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أوال:التاريخ( 13 ن) 

الجزء األول ( 09 ن) : الوثيقة التاريخية أحد مصادر التاريخ المباشرة لما تقدمه ألنها تعاصر الحدث التاريخي .
مايلي : ـ توجيه دي بولينياك رسالة لملوك أوربا .بين أسباب  /1

 . 1954ـ إصدار بين أول نوفمبر                              

/ حدد أهمية الوثيقتين ـ رسالة بولينياك ،بيان أول نوفمبر ـ مع تبيان الحقائق التاريخية المتناولة . 2

ن أول نوفمبر ،القرصنة .ا/ اشرح مايلي : ، بي 3

الجزء الثاني (الوضعية اإلدماجية ):(04ن)

إلندالع الثورة التحريرية الجزائرية ، نظمت مؤسستك التربوية مسابقة إلحيائها بعنوان " بيان أول نوفمبر ودالالته"فأدركت  64بمناسبة الذكرى ال 
أنه من مواثيق الثورة وو ثيقة تاريخية مهمة.

الثورة التحريرية "" وجه بيان أول نوفمبر إلى كافة الشعب الجزائري وطلب منه احتضان /1السندات :

" شهدت الثورة التحريرية عدة مواثيق لكن ميثاق أول نوفمبر يعتبر أهمها لما تضمنه........: /2             

التعليمة : اعتماد على السندين و مكتسباتك القبلية ، أكتب فقرة دون أن تتعدى 12 سطرا تتناول فيها الخطوات المنهجية لدراسة وثيقة تاريخية مع 
.دون نقدها  اتخاذ بيان أول نوفمبر كنموذج في ذلك

 ن)07ثانيا:الجغرافيا ( 

 :      ن)04الجزء األول ( 

 إّن لموقع الجزائر و تضاريسها و مناخها خصائص مميزة مما جعل الشبكة الهيدروغرافية تتميز بتنوع األودية. 

 : التعليمة

 ن)01بين أهمية الموقع الفلكي للجزائر . (-1
ن)1.5.( أسباب تنوع المناخ في الجزائرعلل -2

 ن)1.5العالقة القائمة بين التساقط والمجاري المائية (الشبكة الهيدروغرافية).( حدد طبيعةـ  3              

يس إقليم شمال راسلك قريبك المقيم بالجنوب الجزائري يطلب منك مساعدته في  صياغة مقال حول تضار ن) :03الجزء الثاني : الوضعية اإلدماجية (
 الجزائر , فتحمست لألمر وعزمت المساعدة. 

 1-السنــــــــــــــــــد                        السندات :

 

.  18درسي ص تصرف عن الكتاب المبقديمة التكوين... "   التميز في مالمح سطح الجزائر, بين إقليمين متباينين هما اإلقليم الشمالي ذي البنية الحديثة التكوين واإلقليم الجنوبي ذي البنية ال" ... يمكن

 

 -2-السنــــــــــــــــــد 

جدول يمثل نسبة ومساحة كل 
-األقاليم التضاريسية للجزائر 

 .18الكتاب المدرسي ص 

 

 سطرا تفسر فيها ذلك. 12إلى  10القبلية أكتب فقرة من  ومكتسباتك المقدمةعلى السندات  باالعتماد: لتعليمة ا

 مجموع المساحة القسم الجنوبي القسم الشمالي 
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/ حدد أهمية الوث/ حدد أهمية الوثيقتين2

نن أول نييياا مايلي : ، بيشرح مايلي : ، بي

ندالع الثورة التحرإلندالع الثورة التحري64لxaضعية اإلدماجية(الوضعية اإلدماجية ):(
ة تاريخية مهموو ثيقة تاريخية مهمة.
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