
 

www.mriem-educ.com                                      مدونة التعليم بوخشم مريم                           للمسيد من المواضيع زوروا  

 1 

 مراجعة فً التارٌخ للفصل الثالث 

 السنة الخامسة ابتدائً / الجٌل الثانً 

 الؽزو الفرنسً للجزائر

 1  / ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة: 

).........(←للجزائر خٌرات متعددة سطحٌة و باطنٌة . -  

).......(←بفرنسا. 1887تحطم االسطول الجزائري فً معركة نافارٌن سنة  -  

)......(←اسباب احتالل فرنسا للجزائر نشر العلم.من بٌن  -  

).....(←الموقع الهام للجزائر أؼرى فرنسا الحتالل الجزائر  -  

)......(←عانت فرنسا من مشاكل داخلٌة فحاولت التخلص منها باحتالل الجزائر . -  

)......(←بحثت فرنسا عن درٌعة من اجل احتالل الجزائر. -  

).......(←نسٌة من النزول بسٌدي فرجلم تتمكن القوات الفر-  

).......(←فً معركة سطاوالً .استسلم الجزائرٌون  -  

).......(←ضرب الداي حسٌن القنصل الفرنسً بالمروحة -  

)......(←افتعلت فرنسا حادثة المروحة من اجل احتالل الجزائر  -  

)......(←أول معركة بٌن الجزائر و فرنسا هً معركة سطاوالً. -  

 8/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

فً اي سنة تحطم االسطول الجزائري؟ -  

..................................................................................................................... 

زائرقرر مجلس الوزراء الفرنسً برئاسة الملك شارك العاشر القٌام بحملة الحتالل الج -  

* فً اي سنة كان ذلك؟........................................................................................     

* ما هً االسباب التً أؼرت الفرنسٌٌن باحتالل الجزائر؟     

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

ا بأنك بخٌر دائمتظاهر 

مهما كان انهٌارك من 

كتمان اجمل الالداخل ف

من ان تتسول  بكثٌر

  شفقة االخرٌن علٌك 
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* ما هً الذرٌعة التً اتخذتها فرنسا الحتالل فرنسا؟     

......................................................................................................................................  

فً اي سنة كانت معركة سطاوالً؟.................................................................................. *     

كٌؾ تم االستٌالء على الجزائر؟ -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................................................................................................  

  اذكر مراحل  توسع االحتالل الى باقً المناطق -

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

* على ماذا نصت علٌه معاهدة االستسالم؟     

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

 3/ اربط كل حدث بتارٌخٌه:

1831جوان  19انطالق حملة احتالل الجزائر                           

م1831جوٌلٌة  5معركة سطاوالً                                         

  1887افرٌل   89حادثة المروحة                                       

1831ماي  85            تلة العاصمة        دخول القوات المح  

 4/ امأل الفراؼات بالعبارات  المناسبة:

 قرر مجلس الوزراء الفرنسً احتالل الجزائر ٌوم....................

اتخذت فرنسا ذرٌعة الحتالل الجزائر هً ........................فً................ -  

جرت معركة سطاوالً ٌوم ........................ -  

انطلقت عملٌة الؽزو الفرنسً من مٌناء تولون عام.......................... -  

ابرمت معاهدة  االستسالم بٌن ............................و .................................. فً .................... -  
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.. ثم واصلت احتاللها ................................بعد سقوط العاصمة قامت فرنسا باحتالل ........................ -

...................................................ل..............................   

 5/ وضعٌة ادماجٌة :

 كانت للجزائر دٌونا لدى فرنسا . فطالب الداي حسٌن القنصل الفرنسً بتسدٌدها 

؟كٌؾ كان رد القنصل -         

ماذا فعل الداي حسٌن؟ -        

اؼتنمت فرنسا هذه الواقعة .ماذا تسمى؟ و ماذا نتج؟ -       

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................  

 المقاومة الشعبٌة

 ❶/ مقاومة االمٌر عبد القادر

 6/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←م.1831تم احتالل وهران سنة  -  

).....(←اومة الشعبٌة  فً وهران.قام الشٌخ محً الدٌن احمد بالمق -  

)........(←م 1847م الى 1838امتدت مقاومة االمٌر عبد القادر من  -  

).......(←م1835فٌفري  86عقدت معاهدة دي مٌشال فً  -  

).........(←اتخذ االمٌر عبد القادر فً البداٌة معسكر كعاصمة له. -  

)........(←حدودها .لم ٌتمكن االمٌر عبد القادر من اقامة دولة ب -  

)........(←بالشجاعة و المقدرة على القٌادة.تمٌز االمٌر عبد القادر  -  

)........(←استطاع االمٌر عبد القادر من انشاء مصانع حربٌة )مصانع إلنشاء السالح( -  

 7/ اجب عن االسئلة التالٌة:

متى تم احتالل مدٌنة وهران؟ -  

.........................................................................................................................  
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ممن طلب السكان قٌادة المقاومة؟............................................................................. -  

و كٌؾ قابل طلبهم؟ و ماذا اقترح علٌهم؟ -  

.................................................................................................................................  

ماهً الفترة  الزمنٌة لمقاومة االمٌر عبد القادر؟ -  

.............................................................................................................  

اذكر هذه المعاهدات   - ألحق االمٌر عبد القادر هزائم كبٌرة بالعدو و أجبره على طلب الصلح و عقد معاهدات, -  

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

تمكن االمٌر عبد القادر من اقامة دولة بهٌاكلها التنظٌمٌة  -  

* اذكر هذه الهٌاكل التنظٌمٌة   

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

..............................................................................................................................  

* اذكر البعض مما قام به االمٌر عبد القادر من اجل اقامة دولة ذات هٌاكل     

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

 ②/ مقاومة أحمد باي

 8/  ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←احمد باي أحد رموز المقاومة الجزائرٌة. -  

).......(←بعد سقوط العاصمة قاد أحمد باي المقاومة الشعبٌة فً الجنوب الجزائري. -  

).......(←حاول الفرنسٌٌن اؼراء أحمد باي بالسلطة  مقابل االعتراؾ بالسٌادة  -  

).......(←قاوم سكان قسنطٌنة بقٌادة أحمد باي بشدة رافضٌن االستسالم. -  

)........(←م1848اضطر أحمد باي الى االستسالم سنة  -  

  ).......(←سقطت قسنطٌنة فً أول محاولة  الحتاللها. -
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 9/ اجب عن االسئلة التالٌة:

ما هً الفترة الزمنٌة التً تمثل مقاومة أحمد باي -  

.....................................................................................................................  

