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 المستوى : السنة الرابعة                      وزارة التربية الوطنية                                                
  2019مارس                                                   - تاوقريت -متوسطة لوالي عبد القادر

 
 : ساعة و نصف .المـــــدة                                -اختبار الفصل الثاني في مادة: التاريخ و الجغرافيا 

                         
I.ن  13:(  التاريخ( 

)ن  09( :  الجزء األول�
 .    مّر على مسار التحرر الوطني في الجزائر محطات تاريخية حاسمة                              

 

 :  المطلوب�
 
 ن ) 02:         (  حّدد  األحداث المتعلقة بالتواريخ التالية   -/  �1

 . 1947فيفري     –    1955أفريل  24   –   1955أوت  20   –    1946مارس  16 -      
 ن ) 02ظهرت الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية في ثوب جديد. وّضح ذلك .  (  -/2          
حركتنا قد وضعت  "...و بهذا الصدد فإننا نوضح بأننا ُمستقلون عن الطرفين اللذين يتنازعان السلطة،إن -/�3

المصلحة الوطنية فوق كل االعتبارات التافهة و المغلوطة لقضية األشخاص و الٌسمعة ...     "
) 1954( مقتطف من بيان أول  نوفمبر                                                                                

 ن ) 03المقصود " بحركتنا " المذكورة في السند ؟    (  من هما الطرفان المتنازعان  ؟ و ما -    
 ما نتاج هذا النزاع ؟  -    

 ن )   02ماهي الصعوبات التي واجهت الثورة في عامها األول ؟    (  -/�4
    ن ) 04: (  الجزء الثاني

فيفري:  18قرأ والدك مقاال ألحد المؤرخين ورد في إحدى الجرائد اليومية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد                       
نقمة على الشعب الجزائري فإنها أوقدت بدماء شهدائها شعلة الكفاح  1945ماي  8بقدر ما تعتبر  مجازر  ( ... 

 الثوري فيهم... ) .  فطلب منك توضيحا أكثر لمعنى هذا الكالم .
                                                                                                        

: السنـــــــدات�
 : �السنــــــــد �

الحرية مطالبا  لم يكن ذنب الشعب الجزائري سوى أنه خرج كبقية الشعوب المحبة للسالم  و( ...             
     فرنسا باالعتراف بحقه في الحرية و تقرير المصير  ... )

 

 :              �السنـــــــد            
(.. إنه الموت في كل مكان..جثث مترامية تنهشها الكالب .. دمار و خراب إنها جريمة فظيعة ..إنها                    

    صحفي فرنسي شاهد عيان على المجزرة                                                إبادة جماعية.. )              
 

إن حزب الشعب قد ازداد اقتناعا بعد المجازر أن استرجاع االستقالل الوطني ال يوهب ..."       : �د ــــــــالسن          
             )  2011ماي  07( مقال نشر بجريدة الشعب   ... " و هي لغة السالح و إنما يُفتك من خالل اللغة التي يفهمها االستدمار

 :ة ــــــــــــالتعليم�
توضح فيه ما طلبه منك سطرا  12إلى  10و مكتسباتك القبلية اكتب مقاال تاريخيا من    خالل السندات المقدمة  من         
 والدك .

 اقلب الصفحة                                                        2من  1صفحة                                                  
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: المطلوبالمطلوب� am1 /--    حدحّد  األحدد  األحداث ا
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46مارس 16
 الحركة الوطنيةظهرت الحركة الوطنية ب

ذا الصدد فإننا نو بهذا الصدد فإننا نوض
وق كل االعتطنية فوق كل االعتبارات

                                  
المتنازعان  ؟ ون المتنازعان  ؟ و ما

؟
هت الثورة فيواجهت الثورة في عامه

رد في إحدىين ورد في إحدى الجرا
 الشعب الجزائرية على الشعب الجزائري

كالم . هذا الكالم .
                                    

بقية الشعوبرج كبقية الشعوب المحب

خراب إنها جرر و خراب إنها جريمة ف
هد عيان علىي شاهد عيان على المج

y-eالل الوطني الالستقالل الوطني ال يوه
nc    ) ) 2011201ايماي 0707ب

y
طلبه منك ما طلبه منك 
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IIن ) 07: (  الجغرافيا 
 ) نقاط 04: ( الجزء األول �
ن ) 01( تمييع الغاز.      –المستوى المعيشي   -اشرح المصطلحات التالية :  �
ن )     01بيّن في نقطتين أهمية التصنيع في االقتصاد الوطني .    (�
)  02عرفت الجزائر بعد االستقالل عدة تنظيمات زراعية . أذكرها باختصار.       (�

 نقاط ) 03: (  الجزء الثاني

قرأ والدك  في إحدى الصحف خبر يؤكد بأن الجزائر نحو التوجه مستقبال إلنتاج الطاقة المتجددة نظرا لقيمتها                
 كبديل  لتعويض الموارد البترولية   . فسألك عن أسباب ذلك و ما السّر فيها ؟  .  

 

 : 01السنــــد      

 

 

 

 : 02السنــــد   

 

 

 

 

 

: ةــــــــــــــالتعليم�

أسطر  توضح فيها ما طلبه منك والدك . 10إلى  08.أكتب فقرة  من  و مكتسباتك القبلية 2و  1اعتمادا على السندين     

 

 

 

 

 أستــــــــاذ المـــــادة : لحوالي مــــــراد

 ** *** بالتوفيق للجميع
 

 2من  2 صفحة

ن تتكون ، وتعتبر من إن المحروقات التي نستعملها كل يوم ، قد مضى عليها مئات السنين قبل أ  
 مصادر الطاقة غير المتجددة ، لذلك كان من الضروري البحث عن موارد  طاقوية  بديلة .

)     65( الكتاب المدرسي ص                                                                                       

" تدل األبحاث و الدراسات العلمية التي أجرتها المحافظة السامية للبحث على أن الطاقة المتجددة 
 ... ستشكل في المستقبل رصيدا  طاقويا  ال يستهان به".            

 65المدرسي ص  ( الكتاب                                                                                        
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