
 2020/  2019السنة الدراسية:    -الوادي– زغيب محمد الطاهرمتوسطة 
 ــــــدةـســـــــاعة واحـالمـــــدة:  طــــــــــــمتوس ةــــــــالرابعالمستوى: 

 التاريخ والجغرافيا تيرض المحروس للثالثي األول في مادالف

 ن) 13................................. ( :التـــــــاريخ

 الفرنسية على الجزائر الحملةإليك مقتطف ألهم بنود معاهدة استسالم الداي حسين للجنرال دي بورمون قائد �
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .منهجيةً  ) دراسةً تقديًما وتحليالً الوثيقة ( دراسةبقم �
 ن) 07......................................... ( :اــــالجغرافي

 ن) 01.................... ( :األولىالوضعية 
 الحارةالعروض  –العروض المعتدلة  - :ما يلي اشرح.1

 ن) 03................... ( الوضعية الثانية:
 حدد الموقعين الجغرافي والفلكي للجزائر..1
 تفسر تنوع المناخ في الجزائر؟ بـــــــمَ .2
 :اإلدماجيةالوضعية 

ا اقتصادًيا تقريرً  قرأ والدك: السياق
 لالستثمارعن تهافت الشركات األجنبية 

عن سبب ذلك، ولَم ، فسألك في الجزائر
اختارت كل تلك الشركات الجزائر فضًال 

 من بلدان العالم. هاعن غير 
 10أكتب فقرة ال تتجاوز  :التعليمة

 .والدك أسطر تجيب فيها عن سؤال

 -املادة ستاذأ-التوفيق  ب

 الصباح هذا الفرنسية الجيوش إلى المدينة هذه ميناء وكذلك للجزائر التابعة ألخرى الحصون وجميع القصبة حصن يسلم.1
 .فرنسا توقيت حسب العاشرة الساعة على

 .الشخصية ثرواته جميع وكذا حريته الجزائر داي لسمو يترك بأنه الفرنسي الجيش جنراالت قائد يتعهد.2
 حماية تحت اسرته أفراد وكامل هو وسيكون يعينه الذي المكان إلى الخاصة وثرواته أسرته مع االنسحاب في حر الداي.3

 وأمن أمنه على بالسهر الحرس من فرقة وستقوم الجزائر في يبقاها التي المدة طيلة وذلك الفرنسي الجيش جنراالت قائد
 .أسرته

 الميليشيا جنود لجميع الحماية ونفس المزايا نفس الجنراالت قائد يضمن.4
 دينهم على وال الطبقات جميع من السكان حرية على اعتداء أي يقع لن أنه كما حرة المحمدية الديانة ممارسة تبقى.5

 .ونسائهم وصناعتهم وتجارتهم وأمالكهم
 الصباح هذا من العاشرة الساعة قبل سيتم االتفاقية لهذه تباد وإن ذلك كل تنفيذ على بشرفه يتعهد الجنراالت قائد إن

 .المدينة حصون جميع إلى ثم القصبة إلى الفرنسية الجيوش تدخل مباشرة ذلك وبعد
 

 1830 جويلية 5 يوم األبيار)( الجزائر قرب المخيم المعسكر في
 بورمون دي كونت:  إمضاء     عبد الرحمان الجياللي، تاريخ الجزائر العام

 الجزائر داي باشا حسين خاتم
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 ــــــدةـســـــــاعة واحـالمـــــدة:  طــــــــــــمتوس ةــــــــالرابعالمستوى: 

 التاريخ والجغرافيا تيرض المحروس للثالثي األول في مادالف

 ن) 13................................. ( :التـــــــاريخ

 .مقتطف ألهم بنود معاهدة استسالم الداي حسين للجنرال دي بورمون قائد الحملة الفرنسية على الجزائر�
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .منهجيةً  ) دراسةً تقديًما وتحليالً دراسة الوثيقة (
 ن) 06( تقديم الوثيقة:.1

