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ــــوية ــــرية                                         بيــــــــــــــــــــطاط رابــــــــــــح اثنـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــدةا لواليــــــــــــــــة الًتبيـــــــــــــة مديـــ ــــليــــــــ  لبـــــــــــــ

                                               
 آداباثنوي/  2  :  املستوى

 اختبار الفصل الثاين يف االجتماعيات
 

I .6خ ــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــال 
 (نقاط 6 )اجلزء األول :

 3591بيان فيفري  -ادلشاريع اإلصالحية –احلركة الوطنية( ن1.5) : اشرح املصطلحات التالية .1
 

 الداي حسني –فرحات عباس  –الكاردينال الفيجري   ن( 1.5) : الشخصيات التاليةعرف  .2
 
  ن(3) :أكمل اجلدول التايل .3

 يــــــاللــــــــقــــــــــــــتــــاالس يـــــــــــــــالحـــــــــــاإلص يــــــــــــــاجــــــــــــــاإلدم اتــــــــاهــــــــجــــــــاالت
 ................. ................. ................. هورــــــــــــخ الظــــــــــاتري

 ................. ................. ............... هـــــــــــــــــــاداتــــــــرز قيــــــاب
 ................... ................... .................. هــــــــــــــــــالبـــــــــطـــــــــــــــــــــم

 
 (نقاط 4) وضعية إدماجية اجلزء الثاين:

 :إليك السند التايل 

 
  :(1السند )

 
 

 مفدي زكرايء عن اتريخ الصحافة العربية يف اجلزائر                                                                        
 

 اترخييا تربز فيو ما يلي6اعتمادا على الوثيقة و على ما درست اكتب مقاال   املطلوب:

 .أسباب تعدد التوجهات السياسية يف اجلزائر بعد احلرب العادلية األوىل .1
                                   ؟ اجتاه يف احلركة الوطنية . دلاذا أىمحدد  .2
 
 
ــفحــــــــــــــــــــــــلصا  اقــــــــــــلــــــــــــــب الصــــــــــــــفـــــــــــحــــــــــــــــة                                     1/  2                                           ة     ــــــــــــــــ

ذلي الفًتة احلساسة يف اتريخ م  3515  –م  3591الفًتة اليت عاشتها اجلزائر  إن...»
و اشتبكت فيها  اآلراءو ادلرحلة اخلطرية اليت تصادمت معها النزاعات و  التطور اجلزائري

 « ...السياسية و تولت ادلعركة االستقاللية األحزاب نشأتالتيارات ادلتباينة حيث 

 نــــــــــــتيــــــدة :  ساعـــــــــــــــــــــامل 19/03/2013 خ :ــــــــاريــــــالت



II  .6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــرافــــــــــــــيــــــــــــــــــــــااجل 
 

 (نقاط 6 )اجلزء األول :
 تركيب السكان –التخطيط ادلركزي  –ادلخططات اإلمنائية   6 املفاهيم التاليةاشرح  .1
 2010اليك جدول ميثل مناطق التبادل للجزائر عام  .2

 االحتاد األورويب أمريكا الشمالية آسيا الدول العربية إفريقيا املـرب العريب املناطق
 15 91.2 9.1 3.39 1.3 3.3 الصادرات 

 13.9 3.1 33.4 1.3 1.5 1.5 الواردات
                                                                                               %الوحدة                                                                                                       :املطلوب 

 .سم  1حول معطيات جدول الصادرات بواسطة دائرة نسبية نصف قطرىا  . أ
 .علق على معطيات اجلدول )صادرات و واردات( . ب

 (نقاط4) إدماجيةوضعية  :اجلزء الثاين
 : 2السند                                                                       : 1السند        

 
 
 
 
 
 

 
 

 وزارة اإلعالم و الثقافة ,خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين 
  49ص  , 1971
 :املطلوب

 جغرافيا تتناولاكتب مقاال  مكتسباتك القبليةو  سنديناعتمادا على ال
 : ما يلي فيو 
 .اجلزائر من وراء القيام بعملية التأميمأىداف  .3
 .م إىل يومنا ىذا. أعط أمثلة 3551مدى جناح التحوالت االقتصادية منذ  .9
 

 أساتـــــــــــــــذة الــــــــــــــــــمـــــــــــــادة يـــــــــتمــــــــــــــنون لــــــــــكـــــــــــــم الــــــــــــــــــــــتوفـــــــــــــــــــيق
 

 
 ىانـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــ                                       2/  2                                    ة     ــــــــــــــــــفحــــــــــــــــــــــــالص

% سنة  1.4بلغ النمو االقتصادي ....»
م و ىي نسبة تبني ضعف االقتصاد  9111

الوطين خارج احملروقات , و قد ترتب عن ذلك 
%  11ارتفاع نسبة البطالة اىل حدود 

اىل القطاع الزراعي الذي يرتبط كثريا  ابإلضافة
 «...ابلظروف ادلناخية

كانوا يقولون ابن بًتول الصحراء   مو قبل الي »
توقفوا حىت  التأميملكن بعد قرارات  ,ىو بًتولنا

عن شرائو الن الشركات الفرنسية اعتربت 
و مل  ,تعداي على حقوقها فيفري  99قرارات 

تكتف مبقاطعة البًتول اجلزائري بل اتصلت 
ابلشركات العادلية و طلبت منها مقاطعة البًتول 

و ادعت  , توى العادلياجلزائري على ادلس
     "امحر"الشركات الفرنسية ابن ىذا البًتول 

    و ىي تقصد بذلك إفشال قرارات التأميم 
و شل االقتصاد اجلزائري و القضاء على 

لو عملنا على حتليل  إنناادلخطط الرابعي و 
سنجده ممزوجا بدم شهدائنا  فإنناذلذا البًتول 

...» 


