اختبارالفصل الثاين يف ماديت التارخي و اجلغرافيا
املس توى. :الرابعـة متوسط4AM

مارس 2020 :
املـدة1:ساو 30د

التـاريخ (31ن)
الجـزء األول 90:ن

سؤال األول1(:ن) ر َتب األحداث ال َتالٌة حسب تسلسلها َ
الزمنً مبًٌنا تارٌخ حدوثها:
ال ّ
ـاندالع الثورة التحرٌر ٌَة ـ أزمة حركة انتصار الحر ٌَات الدَ ٌموقراط ٌَة ـ تأسٌس اللَجنة ال َثور ٌَة
للوحدة و العمل ـ تأسٌس ال َ
صة .
منظمة الخا َ
سؤال الثاني1( :ن)ص ّنف مطالب ا َتجاهات الحركة الوطنٌة حسب الجدول:
 ال ّ الدَفاع عن اللَغة  ،الدَ ٌن و التارٌخ -المساواة بٌن الجزائرٌٌن والمستوطنٌن فً الحقوق ـالقوات الفرنس ٌَة من
تجنٌس الجزائرٌٌن بالجنسٌة الفرنس ٌَة ـ محاربة سٌاسة ال َتنصٌر ـ جالء َ
الجزائر ـتشكٌل برلمان جزائري .
االتجاه اللٌَبٌرالً االدماجً
االتجاه الثوري االستقاللً االتجاه اإلصالحً الدَ ٌنً

 ال ّسؤال الثالث1(:ن)مقرراته
الســ ّند  " :لقد كان مؤتمر الصومام ...صغٌرا بحجمه  ،كبٌرا فً سمعته  ،كانت َ
مٌثاقا وطن ٌَا أعطى ألول مرة محتوى للثورة الجزائرٌة  ،ووضعها فً مسارها الحقٌقً ،
" الكتاب المدرسً "
وقادها نحو النصر".
المطلوب  - :حدَ د االطار المكانً و االطار َ
الصومام .
الزمانً لمؤتمر َ
ـ أذكر بعض قراراته " اإلكتفاء بذكر أربعة فقط "

الجـزء الثـاني 4:ن

مؤسستك بذكرى اندالع ال َثورة ال َتحرٌر ٌَة ،طلب منك أستاذ ال َتارٌخ إعداد
فً اطار احتفال
َ
صعوبات الَتً واجهت هذه األخٌرة وأهم االنتصارات التً حققتها فً العام
بحث حول ال َ
األول.
َ
السند  : 3تعد المرحلة األولى التً تمتد من الفاتح نوفمبر ...إلى تارٌخ  02أوت  5511من
أصعب مراحل ّ
الثورة ال ّتحرٌرٌّة  ،وتكمن صعوباتها فً  :كٌفٌّة إقناع ال ّشعب الجزائري
الكتاب المدرسً
والرّ أي العام العالمً بشرعٌّة ال ّثورة........
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سنــد : 2كان مؤتمر باندونغ الذي انعقد فً أندونٌسٌا  ،الباب الّذي خرجت عبره القضٌة
ال ّ
 الكتاب المدرسً-الجزائرٌّة إلى العالم......
ال ّســـند  :3اندلعت هجومات ال ّشمال القسنطٌنً لتكون منعرجا حاسما فً مسٌرة ّ
الثورة
 الكتاب المدرسً -ال ّتحرٌرٌّة و دفعا قوٌّا لها .....
ا ّلتعـليمـة  :اعتمادا على السّندات  3-1-2وعلى ما درست أكتب فقرة من 21سطرا تتحدث
من خاللها عن الموضوع.

الجزء االول94 :ن

الجــغرافــيا

السؤال االول  :عرف ما ٌلً :
الصادرات المٌزان التجاريالصناعة دورا بارزا فً تطوٌر االقتصاد الوطنً:
السؤال الثاني  :تلعب َ
ضح جهود ال َدولة لل َنهوض بهذا القطاع.
ـو َ
سؤال الثالث  :إملء الجدول الموالً :
ال ّ
من مشاكل ّ
الحلول المقترحة
الزراعة

الجزء الثاني1 :ن
السيـاق :تابعت رفقة والدك فٌلما وثائقٌا حول قطاع ال ّنقل فً الجزائر ،فطلب منك عرضا
موجزا عن واقع هذا القطاع فً الجزائر.

السندات:

سند  " :3إن كثافة قطاع المواصالت وكفاءة أدائها  ،هو مؤ ّشر عن كثافة ال ّنشاط االقتصادي
ال ّ
–الكتاب المدرسً-
 ،وسالمة أدائه "...

ال ّسنــد  :20تتطلب التنمٌة اإلقتصادٌّة رفع قدرة وكفاءة المواصالت  ،وتوجد ع ّدة مشارٌع قٌد
اإلنجاز أهمها  :الطرٌق السٌّار شرق غرب ...مٌناء جنجن  - .......الكتاب المدرسً-

ال ّتعليمة  :انطالقا من السٌّاق وعلى ضوء السّندات  0 – 5وعلى ما درست حرّ ر فقرة من
بالتوفٌق
 52إلى 50سطرا تتحدث من خاللها عن الموضوع.
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