
 

  السنة الثالثة متوســـــــط/ تــاريخ

   19-17الدولة اجلزائرية احلديثة ومقاومة االحتالل  / الوحدة الثالثة 
  /احلصة التعلمية 

  .  اللـحتإللالمقاومة المسلحة استمرارية                          

  .ت الدولة اجلزائرية من تبؤ مكانة مرموقة يف العصر احلديث حتديد العناصر اليت  مكن /رحليةمالالكفاءة 

التمعن يف النتائج املرتتبة عن عالقة القوي بالضعيف كاقدام فرنسا على احتالل اجلزائر واستماتة االمة يف الدفاع  /اعديةقالالكفاءة 

 .عن كياا

 مؤشر الكفاءة  / لوسائلا          ةــــــــسير الحصــــــــــ      ــة     اإلشكاليــ

  

واصل االستعمار  « 

استه ـالفرنسي سي

اهلمجية ضد القمعية و 

اء ـاجلزائريني األبري

  . »العزل 

  :التعليمات 

من تزعم املقاومة  -

ـري رق اجلزائبالش

  نه ؟وماذا تعرف ع

ر بعض ـذكأ -    

ات اليت ــاملقاوم

بعد األمري ظهرت 

عبدالقـادر وامحد بـاي 

.  

  

  

  

  

  :حمد باي بقسنطينة مقاومة الحاج أ -1

ضد االحتالل بقوات قدر عددها بثالثة آالف فارس ارك امحد باي ش      

ة ـمحلة فرنسية يف سبتمرب سن          ّ استطاع صد   الفرنسي للجزائر العاصمة كما

ي محلتهم ـعلى مدينة عنابة ومتكن من احلاق اهلزمية بالفرنسيني ف 1831

ثانية يف  ا دفع بفرنسا اىل مهامجتهامم 1836االوىل على قسنطينة يف نوفمرب 

  .بعد مقاومة مستميتة  احتالهلاأين متكنت من  1837اكتوبر 

  :حمد باي المقاومة بعد االمير عبدالقادر وأ -2

  القائد  جماهلا املكاين   جماهلا الزماين   املقاومة

احلضنة  – الشلف  1847-1845  ثورة بومعزة

  التيطري

  حممد بن عبداهللا

  ـانبوزيـــ  بسكرة واالوراس  1849-1848  مقاومة الزعاطشة

ة نسومر فاطمـ  منطقة القبائل  1857-1851  ثورة القبائل

  وشريف بوبغلة 

مقاومة اوالد 

  سيدي الشيخ 

  سليمان بن محزة   البيض والتيطري   1864-1880

  وامحد بن محزة

احلضنة وبرج   1872-1871  مقاومة املقراين

  بوعريريج

  املقراين واحلداد 

  بوعمامة بن العريب  اجلنوب الغريب   1883-1881  مقاومة بوعمامة

  

  

 محد باي على مقاومة االحتالل الفرنسي ؟ما هي العوامل اليت ساعدت أ/   قــالتطبيـــ

 � 20/�ــ���ة ر

  
  

التعرف على  -  

اي ة امحد بمقاوم

وكيفية تصديـه 

  .  لالحتالل 

  

متكن التلميذ  -  

من ذكر وحتديد 

بعض املقاومات 

اء ــالشعبية اثن

وجود االحتالل 

 .الفرنسي 
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