
  2019-2018متوسط       السنة الدراسية  04المستوى :                        ميطر الجديدةمتوسطة 
                   بوسعادة       

 في مادة التاريخ والجغرافيا ولالفرض األ                      
  : ) ن31(تاريخ  

 : ) ن4.5(الجزء األولـ 
ن فرنسا استرجاع أرشيفها ،يعود لكونه  يضم وثائق تاريخية تكشف حقائق عن تاريخ الجزائر يقال أن مطالبة الجزائر م    

 .كدوافع االحتالل ودواعي الثورة التحريرية
.أجب عما يلي التعليمة:

 ....................................................................................................ن)1.5(تعريف الوثيقة التاريخية: ـ
...........................................................................................................................................................

........................................ 
 )..........................................................................1 :ن)1.5( مراحل هي ثالث:خطوات دراسة الوثيقة التاريخية ـ

2.....................(.............................................../3(.................................................. 
 ............).........2 ...................................................................................)1:ن)1.5(أهمية الوثيقة التاريخية -

.............................................. 3(.......................................................................................... 
الثورة مواثيق  ,وهو من1954السياق :من بين الوثائق التي درستها ,بيان أول نوفمبر  :ن)8.5( لثانياالجزء ـ 

وخالل االحتفال بعيد الثورة في غرة شهر نوفمبر, طلب منك التحدث وفق منهجية دراسة الوثيقة التاريخية : ة الجزائري
 .تقديم هذه الوثيقة وتحليلها وماذا تسنتج منها

 ات من بيان أول نوفمبر:مقتطف:السند
  ؟م1954أدرس بيان أول نوفمبر التعليمة :      

ن)2.5( تقديم الوثيقة:-1
  ..............................................................طبيعتها : -
.............................................................مصدرها: -
....................................................:لزمكانيإطارها ا -
 ........................................................:صاحب الوثيقة -

.......................................................................... 
.......................................................................... 

  ن)3.5( تحليلها:  -2
 ...........................................................الفكرة العامة:

.............................................................................
  األفكار األساسية الواردة فيها:-
 .........................................................................ـ 

.......................................... 
 ..........................................................................ـ 

..........................................
 .........................................................................ـ 

........................................... 
 ..........................................................................ـ 

.......................................... 
 ...........................................................................ـ 

.........................................
 اقلب الصفحة ...............................................................................................ن)2.5( :االستخالص

 .......................... :االسم
 ...........................اللقب:
.........الرقم:          :.............. القسم

 " أيها الشعب الجزائري، 
 أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية،   

أن غرضنا من نشر هذا اإلعالن هو أن نوضح  نُعلُمكم ـ
فعتنا إلى العمل ، بأن نوضح لكم لُكم األْسباََب العَميقة التي د

مشروعنا و الهدف من عملنا، و مقومات وجهة نظرنا 
األساسية التي دفعتنا إلى االستقالل الوطني في إطار 

الشمال اإلفريقي
 االستقالل الوطني بواسطة:   :الهدف

ـ إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية االجتماعية ذات  1
 اإلسالمية.السيادة ضمن إطار المبادئ 

.......: األهداف الخارجية ........ :األهداف الداخلية
انسجاما مع المبادئ الثورية، واعتبارا  وسائل الكفاح: 

لألوضاع الداخلية و الخارجية، فإننا سنواصل الكفاح 
 بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا .

، لكي تحقق هدفها يجب عليها  إن جبهة التحرير الوطني  
مهمتين أساسيتين في وقت واحد وهما: العمل  أن تنجز

الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل 
المحض، و العمل في الخارج لجعل القضية الجزائرية 
حقيقة واقعة في العالم كله، و ذلك بمساندة كل حلفائنا 

 الطبيعيين .
، إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، وواجبك أيها الجزائري

و أن تنضم إلنقاذ بلدنا و العمل على أن نسترجع له ه
حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك، و انتصارها 

 نملك." ، فإننا نقدم للوطن أنفس ما.........هو انتصارك.

 الجزائر  1954فاتح نوفمبر 
 .(جبهة التحرير الوطني)األمانة الوطنية                  

م1954بيان أول نوفمبر         
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...........................................................................................................................................
............................................................................................  

 :   ن)70(جغرافيا
 مايلي:اشرح :ن)02(األولالجزء 

 ....................................................................................................................... :لفلكيالموقع ا

................................................................................................. 

  .....................................................................................................................:........التضاريس

.................................................................................... 

  :التالي أكمل الجدولللجزائر , يمن خالل ما درست حول الموقع اإلستراتيج  :ن)03.5(الثانيالجزء 
 الجزائر خصائص الموقع
 .................................................................................................... الموقع الفلكي

الموقع 
 الجغرافي

.................................................................................................... 

......................................................................................................

 .................................................................................. القارة 
 ................................................................................... واجهة بحرية

 ........................................ المساحة
                                                                               

 قارن بينهما: , سلسلتيس جبليتين لجزائرتمتلك ا  :ن)1.5(الثالثالجزء 
 األطلس الصحراوي األطلس التلي
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