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  المدة : ساعة  ونصف.      متوسط 4المستوى :           إختبار الثالثي الثاني في مادة : االجتماعيات              
  
  :ن)13(التاريخ -1

  ها من وسائل الكفاح .تا سبقم بقيام ثورة شاملة ومتميزة عمّ  1830لطويل منذتوج الكفاح ا :)ن09( الجزء األول    
  ؟ االستقاللأسباب نجاح الثورة الجزائرية في تحقيق حدد  -)1
  ؟ الثورة الجزائرية  انتصاراتأذكر  -)2
  مؤتمر الصومام. ،اندونغ مؤتمر بالمنظمة الخاصة ، في مسار التحرر الوطني الجزائري : اتعتبر األحداث التالية معالمـ  )3
  أ ـ  حدد تواريخها ؟                                                
  ب ـ  أبرز دور كل حدث في مسار التحرر الوطني ؟        
  .، الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية  :حالة الطوارئ ، مخطط شال  و موريس ما يلي اشرح)  4
خاصة من  كانت هجومات الشمال القسنطيني منعرجا حاسما في مسيرة الثورة التحريرية ودفعا قويا لهالقد  :ن)04(الجزء الثاني 

    الناحية العسكرية.
  "يجب أن نتحمل األعباء مع األوراس, وإذا بقيت العمليات مكثفة هناك وبقي األوراس وحده فسوف تضيع الثورة..."...:1سند رقم ال

  1955 وت أ20ود يوسف قائد هجومات غزي                                                                                                                      

  "اوت لفتت انتباه الرأي العام الدولي للقضية الجزائرية20....إن هجومات ": 2سند رقم ال
  حمد بن بله أول رئيس للجزائر المستقلةأ                                                           

ظروف حدوث الهجومات و أثرها على سطر تبرز أ10اكتب فقرة من  و على ضوء ما درست بناء على السندات:التعليمة
                                                                                                                                  .مستقبل النضال الوطني 

  ن)07:( الجغرافيا -2
  : ن)04( الجزء األول

  . تنمية زراعية و منه القضاء على اإلستيراد إلحداث غداة االستقالل شرعت بالدنا في استراتيجية  -
  

  1998  1997  1996  1986  السنوات 
 %26.9 %27.7 %27.4 %16.7  الواردات 

 %0.3 %0.2 %0.3 %0.3  الصادرات 
  قيمة صادرات وواردات المنتوجات الزراعية في الجزائر                                                                     :  التعليمة 

  ماذا تستنتج ؟  -أ
  و ماهي مظاهر ذلك؟ ؟ وضح هل نجحت الجزائر في تحقيق تنمية زراعية و لماذا -ب  

  ثار و مخاطر ذلك ؟ج ـ أبرز أ
  تملك الجزائر موارد طبيعية هائلة مكنت القطاع الصناعي  والصناعي من اكتساب مكانة في االقتصاد الوطني . :ن)03(الجزء الثاني

 "تمثل الصناعة الثقيلة ركيزة اإلقتصاد الوطني لمساهمتها في خدمة القطاعات األخرى .........." الكتاب المدرسي بتصرف:01السند 
  .: "انتهجت  الجزائر سياسة تصنيع قوية منذ السبعينيات وأسمتها الصناعة المصنعة وأولتها اهتماما بالغا 02السند 

  1990مارس  46أسبوعية أحداث اقتصادية العدد                                                                                       
اسطر تبين فيها إستراتجية الجزائر في التنمية 10السندات ومعلوماتك السابقة اكتب فقرة من  : بناء على لتعليمةا

  وعالقتها بالتجارة الخارجية.الصناعية 
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