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 ﴾﴾الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    ﴿﴿                                
 : السنة الرابعة متوسط .المستوى                                             بية الوطنية             وزارة التر

  2018/  03/12:  التــــاريخمديرية التربية لوالية الشلف                                                 
 : ساعة و نصف .المـــــدة                           -يد لوالي عبد القادر ـ تاوقريت متوسطة الشه

 ��التاريخ و الجغرافيا  : األول في مادة الفصل اختبار  ��                        

I.ن  13:(  التاريخ( 
)ن  09( :  الجزء األول�

ت الجزائر طيلة قرن و نصف  بمراحل تاريخية حاسمة خالل كفاحها ضد االستعمار الفرنسي                                       مرَّ
    . ميَّزتها أحداث ذات داللة

 

 :  المطلوب�
 
 ن ) 02(          : األحداث التالية ثم أعد ترتيبها حسب تسلسلها الزمني  تواريخد /  حدّ  �1

 معاهدة االستسالم. -رسالة بولينياك    –انطالق الحملة الفرنسية  – معركة سطاوالي -      
ن ) 02:             (   عرف الشخصيات التالية/  �2

 .  أحمد باي*   */ األمير عبد القادر  /          
ن)  05 / ضربت فرنسا حصار بحري على الجزائر تمهيدا الحتاللها .  ( �3

 حدد اإلطار الزمني لهذا الحصار. -    
 بيّن أهداف فرنسا منه . -    

لماذا أيّد باي تونس الحملة الفرنسية على الجزائر ؟ -              
                                                                                                                 ن ) 04: (  الجزء الثاني

فرنسا الحتالل الجزائر، حيث يرى األول أن السبب الوحيد هو حادثة دوافع حول  لك نقاش بين زميلين في      
منوها بردود أفعال الشعب الجزائري العنيفة  ة وراء هذا االحتاللالمروحة ، بينما يرى الثاني أن هناك أسباب خفي

 . فتدخلت أنت لتوضيح هذا الخالف و إيقاف الجدال .   تجاه هذا الغزو
 : السنـــــــدات�
  الدعيت بأن الداي ضربني بنعله ) لوال حادثة المروحة (... قال القنصل دوفال :     : 1السند 

 
 ال جيش من الفرنسيس هجم..."   مْ جَ احتالل فرنسا للجزائر هو حقد من الصليبية نَ إنَّ  : (... 2السند 

 الشيخ محمد البشير االبراهيمي                                                                                                
 سيدي فرج مرورا بكل الثورات واالنتفاضات المختلفة... إذا كانت المقاومات الشعبية انطالقا من "  : 3السند 

رت بصدق وبصورة قطعية فإنها قد عبّ ، باالنتصار وتحقيق االستقالل...  ... لم تتوج والتمرد الفردي والجماعي
               الحتالل األجنبي للجزائر.... "عن رفضها المطلق ل

بتصرف  – محمد العربي ولد خليفة -من كتاب المحنة الكبرى                                                             
-          

 

 :ة ــــــــــــالتعليم�
تستعرض فيها سطرا  12إلى  10و مكتسباتك القبلية اكتب مقاال تاريخيا من    خالل السندات المقدمة  من         

 موقفك.
 

                                        
اقلب الصفحة½                                               الصفحة                                             
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II ن ) 07: (  الجغرافيا 
. يتنوع مناخ الجزائر من الشمال إلى الجنوب ) نقاط 04: ( الجزء األول �
ن ) 02.5(                 .اذكر العوامل المتحكمة في هذا التنوع �
) ن  01.5 (           المناخ     – التضاريس  – الرقيلي :  ما اشرح �

 نقاط ) 03: (  الجزء الثاني

الشمالي  لإلقليماندهش قريبك المقيم بمدينة ورقلة اثناء زيارته لك لمدينة الشلف لتباين مالمح السطح الجغرافي  
 .عن اقليمك جنوبي فطلب منك تزويده بمعلومات ال مقارنة باإلقليم

 : 01السنــــد   

 مجموع المساحة القسم الجنوبي القسم الشمالي 
 2381741 2000000 381741 )2المساحة (كلم
 100 84 16) %نسبة المساحة( 

    

    من المنطقة الجنوبية اذ نجد المرتفعات و السهول ... " أعقدو االقليم الشمالي في تركيبه الجغرافي  : 02 دــــالسن  

 

 

 ( الكتاب المدرسي )                                                                                                                      

: ةــــــــــــــالتعليم�

. قريبك منكطلبه  توضح فيها ما أسطر   10فقرة  من  أكتب.ما درست على ضوء و المعطاة  من خالل السندات      

 

 أستــــــــاذ المـــــادة : لحوالي مــــــراد

 *** بالتوفيق ل��ميع* **

 2/2الصفحة         

أستــــــــاذ المـــــادة : لحوالي مــــــراد

***بالتوفيق ل��ميع* **
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