 .على شكل معاهدةسياسية  تاريخية وثيقة: طبيعة الوثيقة-
 .الجياللي الرحمان عبد :ــل العام الجزائرالجنرال دي بورمون، من كتاب تاريخ  :مصدرها-
 شارل عينه. بونابرت نابليون جيش في جنراالً  كان )1846 جانفي 30 - 1773 سبتمبر 2( صاحبها:-

 .الجزائر على كوزير وعـوضه عزل الجزائر على الفرنسية الحملة قاد للحربية وزيرا العاشر
 م.1830جويلية  05مدينة الجزائر (األبيار) /  :المكانياإلطار الزماني -

 ن) 07( تحليل الوثيقة:.2
 شخصية.الضمانات ال مجموعة من : تسليم الداي حسين مدينة الجزائر للفرنسيين مقابلالفكرة العامة-
 :األفكار األساسية-

 فرنسي.تسليم حصون وميناء مدينة الجزائر للجيش ال)1(
تقديم الضمانات للداي وسكان مدينة الجزائر، واالتفاق حول كيفية تسليم المدينة للجيش ) 2-3-4-5(

 الفرنسي.
 :شرح المصطلحات-

 وهو بناء عسكري يتم تشييده إليواء الجيوش التي تدافع عن المدينة. ؛حصن = قلعة، رباط
 حسين.الجزائري التابع للداي  االنكشاريالميليشيا = بقايا الجيش 

 .سلمصلى اهللا عليه ونسبة لسيدنا محمد الديانة المحمدية = الديانة اإلسالمية، سميت بالمحمدية 
 القصبة = حي عريق بمدينة الجزائر كان يضم قصر الداي (دار السلطان).

 الصباح هذا الفرنسية الجيوش إلى المدينة هذه ميناء وكذلك للجزائر التابعة ألخرى الحصون وجميع القصبة حصن يسلم.1
 .فرنسا توقيت حسب العاشرة الساعة على

 .الشخصية ثرواته جميع وكذا حريته الجزائر داي لسمو يترك بأنه الفرنسي الجيش جنراالت قائد يتعهد.2
 حماية تحت اسرته أفراد وكامل هو وسيكون يعينه الذي المكان إلى الخاصة وثرواته أسرته مع االنسحاب في حر الداي.3

 وأمن أمنه على بالسهر الحرس من فرقة وستقوم الجزائر في يبقاها التي المدة طيلة وذلك الفرنسي الجيش جنراالت قائد
 .أسرته

 ميليشياال جنود لجميع الحماية ونفس المزايا نفس الجنراالت قائد يضمن.4
 دينهم على وال الطبقات جميع من السكان حرية على اعتداء أي يقع لن أنه كما حرة المحمدية الديانة ممارسة تبقى.5

 .ونسائهم وصناعتهم وتجارتهم وأمالكهم
 الصباح هذا من العاشرة الساعة قبل سيتم االتفاقية هذه لتباد وإن ذلك كل تنفيذ على بشرفه يتعهد الجنراالت قائد إن

 .المدينة حصون جميع إلى ثم القصبة إلى الفرنسية الجيوش تدخل مباشرة ذلك وبعد
 

 1830 جويلية 5 يوم الجزائر (األبيار) قرب المخيم المعسكر في
 بورمون دي كونت:  إمضاء     الجياللي، تاريخ الجزائر العامعبد الرحمان 

 الجزائر داي باشا حسين خاتم
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قرون من الزمن  3العثماني بالجزائر الذي دام : كانت معاهدة االستسالم بمثابة إنهاء للحكم االستخالص-
سنة تعتبر مأساًة عاشها الشعب الجزائري لما حملته من ظلم وقهر  132واستبداله بالحكم الفرنسي الذي دام 

