
 إعداد األستاذ: قـوراري ثامـر 

   سا ع9 - ساعة16م     1830 -1515الجزائر في العصر الحديث : ية الثانيةالوحدة التعلم

  يكون المتعلم 1515 قبل وبعد األوسط ميزت المغرب  التياألحداث تعكس إشكالية وضعيات أمام: الكفاءة القاعدية
  . الدولة الجزائرية ومظاهر التحول في المنطقة وتشكلأسباباستغالل الوثائق والشواهد التاريخية الستخالص قادرا على 

ع . ش( سا 06للشعب األدبية و سا 8: م    المدة1830-1515 تنظيم الدولة الجزائرية  :األولىالوضعية التعلمية 
( 

إن التحاق المغرب األوسط  بالدولة العثمانية أسس لظهور الهيكل التنظيمي و الجغرافي للدولة الجزائرية: اإلشكالية
 : التعليمات 

 في تحديد المالمح 87 ص 1 و الوثيقة 85 ص 1 والوثيقة 84استعن ب ص / 1  
.صد أهم أحداثه على خط زمني  ، ثم أر1515العامة لوضع المغرب األوسط قبيل وبعد  

  96 / 94استخرج هيكل التنظيم االداري للجزائر العثمانية من الخريطة ص / 2      
 تتبع األحداث التاريخية التي ميزت المغرب األوسط حتى . ، ثم بين أهم خصائصه97 ص 1والوثيقة  -1

1516 
.بين مراحل الحكم العثماني في الجزائر ومميزات كل مرحلة -2

استخلص خصائص التنظيم اإلداري للجزائر في العهد العثماني-
:استعرض األوضاع التالية في الجزائر العثمانية / 3  
105 ص 3 / 2الوضع االجتماعي  من خالل الوثائق /  أ
107 ص 1/2/4الوضع التعليمي و الثقافي من خالل الوثائق /  ب

111 ص 1 و الوثيقة 110تصادي من خالل ص الوضع االق/  ج
. على ضوء البناء السابق ومكتسباتك ، حدد مظاهر تشكل الدولة الجزائرية/ 4  

:  المنتوج 
:األحداث والخط الزمني ألهم األوسطالمالمح العامة لوضع المغرب / 1

األوسطالمالمح العامة لوضع المغرب /  أ
1269ب اإلسالمي للدولة الموحدية حتى سقوطها     خضوع المغر-
: دويالت هي 3   تفككت الدولة الموحدية إلى -

"تونس " الحفصية في المغرب االدنى -   
المرينية في المغرب االقصى-  

"الجزائر" الزيانية في المغرب االوسط - 
 الث   صراع حاد بين هذه الدويالت الث-  
 استغالل اسبانيا و البرتغال لهذا الصراع في تكثيف الضغط على سواحل المغرب األوسط-  
 : األوسط قامت اسبانيا باحتالل الموانئ وبعض المدن الداخلية في المغرب -  
  1505سى الكبير  المر- 
  1509 أرزيو - 
1510بجاية / تنس /  مستغانم - 

 ) أعيان مدينة الجزائر 1516يان جيجل ،  أع1514" (بربروس"  استنجاد الجزائريين باإلخوة-  
 دخول االخوة بربروس للمغرب الوسط و دفاعهما عنه يؤرخ لبداية التحاق الجزائر بالدولة العثمانية-  



قـوراري ثامـر  : إعداد األستاذ

  االلتحاق الرسمي للمغرب األوسط بالدولة العثمانية  1518 -      
الدولة الجزائرية  "إلى مرحلة أخرى هي  مرحلة "وسط المغرب األ" انتقال ماكان يسمى 1518:  نتيجة هامة 




