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ــى :
َ
 األول

ُ
 ة :اريخيـــــــــــــــــــــــوثيقة التــــــــــــــــال الوضْعّية

   : أنواع الوثائق التاريخية .1

 ور الصاملعالم األثرية و ك : الّصامتة   .  الت.ي الجرائد واملجــختلفة فاملنصوص والكاملخطوط،  : املكتوبة 

2.  

 كتاب   من أّيِ  : الوثيقة مصدر. 1  : التقديم  
ُ
 ِخ أو أي جهة أ

َ
رسالة، معاهدة،  : طبيعة الوثيقة)نوعها(. 2 ت منها هذه الوثيقة.   ذ

 .التعريف بصاحب الوثيقة .4  . اإلطار الزماني واملكاني .3بيان، تقرير، قانون ...    

 : األفكار الجزئية. 2   الفكرة العامة .1  التحليل.      

  للوثيقة تقويم  عبارة عن  : ستنتاجاال.  

 .التزوير تحمي التاريخ من  .3   .تعد مرجعا يرجع إليه الباحث .2   .كتابة وتدوين تاريخ أجدادنا. 1   .3
 

 الثانية :
ُ
 بوِلينياك :وثيقة دراسة  الوضْعّية

 : رسالة : طبيعة الوثيقة)نوعها(. 2 رسمية(. صادرة من مسؤول فرنس ي وهو بولينياك ) : مصدر الوثيقة. 1  التقديم. 

 .رئيس الوزراء الفرنس ي : بولينياك : التعريف بصاحب الوثيقة .4 .بباريس 1830مارس  12 :اإلطار الزماني واملكاني . 3                         

 : الجزائر كشف بولينياك الدوافع الحقيقية الحتالل فرنسا : الفكرة العامة. 1  :  التحليل.                                         

     .لقالةفي ا استغالل املرجان:  مثل، حصلت عليها فرنسا في الجزائرحماية االمتيازات التي  - : األفكار الجزئية .2                                        

        .خدمة املسيحية بحملتها على الجزائربا في و جهود فرنسا ألور إبراز  -                                                                         

 : ي للجزائرباشرة لالحتالل الفرنس باشرة وغير املحيث تبرز األهداف امل ،وثيقة تاريخية تعتبر رسالة بولينياك أهّم  االستنتاج، 

: الثأر لشرف فرنسا، واملحافظة على ممتلكاتها مع إلغاء دفع الجزية والجهاد  يــــف ويمكن تلخيص األهداف حسب الرسالة

 .البحري الذي تسميه فرنسا بالقرصنة

 الثالثة : 
ُ
 دي بــــــــرمون :ثيقة دراسة و الوضْعّية

 : رسالة : طبيعة الوثيقة)نوعها(. 2  .ألّنها صدرت من مسؤول فرنس ي )دي برمون(رسمية :  مصدر الوثيقة. 1  التقديم.     

  . قائد الحملة الفرنسية على الجزائر: دي برمون  : التعريف بصاحب الوثيقة. 4   .م1830الجزائر في  : اإلطار الزماني واملكاني. 3

  تبرير دي برمون احتالل فرنسا الجزائر بأنه قادم من أجل تصفية حسابات مع حاكم الجزائر الفكرة العامة: .1  :التحليل.                             

 .عسياسة الترهيب والقم الجزائريينتباع دي برمون مع ا -. سياسة الترغيب الجزائريينتباع دي برمون مع ا -  : األفكار الجزئية .2    

 : حتالله الجزائرا حيث نستنتج أن االحتالل الفرنس ي قام بتبريرِ  ،تعتبر وثيقة دي برمون من أهم الوثائق التاريخية االستنتاج، 

ساليب والدليل على هذا األ  ؛لم يظهر منه سوى الوجه الثاني ماك .باإلضافة إلى الترهيب ،تباع سياسة املالينة والتسويفامع 

