
 

ــ هورية الجزائـــالجم          عبيةــــقراطية الشـــرية الديمـ

 وزارة التربية الوطنية 
 متوسطة :احمد توفيق المدني قصر الشاللة                                                        مديرية التربية تيارت           

                                                                 

 2022دورة ماي :                                                     متوسط                        الرابعة المستوى:      
 المدة :ساعة ونصف                                                   اـــاريخ والجغرافيــــالت :في ماده االمتحان التجريبي    

  

ــ                                                                    ب عما يلـــي :ــــاج

 ن13التاريخ: 

 ن09الجزء األول: 

 ن( 06)الوضعية األولى: 

  دام كفاح الجزائريين ضد االستعمار الفرنسي سنوات تخللتها محطات تاريخية مهمة.ـ                                   

 ن( 03ـ  ) 1947فبراير15ـ    1946مارس 16ـ   1943فيفري 10: التواريخ التالية أحداثأذكر  أ/               

 ن( 03:  )هب/ أكمل الجدول بما يناسب              

 المطلب الزعيم االتجاه

 ........ ...........................................  .......................  الثوري االستقاللي 

 . .................................................. فرحات عباس  ................................... 

 محاربة التجنيس ونشرالتعليم باللغة العربية   .......................  ................................... 

 ن 03الوضعية الثانية :

 ثورة نوفمبر نتيجة حتمية لصراع وكفاح مرير ضد المستعمر الفرنسي الغاشم.ــ                              

 ن01أ/ ما لفرق بين ثورة نوفمبر وباقي الثورات؟          

 ن 2ب/رافق الثورة التحريرية نشاط دبلوماسي أعط مثالين عن ذلك؟                                     

                     

 جزء الثاني:ال

 ن 04الوضعية االدماجية :

بمناسبة إحياء ذكرى اندالع الثورة التحريرية المباركة بثت القناة الوطنية   ـ    السياق:                                      

  إبرازئقيا يظهر أهم المخططات االستعمارية الرامية إلخماد الثورة لذا قررت انجاز بحث حول الموضوع مع شريطا وثا

 موقف الجزائريين من تلك المخططات.

 السند االول :

 54ص من الكتاب المدرسي      " تنوعت أساليب المستعمر إلخماد الثورة عسكريا واقتصاديا"                

 :السند الثاني

 بتصرفمن الكتاب المدرسي " ........واالنتفاضاتواجه الشعب الجزائري هذه المخططات بالمظاهرات "               

 جاء في السياق. حرر فقرة تتحدث فيها عن مامن خالل السندين : التعليمة 

 2من 1صفحة                                                              
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 ن 07الجغرافيــا ثانيا: 

 : (نقاط 04) األول: الجزء

 ن 02: األولىالوضعية      

 الديمغرافي.  رق ـ الميزان التجاري ـ التنمية المستدامة ـ االنفجارــالـ  لمصطلحات التالية :ااشرح ـ                          

  ن02:لوضعية الثانيةا    

 جدول تطور زراعة النخيل في الجزائر.  ـ إليك                         

  1999 1995 1990 السنوات

 مليون نخلة 8.83 مليون نخلة 7.2 مليون نخلة 6.66  النخيل )مليون نخلة( 

 

 ( نخلة  مليون2ـــ سم ــ1)المقياس ـ                                                  بمنحنى بيانيالجدول  ـ أ/مثل 

          تستنتج؟ب/ ماذا ـ               
  

 ن03جزء الثاني:ــــال 

  اجيةــــالوضعية االدم          

   السياق:  ـ             

المتوفرة في مختلف   المكانياتمشاكل التنمية في الجزائر رغم إ  إلىتطرقتم في مادة الجغرافيا                       

 القطاعات فطلب منكم األستاذة توضيح تلك المشاكل واقتراح حلوال لها. 

  السند االول:

 74الكتاب المدرسي ص ......."التقلبات الجوية  عامل إلى".....يخضع اإلنتاج الزراعي                         

 :السند الثاني

 الكتاب المدرسي  سدا كبيرا"50سد منها 110مايقارب 2000بلغ عدد السدود المنجزة سنة  "                        

 : ثالثالسند ال

هام من المياه  الجنوبي بحكم وجود احتياط اإلقليمهكتار قابلة لالستصالح في  مليون2 إحصاءقد تم ل"                      

 الكتاب المدرس                           الجوفية"      

 

 سطر حول الموضوع. 12وعلى ضوء ما درست حرر فقرة من  1/2/3ـ اعتمادا على السندات  :تعليمة ال

     

   2من 2صفحة  
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