
 األستاذة العشي  بالتوفيق للجميع

 2018/2019السنة الدراسية:                                                                      ع/تموشنت خبزاوي الحاج متوسطة 

المستوى: الرابعة  متوسط                                                                                            المدة : ساعة واحدة

أوال التاريخ :13ن

الوضعية األولى:

عرف الوثيقة التاريخية؟   /1-

: ينية)د -اقتصاد-ياسيةس-بربط كل عبارة بسهم(عسكرية  حدد طبيعة دوافع اإلحتالل التالية: /2  

اسكات الملك الفرنسي  -تحطم معظم وحدات األسطول الجزائري في معركة نفارين-الحقد الصليبي-غنى الجزائر بالتروات الطبيعية-  
  المعارضة بتوجيه الرأي العام نحو الجزائر

الوضعية األولى: إليك الوثيقة التاريخية التالية

التعليمة:  ادرس هذه الوثيقة دراسة منهجية معتمدا على ما درسته.

ثانيا الجغرافيا:07ن                                                   الجنرال دي بورمون (1846/10/27-1773/09/02)

الوضعية األولى:  1/ عرف مايلي : الحمادة ؟ العرق.؟  (2)

 )  ألوراسا،جبال ترارةة ،جبال ،جبال الظهر عمور( جبال إليك السالسل الجبلية التالية صنفها في الجدول الموالي: /2                       

 األطلس الصحرواي األطلس التلي
  

 (ن)03الوضعية الثانية :

قيام ع يؤهلها للذلك الموق ( الجزائر قلب المغرب العربي وبوابة لقارة اقريقياورد في احدى رسائل سائح ألماني زار الجزائر "   السياق :
 " بأدوار ريادية.

 عالم .ريطة الخلموقع الجزائر أهمية استراتيجية وخصائص حيوية تجمع بين ميزات نادرة استمدتها من موقعها المتوسط في  السند:

 ا.وقاري عالمياالجزائر موقع أسطر تبين فيها أهمية  10على السند وما درسته أكتب فقرة من  باإلعتماد التعليمة:

م 1830جويلية  05وم إلستسالم المبرمة بين الداي حسين و قائد الحملة الفرنسية دي بورمون و الموقعة يمضمون وثيقة معاهدة ا
 محرم هـ: 03الموافق ليوم 

 تسليم قالع و حصون العاصمة و أبوابها و الميناء صبيحة الخامس من جويلية. -1

 يتعهد دي بورمون بحفظ حياة الداي و ممتلكاته الشخصية.-2

 السفر صحبة أمواله أو يبقى مع أسرته.يخير الداي بين-3

 كل الجنود األتراك يتمتعون بنفس الحقوق و الحماية.-4

إقامة الشعائر المحمدية تكون حرة و ال يقع أي مساس بحقوق و حرية السكان من مختلف الطبقات ال بدينهم و ال بممتلكاتهم و ال -5
 بتجارتهم...و تحترم نساؤهم.

صباحا و في الحال يتسلم الجنود الفرنسيون القصبة و قالع المدينة جويلية قبل العاشرة  5يقع تبادل هذه الوثيقة الممضاة يوم -6
 األخرى.

 303/304عن: جمال قنان ، نصوص و وثائق في تاريخ الجزائر الحديث. ص

 404/405ص،  1982د.م.ج ، الجزائر 3عبد الرحمان الجياللي ، تاريخ الجزائر العام،ج

 مراقبة مستمرة الثالثي األول في التاريخ و الجغرافيا
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