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نقطة 09الجزء األول:   التاريخ

    ن 04:األولى الوضعية
 :التاريخي تسلسلها حسب التالية األحداث َرتِبْ  ثم هو، كما الشكل أنقل  -1 : التعليمة

 التجنيد اإلجباري  -   الصومام مؤتمر انعقاد-   يان الجزائريالب -  القسنطيني.  شمالال اتهجم -
 

 

 

 التاريخية بين الحدث وداللتهبسهم  اربط  -2

 
  ن  05: الوضعية الثانية

 ، لكن اختلفت أهدافهما فيهاالحركة الوطنية واالستعمار الفرنسي :من كل صنعها في شارك 1945 ماي 8 أحداث
 :التعليمة

 .1945 ماي 8 أحداثالحركة الوطنية واالستعمار الفرنسي في مشاركة كل من  طريقةوضح  -1
    .1945 ماي 8أحداث في الفرنسي واالستعمار الوطنية الحركةهدف  بين -2

 

 ) نقاط 04 االدماجيةالوضعية  :(الثاني الجزء
 تصاراالن قادة االستعمار أن أدرك بل ،فشلت الثورة على للقضاء الفرنسي االستعمار بها قام التي محاوالت كل السياق:
الستعمار ل األساليب القمعية واالغرائيةأمام  التحريرية الثورة نجاح عوامل تبرز فيهموضوع فطلب منك كتابة  .. .مستحيل
 .الفرنسي

 ةمهم هذه إن…  هدفنا تحقيق حتى الوسائل بجميع الكفاح سنواصل فإننا ، الثورية المبادئ مع انسَجاًما« ...  :1السند
 1954 نوفمبر أول بيان من مقطع...»     محقق النصر ولكن طويالً  سيكون الكفاح وأن ، شاقة

 إلقدامي، نفسي في يحز الذي األلم على أتغلب أن علي ويجب« ...  : 1960 أواخر في ديغول جنرال صرح: 2السند
 ...» مرهقة اليوم وأصبحت مجيدة، الماضي في تُعد كانت استعمارية، سيطرة إنهاء على متعمداً، عامداً 

 الواليات فقادة قوتها، على حافظت فإنها االستعمار مارسها التي الوحشية األساليب من الثورة معاناة رغم: « 3السند
 »         ...عميقة بالشعب صلتهم وكانت والسالح، المؤنة في أمورهم تدبير على تمرسوا

  والتحرر المقاومة الجزائر تاريخ خالصة) هللا رحمه( هللا سعد القاسم أبو. د
 )بتصرف( 179-178 ص

 :حولاعتمادا على السندات السابقة وما درست اكتب فقرة  :التعليمة

 .المتنوعة االستعمارية المخططات النصر أمام تحقيق في التحريرية الثورة نجاح عوامل -

يتبع .../ ...
 1/2صفحة 

 داللته التاريخية الحدث         
 أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة إيمان الشعب الجزائري أن ما �  1943فيفري بيان  �
1945ماي  8 مجازر �  تأكيد على شعبية الثورة وانتشارها � 
 يمثل عالمة نضج في الوعي السياسي لدى الحركة الوطنية �   انشاء المنظمة الخاصة  �
 للثورة التحريرية العسكري انطالق في االعداد � هجمات الشمال القسنطيني �

......................... 
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الحركةالحركة الوطن::نمنكلا
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 الجغرافيا:
نقاط 4الجزء األول: 

 الجدول التالي : على ضوءالتجاري احسب حاالت الميزان    ن 02:األولى الوضعية
 2017 2016 2015 2014 السنة

 34.7 28.8 37.7 62.8 الصادرات
 45.9 46.7 51.5 58.5 الواردات

 ........... ........... ........... ............. الميزان التجاري

 .على النتائج التي تحصلت عليهاقدم مالحظتك  -

 ن  02الوضعية الثانية:
ال يزيد عن سطروقدم تعليال (تفسيرا)  التالية: 04من العبارات األربعة فقط  02عبارتين  اخترالعبارات: 

 اتجهنا من الشمال إلى الجنوب.تناقص تساقط كمية األمطار كلما  -
 .ارتفاع الكثافة في المنطقة التلية (الشريط الساحلي) -
 تمتاز األودية في المنطقة الداخلية، بعد انتظام جريانها وقلة منسوبها من المياه. -
 تذبذب انتاج الحبوب في الجزائر. -

 نقاط   3الجزء الثاني: 
وثائقي حول الموارد الطبيعية والبشرية في الجزائر، تبين لك أن من خالل مشاهدتك لشريط  السياق: 

الجزائر بلد غني باإلمكانيات الزراعية في حين أنها ال تزال تعاني من عجزا متزايدا في تحقيق االكتفاء 
 .من الغذاء الذاتي

 :1السند    السندات:  
  
 
  

 

 إمكانهب العالم في زراعي متوسطي فضاء أكبر الجزائر ...« سعيد بختاويالزراعي  الخبيريقول : 2السند 
 مضادة صحية زراعية منتوجاتل األقل على دوالر مليار 300 صدرتو شغل منصب ماليين 3 ريوفت

 اإلمكانيات مرة 20 تفوق الجزائرية الزراعية اإلمكانياتف التمور والبرتقال الزيتون زيتمثل  ،لألكسدة
       2013 - 05 - 30 الجمهورية جريدة                                                              ...»اإلسبانية

 
 :اعتمادا على السندات السابقة وما درست اكتب فقرة من ثمانية أسطر توضح فيها التعليمة:
 على االقتصاد الوطني أثره و اإلنتاج الزراعي في الجزائرالضعف أسباب  �
 لذلك. حلوالمقترحا و �

 
 

نتهى.ا
 2/2صفحة 

 2016 2015 20102014 2009 2000 السنة
 8.2 9.3 7.6 6 5.8 2.4مليار دوالر الواردات الغذائية

 34 40 35 45 61 26 مليون/ قنطارإنتاج الحبوب 

الم sss- قدم مالحظتك قدم مالح -

2ضعية الثانية:الوضعية الثانية:
ص تساقط كميةاقص تساقط كمية األxaعباعبارتي اخترت:  اختربارات: 

ثافة في المنطع الكثافة في المنطقة
في المنطقة ادية في المنطقة الداخ

ب في الجزائحبوب في الجزائر.

وثائقي حوثائقي حول المطشريط 
في حين أنها العية في حين أنها ال تز
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