فً اي منطقة من الجزائر قاد أحمد باي المقاومة الشعبٌة؟ -  

..................................................................................................................................  

على احمد باي و كٌؾ كان رد فعله ماذا عرض الفرنسٌون -  

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

و هذا راجع لعدة عوامل, اذكرهاانتصر أحمد باي على القوات االستعمارٌة فً أول االمر   

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................  

و كٌؾ كانت نهاٌة احمد باي كٌؾ واجهت فرنسا هذا االنهزام؟ -  

............................................................................................................................. 

اذكر نص رسالة سكان قسنطٌنة الى القائد الفرنسً الذي طالبهم باالستسالم -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

اضطر أحمد باي الى االستسالم, فً اي سنة كان ذلك؟  -  

........................................................................................................................ 

 ❸/ ثورة المقرانً:

 11/ ضع)ص( او )خ( امام كل عبارة:

)........(←م.1871المقرانً سنة كانت ثورة  -  

)........(←انطلقت ثورة المقرانً من مدٌنة سطٌؾ. -  

).......(←مقاومة المقرانً لعبت فٌها الزاوٌة الرحمانٌة دورا معتبرا. -  

)......(←ثورة المقرانً شملت نصؾ البالد تقرٌبا. -  
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).......(←بعض المقاومات الشعبٌة قادها شٌوخ و قبائل. -  

 11/ اجب عن االسئلة التالٌة:

متى كانت ثورة المقرانً؟.................................................................... -  

من اٌن انطلقت ثورة المقرانً؟ والى اٌن وصلت ؟ -  

............................................................................................................................  

ما هً الزاوٌة التً لعبت دورا معتبرا فً مقاومة الشٌخ المقرانً -  

........................................................................................................................ 

 النضال السٌاسً

 18/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

).......(←فً تحرٌر البالد من المستعمر . 19فشل الجزائرٌون خالل القرن  -  

)........(←استمرت المقاومات الشعبٌة الى ان استقلت الجزائر. -  

)......(←م.1986تأسست جمعٌة العلماء المسلمٌن سنة  -  

)......(←الكفاح السٌاسً.تؽٌر اسلوب المقاومة الجزائرٌة لالستعمار من الكفاح المسلح الى  -  

)........(←كان هدؾ النشاط السٌاسً التمكٌن من استقالل الجزائر. -  

).......(←اتخذت المقاومة السٌاسٌة عدة وسائل. -  

).......(←مصالً الحاج مؤسس جمعٌة العلماء المسلمٌن. -  

)........(←استطاع الكفاح السٌاسً تحقٌق اهدافه. -  

).......(←عدة صحؾ للتعرٌؾ بقضٌتهم.اصدر الجزائرٌون  -  

)........(←لم ٌشارك الجزائرٌون فً االنتخابات التً كانت تنظمها فرنسا. -  

........(←من البالد للمطالبة بالحقوق السٌاسٌة.نظمت مظاهرات فً عدة مناطق  -  

 13/ اجب عن االسئلة التالٌة:

تؽٌرت؟كٌؾ كانت المقاومة الجزائرٌة لالستعمار  و كٌؾ  -  

................................................................................................................................  

اتخذت المقاومة السٌاسٌة عدة وسائل .اذكرها -  
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......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................  

بعض المظاهر التً اتخذها النشاط السٌاسًاذكر  -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...............................................................................................................................  

اذكر  بعض االحزاب السٌاسٌة و سنة تأسٌسها -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

زائرٌون للتعرٌؾ بقضٌتهم و للدفاع عنها؟ماذا اصدر الج-  

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

اذكر بعض الوسائل التً اتخذتها المقاومة السٌاسٌة؟ -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................... 

ما كان  الهدؾ من النشاط السٌاسً؟ -  

.................................................................................................................................  

عرفت فترة الكفاح السٌاسً عدة زعماء سٌاسٌٌن -  

* من هم اشهر هؤالء الزعماء؟ و ما هً اتجاهاتهم السٌاسٌة؟     

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

....................................................................................................................................  

ٌخ التالٌةاذكر اهم نشاط سٌاسً  جزائري وقع فً التوار-  

................................←م 1986*      

.................................←م1931*       



 

www.mriem-educ.com                                      مدونة التعليم بوخشم مريم                           للمسيد من المواضيع زوروا  

 8 

...............................←م1937*       

      *1945←...........................  

:اذكر اهم  مطالب االحزاب السٌاسٌة التالٌة -  

الب ب.................................................* حزب الشعب الجزائري ٌط     

* جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن تطالب ب.................................    

* حركة االمٌر خالد تطالب ب....................................    

 الثورة التحرٌرٌة و االستقالل

 14/ ضع )ص( او )ح( امام كل عبارة:

)..........(←استولى الفرنسٌون على خٌرات البالد و اصبح الجزائري ؼرٌبا فً بلده. -  

)........(←قبلت الحكومات الفرنسٌة المتعاقبة االستجابة لمطالب الجزائرٌٌن. -  

)........(←شارك الجزائرٌون فً تحرٌر فرنسا من االحتالل االلمانً فً الحرب العالمٌة الثانٌة. -  

)........(←م1954جت المقاومة المسلحة و السٌاسٌة بثورة اول نوفمبر تو -  

).......(←من بٌن اسباب قٌام ثورة نوفمبر االضطهاد الفرنسً المتواصل للجزائرٌٌن. -  

).......(←دٌدوش مراد من مجموعة مفجري الثورة. -  

...()....←شن المجاهدون لٌلة أول نوفمبر هجوما واحدا على مركز العدو. -  

).......(←م قام المجاهدون بعدة هجومات عسكرٌة بالشمال القسنطٌنً.1955اوت  81ٌوم  -  

)........(←م1958مارس  19تم انشاء الحكومة المؤقتة ٌوم  -  

).........(←ال توجد دول اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرٌة. -  

).......(←مرت الثورة الجزائرٌة بخمسة مراحل. -  

)........(←لمستعمر االستقالل لعدة دول افرٌقٌة و ذلك لٌتفرغ لقمع الثورة الجزائرٌة.منح ا -  

).......(←تارٌخ وقؾ القتال. 1968مارس  19 -  

).......(←م تارٌخ اجراء االستفتاء حول مصٌر الجزائر.1968جوٌلٌة  5 -  

 15/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

ٌاسٌة؟.............................................................................بماذا توجت المقاومة المسلحة و الس -  
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م؟1954ما هً اسباب قٌام ثورة نوفمبر  -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

..................................................................................................................................  

