
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                                             

                                           وزارة التربية الوطنية                       تندوف  مديرية التربية لوالية 

 2020/  2019السنة الدراسية :                                                                                       متوسطة   

 المدة : ساعة واحدة  في مادة التاريخ و الجغرافيا  لثانيالتقويم المستمر ا المستوى :الثالثة متوسط 

 ن( 13التاريخ : ) 

           ن(  09الجزء األول : )
             الوضعية األولى :

 . 1830، وإستمر إلى سنة  1518ارتبطت الجزائر رسميا بالدولة العثمانية سنة                        
   المطلوب :              

 أرسم السلم الزمني لمراحل الحكم العثماني في الجزائر . -1

 بماذا تميزت مرحلة الباشوات ؟  -2

 نافرين . إشرح المصطلحات : الجهاد البحري ، معركة  -3

 

 .   كانت إدارة العثمانيين للجزائر محكمة ، شملت جميع الميادين              الوضعية الثانية : 
 

 :مبينا التنظيم اإلداري للجزائر في العهد العثماني ول التالي أكمل الجد  المطلوب :               

 يشمل :              عاصمته :             اسم البايلك :

 مقر الحكم  –الجزائر وضواحيها   دار السلطان

  قسنطينة بايلك الشرق

 وهران  –معسكر  –مازونة   بايلك الغرب   

 األغواط -المدية  المدية  

 :ن(  04) الجزء الثاني :  
األصغرالبحرية زائر العثمانية ، شد إنتباه أخيك في شريط وثائقي حول الج                                 

الجزائرية ودورها في البحر األبيض المتوسط ، فسألك عن نظام األسطول و إدارته ، وعن دوره على 
 الصعيد الخارجي . 

 السندات :        
 ) الكتاب المدرسي (                     .كان لكل سفينة طاقم بشري وجنود حسب حجم السفينة  -1
 ) الكتاب المدرسي (    .المرسكيين إلى سواحل بالد المغرب ساهم األسطول الجزائري في نقل   -2

 

  تجيب فيها على سؤال أخيك أسطر  13من خالل السندات و ما درست اكتب فقرة ال تتجاوز   التعليمة :
  ن ( 07الجغرافيا : )      
   

   قارة من حيث المساحة .القارة اإلفريقية إحدى قارات العالم القديم ، وثالث           الوضعية األولى :
  

 أكمل الجدول التالي بمعلومات عن القارة : -1المطلوب :          

 لعنصري البشري الغالب  و نسبتها الكثافة السكانية : عدد السكان : المساحة :

    

 .   نفجار الديمغرافي /   اإل    الزيادة الطبيعية اشرح المصطلحات :   -2                  
    الوضعية الثانية :

                             

على خريطة إفريقيا الصماء المرفقة عين ما يلي : المضايق في القارة /  خطوط الطول ودوائر 
  .المارة بالقارة الرئيسية  العرض 

 بالتوفيق و السداد                              1/1                                                        
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