
 
 

 الجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية
 ساعة و نصف:المدة                                               غرداية المجاهد رمضان ابراهيم بلغنم:متوسطة

 في مادة التاريخ والجغرافيا  األولامتحان الثالثي  
 م6102م6102:السنة الدراسية                                                                    الرابعة متوسط:السنة  

 

 (ن31)التاريخ : أوال

 ألاول  الجزء-

 :    حدد طبيعة ألاحداث التاريخية التالية  –ألاول       السؤال  -    

                                    )ن1(   ……………م 3713-م         3313ماي5-م          3331-م         3311مارس 33 -

  :الثاني السؤال -

 .عدة اتجاهات سياسية (م3313_م 3333)شهدت الحركة الوطنية  -

 (ن4:   )أكمل الجدول التالي -

 أهم املطالب الزعيم الحزب أو الجمعية الاتجاه

 ..................................... .................................... ................................ (الاستقاللي)الثوري

 ................................... .................................... جمعية العلماء املسلمين ....................................

 و املساواة الجنسية الفرنسة .................................... ................................... العاملي

  الثالث السؤال-

 (ن1..............................  )...........................................السلبية و الايجابية 3345ماي  7ماهي نتائج مجازر _

 2 الجزء الثاني)4ن( 

 يعتبر الاستعمار الفرنس ي لبالدنا  خير وكان بهدف نشر الحضارة من يقرأ تاريخ الجزائر على يد الفرنسيين ، -     

 .طلب  منك  الرد على هده  النظرة .                     وإخراج الجزائر من التخلف والجمود         

 السندات 

كم أن تستولوا عليها في املناطق التي ، ول تشاؤون لكم أن تنشئوا من املزارع ما" خاطب  املاريشال كلوزال املستوطنون  قائال : 3السند 

 "نحتلها وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة 

وأّن علينا أن نجعل أرض الجزائر   مهدا لدولة ........اّن عهد الهالل في الجزائر قد ولى وقبر ،وأّن عهد الصليب  قد بدأ:  )) 1السند

 الفيجري  الكاردينال ((                 مسيحية

إن الجزائر لن تصبح مملكة فرنسية، إال  عندما تصبح هناك لغتنا لغة قوية ، والعمل الجبار الذي يترتب  علينا انجازه هو :  )) 1السند 

 من  تعليمات  قادة الاحتالل  .......((            السعي  وراء نشر  اللغة الفرنسية  بين ألاهالي

   فيه  على ادعاء الفرنسيين  ترد أسطر31 بناء  على السندات   وعلى معلوماتك  السابقة  حّرر  فقرة  من  :  التعليمة



 
 

 (ن1): ثانيا الجغرافيا 

 : الجزء ألاول  

ل مايلي  (3
ّ
 (ن1) .:  عل

 .في بعض أيام الصيف° 41ارتفاع درجة الحرارة في املدن الساحلية وتصل  -

  دافئة شتاء  في الجزائر طق الساحلية ااملن -

 التضاريس ن          1: اشرح املصطلحات التالية ( 1

  عرق ال                                                                             

 املدى الحراري                                                                            

 الحمادة                                                                           

 ( ن1):الجزء الثاني 

 من اثناء عودتك -
 
 رحلة مع عائلتك من مدينة بجاية الى مدينة غرداية الحظ أخوك تناقص الغطاء النباتي فطلب منك تفسيرا

 السندات:

تتدرج أقاليم التربة والنباتات في الجزائر من حيث الخصوبة والكثافة من الشمال نحو الجنوب  : 10السند   

 الغطاء النباتي الوالية

 غابات الصنوبر جيجل

 نبات الحلفاء الجلفة

 نبات الصبار تيندوف

 

النباتات تزداد كثافة كلما اتجهنا كمية ألامطار ببالدنا تقل كلما اتجهنا جنوبا و نحو الشمال الغربي أما  إن": 12السند 

الشمال الشرقي نحو  

 ـ التعليمة  اعتمادا على السندين 3 و 1 وعلى مكتسباتك القبلية اكتب فقرة من 31 سطر تفسر  و توضح السبب ألخوك

 ألاستاذ عبد الالوي ابراهيم

 

 بالتوفيق


