
 2020/ 2019                                                                                                                                                                        متوسطة األخوين بوحرود ـ جميلة ـ 
ساعة و نصف.المدة :                                     سط    متو 4المستوى :                        االجتماعيات.في مادة :   األولالثالثي اختبار 

 
 نقطة) 13( مادة التاريخ
 ن)09:( الجزء األول

 .للمقاومة تمثل فيما عرف بالحركة الوطنية آخرشكل  إلىبعد فشل المقاومة الشعبية تحول الشعب الجزائري 
 اآلتية:) حدد أحداث التواريخ ن02الوضعية األولى (

 م 1912م ـ 1944مارس 07ـ م1931ماي 05ـ  1871
 ن):03الوضعية الثانية (

 بين أسباب التحول في النضال من المقاومة المسلحة إلى المقاومة السياسية (الحركة الوطنية ).
 ن)02الوضعية الثالثة (

 ى مسيرة الحركة الوطنية ؟عل 1945ماي  08ما هي نتائج مجازر 
 ن)02الوضعية الرابعة (

و صاغوا  وثيقة تضمنت مطالبا مستعجلة مثل منح الجزائر دستورها الخاص  2(.........استغل الجزائريون ظروف ح ع 
 ،حرية الدين و االعتراف باللغة العربية كلغة رسمية ..و مطالبا مؤجلة تصبح من خاللها الجزائر دولة لها دستورها

 .2مقتطف من الوثيقة التي أصدرتها تيارات الحركة الوطنية خالل ح عالخاص ...عبرت هذه المطالب  عن وحدة الحركة الوطنية )                

 التعليمة : أدرس الوثيقة التي بين يديك من حيث التقديم فقط .
 نقاط) 04الوضعية اإلدماجية (الجزء الثاني : 

" إن فرنسا جاءت للجزائر بهدف تمدين  االجتماعيأحد أصدقائك الفرنسيين على صفحته على شبكة التواصل  كتب
 في الجزائر وموقف الجزائريين منها. االستعمارية". فتدخلت لتصحيح فكرته بإبراز السياسة  استعمارهمالجزائريين ال 

ا من المزارع ما تشاءون ، ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها المستوطنين قائال :"لكم أن تنشئو لكلوز يخاطب :01السند 

 .....سوف يعيش هنا شعب جديد .."
 . :"علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدينة وحيها من اإلنجيل .."      الكاردينال الفيجري 2السند 
 1953إلى   1830كفاح الشعب الجزائري من سلم زمني لمراحل  :03السند 

 
 

1830               1848                                                       1919                                                 1953   

 
 أسطر ترد فيها على صديقك . 10على السندات و مكتسباتك القبلية ، حرر فقرة ال تقل عن  باالعتماد:  التعليمة

 نقاط ) 07( مادة الجغرافيا
 ن)04( الجزء األول

 ن)02:( األولىالوضعية 
 ـ اشرح العبارة اآلتية مع التمثيل " يعتبر الغطاء النباتي مرآة عاكسة للمناخ السائد في الجزائر "   

 2من1صفحة 

الحركة الوطنية              المقاومة المنظمة                         المقاومة الشعبية                                 
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ن)033ة الثانية (ضعية الثانية (

amتحول في النضب التحول في النضال
لىععل19451945ماي ماي x08ن)ن)0202ثة (

و صاو صاغو22ح ع وف ح ع 
لغة رسمية .بية كلغة رسمية ..و م

ركة الوطنية ) الحركة الوطنية )    
تقديم فقط .ث التقديم فقط .

" إناالجتماعياالجتماعيصل 
فياالستعماريةاالستعماريةةياسة 

ن ، ولكم أن تستولوشاءون ، ولكم أن تستولو

 من اإلنجيل ..حيها من اإلنجيل .."    
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 2019/2020اختبار الثالثي األول                                                                                           االجتماعيات. مادةتابع اختبار 
 
 

 ن)02:( الوضعية الثانية
 ألف نسمة. الوحدة:.                                                   2006ـ  1851إليك جدول تطور عدد سكان الجزائر  

 2006 2004 1987 1960 1954 1911 1872 1866 1851السنوات 
 33200 32364 23050 10800 8745 4741 2134 2656 2324 نx1000العدد 

 
 أ ـ ماذا تستنتج من خالل الجدول ؟

 
) هل 2ن/كلم13.9المقدرة ب:( الجزائرسألك زميلك  عن الكثافة السكانية في ن):03الجزء الثاني : الوضعية اإلدماجية (

 الجزائريين. االقتصادتعبر عن التوزيع الحقيقي للسكان و  مظاهر ذلك و نتائجه على المدينة و 
السند 1 :" تضم المنطقة  الساحلية 39.82 % والتل والسهوب 53.10 % و الجنوب 7.08 % من مجموع السكان."الكتاب المدرسي ص 46.

مرات خالل نفس المدة , كما  3ة , فإن عدد سكان المدن تضاعف سن20إذا كان عدد سكان الجزائر قد تضاعف خال ل " ... :2السند 

 .  نسمة ... فنجمت مشاكل في التسيير ،تضخم المدن............"  آلف 100تضاعف عد المدن التي يزيد عدد سكانها عن 

 .         - 51ص  –بتصرف عن الكتاب المدرسي                                                                                                                                                                               

  15أكتب فقرة دون أن تتعدى  تماد رس؛ مكتسباتك القبلية و على ضوء  2و 1اعتمادا على السندات :     التعليمة:

                                                                         لزميلك أكثر. سطر توضح فيها
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 تستنتج من ماذا تستنتج من خالل

قي للسكان و حقيقي للسكان و  مظexوضعية اإلدماج: الوضعية اإلدماجية
%% والت ة لساحلية 39.8239.82

ائر قد تضاعف الجزائر قد تضاعف خال

نسمةنسمة ... فلفآلف10010عن 
                                            

اتك القبليةمكتسباتك القبلية و ع

                                      


