
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

                           المدة : ساعة واحدة                                                                                  متوسطة مادي عيسى

 رابعة متوسط                                                                                               المستوى : 

 
 التاريخ والجغرافيا                                                            :  في مادةفرض الفصل الثاني 

 

 نقطة  13التاريخ 

 الجزء األول : 

 ن04   الســــؤال األّول :

اللجنة الثورية للوحدة والعمل     -:      مؤتمر باندونغ    رتّب األحداث التالية حسب تاريخ وقوعها 

 عضو 22إجتمــــــــــــــاع ال   -مجــــازر الثامن ماي   

و وقع تقارب بين  سريا بدأ الحزب نضاله: " ولما اندلعت الحرب العالمية الثانية  السؤال الثانـــــــــي

الجزائري هو أصدق تعبير عن ذلك التقارب من  بيان الشعبالجزائرية , وكان  التشكيالت السياسيةجميع 

 أجل إقامة دولة جزائرية مستقلة ..."

 ن01من هو الحزب الذي بدأ نضاله سريا                                 

 ن01                               مــــــا المقصود بالتشكيالت السياسية  

 ن01كيف كان رد الحلفاء على بيان فيفري ) بيان الشعب (              

: "... يجب أن نتحمل األعباء مع األوراس , وإذا بقيت العمليات مكثفة هناك وبقي  السؤال الثالث
يتمخض عنها  عمليةوم بأكبر األوراس وحده فسوف تضيع الثورة ويقضي عليها العدو , لذا ال بد أن نق

 نجاح باهر ".                                              

 "94" مقتطف من خطاب زيغود يوسف "     " الكتاب المدرسي صفحة                                 

 ن03عن أي عملية يتكلم النص. اذكر تاريخها والمنطقة التي وقعت فيها .      

 :  ثانيالجزء ال

منعرجا حاسما في تاريخ الحركة الوطنية . وّضح ذلك مع  1945تعتبر مجازر الثامن ماي  -
 ن                                                                                 02                                                     التعليل .

 مشكل التسلح كان من أهم المشاكل التي واجعت الثورة في السنوات األولى على األقل . ال شك ان

 ن01                كيف واجه الجزائريون مشكل التسلح ؟ . -

 

 أقلب الصفحة
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 نقاط07 الجغرافيا :

 ن 04 الجزء األول :

 .  الكثافة السكانية  -  اإلستثمار  -التنمية     -النمو الديمغرافي  اشرح المفاهيم التالية :  -1

 2006بما تفّسر تقلص نسبة المواليد بعد  -2
 1872-1851علّل تراجع سكان الجزائر في الفترة بين  -3

 نقاط  03الجزء الثاني : 

تعاني الجزائر من عدة مشاكل تعيق التنمية اإلقتصادية رغم المجهودات المبذولة لتحقيق تنمية شاملة في 

 جميع القطاعات .

واإلصالح المالي .....مشيرا بشكل خاص إلى نمط حكم جديد يتسم بالصرامة والشفافية ... "  01السند 

 .... "ودفع التجديد االقتصادي والتنمية البشرية والسياسة االجتماعية من أجل إطار معيشي جيد 

زير الخارجية السابق " مقتطف من كلمة و                                                                   

 صبري بوقادوم".

إن تحقيق غايات التنمية المستدامة يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الجزائر، خاصة ما : "  02السند 

ومن ثم تحسين مستوى معيشة الفرد. ولتجسيد أبعاد التنمية  .........تعلق منها بمعالجة الفقر والبطالة 

المستدامة وأهدافها انتهجت الجزائر العديد من السياسات االقتصادية والمالية تتعلق بتحسين مستوى النمو 

 ..."                               "مقال من األنترنت "االقتصادي خارج قطاع المحروقات

أسطرتقترح فيها حلوال  08لسندات المقدمة ومكتسباتك القبلية , أكتب فقرة ال تتجاوز : توظيفا لالتعليمة 

 لتحقيق التنمية.

 

 

 وفّق هللا الجميع
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