
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التربیة الوطنیة

مدیریة التربیة لوالیة المدیة
+ فرق محمد 04:قمتوسطةال             المستوى: السنة الرابعة متوسط                                                   

في مادة التاریخ والجغرافیا األولاختبار الفصل 
2016/2017السنة الدراسیة: المدة: ساعة و نصف                                                

:ن)13(:خالتاری

ن):09(الجزء األول

مرت الجزائر بمراحل تاریخیة حاسمة خالل كفاحھا ضّد االستعمار الفرنسي،میزتھا أحداث ذات داللة.-1

ترتیبھا زمنیاتواریخ األحداث التالیة مع  حّدد-

.1937مارس  11–1912–1931ماي  05–1944مارس  14

السیاسیة المقاومة تبني إلى الجزائري الشعب لجأ الجزائر تحریر في 19 القرن في المسلحة المقاومة فشل بعد -2

.        السیاسیة للمقاومة الزمني اإلطار حدد  -

                   المقاومة ھذه اعتمدتھا التي الوسائل اذكر  -

.       المقاومة ھذه ظھور في ساھما خارجیین آخرین و داخلیین عاملین اذكر -

):ن 04( الجزء الثاني

استعرضت أھم  تلفزیونیة حصة الوطنیة القناة بثتالندالع الثورة التحریریة المباركة  )62( للذكرى احیاءً :السیاق 
 فسألك یفھم لم الذي األصغر أخوك بجانبك وكان1945ماي 08مجازر األحداث في تاریخ الجزائر و ركزت على 

.الجزائریة القضیة مسار على نتائجھاو ، األحداث ھذه أسباب عن

 :السندات

الجدید الذي یجب أن نؤكد علیھ ھو أن نقول الیوم لكن  1945ماي  08لیس بالجدید أننا نحتفل في كل عام ب ":1السند 
ماي في الداخل و الخارج ... في الخارج یحتفل بھ كیوم النتصار الحلفاء على النازیة ، ونحن في الجزائر كنا  8كیف كان 

حرب و جریمة ماي البد أن ننظر إلیھا بطریقة أخرى أن ننظر إلیھا على أن االستعمار جریمة  8نلم أشالء موتانا ، مسیرة 
ضد اإلنسانیة"

)سابقبشیر بومعزة وزیر(

:3السند:2السند                    

1945 ماي 08 مظاھرات من صور                    

 عن فیھا تجیب أسطر) 10( من فقرة اكتب القبلیة مكتسباتك وعلى )3،()2(،) 1( السندات على اعتمادا التعلیمة:

.أخیك تساؤل



ن):07(الجغرافیا 

ن):04(الجزء األول

ھات مفاھیم المصطلحات التالیة :)1

.المدى الحراري – الرق  - العرق

.حدد الموقع الفلكي و الجغرافي للجزائر  )2

. بین تأثیر ھذین الموقعین على مناخ الجزائر)  3

للجزائر، و تناقصھ كلما اتجھنا نحو الداخل و الجنوب ؟بماذا تفسر كثافة الغطاء النباتي في الشمال الشرقي  -

ن):03(الجزء الثاني

وضعیة إدماجیة:

في تبادل رسائل مع صدیق (ة) من أوربا طلب (ة) منك كتابة تقریر عن إقلیم الجنوب (الصحراء) بالجزائر من 

سیزوره في عطلة الشتاء.، ألنھ حیث التضاریس ، المناخ ، الغطاء النباتي . حتى یأخذ فكرة عنھ 

     :السندات

2السند :                                                  1السند :             

:التعلیمة

فیھا لصدیقك " أسطر تبین 12إلى  10) وعلى مكتسباتك القبلیة أكتب فقرة من "2و1على السندات ( اعتمادا

.الغطاء النباتي و،  المناخ،  التضاریس الخصائص الطبیعیة إلقلیم الجنوب من حیث

بالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفیق 






