
 2017/  2016                                                 محمد العيد آل خليفة ـ العلمة ـ متوسطة 

 . ساعة:  المدة         متوسط 4المستوى :                   اإلجتماعيات:  مادة في ثانيال الثالثي فرض

 نقطة 13:التاريخ 

 نقاط 09الجزء األول 

 مثل.حاسمة عجلت بالتوجه نحو العمل المسلح فكان الخيار العسكري و السياسي معا الحل األعرفت الجزائر أحداثا 

 ن( 4) 1954 بر نوفم 08 – 1947فيفري  15 – 1946مارس  16 – 1946أوت  09 :  بين أحداث التواريخ التالية -1
 ن(02)بين دور المنظمة الخاصة في التحضير للثورة -2
 ن( 01)وضح كيف كانت أزمة حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية سببا في قيام الثورة الجزائرية  -3
 ن( 2) إشرح المفاهيم اآلتية : الثورة التحريرية الجزائرية ،جبهة التحرير الوطني -4

 : الوضعية اإلدماجية: نقاط 04الجزء الثاني: 

زمة حركة أشاركين أن حد المجاء في حوار إذاعي :" أن مصالي الحاج خان مبادئه الوطنية بعد أن رفض المشاركة في الثورة , فرد عليه أ
 فتجنب االنضمام إلى منظمي الثورة.انتصار الحريات الديمقراطية ألقت بظاللها على مصالي الحاج 

حركة لتطهير ال األولوية عندما اتصلت به عناصر من المنظمة الخاصة , وهو أن يعطي " إن مصالي الحاج كان واضحا في موقفه: 01السند
 لكتاب المدرسي.من ا -بد الحميد مهريع                                                        منحرفين..."                  من خصومه الذين يعتبرهم

لياتهم تحمل مسؤو أعضائها إلىبالرامي إلى منع االنقسام النهائي داخل حركة االنتصار , وهو ما دفع و بعد فشلها في مسعاها :" 02السند 
 .بإعالن قيام جبهة التحرير الوطني و اندالع الكفاح المسلح..."لسير قدما خارج هياكل الحركة ..في ا

                                                                                                                                                                                 مال قنان/ قضايا و دراسات في تاريخ الجزائر الحديث.ج                                                                                                                     

حوار , و مبينا إستراتيجية العمل سطر تشرح فيها ما جاء في ال 12باعتماد السندات و بناء على معارفك السابقة ,اكتب فقرة من  : التعليمة

 المسلح. السياسي و العسكري للجنة في التحضير للعمل

 نقاط .  07الجغرافيا 

 .نقاط 04 الجزء األول :

 .²ن /كلم13,9و تقدر ب :  تتباين الكثافة السكانية في الجزائر من الشمال إلى الجنوب لعدة عوامل
             ن(02)  .هل الكثافة العامة بالجزائر حقيقية و لماذا ـ وضح  إجابتك ـ ؟ -1 : المطلوب

 ن(02) :التالي الجدول أكمل - 2             

 الكثافة السكانية السكان المساحة المنطقة

 ²ن/كلم400الى 100من  ........ %  % 1.7   المنطقة التلية

 ².......... ن/كلم % 53  ......%    المنطقة الداخلية 

 ²ن/كلم 20 ....... %  %  88  المنطقة الجنوبية

 نقاط. 03الجزء الثاني: 

المستوى  يؤثر على ذا ماوه المدن و األرياففي الجزائر توزيع غير متوازن للسكان بين  ةما يطبع الظاهرة الديموغرافي
 المعيشي بها .

 .   ؟ في الجزائر  ـ عرف المستوى المعيشي وبين عالقته بتوزيع السكان و نموهم

 

 

 بالتوفيق و النجاح.
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