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 يف ماديت التاريخ واجلغرافيا فرض الفصل األّول
 

 ) قطةن 13(  مادة التاريخ: 
 

                            صنع الشعب ا��زائري م�6مة بطولية �� مواجwة �حتالل الفر���o)    نقاط  5609زء �ول  ( ا      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلا                                 :سنــــــــــ
               

  
  . من حيث التقدمي التارخيية الوثيقةأدرس  -1   :  التعليمــــــة  

   . 1830/  06/  14   –   1827   –   1830/  07/  05حدد تواريخ األحداث التالية :  -2                     
 دي بورمون . –عرف الشخصيات التالية : الداي حسني  -3                     
 حدد ثالثة دوافع حقيقية الحتالل فرنسا اجلزائر. -4                     
 أذكر بندين من بنود معاهدة االستسالم . -5                     

 ن) 04اجلزء الثاين : (
Xدف نشر احلضارة الغربية فيها ( متدين اجلزائريني ) وكان جوابك له 1830حوار بينك و بني شاب فرنسي قال فيها أن فرنسا جاءت إىل اجلزائر سنة  دار

 األرض معا. أن احلملة الفرنسية كانت استعمارا حقيقيا مارست فيه سياسة استعمارية استهدفت اإلنسان و
لكم أن تنشئوا من املزارع ما تشاءون ولكم أن تستولوا عليها يف املناطق اليت حنتلها  1835أوت  10شال كلوزيل املستوطنني : " خاطب املار  السند األول

 ، وكونوا عل يقني pننا سنحميكم بكل ما منلك من قوة  " 
 الذي نص على أن اجلزائر قطعة فرنسية  " 1834مرسوم  - "  السند الثاين:

 ..... 1873قانون وارنييه  – 1844 -1830ألراضي vسم القانون مصادرة ا -"      
 

 )نقاط  07(مادة الجغرافيا: 
     .املظهر اهليدروغرايف   -احلمادة  – عرقال -املدى احلراري  -    اشرح املصطلحات التالية :   -1س       
  ماذا مييز موقع اجلزائر ؟  - 2س     

 كثريا  خريا هـــــــــــــــــــألهل جــــــــــــــــر ف     ***   خلق حسن البس العلم ما إذا

ضمريا اــــــأسلمن ازــــــــف ولكن     ***  اــــــــــــــــعلومأكثرHفازإناــــــــــوم

**
� �� �� هللا **و��

 جاء kl تقرxر وزxر ا�6ر(ية الفر>سية  الكونت " -ل�Kمون تو ن�K " ( 1779 – 1865 ) عشية �حتالل :   

 او أن احلملة حرب صليبية هيأYا العناية اإلهلية لينفذه...يف نفس الوقت ضرورية و ممكنة ة على اجلزائرفرنسي أن محلة"
امللك الفرنسي الذي اختاره هللا ليثأر من أعداء الدين و اإلنسانية و يغسل اإلهانة اليت حلقت aلشرف الفرنسي ... لعل 

، و  ئ عديدة و سهوال خصبةناجلزائريني جبعلهم مسيحيني ... إن للجزائر مواالوقت سيجعل من حظنا حنن الفرنسيني متدين 
  غاaت صاحلة لبناء السفن و هناك مناجم احلديد و الرصاص و جبال من امللح و املواد الكيماوية األخرى. " 

  محاضرات kl تارxخ ا56زائر ا�6ديث د . أبو القاسم سعد هللا.                                                      
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تقدث التقدمي . ميلتقدمي . ث التقدمي

0 /0707 //1830830  – 
ري بورموندي بورمون . –

ارة اارة الغرر احلضارة الغربيةف نشر احلضارة الغربية في اشر ا ف
معا.ألرض معا. ض

ولكم أنتشاءون ولكم أن تستولوا ع ون
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ززززووززxرxر ا�6 تقرxرتقرxر kl جاءkl ءamضيييية على اجلة على اجلزائررنسيفرنسيمحلة
ذي اختاره هللا ليثسي الذي اختاره هللا ليثأر

ظنا حنن الفرنسينين حظنا حنن الفرنسيني متد
 هناك مناجم افن و هناك مناجم احلديد

د . د . أبو الق                 


