
  متوسط 4المستوى : 
 اختبار الفصل الثاني في مادة

 التاریخ و الجغرافیا
 التاریخ : 

 الجزء األول :
في الجزائر نتیجة حتمیة لكفاح طویل  1954تعتبر الثورة التحریریة الكبرى  -1س 

 مسلح و سیاسي ضد المستعمر .
       ما المقصود بالمقاومة السیاسیة ؟  -أ 
 ن 02 
  ) عن المقاومات الشعبیة ؟ 1954بم تتمیز الثورة التحریریة ( –ب  
 ن 05 
   ما ھي المنظمة التي قادت الثورة سیاسیا و عسكریا ؟  –ج  
 ن 02  

 ن  04)  الوضعیة اإلدماجیة: (  الجزء الثاني
:  " من خالل مشاھدتك لشریط حول الثورة التحریریة الحظت بأن فرنسا استعملت  السیاق

األسالیب للقضاء على الثورة الجزائریة ، فحاولت أن تنشر تلك المعلومات بكتابة مقال  كل
 حول الموضوع في إحدى الجرائد الوطنیة "

: " حاولت فرنسا القضاء على الثورة الجزائریة ، فلجأت إلى المخططات العسكریة  السندات
 و الدبلوماسیة

 ت للمشاریع اإلغرائیة إلبعاده عن الثورة ..."أما مع الشعب فلجأ –و غیرھا اتجاه الثوار  
 :  التعلیمة

سطرا تبین فیھا ما ذكرتھ في  12من خالل السند و معلوماتك القبلیة أكتب فقرة من  
 مقالك المنشور 

في الجریدة حول ھذا الموضوع ( أي موضوع المخططات و األسالیب و المشاریع 
 ثورة.االستعماریة ) و كیف تصدى لھا الشعب و ال

 الجغرافیا : 
 ن  02: أجب عما یلي :  الجزء األول

صنف المدن التالیة داخل جدول إلى: مدن ساحلیة ، مدن داخلیة ، مدن  -1س 
 –سیدي بلعباس  –المدیة  –تمنراست  –غردایة  –سطیف  –وھران  –صحراویة : جیجل 

 المسیلة .  -تبسة 
 ول و أھم حقل للغاز الطبیعي بالجزائر .من مناجم الحدید و أھم حقل للبتر 02أذكر  -2س

 : السیاق  -ن  03:  الجزء الثاني
" و أنت تطالع إحدى الصحف الجزائریة أثار انتباھك مقال حول إمكانیة لجوء  

 الجزائر مستقبلیا
إلى إنتاج الطاقة المتجددة كحل بدیل لتعویض الموارد البترولیة ، فتعجبت كیف تبحث  

 الجزائر عن البدیل
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 و الموارد الطبیعیة موجودة في بالدك " 

 :  السندات
: " أكد رئیس الجمھوریة في عدة مناسبات بناء على تقاریر خبراء في مجال النفط  1السند 

 أن البترول



 في صحراء الجزائر قد ینفذ خالل الربع األول من القرن الواحد و العشرین " . 
الشركة الجزائریة للطاقة الجدیدة و  2000: " أنشأت شركة سونا طراك  سنة  2 السند

 المتجددة التي تھدف
 إلى إنتاج الطاقة الكھربائیة باستعمال الطاقة الشمسیة و طاقة الریاح . 

 12أكتب موضوعا من  –: اعتمادا على السندات و على مكتسباتك القبلیة  التعلیمة •
 سطرا تعالج

 فیھ اإلشكالیة .  
 و الموارد الطبیعیة موجودة في بالدك " 

 . 
 


