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  نصفوـــة ساع دة :ــــــــالمــ                              –القلة  –: يحي بن عيشوش  دـــــــمتوسطة الشھي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ولا/امتحان الفصل                                                                         
  التاريخ و الجغرافيامادة  في                                                                              

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  نقاط ] 13[   :التاريخ 

  نقاط) 5: (ا/ولى وضعيةال
  : تواريخ ا�حداث التاليةحدد 
 الجزائرية . ا�س�ميةتأسيس الكشافة  •
 تأسيس المنظمة الخاصة . •
 القانون الخاص . إصدار  •
 كدة .يالمة ، سطيف ، خراطة ، سكمجازر : ق •
  انكشاف أمر المنظمة الخاصة . •

  
  نقاط) 4: (ثانيةال وضعيةال

  يعرف بالمقاومة الفكرية و السياسية . م عرفت الجزائر ما20م و بداية القرن  19مع نھاية القرن 
  حدد ث�ثة أسباب وجھت الجزائريون نحوھا . •
   لمقاومة ؟ما رد فعل اIستعمار اتجاه ھذا النوع من ا •

  
  نقاط)    4: (ا:دماجية وضعيةال

  ماي تأديب للجزائريين و قضى على أية مطالب استق�لية 8 إنلحكومة ب�ده قال : في مراسلة لقائد فرنسي 
  . و أحزاب فيھا  

  : )1السند (
           

  من الكتاب                                                                                                                 
  : )2السند (

  
  

  من الكتاب                                                                                                                                           
  : )3السند (

  
  

  سطرا تفند به قول الضابط . 12من  مقاIاكتب )  3،  2،  1( تك و السندات اعتمادا على مكتسبا  التعليمة :
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                     طمتوس الرابعة:  المستوى

>> تعد حركة انتصار الحريات الواجھة العلنية لحزب الشعب الفتي <<
        

I يختلف عن المشاريع  إدماجياالقانون الخاص بالنسبة للجزائريين مشروعا  إن <<
>> السابقة 

                                                                             

المنظمة الخاصة ھي الجناح العسكري لحزب الشعب يشرف عليھا و يمولھا ، مھمتھا  <<
>> لعمل المسلحل ا�عداد

                                                       



  
  نقاط ] 7:  [افيا الجغر

  نقاط) 4: (ا/ولى وضعيةال
  أربط بسھم النبات بالتربة التي ينتشر فيھا .

  التربة الرملية             الصنوبر                                  •
 التربة السوداء          الشيح و السدرة (شوكي)                 •
 التربة الصفراء               القمح                                    •
 التربة الملحية      الفلين                                             •

  
  نقاط)    3: (ا:دماجية وضعيةال

يربطه ا�ول بالمناخ  إذفي تحديد ا�سباب التي تقف وراء نقص المردود الف�حي بب�دنا شخصين اختلفا 
  .  إليكقلة التربة الخصبة و عدم تنوعھا فاحتكما  إلىك المتذبذب بينما يرجع ا�خر ذل

   
  : )1السند (

               
                                                                   

  : )2السند (
  

  
  : )3السند (

  
  
  

  .للشخصين  يقةتظھر به الحقاسطر  10من  مقاIاعتمادا على مكتسباتك و السندات اكتب   التعليمة :
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>> ...تتركز التربة السوداء على طول السھول الساحلية و على ضفاف ا�ودية<<
                                                                            

أفريل و صيف جاف من  إلى الشمالي بفصلين شتاء ممطر من أكتوبر ا�قليميتميز  <<
>> ... سبتمبر إلىماي 

    
                                                         من الكتاب بتصرف                                                                                      

>> ... سنويا  3ملم 1000يفوق عن  تستقبل المناطق الشرقية ما <<
                                                                       


