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 ( ن01)الـــتــــاريخ 

 ( :ن10:  ) الجــــــــزء األول

 

 ( .ن0.1.        )الميليشيات   -مشروع قسنطينة  –الطوارئ : أعط مفهوما لكل من  -/0

 ( .ن11)اذكر أسبلب رضوخ فرنسا للتفاوض والعقبات التي واجهت ذلك؟             -/6 

 (.ن11)                            .؟ حدد اإلطار الزمني لمفاوضات إيفيان و نتائجها  -/1

 (. ن0.1.   )0026جويلية 10ـ   0011سبتمبر 00ـ  0012أكتوبر  66: أذكر أحداث التواريخ اآلتية /  4

            

راسلك قريبك المقيم بفرنسا يريد مساعدة للرد على أستاذ التاريخ الذي يقر بأن شارل  : (ن40:)الجزء الثانــــــــــي    

 .                                   االستقالل للجزائر فشد انتباهك األمر وعزمت الردوهب  ديغول

 

 . "نعم إن فرنسا هنا وستبقي إلى األبد : " م 0011جوان 12قال الجنرال ديغول في " 0السنـــــــــــــــــد     

 

 

ومن جهة أخرى تحققت ... والخسارات المرهقة األخذة في االزدياد ما لم أخلص فرنسا منهاأحرر فرنسا من التكاليف الباهظة أن ولهذا قررت  " 6السند   

 شارل ديغول –مذكرات األمل . " يعرض جيشنا ذاته ومن وخالله وحدتنا الوطنية نفسها للخطر  ...من أننا بمواصلة صراع خيالي 

لتأكيد مبدأ تقرير المصير للشعب الجزائري ضد سياسة  0021ديسمبر 00ة يوم خرج الجزائريون في مظاهرة سلمي"...  1السنـــــــــــــد      

في إطار فكرة الجزائر الجزائرية من جهة و ضد موقف المعمرين  فرنساجزءا من  الجزائرالرامية إلى اإلبقاء على  شارل ديغولالجنرال 

 ....." الجزائر فرنسيةا يحلمون بفكرة الفرنسيين الذين مازالو

                                                                             

 

فيها  تجيب سطرا  31إلى 34و مكتسباتك القبلية اكتب فقرة من ( 1.2.3) باالعتماد على السندات المقدمة   :التعلـــــــــــيمة

 .قريبك للرد عل أستاذه

 .( ن40: )الجغــــــــــــــــــــرافيا
 

 (الوحدة مليار دوالر)  إليك جدول يمثل قيمة الصادرات و الواردات في الجزائر 
00 00 0001 0002 السنة   6111 6110 6116 6111 6114 

 1032 6432 0132 00310 6032 0631 0130 0131 قيمة الصادرات

 0130 0131 06310 034 031 130 132 130 قيمة الواردات

                 الميزان التجاري

 
 : المطلوب 

 . الميزان التجاري –الصادرات ـ الواردات : بالجزائرعرف المصطلحات اآلتية مع ذكر ثالث أنواع لكل منها ـ  0

 أكمل الجدول  بما يناسب ؟ -6

 سم  0مليار لكل  0: ـ مثل الميزان التجاري بمنحني بياني بمقياس رسم  1

 ـ أبرز الظاهرة الملفتة لالنتباه مع التعليل ؟ 4
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