ما هو موقؾ الحكومات الفرنسٌة المتعاقبة من مطالب الجزائرٌٌن؟ -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

ماذا رافق انطالق الثورة الجزائرٌة؟ -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

اذكر مفجري ثورة التحرٌر الوطنٌة -.  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................................ 

قصد تدوٌل القضٌة الجزائرٌة شارك وفد جبهة التحرٌر الوطنً فً مؤتمر -  

* ما اسمه؟ .................................................    

.......................................* اٌن اقٌم؟........    

* تارٌخه؟.................................................    

فً نفس السنة على من عرضت القضٌة الجزائرٌة؟..................................................................... -  

..........................................................................  

متى عقد مؤتمر الصومام ؟ ومن ضم؟ -  

............................................................................................................................. 

ما هً اهم القرارات التً خرج بها؟ -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................  

متى تم تأسٌس الحكومة المؤقتة؟......................................................................................... -  
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اذكر بعض الدول التً اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرٌة -  

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

سا؟امام اصرار الجزائرٌٌن على وحد ة التراب و الشعب الى ماذا اضطرت فرن -  

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

فً اي سنة تم  االتفاق على وقؾ القتال؟ -  

................................................................................................................................  

متى تم االعالن عن االستقالل؟ -  

......................................................................................................................... 

مرت الثورة الجزائرٌة بعدة مراحل -  

حلة مرت بها الثورة الجزائرٌة؟* كم مر     

.................................................................................................................. 

* اذكر كل مرحلة مع تارٌخها و ما هً ابرز االحداث التً عرفتها   

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................................................................... 
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 16/ ضع امام كل حدث تارٌخ وقوعه:

 الحدث  تارٌخه الحدث تارٌخه
 اندالع ثورة نوفمبر  انعقاد مؤتمر الصومام 

ات الرسمٌةبدء المفاوض  هجومات الشمال   
 القسنطٌنً

 انعقاد مؤتمر باندونػ  وقؾ القتال 

 اختطاؾ طائرة قادة الثورة  االستفتاء على االستقالل 

 انشاء الحكومة المؤقتة  اعالن االستقالل 
 

 17/ ضع كل عبارة مما ٌلً فً الخانة المناسبة من الجدول:

اهتمت بالمعارك الحربٌة فقط  –عمت مختلؾ مناطق البالد  –وحدة مذات قٌادة  -لم تكن لها قادة موحدة    

اهتمت بالمٌدان العسكري و السٌاسً و  –لم تحقق اهدافها  –حققت اهدافها  –قادها رؤساء قبائل او شٌوخ  زواٌا  -

كانت جهوٌة –نجحت بفضل الوحدة الوطنٌة  –االعالمً   

1954ثورة أول نوفمبر   المقاومة الشعبٌة 

  
 
 
 
 
 

 18/ امأل الفراؼات بالعبارات المناسبة:

 سنة ..............احتلت الجزائر , سنة ................بوٌع االمٌر عبد القادر فقاد المقاومة فً ................الجزائري

ادها عدة أبطال.هذه المقاومة ظهرت عدة مقاومات اخرى ق و قاد المقاومة فً ...................احمد باي, بعد انتهاء  

بدأت المقاومة السٌاسٌة التً اتخذت عدة اتجاهات  وهً دعاة ...................حٌن توقفت المقاومة المسلحة   

 و دعاة................................ و دعاة............................ و قد توج كفاح الجزائرٌٌن باندالع ثورة 

. التً حققت النصر و حررت البالد.........................  

 

 

 

 

 

الذي تستمتع النجاح 

به الٌوم هو نتٌجة 

الثمن الذي دفعته فً 

 الماضً
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 االجابة

 1  / ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة: 

(ص)←للجزائر خٌرات متعددة سطحٌة و باطنٌة . -  

تحطم االسطول الجزائري فً معركة  (خ)←بفرنسا. 1887تحطم االسطول الجزائري فً معركة نافارٌن سنة  -

بالٌونان. 1887نافارٌن سنة   

  (خ)←باب احتالل فرنسا للجزائر نشر العلم.من بٌن اس -

(ص)←الموقع الهام للجزائر أؼرى فرنسا الحتالل الجزائر  -  

(ص)←عانت فرنسا من مشاكل داخلٌة فحاولت التخلص منها باحتالل الجزائر . -  

(ص)←بحثت فرنسا عن درٌعة من اجل احتالل الجزائر. -  

تمكنت القوات الفرنسٌة من النزول بسٌدي فرج بسبب  – (خ)←فرج لم تتمكن القوات الفرنسٌة من النزول بسٌدي-

 سوء االستعداد و اختالؾ العدة و العدد بٌن الطرفٌن

لم ٌستسلم الجزائرٌون بل واجهوا القوات الفرنسٌة بعدة نزولها  – (خ)←استسلم الجزائرٌون فً معركة سطاوالً . -

 فكانت معركة سطاوالً.

لم ٌضربه بل طرده من مجلسه مشٌرا بالمروحة فادعت  –( خ )←ضرب الداي حسٌن القنصل الفرنسً بالمروحة -

 فرنسا انه ضربه بها.

(ص)←افتعلت فرنسا حادثة المروحة من اجل احتالل الجزائر  -  

(ص)←أول معركة بٌن الجزائر و فرنسا هً معركة سطاوالً. -  

 8/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

ً اي سنة تحطم االسطول الجزائري؟ف -  

.م مما سهل عملٌة الؽزو.1987تحطم االسطول الجزائري الذي كان ٌحمً الجزائر فً معركة نافارٌن بالٌونان سنة  -  

قرر مجلس الوزراء الفرنسً برئاسة الملك شارك العاشر القٌام بحملة الحتالل الجزائر -  

قرر مجلس الوزراء الفرنسً برئاسة الملك شارل العاشر القٌام  1831جانفً  31فً  -* فً اي سنة كان ذلك؟     

 بحملة الحتالل الجزائر.

* ما هً االسباب التً أؼرت الفرنسٌٌن باحتالل الجزائر؟     

:هناك عدة اسباب أؼرت الفرنسٌٌن باحتالل الجزائر منها  -  

 * موقعها الهام    خٌرات البالد الكثٌرة و المتنوعة.*   
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 رؼبة فرنسا فً نشر المسٌحٌة  *  .