واستبداد ... واألهم أنها تعتبر نموذًجا واضح المعالم لنقض العهود، ففرنسا لم تِف بوعودها للجزائريين كما 
 مع كل الشعوب التي احتلت بلدانها. لم تفعل أيًضا

 ن) 07......................................... ( :الجغرافيــــا

 ن) 01.................... ( :األولىالوضعية 
 :المفاهيمشرح .1

 : دوائر العرض التي تمر باإلقليم الشمالي للجزائر والذي يتميز باعتدال مناخه.العروض المعتدلة-
 مناخه. بحرارةللجزائر والذي يتميز  لجنوبيادوائر العرض التي تمر باإلقليم : العروض الحارة-

 ن) 03................... (الوضعية الثانية: 
: تقع الجزائر في الشمال الغربي إلفريقيا، يحدها شماًال البحر د الموقعين الجغرافي والفلكي للجزائريحدت.1

األبيض المتوسط، وجنوًبا دولتي النيجر ومالي، وشرًقا دولتي تونس وليبيا، وغرًبا دول المغرب وموريطانيا 
بين خطي طول ، و االستواءشمال دائرة ° 37و ° 19تنحصر فلكًيا بين دائرتي عرض  .صحراء الغربيةوال
 .خط غرينيتششرق ° 12غرب خط غرينيتش، و ° 9

 :ير تنوع المناخ في الجزائرتفس.2
 ).المعتدلة شماالً العروض اتساع المساحة (امتدادها بين العروض الحارة جنوًبا و -
التي تمثل حواجًزا طبيعية تمنع وصل التأثيرات البحرية للمناطق الجنوبية.تنوع التضاريس، ومنها الجبال -

 ن) 03( :اإلدماجيةالوضعية 
 في المجال االقتصادي. وتبرز هذه األهمية أكثر، يمًيا وقارًيا وعالمًياجغرافي هام إقل تتمتع الجزائر بموقع

ما تعتبر فهي ملتقى للطرق التجارية البحرية والبرية والجوية، ك فريقيا وآسيا وأوروّباإزائر بين القارات الثالث؛ الج تربط
، وقربها من دول إفريقيا جنوب الصحراء (خاصة دول حيث تشرف على البحر األبيض المتوسط بوابة إفريقيا الشمالية

، بلدان المغرب العربي، دون أن ننسى أن الجزائر تتوسط موانئ أوروّبا والعالمتربطهم بالساحل) يجعل منها همزة وصل 
 وموقعها مهم بالنسبة للعالم العربي مما يجعلها قطًبا للتبادل التجاري المغاربي والعربي وسوًقا بالغ األهمية للدول الغربية.

 .بمقدرتنا على النهوض ببالدناأنفسنا و  كجزائريين لدينا اإلمكانيات لنبني دولة متقدمة، وما علينا إال أن نؤمن
  

 

 ... إجابات يف املستوى املطلوبأشكركم مجيعا 
 لقدراتكمليست معيارا  تذكروا دائما أن عالمة االمتحان

 كلي ثقة أن باستطاعتكم تقديم األفضل دائما . . .
 -املادة ستاذأ-
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العالعروض-- a--العروضالعروض الحا

ex :انية: ة الثانية.....................eموقعين الجغد الموقعين الجغرافييحد /mي
ًاوسط، وجنوبض المتوسط، وجنوبا دولتي

ًاتنحصر فلكيتنحصر فلكًيا بين.ربية
 خط شرق°° 1212 و تش، و 

:زائر
وووالعرالعرًا الحارة جنوبوض الحارة جنوبا و ا و 

ًًااجز حواجًزا طبيعية تمنا طبيعية تمنع وص

جفي المجألهمية أكثرذه األهمية أكثر ي 
لتجارية البحررق التجارية البحرية وال

فريقيا جنوبول إفريقيا جنوب الصح
  بلدانبلدان المغر تتوسطزائر تتوسط 

همية للدول اللغ األهمية للدول الغربية
.. ببالدناوض ببالدنا
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