
تاريخال:أوال

 للوثائق التاريخية أهمية كبيرة في تاريخ الشعوب واألمم. نقاط) 08الجزء األول: (

 ن01   عرف بالوثيقة التاريخية؟ -1
 ن01    ما الفرق بين طبيعة الوثيقة ومصدرها؟-2
 ن04   ما رأيك في األهداف المسطرة لالحتالل الفرنسي للجزائر في رسالة بولينياك؟-3

 )نقاط07الجزء الثاني: (

 

 
 "نص الوثيقة"                                              

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

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

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

.يضمن قائد الجنراالت نفس المزايا ونفس الحماية لجميع جنود الميليشيا-4
 ء على حرية السكان من جميعتبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة كما أنه لن يقع أي اعتدا-5

.الطبقات وال على دينهم وأمالكهم وتجارتهم وصناعتهم ونسائهم 
 إن قائد الجنراالت يتعهد بشرفه على تنفيذ كل ذلك وإن تبادل هذه االتفاقية سيتم قبل الساعة العاشرة 

.هذا الصباح وبعد ذلك مباشرة تدخل الجيوش الفرنسية إلى القصبة ثم إلى جميع حصون المدينة من
 ، م1830جويلية5يوممدينة الجزائرقرباألبيارتوقيع المعاهدة في المعسكر المخيم في–

 داي الجزائرحسين باشا، خاتمدي بورمنالكونت:إمضاء
 

 

 

 

 افيها ومبديا رأيك فيه ادرس الوثيقة التي أمامك دراسة تاريخية مبينا الظروف التي صدرت التعليمة:

  ثانيا: الجغرافيا

 تنوع المناخ في الجزائر. -1 علل ما يلي: نقاط)04(المطلوب األول

 تناقص التساقط كلما اتجهنا نحو الغرب.-2
 تذبذب تساقط األمطار في الجزائر.-3
 السهول الساحلية ضيقة.-4

 –األوراس  –البابور  –الونشريس  –: عمور صنف الجبال التالية في الجدولنقاط) 03(: المطلوب الثاني

 األطلس الصحراوي سلسلة سلسلة األطلس التلي جرجرة –أوالد نايل  
  

-يسر -متوسطة بلعيد أعمر
فرض الثالثي األول
التاريخ والجغرافيا
الرابعة متوسط
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يسلم ح-1
الجيوش الفر

د جنراالت الجي
سحاب مع أس

جنراالت الجيش
 أمنه وأمن أس
ا ونفس

ما أنه لن يقع
صناعتهم ونسائهم

إن تبادل هذه ا
ة إلى القصبة

مدينة الجزائر
داي الجزائرشا

هههااك فيها رأيك فيه

ency-education.com/4am