* رؼبة حكومة  شارل العاشر فً التخلص من مشاكلها الداخلٌة و قد اتاح تحطم االسطول الجزائري الفرصة  

 للفرنسٌٌن لتحقٌق أهدافهم

* ما هً الذرٌعة التً اتخذتها فرنسا الحتالل فرنسا؟     

ها و حٌن طالبت الجزائر بحقها رد القنصل ردا ؼٌر كانت للجزائر دٌون كثٌرة على فرنسا بسبب تصدٌر القمح ل -

 مهذب فؽضب داي الجزائر و طرده من مجلسه مشٌرا بمروحة . فادعت فرنسا أنه ضربه بها وأن ذلك اهانة لشرفها 

 وبذلك وجدت ذرٌعة الحتاللها للجزائر.

فتعال حادثة تتخدها فرنسا كذرٌعة بعد ان هٌأت فرنسا نفسها و استعدت الحتالل الجزائر كلفت قنصلها دٌفال با  ) 

( للؽزو فكانت حادثة المروحة(  

م1831جوان  19كانت معركة سطاوالً فً  -ة سطاوالً؟ فً اي سنة كانت معرك *     

كٌؾ تم االستٌالء على الجزائر؟ --  

.نزلت القوات الفرنسٌة بسٌدي فرج ؼرب العاصمة فقاومها الجزائرٌون   -  

و  1831جوٌلٌة  5فً معركة سطاوالً زحفت القوات الؽازٌة نحو العاصمة فدخلتها ٌوم  بعد هزٌمة الجزائرٌٌن -

 أجبرت الداي حسٌن على ابرام معاهدة سالم.

الى باقً المناطقاذكر مراحل  توسع االحتالل *      

بعد ان استولت فرنسا على عاصمة الجزائر بدأت فً التوسع   -  

منها الى احتالل الداخل و لتمنع اتصال الجزائرٌٌن بالخارجلق * احتلت بعض المدن الساحلٌة لتنط    

* بعدها واصلت احتاللها لبقٌة المناطق لكنها لم تتمكن من بسط سٌطرتها على كامل البالد ال فً بداٌة القرن  

 العشرٌن.

* على ماذا نصت علٌه معاهدة االستسالم؟     

ًٌتم تسلٌم الجزائر العاصمة الى الجٌش الفرنس  -  

ٌتعهد الجنرال الفرنسً بضمان حرٌة السكان و احترام دٌاناتهم و ممتلكاتهم و تجارتهم  و نسائهم. -  

 

 

 

 

 3/ اربط كل حدث بتارٌخٌه:
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1831جوان  19انطالق حملة احتالل الجزائر                           

م1831جوٌلٌة  5معركة سطاوالً                                         

  1887افرٌل   89ادثة المروحة                                       ح

1831ماي  85تلة العاصمة                    دخول القوات المح  

 4/ امأل الفراؼات بالعبارات  المناسبة:

  م1831 جانفً 31 الجزائر ٌوم قرر مجلس الوزراء الفرنسً احتالل

م1887أفرٌل  89فً حادثة المروحة ائر هً  زاتخذت فرنسا ذرٌعة الحتالل الج -  

م 1831جوان  19الً ٌوم  جرت معركة سطاو -  

م1831ماي  85ون عام انطلقت عملٌة الؽزو الفرنسً من مٌناء تول -  

مدخل العاصمة فً  دي بورمون قائد الحملةو  الداي حسٌن بٌن  ابرمت معاهدة  االستسالم  -  

ثم واصلت احتاللها  لتنطلق منها الى احتالل الداخل  بعض الدول الساحلٌة احتالل  ببعد سقوط العاصمة قامت فرنسا  -

بقٌة المناطق ل  

 5/ وضعٌة ادماجٌة :

 كانت للجزائر دٌونا لدى فرنسا . فطالب الداي حسٌن القنصل الفرنسً بتسدٌدها 

كٌؾ كان رد القنصل؟ -         

ماذا فعل الداي حسٌن؟ -        

رنسا هذه الواقعة .ماذا تسمى؟ و ماذا نتج؟اؼتنمت ف -       

كانت للجزائر دٌون كثٌرة على فرنسا بسبب تصدٌر القمح لها و حٌن طالبت الجزائر بحقها رد القنصل ردا ؼٌر  -

 مهذب فؽضب داي الجزائر و طرده من مجلسه مشٌرا بمروحة . فادعت فرنسا أنه ضربه بها وأن ذلك اهانة لشرفها 

.لمروحة تلك الذرٌعة التً افتعلتها لؽزوها للجزائر. فكانت حادثة ا   

 المقاومة الشعبٌة

 ❶/ مقاومة االمٌر عبد القادر

 6/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

م1831تم احتالل وهران سنة   -(خ )←م.1831تم احتالل وهران سنة  -  

  اعتذر لكبر سنه و اقترح علٌهم ابنه عبد القادر (خ)←قام الشٌخ محً الدٌن احمد بالمقاومة الشعبٌة  فً وهران. -
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(ص)←م 1847م الى 1838تدت مقاومة االمٌر عبد القادر من ام -  

م1834فٌفري  86عقدت معاهدة دي مٌشال فً  – (خ)←م1835فٌفري  86عقدت معاهدة دي مٌشال فً  -  

(ص)←اتخذ االمٌر عبد القادر فً البداٌة معسكر كعاصمة له. -  

تمكن االمٌر عبد القادر من اقامة دولة بهٌاكلها  -(خ)←لم ٌتمكن االمٌر عبد القادر من اقامة دولة بحدودها . -

 التنظٌمٌة و حدودها.

(ص)←مٌز االمٌر عبد القادر بالشجاعة و المقدرة على القٌادة.ت -  

(ص)←استطاع االمٌر عبد القادر من انشاء مصانع حربٌة )مصانع إلنشاء السالح( -  

 7/ اجب عن االسئلة التالٌة:

متى تم احتالل مدٌنة وهران؟ -  

م1831تم احتالل مدٌنة وهران سنة  -  

  ان ٌقود المقاومة طلب السكان من محً الدٌن أحمد أحد أعٌان المنطقة -المقاومة؟ ممن طلب السكان قٌادة  -

و كٌؾ قابل طلبهم؟ و ماذا اقترح علٌهم؟ -  

 87اعتذر لكبر سنه و اقترح علٌهم ابنه عبد القادر لما ٌتمٌز به من شجاعة و مقدرة على القٌادة فباٌعوه امٌرا ٌوم   -

.م1838نوفمبر   

القادر؟ ماهً الفترة  الزمنٌة لمقاومة االمٌر عبد -  

م1847م الى 1838خاض االمٌر عبد القادر مقاومة مسلحة منظمة امتدت من  -  

اذكر هذه المعاهدات   - ألحق االمٌر عبد القادر هزائم كبٌرة بالعدو و أجبره على طلب الصلح و عقد معاهدات, -  

