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 ـاّدة التّـــاريـخفي م الثّانيل ـار الفصـاختب

 ن) 2.5( أجب بصحيح (ص) أو خاطئ (خ) :  – 1

 ( ... ) . ةـاطشَ عَ ورة الزَّ ــد ثــان هو قائِ ـوزيخ بُ ــيالشّ  -

 ( ... ) . اتعَ اطَ قَ ع مُ ـبَ الل إلى أرْ ـد االحتـبعت الجزائر ـمَ سِّ قُ  -

 ( ... ) .الل ــقْ تِ ق االسْ ـيقِ حْ ة في تَ ـعبيَّ ات الشَّ ـمَ اوَ قَ ت المُ ـلَ شِ فَ  -

 ( ... ) . نةً رين سَ شْ ن عِ مِ  رَ ثَ أكْ  األمير عبد القادر ةقاومَ مُ ت امَ دَ  -

 ). ( ... ريّ ـالجزائق رْ ـة في الشَّ ـعبيَّ قاومة الشَّ أحمد باي المُ  ادَ قَ  -

 ن)3(اربط بسهم بين الحدث و تاريخ وقوعه :  – 1

 1857ـــ 1851•                      •اي ـــــد بَ ـــالم أحمـسْ ـتِ اسْ   -

 1848 •                      • رومَ سُ ة فاطمة نْ ة اللَّ قاومَ مُ  -

                       1837 •                      •ـادر ـة األمير عبد القـعَ ايَ بَ مُ  -

                       1837مـــاي  30 •                       •ــة ــــــافـنَ ــدة التَّ ــــــاهَ ـعَ مُ  -

                      1832نوفمبر  27  •                       • ةــامـوعمخ بُ ـــيرة الشَّ وْ ــثَ  -

                       1904ـــ  1881 •                       • ـةـقسنطينــة ـــوط مدينـقُ سُ  -

 ن)4,5(ا يلي : امإل الفراغ بالكلمة المناسبة ممّ  – 2

 . اءً يَ حْ أَ  اِس النَّ  اقرَ حْ إِ  –ح لَّ سَ المُ  – يةمِّ األُ  – نَ يريِّ زائِ الجَ  – ياِض ة األرَ رَ ادَ صَ مُ  – لهْ الجَ  – ياعِ مَ ل الجَ تْ القَ  – هموققُ حُ  –ياسي السِّ    

          ي ادِ ــصَ ـتِ ـان االقْ دَ ـي، و في المَ  ..........و  .......... ـ ي بِ رِ ـكَ ـسْ ان العَ دَ ـيْ رنسي في المَ ـار الفـعمتِ ام االسْ ـقَ  -
 ــاس . ن النَّ ـبيْ  .......... و  ..........  رِ ــشْ نَ ـي بِ افِ ـقَ ـالثَّ الَميـَدان ، و في  ..........بـ 

 .    ..........ال ـضَ إلى النِّ  ..........اح ـفَ ن الكِ عمار مِ تِ السْ ة لِ زائريَّ ـة الجَ مَ اوَ قَ المُ  وبُ ـلُ سْ أُ  رَ ـيَّ ـغَ تَ  -

 .  ..........لى ـول عَ ـصُ الحُ  نَ مِ  ..........  نَ ـيكِ ـمْ ي تَ اسِ يَ ـاط السِّ ـشَ النَّ  فُ دَ ـهَ  كانَ  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالتّـوفيـــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ـخيــشيالالشّ --

ـت الت الجزائمـسسسمَمَقسّسِِققُُ-

ـات امــَمََقاواومممققَُُـت المت الُمُلـشللََفِشفَ

ومقاومُم األمير عاألمير عبد امةةََم

بعبيَّمقاومة الشَّ قاومة الشَّ ُُي الم ـة فيـ ش 

دث و تاريخ الحدث و تاريخ وقو
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ـصتــتِقـان اان االْقـدَدَ يـميَالو في الم
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