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:みالتاري 

 )î6( : ¡الجزء اأو 

î 5بتامفاهيê     شよح( ت  

    ，هي في امغよب  269تد，¡ امغよب ااسامي بعد سق．ぜ د，لか ام．حدين  الりيانيか احد・ الد，لか أ(    

   ثابتباا，سط مؤسسها يغمよاسن بن らياî بن        

ااقاليê الجりائよيか في الفお祈管 العثمانيか عاصمか قسنطينか يتمي季   الشíよ احد・ بايلú ب(      

ااجنبيかب بامساحか الشاسعか ，اامكانياき ااقتصاديか لكن。 مفت．の عل゜ ااخطار               

خ．جか الخيل أحد مؤسساき جهاら الحكê العثماني في الجزائよ تابع للدي．اî الخاص يشよف  ج(      

           かالدول Ñعل゜ أما   úم▲ البيال えائよوجمع الضきما季وملت  きالباياおبوالقضا  

î5بت  :きالشخصيا éيよ2( تع 

خي祈 الدين بよبる，よ من كبار القياداき العثمانيか استنجد ب。 سكاî الجりائよ لصد الخطよ  أ(      

ااسباني عل゜ الس．احل الجりائよيか فاقの祈管 عليهê اî تصبふ ，ايか عثمانيかب              

الجりائよب شよلكاî ملú اسبانيا قائد الحملか العسكよيか الفاشلか عل゜ ب(      

بن らياî بن ثابت مؤسس الد，لか الりيانيか في امغよب اا，سط ب ( يغمよاسنج     

 î3( الجدو¡ :  5بت 

 احتا¡ مよس 渓 لكبي祈 من طよف ااسباî  5ة5ت
587ت-8ت5ت  よائりفي الج きباياよالبايل êحك お祈管ف 

 معよكか ليبانت     ت57ت

 

î 5بتمظاهよ الد，لか الجりائよيか الحديثか في العهد العثماني ( 4  

                                                                                                                           ربط عاقاき مع د，¡ العالêب أ(     
                                                                                        تباد¡ السفاراき ，القنصلياき مع عدお د，¡ب       ب(      
ب الجりائよفي  ال．اおتعييá  î(  ب صú العملむか(    استقبا¡ ال．ف．دب ج(        

 かالشعبي かاطيよالديمق かيよالجزائ かالجمه．ري 
 かال．طني かبي祈الت おارらو 

 かبي祈الت かيよمدي よوسط الجزائ 

 かمدرسꞌꞌ í．ّجاء والتفよّالꞌꞌ   かالخاّص-  かريعら．ب- 

                                                                                                                                                                :みة2ة2ة3ةة2ةالتاري 
                                                                                                                                                                :おســــــــــــــــــــــــــــا   2ةامد   

 ّむاماお :  みافيا التاري よوالجغ 

́  ゜ولاأ  :امست．・              ج م ع き  ثان．

                   

الثاني الفصل ختبار تصحيふ ا  
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 )î4 ( :الجزء الثاني 

 かالنقط       祈امعايي きاよمؤش   祈امعايي 
فهê امطل．ب ，تنا，¡ العناصよ الكب祈・ لاشكاليか ，هي د，ر ااسط．¡  5بة

，كيé أكسえ الجりائよ أصدقاء   ，الخارجيالجりائよ́ عل゜ الصعيد الداخلي 
 ，أعداءب

 امائمか مع 
 かال．ضعي 

 

 

2 

 ت．ظيé ما جاء في السند من أفكار 
 ぱ．ح．¡ ام．ض おاماد きمصطلحا éال ，أهمها ) ت．ظي  かسط．¡ ايال

  きشاよب ااسامي التحよامغ 畦الصليب よالدين الخط 祈ج ，خي，よع かعثماني
  かالصليبي 

 かفدي êغنائ きاتا，ا かصنよليبانت الق， î．ط．ل かكよمع よأس ・  おتجار
 عاقاき خارجيか الد，لか الجりائよيか سفاراき حقد صليب畦 احاف ا，ربيか بب( 

م استخدا 
  きأد，ا
 おاماد 

，خاتمか(ال季管ام امنهجيか )مقدمか  ت  

لأفكارب ال季管ام التسلسل امنطقي ，التاريخي   

تناسق  
 かااجاب 

 ااتقاî  الدقか العلميか ，اللغか السليمか   5بة
 

افيا:  よالجغ 

 )î6( : ¡الجزء اأو 

 î5بت きامصطلحا éيよتع 

ساعか ，ينتね عنها  24نفسها في د，رお كاملか خا¡ الحよكか امح．ريか  حよكか تق．م بها اارご ح．¡ ( ت
 تعاقえ الليل ，النهار ب 

الخس．ف  اختفاء  القمよ عن اارご عند ，ق．ぱ القمよ اارご ，الشمس عل゜ استقامか ，احدお ب( 2  

3 ) ずضغط منخف かتفع ال゜ منطقよضغط م かاله．اء من منطق かكよهي ح  のياよبال  

 î2امنحنييî  

 Ç5بةالتعلي  

ناحば من خا¡ الよسê البياني تفا，き في درجاき الحよارお بيî جيجل ，，رقلか )عاليか في ，رقلか خاصか في  
( الصيé فمناخها  صحよا́，  
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(祈簡اعتداا في  أكへجيجل منا  )امت．سط よالبح  

 かيطよ2الخî  

  25بةةامفتاح 25بةةالعن．اî 75بةة امناへ الصحよا́و  75بةمناへ البحよ امت．سط 

 )î الجزء الثاني: ) 4ة 

 かالنقط               祈امعايي きاよمؤش    祈امعايي 
فهê ام．ض．ぱ ，تنا，¡ العناصよ الكب祈・ لاشكاليか ，هي خصائげ البيئか   5بة

 かااست．ائيぜبها  ，النشا よ́البش  

 امائمか مع  
 かال．ضعي 

 

 

2 

 ت．ظيé ما جاء في السند من افكار 
  かرئ î，りاام かاهمها )غاب， ぱ．ح．¡ ام．ض おاماد きمصطلحا éت．ظي

  ごاار 
 おحار かمنطق かاست．ائي かيل خطادغا¡ بيئらا祈الب   かتفعよم おارよااست．اء ح

رط．بか عاليか امطار غりيおよ غاباき است．ائيか ثお，よ خشبيか نباき طبيعي  
 مطاぜ طبيعي ببب( 

استخدام 
  きاد，ا
 おاماد 

صحيحか( ，خاتمか ال季管ام امنهجيか )مقدمか  ت  

 ال季管ام التسلسل امنطقي لافكار  
تناسق  
 かااجاب 

 ااتقاî   الدقか العلميか ，اللغか السليمか   5بة
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