هدات مثل معاهدة دي مٌشال ٌوم و أجبره على طلب الصلح و عقد معاألحق االمٌر عبد القادر هزائم كبٌرة بالعدو  -

م1837ماي  31م و معاهدة التافنة ٌوم 1834فٌفري  86  

تمكن االمٌر عبد القادر من اقامة دولة بهٌاكلها التنظٌمٌة  -  

* اذكر هذه الهٌاكل التنظٌمٌة   

الهٌكل التنظٌمً لدولة االمٌر عبد القادر   -  

ساعده العلماء * مجلس الشورى ٌترأسه قاضً القضاة و ٌ           

* مجلس الوزراء           

* مقاطاعات على رأسها خلفاء       

* اذكر البعض مما قام به االمٌر عبد القادر من اجل اقامة دولة ذات هٌاكل     



 

www.mriem-educ.com                                      مدونة التعليم بوخشم مريم                           للمسيد من المواضيع زوروا  

 16 

أقام االمٌر  عبد القادر دولة ذات هٌاكل و قام ب  -  

*  اتخذ فً البداٌة مدٌنة معسكر كعاصمة له         

حكومة شكل  *          

* نصب مجلسا للوزراء          

* أقام مصلحة للكتابة العامة          

* عٌن خلفاء له )والة( فً مختلؾ الجهات          

* شٌد الحصون و القالع          

* أنشأ المصانع النتاج السالح         

* فتح مكتبا عسكرٌا لمن ٌرٌد ان ٌتطوع فً الجٌش         

 ②/ مقاومة أحمد باي

 8/  ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص)←احمد باي أحد رموز المقاومة الجزائرٌة. -  

بعد سقوط العاصمة قاد أحمد  – (خ)←بعد سقوط العاصمة قاد أحمد باي المقاومة الشعبٌة فً الجنوب الجزائري. -

 باي المقاومة الشعبٌة فً الشرق الجزائري )قسنطٌنة(

(ص)←ي بالسلطة  مقابل االعتراؾ بالسٌادة حاول الفرنسٌٌن اؼراء أحمد با -  

(ص)←قاوم سكان قسنطٌنة بقٌادة أحمد باي بشدة رافضٌن االستسالم. -  

(ص)←م1848اضطر أحمد باي الى االستسالم سنة  -  

( خ)←سقطت قسنطٌنة فً أول محاولة  الحتاللها. -  

 9/ اجب عن االسئلة التالٌة:

ومة أحمد بايما هً الفترة الزمنٌة التً تمثل مقا -  

م1848الى  1831خاض أحمد باي مقاومة مسلحة امتدت من   -  

فً اي منطقة من الجزائر قاد أحمد باي المقاومة الشعبٌة؟ -  

قاوم أحمد باي القوات االستعمارٌة عند نزولها بسٌدي فرج كما قاد المقاومة الشعبٌة فً الشرق الجزائري)قسنطٌنة -  

مد باي و كٌؾ كان رد فعلهماذا عرض الفرنسٌون على اح -  
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حاول الفرنسٌون اؼراء احمد باي فعرضوا علٌه البقاء فً منصبه باٌا على قسنطٌنة مع المحافظة على حقوقه و  -

 امتٌازاته السابقة مقابل االعتراؾ بالسٌادة الفرنسٌة لكنه رفض و أصر على المقاومة.

و هذا راجع لعدة عوامل, اذكرها انتصر أحمد باي على القوات االستعمارٌة فً أول االمر  

:انتصر أحمد باي على القوات االستعمارٌة فً  البداٌة لعدة عوامل منها -  

ثقة السكان بهو التفافهم و استعداداهم التام للجهاد و الدفاع عن مدٌنتهم*              

* معرفته التامة بالمنطقة            

.المدٌنة*  وجود أسوار و حصون تحٌط ب             

و كٌؾ كانت نهاٌة احمد باي  كٌؾ واجهت فرنسا هذا االنهزام؟ -  

اصرت فرنسا على هزٌمة احمد باي و اعدت لذلك شٌج قوي بأحدث االسلحة جعلته فً االخٌر ٌنسحب من قسنطٌنة  -

م1848م و ٌواصل القتال فً مناطق اخرى الى ان اضطر الى االستسالم سنة 1837بعد سقوطها سنة   

ذكر نص رسالة سكان قسنطٌنة الى القائد الفرنسً الذي طالبهم باالستسالما -  

العرب الذٌن ل اٌهابون الموت  المحمٌة باألبطال على قسنطٌنة فً خطر عظٌم و لكن استٌالءكمنعم ان مركزنا أمسى  -

. طة فرنساموقوؾ على قتل اخر واحد منهم ان الموت عندنا تحت اسوار مدٌنتنا أحسن من حٌاتنا تحت سل  

اضطر أحمد باي الى االستسالم, فً اي سنة كان ذلك؟  -  

1848م واصل احمد باي القتال فً مناطق اخرى الى ان اضطر الى االستسالم سنة 1837بعدد سوقط قسنطٌنة سنة  -  

 ❸/ ثورة المقرانً:

 11/ ضع)ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص)←م.1871كانت ثورة المقرانً سنة  -  

انطلقت ثورة المقرانً من برج بوعرٌرٌج – (خ)←ثورة المقرانً من مدٌنة سطٌؾ. انطلقت -  

(ص)←مقاومة المقرانً لعبت فٌها الزاوٌة الرحمانٌة دورا معتبرا. -  

(ص)←ثورة المقرانً شملت نصؾ البالد تقرٌبا. -  

(ص)←بعض المقاومات الشعبٌة قادها شٌوخ و قبائل. -  

 11/ اجب عن االسئلة التالٌة:

م1871ثورة المقرانً كانت سنة  -متى كانت ثورة المقرانً؟   -  

من اٌن انطلقت ثورة المقرانً؟ والى اٌن وصلت ؟ -  
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انطلقت ثورة المقرانً من برج بوعرٌرٌج و توسعت فشملت نصؾ البالد تقرٌبا من البحر شماال الى أعماق  -

.الصحراء  جنوبا.  

