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             المدة:ساعة.                              متوسط.             4المستوى :                 .االجتماعياتفرض الثالثي الثاني في مادة 

 ن 13التاريخ :أوال :

 ن 09الجزء األول :

ها جاءت ردود األفعال بالنسبة الندالع ،التي  أهم منطقة عسكرية بالنسبة للثورة ألوراساتعتبر منطقة  :ن)60السؤال األول (
 الصعيدين الداخلي والخارجي متباينة على

 ماذا لجأ الشعب الجزائري الى المقاومة المسلحة من جديد .ل - 1     

 .سببا في تغير مطالب السياسيين الجزائريين. 1945ماي  08مجازر كيف كانت و -2
  سبق تفجير الثورة التحريرية تحضيرات .أذكرها. -3
   . راس ـ ـ تركز الثورة باألو كيف ردت فرنسا على ذلك -  

 انتصارحركة ـ نوضح  أننا مستقلون عن الطرفين  الذين يتنازعان السلطة فإننا... وبهذا الصدد  ن)" 03السؤال الثاني (
قد وضعت المصلحة الوطنية فوق كل  االعتبارات التافهة ـ   التحرير الوطنيجبهة ـ حركتنا إن ، الحريات الديمقراطية ـ 

 إمااألشخاص و السمعة ، ولذلك فهي موجهة فقط ضد االستعمار الذي هو العدو الوحيد الذي يرفض  والمغلوطة لقضية
  1954نوفمبر  من بيان أول ".....   مسائل الكفاح السلمية  ان يمنح أدنى حرية

 يلي :  جب عن ماأ من خالل الوثيقة المطلوب :

التحريرية    كيف كانت أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية أحد أسباب الثورة موضحا العبارة  اشرح  ـ 1     
   الجزائرية.

 أدركت الحركة الوطنية ضرورة العمل المسلح ؛فانطلقت لتحضير الثورة ؛بين  مظاهر ذلك. 1945ـ بعد سنة 2   

 ن) 04( إدماجيةالجزء الثاني :وضعية 
قناة أجنبية ,فيرى طرف أن فرنسا قد أجرمت في حق  علىبمناسبة استعادة الجزائر للسيادة الوطنية ,تم عرض حصة تلفزيونية 

 الشعب الجزائري ,بينما يرى آخر أنها عملت على نشر الحضارة .
 السندات :

 ذلك سبيال" تصريح أحد جنراالت فرنسا  إلىزوايا كلما استطعنا والسالمية "...يجب أن نضع العراقيل أمام المدارس اإل 1
ألف من المسلمين ,وتدمير قرى كاملة  45قال أحمد توفيق المدني :" .. ودامت المذابح أيامنا وليالي سوداء ,وأسفرت عن مقتل  2

 وخراب جهات فسيحة ,واعدام النخبة المفكرة في كل جهة "
 التعليمة :

 . ضوء مادرست ,أكتب فقرة تبدي فيها رأيك من الطرفين بتوظيف السندات وعلى 
 ن 07الجغرافيا : ثانيا:

 ن 04الجزء األول :
 اليك الجدول التالي: انتاج الحبوب ( الوحدة ملين طن )

 السنوات  1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2004

 االنتاج 21.3 49 08.6 30.2 20.2 26.5 19.5 42.5
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 م طن )5سم لكل  1مثل معطيات الجدول بمخطط أعمدة ( المقياس  -
 .ماذا تالحظ ,مع التعليل -
 . اقترح حلوال للظاهرة (تذبذب اإلنتاج) -

 ن) 03( إدماجيةالجزء الثاني : وضعية 
المقترحة النتائج والحلول  ؛,لكتابة مقال عن تضخم المدن من حيث األسباب نظمت مسابقة فكرية على مستوى المؤسسة 

 لتوزع سكاني متوازن.
 السندات :

 .جدول تطور سكان المدن الجزائرية  1
 السنوات  1954 1966 1996 2002 2004
 النسبة  25% 31% 53% 58% 59%

 
ان زحف العمران والبناء حول قرى صغيرة خالل عقد من الزمن الى تجمعات حضرية ,وقلص من "  – 2

  من الكتاب المدرسيالمساحات الزراعية وأدى الى اهمالها ,وساهم في بروز مشاكل صحية وبيئية كثيرة " 
 التعليمة :

 .المسابقة مقاال يكون هو األحسن للفوز باكتب  ,تسبتوظيف السندات وعلى ضوء مادر 
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