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ـــــادة ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــاذ املــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  يع ***التوفيق ل�'م** ب*                                                                                                                                                                :   أستـــ

 
 

 في مادتي التاريخ والجغرافيا فرض الفصل الثاني
 

 ) قطةن13(  :  مادة التار�خ  

  )نقاط 09: (األّول  'زءا+

      : تحرر الوط�� ية املتعلقة بمسار الإليك األحداث التال  - /-1        

 1937مارس  11 -  1931ماي  05 -  1926جوان  20  -  1912                              

ــــــاملطل          ــــــــــــــ  : وبــــــــــــــــــــــــــ

 ن )   04(    ا>سب ل;ل تار,خ حدثه املناسب .   -أ/          

 ن  ) 03املطلب األسا�OP ).  (  –لزعيم ا -بLّن IJ جدول  إتجاEات اABركة الوطنية ( اABزب    -ب/        

مYZا  ا+'زائر و ا+'زائر��ن " انت�� االستعمار الفرCD�1 �عد احتالل ا+'زائر عدة سياسات استعمار�ة �دف�ا السيطرة املطلقة ع��    -/  -2       

 :  سياسة اإلدماج و سياسة الفر1سة "  .                       

 املطلوب :         

 ن ) 0.5(                                                     .     و��ب�ن مظ�ر�ن للسياسة األ  -أ/                   

 ن ) 1.5(            ات �عر�ف للسياسة الثانية و ب�ن مظ�ر�ن ل�ا.       � -ب/                

 )  ن 04ا+'زء  الثا1ي : (          
 

 أسلوب مواج�ته أسباب �غي�u  الشعب ا+'زائري  االستعمار ,ا+'زائر�ة ضد  استغرب والدك و�و يتا�ع شر�ط وثائقي حول املقاومة> 

 .ا , فطلب منك تفس�u  20للمستعمر مطلع القرن 

ـــــدات�   : السنــ

                                              .."       "... qانت ا+Gركة الفكر�ة ال¡C ظ�رت < املغرب العر ي تتغذى بالروح ال¡C ترد عل�Yا من الشرق العر ي .:  1السند  

 )     1997 – 123العدد  -جلة الفيصل  عن م    (

 ج§Yت�ن :ج§Yة الدفاع عن مقومات األمة و ج§Yة الدفاع ضد السياسة االستعمار�ة"                   > السند 2:  " عمل 1شاط الفكر اإلصال¨

 التعليمــــــــــــة :  من خالل السندات املقدمة  و مك�سباتك القبلية اكتب مقاال تار�خيا من   10 إ�� 12 سطرا تفسر فيـــــه ما طلبه منك والدك .
 

 

افيا:  )نقاط 07( مادة ا+'غر

   :  ا+'زء األول  

 )ن   03(    .الصناعة –املوارد الطبيعية   – ال»ªوح الر�في –    ي� : مااشرح  -1   

 يون قنطارالوحدة : مل /         ن )                                              04) :  (  2003 – 2000ليك ا+'دول املوا� يمثل إنتاج ا+Gبوب  < ا+'زائر ( إ -2  

       

 

                                                        

ل أرقام ا+'دول بأعمدة بيانية  بمقياس رسم : م -   : املطلوب�
ّ
   ةسنة واحد               سم 1مليون قنطار    /       10سم            1ث

 ا+'زائر  ؟              �>  YZوض ¯Yذا القطاع .قّدم حلوال لل -بماذا �علل تذبذب اإلنتاج الزرا®
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ــــــملطاملطل   ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ :ــــــوبوبل am/رر,خ حد, >سب ل;ل تاا>سب ل;ل تا

Bات اEا  إتجاEجدولل  إتجا IJ للجدون

عمار الفرCD�1االستعمار الفرCD�1 �عد ا

سة "  .          سة الفر1سة "  .                   

                                          ..    و�� األ 

�ن مظ�ر�ن ل�اية و ب�ن مظ�ر�ن ل�ا.       

ااالستعم'زائر�ة ضد ا+'زائر�ة ضد مة

Yترد عل� C¡تردح ال C¡حووح ال وو بالرغذى بالر

و ج§Yة الدفاعألمة و ج§Yة الدفاع ضد ال

سطرا سطرا تفسر إ�� إ�� 1212 101 ن   

نلللييون قنطاالوحدة : ملالوحدة : مل//
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