................................

 ........................................................ محمد العربي بن مهيدي
(03)حدد نتائج مؤتمر الصومام السياسية  /4  

 الجزء الثاني:

مارس شاهدت رفقة أخيك نقاشا حضره مجاهدون و شخصيات  19بمناسبة عيد النصر الذي يصادف 

سباب تعثر اإلتصاالت و المفاوضات قبل تاريخية على القناة الوطنية حيث اختلف الحاضرون حول أ
، قبل تحولها إلى تفاقيات. 1962إيفيان   

 السندات:

السند1: "إني أتوجه بإسم فرنسا إلى زعماء الثورة ، فنحن بإنتظارهم هنا لنجد مخرجا مشرفا للقتال 

"........الذي ما زال مستمرا  

 - الجينرال ديغول)14 جوان 1960( -

السند2: تعثرت المفاوضات بين الطرفين ، الجزائري و الفرنسي بسبب المواقف الفرنسية التي كانت 

ورة الجزائرية و تشبت جبهة التحرير الوطني بمواقفها تعمل على كسب أهداف واسعة على حساب الث
 الثابتة.

 إختبار الفصل الثاني في مادتي التاريخ و الجغرافيا
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-بتصرف  129م ص4الكتاب المدرسي س  -  

 السند3: "باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و بتفويض من المجلس الوطني للثورة الجزائرية 

"12مارس في الساعة  19من  أعلن عن وقف إطالق النار في كافة أنحاء التراب الوطني إبتداءا  

رئيس الحكومة المؤقتة –بن يوسف بن خدة  -  

التعليمة: إعتمادا على مكتسباتك القبلية ، و على السندات 1-2-3 ، أكتب فقرة من 13 سطرا توضح فيها 

 أسباب إختالف الطرفين مبرزا نتائج إتفاقيات إيفيان.

 الجغرافيا: 7ن:

 الجزء األول:  4ن

 س1: عرف ما يلي: الموارد المتجددة – الكثافة السكانية – المحروقات – التنمية.

 س2: أنقل الشكل ثم أربط بسهم:   2ن

المنطقة التلية-البترول                                         -   

               اإلقليم الجنوبي                  -الحلفاء                                          -

حاسي مسعود-كثافة سكانية منخفضة                         -  

الهضاب العليا-الكروم                                          -  

 الجزء الثاني: 3ن

السياق: خالل متابعة صديقك لشريط وثائقي حول الموارد الطبيعية و البشرية في الجزائر تبين له أن 
غني في حين ما زالت تستورد غذائها ، فطلب منك تفسيرا. الجزائر بلد  

 السندات:

 السند1: تعرف الجزائر أمطارا متذبذبة من حيث الكمية و األيام.

السند2: ويح لشعب يستهلك أكثر مما ينتج...؟ أين نحن من هذا التحذير و ما وقعه على الشعب 

 من المنتجات الغذائية المستوردة في ظرف مليار دج 12أكثر من  1989الجزائري الذي استهلك عام 

-1990-عن مجلة االحداث اإلقتصادية                              . أشهر فقط...6  

 السند3:   - تطور عدد سكان الجزائر -2017-1960

 السنوات 1960 1977 1982 1998 2004 2006 2017

بمليون عدد السكان   10.8 18.2 19.5 29.5 32.3 33.2 40.7
 نسمة

التعليمة: على ضوء ما درست و إعتمادا على السندات 1-2-3 ، أكتب فقرة من 12 سطرا تبرز من 

مقترحا حلوال.في الجزائرخاللها مشاكل الزراعة   

 بالتوفيق للجميع
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