
 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 

1955أوت  20ثانوية      2017-2016السنة الدراسية :  

  ثانية اف/ ت إسنة المستوى :                                                                                                                              

  اختبار الثالثي الثاني في مادة التاريخ والجغرافيا

         : يخالـــتار

  تالية :حدد مفاھيم المصطلحات ال -1 :الجزء األول    

  الحركة الوطنية  –المحافظون  –المنظمة الخاصة 

  األمير خالد  –كريميو  –عرف الشخصيات التالية : مصالي الحاج  -2

  امأل الفراغات التالية   -3

  

  

   

  علل مايلي : -4

لو أن األمير عبد القادر و أحمد باي وحدا جھودھما لخرجت فرنسا من الجزائر في السنوات  قيل -
 األولى 

 اشتراك جمعية العلماء المسلمين مع االتجاه الثوري في األھداف واختالفھما في وسائل التنفيذ   -
  

 الجزء الثاني:

ختارك أستاذ التاريخ و الجغرافيا للمشاركة في المسابقة الوالئية و اثناء قراءتك للموضوع ا: اإلشكالية
 وجدته يتناول

 العالمية االولى فكتبت موضوعا توضح فيه ذلك .تبلور الفكر السياسي في الجزائر بعد الحرب 

 السندات:

...ان الحركة ꞉بحثا بعنوان تاريخ حرب الجزائر جاء فيه  62:"نشرت مجلة فرنسية في اكتوبر  01السند 
الى ان اخذت شكل الكفاح المسلح كانت تاريخيا عملية  2الوطنية الجزائرية منذ تأسيسھا قبل الح ع 

 انبعاث وطني " 

"ان حركة العلماء اتخذت مواقف سياسية تتعارض بصورة مطلقة مع النفوذ الفرنسي فقد ꞉ 02السند 
 حاربت التفرنس" 

   التعليمة :انطالقا من السند و اعتمادا على ما درست اكتب فقرة تعالج فيھا اإلشكالية المطروحة

  

   هتاريــخ   الحدث
  1931ماي  5  .......................

    شاء حزب الشعب نا
  1832  -1847  

2as.ency-education.com



   

   الجزء األول :                         مادة الجغرافيا: 

 أجب بصحيح أو خطأ وصحح الخطأ إن وجد  -1
 الخريطة العمرانية للجزائر غداة االستقالل تضم بناءات حديثة وفيالت عصرية راقية  -
 اعتمدت الجزائر في بداية استقاللھا على نظام السوق  -
 ورثت الجزائر عن فرنسا زراعة متطورة  -
 اعتمدت الجزائر في التحول االجتماعي على سياسة المخططات  -
 األفراد  لتأميم ھو استعادة الثروة إلى ملكية ا -
  . 2006إلى  1858إليك الجدول التالي يمثل تطور سكان الجزائر مابين  -2

 أثناء االستقالل               أثناء الفترة االستعمارية        
 2006 1985 1962 1954 1936 1858 السنوات

 33.2 21.76 10.24 8.67 6.2 2.31 العدد : م ن
  المصدر : الديوان الوطني لإلحصاء                                                                                               

  : المطلوب
  ـ حول أرقام الجدول إلى منحني بياني . 1
  ـ علق على الرسم ، وماذا تستنتج ؟ 2
  

  ن)07(الجزء الثاني: 
% خارج المحروقات ، إضافة إلى قلة االستثمار 03'' تراجع النمو االقتصادي بحيث لم يتجاوز 

، كما تراجع عدد مناصب الشغل  1998مليون دينار عام  200الداخلي والخارجي الذي لم يتجاوز 
التقرير ''    1998-1994ألف منصب خالل فترة اإلصالحات  360، وفقدان أكثر من  1986منذ 
 CNESوي السن

  انطالقا من النص واعتمادا على ما درست :المطلوب: 
  اكتب مقاال تبين فيه أھم المشاكل التي تواجه التنمية االقتصادية في الجزائر واقترح حلوال لھا . -*
  

  

  مع تمنياتي لكم التوفيق

  

  

  ال تبلغن المجد و انت قاعد ........... ھيھات ما ابعد ماتكابد   

  و من يتقي صعود الجبال ............يعيش امد الدھر بين الحفر                      
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