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 نقاط 8 الجزء الثاني:

جتماعي وتبلور إن االمتزاج بين العثمانيين والسكان المحليين بالجزائر أفضى إلى تشكل فسيفساء من الترابط واالنسجام اال
 يومنا هذا شاهدة على مدى التحضر. ت آثاره إلىرصيد فني راقي مازال

)...( قسم األوروبيون في دراساتهم المجتمع الجزائري خالل العهد العثماني إلى عدة مجموعات، معتمدين في ذلك على عنصر "  :1السند 
جام وبالرغم من تنوع فئاته السكانية؛ فإنها تتميز باالنس)...( األتراك، والكراغلة، والعرب، والبربر، واألندلسيين، واليهود والزنوج، )...( العرق، 

                                                                                                            "(جاالت )...دهار المدن في كل المألرياف، )...( هذا التنوع ساعد في انتعاش واز والترابط، )...( ويمكن تقسيمه إلى سكان المدن وا

 بتصرف-م(1830-1519المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني )أرزقي شويتام: *  

انيون مع الشرقي، فقد جاء العثمأثر العثمانيون بدورهم في الحياة االجتماعية واالقتصادية للجزائر بربط المجتمع الجزائري بالمجت" : 2السند 
بوسائل حضارية شرقية من مأكل وملبس وألقاب وصنائع وتقاليد )...( كما أدخل المذهب الحنفي، وجاؤوا بطرق صوفية لم تكن معروفة، كما 

راض س التي تخدم جميع األغأثروا في فن العمارة كالمساجد واألضرحة، وفي الموسيقى الخط والمنشآت العسكرية، والبحرية، وقد انشأوا األحبا
 وأشهرها أوقاف سبل الخيرات )...(" هااالجتماعي والعلمية، أهم

 .1، جتاريخ الجزائر الثقافي: *أبو القاسم سعد هللا                                                                     

 تبرز فيه:سطرا(  15) ال يتعدى انطالقا من مكتسباتك القبلية والسندين، أكتب مقاال تاريخيا  المطلوب:

 التركيبة االجتماعية في الجزائر خالل العهد العثماني.-1

 مساهمة العثمانيين في الحياة الفنية بالجزائر. ( بين2انطالقا من السند )-2
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