فً مقاومة الشٌخ المقرانًما هً الزاوٌة التً لعبت دورا معتبرا  -  

لعبت الزاوٌة الرحمانٌة دورا معتبرا فً مقاومة الشٌخ المقرانً. -  

 النضال السٌاسً

 18/ ضع )ص( او )خ( امام كل عبارة:

(ص)←فً تحرٌر البالد من المستعمر . 19فشل الجزائرٌون خالل القرن  -  

عد المقاومة الشعبٌة جاء النضال السٌاسً و بعدها ب – (خ)←استمرت المقاومات الشعبٌة الى ان استقلت الجزائر. -

 ثورة نوفمبر 

م1931تأسست  جمعٌة العلماء المسلمٌن سنة  -(خ)←م.1986تأسست جمعٌة العلماء المسلمٌن سنة  -  

(ص)←تؽٌر اسلوب المقاومة الجزائرٌة لالستعمار من الكفاح المسلح الى الكفاح السٌاسً. -  

كان هدؾ النشاط السٌاسً تمكٌن الجزائرٌٌن من  – (خ)←التمكٌن من استقالل الجزائر. كان هدؾ النشاط السٌاسً -

 الحصول على حقوقهم.

(ص)←اتخذت المقاومة السٌاسٌة عدة وسائل. -  

الذي تحول  مصالً الحاج مؤسس حزب نجم شمال افرٌقٌا -(خ)←مصالً الحاج مؤسس جمعٌة العلماء المسلمٌن. -

اما عبد الحمٌد بن بادٌس فهو مؤسس جمعٌة  ثم الى حركة االنتصار للحرٌات الدٌمقراطٌة الى حزب الشعب الجزائري

 العلماء المسلمٌن

(خ)←استطاع الكفاح السٌاسً تحقٌق اهدافه. -  

(ص)←اصدر الجزائرٌون عدة صحؾ للتعرٌؾ بقضٌتهم. -  

التً كانت ك الجزائرٌون فً االنتخابات شار – (خ)←لم ٌشارك الجزائرٌون فً االنتخابات التً كانت تنظمها فرنسا. -

 تنظمها فرنسا وذلك للدفاع عن حقوقهم ضمن الهٌئات المنتخبة.

(ص←نظمت مظاهرات فً عدة مناطق من البالد للمطالبة بالحقوق السٌاسٌة. -  

 13/ اجب عن االسئلة التالٌة:

كٌؾ كانت المقاومة الجزائرٌة لالستعمار  و كٌؾ تؽٌرت؟ -  

. كفاح السٌاسً.ب المقاومة الجزائرٌة لالستعمار من الكفاح المسلح الى التؽٌر  اسلو -  

اتخذت المقاومة السٌاسٌة عدة وسائل .اذكرها -  
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تقدٌم العرائض . المشاركة تأسٌس االحزاب و الجمعٌات . المظاهرات  :اتخذت المقاومة السٌاسٌة عدة وسائل وهً  -

..فً االنتخابات . اصدار الصحؾ..........   

اذكر بعض المظاهر التً اتخذها النشاط السٌاسً -  

:من المظاهر التً اتخذها النشاط السٌاسً  -  

تقدٌم العرائض  ) المطالب ( لشرح أوضاع الجزائرٌٌن *       

.بالشخصٌات العالمٌة مثل اتصال االمٌر خالد بالرئٌس ولسن   االمرٌكً  و الرئٌس الفرنسً هٌرٌو.* االتصال       

كر  بعض االحزاب السٌاسٌة و سنة تأسٌسهااذ -  

م جمعٌة 1937م . حزب الشعب الجزائري سنة 1986تم تأسٌس عدة أحزاب سٌاسٌة مثل نجم شمال افرٌقٌا سنة  -

حركة االنتصار للحرٌات  -م  1944م أصحاب البٌان و الحرٌة سنة 1931العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن سنة 

م1946الدٌمقراطٌة سنة   

ا اصدر الجزائرٌون للتعرٌؾ بقضٌتهم و للدفاع عنها؟ماذ-  

الجمهورٌة  –االمة  :أصدر الجزائرٌون عدة صحؾ باللؽة العربٌة و الفرنسٌة للتعرٌؾ بقضٌتهم و الدفاع عنها مثل  -

الشعب ...... –الشهاب  –الجزائرٌة   

ما كان  الهدؾ من النشاط السٌاسً؟ -  

لجزائرٌٌن من الحصول على حقوقهم.كان هدؾ النشاط السٌاسً تمكٌن ا -  

عرفت فترة الكفاح السٌاسً عدة زعماء سٌاسٌٌن -  

* من هم اشهر هؤالء الزعماء؟ و ما هً اتجاهاتهم السٌاسٌة؟     

:ظهرت بالجزائر عدة شخصٌات قامت بالنشاط السٌاسً -  

1981 – 1919سٌاسٌة ما بٌن ك حركة *  االمٌر خالد = طالب بالمساواة بٌن الفرنسٌٌن و الجزائرٌٌن و انشأ لذل    

مصالً الحاج = طالب باستقالل الجزائر و انفصالها عن فرنسا وأنشأ لذلك  حزب نجم شمال افرٌقٌا الذي تحول *   

 الى حزب الشعب الجزائري ثم الى حركة االنتصار للحرٌات الدٌموقراطٌة.

الجزائرٌون من الحصول على جمٌع سا حتى ٌتمكن طالبوا بإدماج الجزائر بفرن* ابن جلول  و فرحات عباس=   

 الحقوق التً ٌتمتع بها الفرنسٌون.

 1931الجمٌد بن بادٌس = اسس مع نخبة من علماء الجزائر جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن سنة * عبد   

   .......للدفاع عن حقوق الجزائرٌٌن و المحافظة على مقومات شخصٌتهم من لؽة و دٌن و تارٌخ......

اذكر اهم نشاط سٌاسً  جزائري وقع فً التوارٌخ التالٌة-  

  تأسٌس حزب نجم شمال افرٌقٌا - ←م 1986*    
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  - تأسٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزائرٌٌن  -  ←م1931*     

  تأسٌس حزب الشعب الجزائري  - ←م1937*     

م1945ماي  8احداث  ←1945*        

:االحزاب السٌاسٌة التالٌة اذكر اهم  مطالب -  

استقالل الجزائر و انفصالها عن فرنسا لجزائري ٌطالب ب* حزب الشعب ا     

االصالح و الدفاع عن حقوق الجزائرٌٌن و المحافظة على مقومات ماء المسلمٌن الجزائرٌٌن تطالب ب* جمعٌة العل  

 شخصٌتهم من لؽة و دٌن و تارٌخ.

