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 دماجية :اإلوضعية ال
في الجزائر موضوع حول االستعمار الفرنسي أحسن مسابقة الوالية فيفري أعلنت  81بمناسبة يوم الشهيد السياق: 

 ية.عتمدت على السندات التالاف
وهكذا حرصت فرنسا على استغالل حادث المروحةة للةى أىصةى حةد ممكةن واتخةذت منةه ذريعةة وسةعت الةى كسة  : السند 

"  أن سةةقوا الجزائةةر سةةيودي بصةةورة تلقائيةةة الةةى احةةتالل كةة  "بورمون اعتقةةدعطةةد دولةةي لمةةا سةةوف تتخةةذا مةةن لجرا ات...
القطةر الجزائةري دون مقاومةة... ل نةه فةوجو بهجةوم القبائة  الجزائريةةة التةي أجبرتةه علةى االنسةحا  فةي اليةوم الموالي مخلفةةا 

 جريحا... 34ىتيال و 81ورا ا 
 193-181 ص-من ماقبل التاريخ الى غاية االستقالل-د. صالح فركوس  تاريخ الجزائر

 

 

 

 

 
 

 و على مكتسباتك القبلية  أ ت  مقاال تاريخيا تعالج فيه اإلشكالية المطروحة 4و2  8اعتمادا على السندات التعميمة:

علمي +تقنيالثانية   ثانوية: بوسنة عمار بن شابي 
 نجوى وناصرياالستاذة:ب

 

:المستــــوى  

 

 المدة:ساعتان

01/03/2016التاريخ:  

ن00الجزء األول:  

 التاريخ

العائليةة والتلقية  واالنتمةا  للقبيلةة والبلةدة والةوطن كةان  فاألسةما ومحةو الةذا رة الشةعبية  لمخطن  االدمناج...طبقةا  السنند:
.ول ةن الفرنسةيين لةم يةرىهم ذلةك   ولةم بنالتراث الحضناري واالرتبةاا  األنسا باألجداد والمحافظة على  داخال في االعتزاز

 ...   طمس الذاكرة الجزائريةيكن يتماشى مع مخططهم  في 
 113الكتاب المدرسي ص                                                           
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  .مث  أرىام الجدول بواسطة أعمدة بيانية 
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 نقاط(  04الجزء الثاني: ) 
 دماجية :اإلوضعية ال

فيفري من ك  سنة  23االتحاد العام للعمال الجزائريين  بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروىات وتأسيس السياق:
أردت المشاركة في المجلة المدرسية بكتابة موضوع حول واىع االىتصاد الجزائري في الوىت الراهن  مع اىتراح جملة من 

  عتمدت على السندات التالية:لتحقيق تنمية اىتصادية شاملة  فاالحلول المناسبة 
مداخي  الجزائر سيضع الةبالد فةي وضةع بالمائة من  51لن انخفاض أسعار الذه  األسود الذي يمث   ...: " السند األول

االسةةةتهالك الةةةداخلي يرتفةةةع للةةةى نسةةةبة ةيةةةر معقولةةةة لدرجةةةة أن ىةةةدرات اإلنتةةةاج الحاليةةةة ال »مةةةالي صةةةع  ... و أضةةةاف أن 
من جانبه حذر الخبيةر عمةار ا تةوف مةن احتمةال عجةز الجزائةر بعةد ثةالث سةنوات فةي حةال اسةتمرار األوضةاع ...«تحتمله

 "واق البترول...على ماهي عليه في أس
  https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article2710البوابة الجزائرية لمطاقات المتجددة:

تنةةوي التصةةدي لتةةداعيات انخفةةاض أسةةعار “أن الةةبالد  ...أ ةةد رئةةيس الجمهوريةةة السةةيد عبةةد العزيةةز بوتفليقةةة" السننند الثنناني:
لال ” بةالرةم مةن شةدة األزمةة“النفط بسياسة نمو اىتصادي حكيمة وحازمةة فةي نفةس الوىةت"... و أضةاف السةيد بوتفليقةة أنةه 

سةية مةةن ال تنةوي ال التخلةةي عةن االسةتثمار فةةي عوامة  نجةاح النمةةو االىتصةادي وال التراجةع عةةن خياراتهةا األسا“أن الجزائةر 
حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة االجتماعية الفعالة... من اج  الدخول بحظوظ أىوى للةى السةوق العالميةة. وأشةار 

 ” ...مطلبان ملحان في الظروف الراهنة“في هذا السياق للى أن تنويع االىتصاد وتنافسيته 
  24/02/2010االتحاد العام لمعمال الجزائريين و تأميم المحروقات .جريدة كواليس من رسالة الرئيس بوتفميقة  بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس 

  أ ت  مقاال جغرافيا تعالج فيه اإلشكالية  السندين المقترحيناعتمادا على مكتسباتك القبلية  انطالىا من :التعميمة 
 المطروحة.

ن00الجزء األول:  

فةة ن االصةةالحات ىةةد شةةرع فيهةةا علةةى المسةةتويات  السياسةةية  اقتصنناد السننوق و  التحننوالت الجدينندة تجننال العولمننة... لمواجهةةة 
 ( 139) الكتاب المدرسي ص                                                                     الموسساتية ..." و 

" ... مع مرور الوىت بدأ المزيد من  اإلندماج   الشركات و األسواق و التحريةر  ل ثيةر مةن اإلىتصةاديات و التةدفقات المتناميةة 
 الكتاب المدرسي ( 122ص  1) وثيقة المعلومات و السلع و الخدمات ..."              و  رؤوس األموالللت نولوجيا و 

 
 

 الجغرافيا

 

https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article2710