المساواة بٌن الجزائرٌٌن و الفرنسٌٌن * حركة االمٌر خالد تطالب ب    

 الثورة التحرٌرٌة و االستقالل

 14/ ضع )ص( او )ح( امام كل عبارة:

(ص)←استولى الفرنسٌون على خٌرات البالد و اصبح الجزائري ؼرٌبا فً بلده. -  

فرنسٌة المتعاقبة رفضت الحكومات ال – (خ)←قبلت الحكومات الفرنسٌة المتعاقبة االستجابة لمطالب الجزائرٌٌن. -

االستجابة لمطالب الجزائرٌٌن و حقوقهم السٌاسٌة رؼم مشاركتهم فً تحرٌر فرنسا من االحتالل االلمانً خالل الحرب 

 العالمٌة الثانٌة

(ص)←شارك الجزائرٌون فً تحرٌر فرنسا من االحتالل االلمانً فً الحرب العالمٌة الثانٌة. -  

(ص)←م1954سٌة بثورة اول نوفمبر توجت المقاومة المسلحة و السٌا -  

(ص)←من بٌن اسباب قٌام ثورة نوفمبر االضطهاد الفرنسً المتواصل للجزائرٌٌن. -  

(ص)←دٌدوش مراد من مجموعة مفجري الثورة. -  

 1954شن المجاهدون لٌلة اول نوفمبر  – (خ)←شن المجاهدون لٌلة أول نوفمبر هجوما واحدا على مركز العدو. -

ا على مراكز العدو موزعة على مختلؾ مناذق الوطن.ثالثٌن هجوم  

(ص)←م قام المجاهدون بعدة هجومات عسكرٌة بالشمال القسنطٌنً.1955اوت  81ٌوم  -  

1958سبتمبر  19تم تأسٌس الحكومة المؤقتة ٌوم  -(خ)←م1958مارس  19تم انشاء الحكومة المؤقتة ٌوم  -  

1985توجد عدة دول اعترفت بالحكومة المؤقتة سنة  – (خ)←جزائرٌة.ال توجد دول اعترفت بالحكومة المؤقتة ال -  

مرت الثورة بأربعة مراحل -(خ)←مرت الثورة الجزائرٌة بخمسة مراحل. -  

(ص)←منح المستعمر االستقالل لعدة دول افرٌقٌة و ذلك لٌتفرغ لقمع الثورة الجزائرٌة. -  

(ص)←تارٌخ وقؾ القتال. 1968مارس  19 -  
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اعالن استقالل الجزائر  1968جوٌلٌة  5 – (خ)←م تارٌخ اجراء االستفتاء حول مصٌر الجزائر.1968جوٌلٌة  5 -

هو تارٌخ اجراء استفتاء حول تقرٌر المصٌر. 1968جوٌلٌة  1اما   

 15/ اجب عن االسئلة التالٌة: 

التاسع  ً امتدت طوال القرن توجت المقاومة المسلحة و السٌاسٌة الت -المسلحة و السٌاسٌة؟ بماذا توجت المقاومة  -

م1954عشر و النصؾ االول من القرن العشرٌن بثورة نوفمبر   

م؟1954ما هً اسباب قٌام ثورة نوفمبر  -  

:تمثلت اسبابها فً معاناة الجزائرٌٌن من  -  

* حالة البؤس و الحرمان       

* االضطهاد الفرنسً المتواصل       

اسٌة* عدم االستجابة لمطالبهم السٌ       

1831جوٌلٌة  5اال ان الدافع الحقٌق هو رؼبة الجزائرٌٌن فً اعادة بعث الدولة الجزائرٌة التً سقطت ٌوم   

ما هو موقؾ الحكومات الفرنسٌة المتعاقبة من مطالب الجزائرٌٌن؟ -  

هم فً تحرٌر رفضت الحكومات الفرنسٌة المتعاقبة االستجابة لمطالب الجزائرٌٌن و حقوقهم السٌاسٌة رؼم مشاركت -

فرنسا من االحتالل االلمانً خالل الحرب العالمٌة الثانٌة و التلمٌح لهم بانها سوؾ تستجٌب لمطالبهم بعد انتهاء هذه 

 الحرب.

ماذا رافق انطالق الثورة الجزائرٌة؟ -  

روط وقؾ الذي حدد اهداؾ الثورة و مسارها و ش1954رافق انطالق الثورة الجزائرٌة نشر بٌان اول نوفمبر   -

 القتال.

اذكر مفجري ثورة التحرٌر الوطنٌة -.  

:مجموعة مفجري ثورة التحرٌر الوطنٌة  -  

محمد  –رابح بٌطاط  –العربً بن مهٌدي  –مصطفى بن بولعٌد  –دٌدوش مراد  –محمد بوضٌاؾ  –كرٌم بلقاسم  - 

حسٌن اٌت احمد –احمد بن بلة  -خٌضر    

وفد جبهة التحرٌر الوطنً فً مؤتمر قصد تدوٌل القضٌة الجزائرٌة شارك -  

 84 – 18فً مؤتمر باندونػ بأندونٌسٌا ما بٌن قصد تدوٌل القضٌة الجزائرٌة شارك وفد جبهة التحرٌر الوطنً  -  

.كما عرضت القضٌة الجزائرٌة على هٌئة االمم المتحدة فً نفس السنة. 1955أفرٌل   

متى عقد مؤتمر الصومام ؟ ومن ضم؟ -  

ضم معظم قادة الثورة و خرج بعدة قرارات هامة 1956اوت  81تمر الصومام ٌوم انعقد مؤ -  
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ما هً اهم القرارات التً خرج بها؟ -  

:ؤتمر الصومامممن اهم القرارت التً خرج منها   -  

* اقامة أجهزة سٌاسٌة و عسكرٌة للثورة       

* اتخاد مبدأ القٌادة الجماعٌة        

  م الحركات السٌاسٌة الى جبهة التحرٌر الوطنً.وهو ما أدى الى انضمام معظ

1958سبتمبر  19تأسست الحكومة المؤقتة ٌوم  -لمؤقتة؟ متى تم تأسٌس الحكومة ا -  

اذكر بعض الدول التً اعترفت بالحكومة المؤقتة الجزائرٌة -  

هً  1958الدول التً اعترفت بالحكومة المؤقتة سنة  -  

مصر  –منؽولٌا  –المؽرب  –لٌبٌا  –العراق  –أندونٌسٌا  –ؼٌنٌا  –كورٌا الشمالٌة  –الصٌن الشعبٌة  –السعودٌة  - 

الٌمن -الفٌتنام  –تونس  –السودان  –  

امام اصرار الجزائرٌٌن على وحد ة التراب و الشعب الى ماذا اضطرت فرنسا؟ -  

تفاقٌة اٌفٌان التً نصت على وقؾ امام اصرار الجزائرٌٌن على وحدة التراب و الشعب اضطرت فرنسا الى ابرام ا  -

  1968جوٌلٌة  11و اجراء االستفتاء حول تقرٌر المصٌر ٌوم  1968مارس  19القتال ٌوم 

فً اي سنة تم  االتفاق على وقؾ القتال؟ -  

1968مارس  19تم االتفاق على وقؾ القتال ٌوم   -  

متى تم االعالن عن االستقالل؟ -  

م1968جوٌلٌة  15 تم االعالن عن االستقالل ٌوم -  

مرت الثورة الجزائرٌة بعدة مراحل -  

* كم مرحلة مرت بها الثورة الجزائرٌة؟     

مرت الثورة الجزائرٌة بأربعة مراحل  -  

* اذكر كل مرحلة مع تارٌخها و ما هً ابرز االحداث التً عرفتها   

:تمٌزت بما ٌلً  1956 – 1954المرحلة االولى = مرحلة االنطالق -  

نطالق بعملٌات عسكرٌة شاملة مست مختلؾ مناطق البالداال -   

نشر بٌان أول نوفمبر الذي حدد أهداؾ الثورة و شروط وقؾ القتال.-  

التً عززت الثورة داخلٌا و خارجٌا 1955اوت  81هجومان  -   
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تدوٌل القضٌة الجزائرٌة فً المنابر الدولٌة مثل مؤتمر باندونػ  و هٌئة االمم المتحدة -  

:تمٌزت هذه المرحلة بما ٌلً   1958 – 1956= مرحلة التنظٌم و الشمول  مرحلة الثانٌة/ ال8  

انعقاد مؤتمر الصومام الذي زود الثورة بمختلؾ الهٌاكل و التنظٌمات -   

خارجٌا قٌام الثورة بنشاط اعالمً متنوع السماع صوتها داخلٌا و -  

و تأسٌس عدة اتحادات و طنٌةاضرا الطلبة عن الدراسة و انضمامهم الى الثورة  -  

اندماج معظم االحزاب فً جبهة التحرٌر الوطنً -  

تدوٌل القضٌة الجزائرٌة بدخولها المحافل العالمٌة. -  

تمٌزت هده المرحلة بما ٌلً   -1961 -1958/ المرحلة الثالثة = مرحلة االنتصارات العسكرٌة و السٌاسٌة الكبرى 3  

لٌحكمهم اعتقادا منهم انه الرجل  1958بالقوة لهذا جاؤوا ب الجنرال دٌؽول فً ماي  عزم الفرنسٌٌن على قمع الثورة

 القوي القادر على اخماد الثورة

استخدم دٌؽول أقصى وسائل الفتك و الدمار الى جانب االؼراء المادي . -  

دٌسمبر  11ت مظاهرات وزٌادة تجنٌد الشعب فكان 1958سبتمبر  19ردت جبهة التحرٌر بإنشاء الحكومة المؤقتة   -

1961 

تمٌزت  هذه المرحلة بدخول الطرفٌن الجزائري و الفرنسً فً مفاوضات   1968 – 1961/ المرحلة الرابعة= 4

:طوٌلة و صعبة بسب الشروط الفرنسٌة منها  

االحتفاظ بالصحراء  -  

االحتفاظ بقواعد عسكرٌة بالجزائر -  

مصٌر المستوطنٌن  -  

كٌفٌة اجراء االستفتاء و االشراؾ علٌه -  

  1968جوٌلٌة  15و اعلن عن االستقالل ٌوم  1968مارس  19تم وقؾ  القتال ٌوم  -

- 

. 

 

 

 

  



 

www.mriem-educ.com                                      مدونة التعليم بوخشم مريم                           للمسيد من المواضيع زوروا  

 24 

 16/ ضع امام كل حدث تارٌخ وقوعه:

ٌخهتار  الحدث  تارٌخه الحدث 
1956اوت 81 1954نوفمبر  11 انعقاد مؤتمر الصومام   اندالع ثورة نوفمبر 

1955اوت  81   هجومات الشمال  
 القسنطٌنً

1968مارس  19 1955افرٌل  84-18 وقؾ القتال   انعقاد مؤتمر باندونػ 

1968جوٌلٌة  11 1956اكتوبر  88 االستفتاء على االستقالل   اختطاؾ طائرة قادة الثورة 

1968جوٌلٌة  15 1958سبتمبر  19 اعالن االستقالل   انشاء الحكومة المؤقتة 

 

 17/ ضع كل عبارة مما ٌلً فً الخانة المناسبة من الجدول:

اهتمت بالمعارك الحربٌة فقط  –عمت مختلؾ مناطق البالد  –ذات قٌادة موحدة  -لم تكن لها قادة موحدة    

اهتمت بالمٌدان العسكري و السٌاسً و  –لم تحقق اهدافها  –حققت اهدافها  –قادها رؤساء قبائل او شٌوخ  زواٌا  -

كانت جهوٌة –نجحت بفضل الوحدة الوطنٌة  –االعالمً   

1954ثورة أول نوفمبر   المقاومة الشعبٌة 

مختلؾ مناطق البالدعمت –قٌادة موحدة ذات   
حققت اهدافها -  
اهتمت بالمٌدان العسكري و السٌاسً و االعالمً -  
.نجحت بفضل الوحدة الوطنٌة -  

اهتمت بالمعارك الحربٌة فقط -  
لم تكن لها قادة موحدة  -  
قادها رؤساء قبائل او شٌوخ زواٌا -  
لم تحقق اهدافها -  
كانت جهوٌة -  

 18/ امأل الفراؼات بالعبارات المناسبة:

الجزائريالؽرب بوٌع االمٌر عبد القادر فقاد المقاومة فً   1838احتلت الجزائر , سنة  1831 سنة   

احمد باي, بعد انتهاء هذه المقاومة ظهرت عدة مقاومات اخرى قادها عدة أبطال.الشرق الجزائري فً  و قاد المقاومة  

االصالح وهً دعاة  ات حٌن توقفت المقاومة المسلحة بدأت المقاومة السٌاسٌة التً اتخذت عدة اتجاه  

و قد توج كفاح الجزائرٌٌن باندالع ثورة  المساواة  و دعاة االندماج   و دعاة االستقالل  و دعاة  

التً حققت النصر و حررت البالد 1954نوفمبر أول     

 

جابة فقد تكون وقعت مني اخطاء خاصة في  كتابة التواريخ االنتباه عند مراجعة االرجى ي  

 