 .سنة 132 القمعية التي طبقها طوال
 

ُع األّول 
َ
اريخّية:  املقط

ّ
الَوثـــــــــــاِئُق الت
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ــى :
َ
 األول

ُ
 : االحتالُل الفرنســــــي على الجـــزائر الوضْعّية

 

 األهداف املباشرة

 ر الحقيقية(ـــ)غي

 )الحقيقية( املباشرةر ــــغياألهداف 

حــــاولــــت فرنســــــــــــــا تبرير 

أطــــــمــــــاعــــــهــــــا بــــــحــــــادثــــــة 

 .1821املروحة 

األزمـة الـداخليـة في عهد 

ورغبته شـــــــارل العاشــــــــر 

فـــي إســـــــــــــكــــــات شـــــــــــــعــــبــــــه 

 .بتوجيهه إلى الخارج

اســـــــــــــــــــتـــــــــغـــــــــالل ثـــــــــروات 

 .وخيرات الجزائر

اســـــــــــــــتـــــغـــــالل ضـــــــــــــــعـــــف 

األسطول الجزائري بعد 

 .1821معركة نافرين 

الحقد على اإلســـــــالم 

 .ونشر املسيحية

 

 

 من العثمانيين أو األوروبيين تدخل   وملنع أّي  ،إلضعاف اقتصاد الجزائر بحري   حصار   : رحلة الحصار العسكري ـــــم.  

 دي برمون بقيادة وزير الحربية  طولون غادرت الحملة الفرنسية من ميناء م 1830ماي  25ي ــــف :  رحلة الهجوم وسقوط العاصمةـــــــم

 جوان  14ي ـــوف ،متجهة إلى الجزائر
َ
 .يـــــسطاوالفي معركة  الجزائري   الجيُش  انهزمَ جوان  19ي ـــــوف ،ها بسيدي فرجت قواتِ أنزل

 بعد سقوط العاصمة زحفت الجيوش الفرنسية نحو املدن الساحلية شرقا )عنابة( وغربا )وهران( : رحلة التوسعـــــــم،  
َ
 وَ ثم ت

 
 غ
َ
 ل

ْ
 ت

  نحو الجنوِب 
 
  .باملدن الداخلية مرورا

اندفع  ،م1830جويلية  05صبيحة حسين من طرف الداي االستسالم بعد التوقيع على وثيقة  

 .ويزرع الرعب واملوت والدمار في املدينة ،املمتلكات الجيش الفرنس ي ينهُب 

 

 .الدولة العثمانية:  متحفظة .3 .بريطانيا:  معارضة .2 .معظم الدول األوروبية:  ؤيدةـــم .1
  

 
ُ
 " ر املنظمة )الشعبية(، ـــاملقاومات املنظمة وغي : الثاِنيةالوضْعّية

 
 " مقاومة األميـــر عبد القادر أنموذجا

 : زائرية الحديثةــعبد القادر وبعث الدولة الجــر مقاومة األمي

 :1832نوفمبر  21ي ــــالقادر ف وبايعت األمير عبد ،اجتمعت القبائل الجزائرية في معسكر بيعة األمير. 

 :للشورى ،عين الوزراء والجيش دولة األمير 
 
 .)واليات( مقاطعات 8 ىــكما قّسم البالد إل ،وأنشأ مجلسا

  :حاول األمير إنشاء جيش عصري مدرب على القتال ُم جيش األمير 
 
  ،على مختلف الفنون القتالية ع  لِ ط

ّ
 نضباط.واال اعة ويتصف بالط

 : عبد القادرــر مقاومة األميمــراِحل 

  عدة معاركوهزم فرنسا في  ،العصابات حرَب  اتبع فيها األميرُ  : 1831 - 1832مرحلة القوة. 

  )ي تنظيم جيشهـــولقد استغلها األمير ف ،تم خاللها عقد معاهدة مع فرنسا : 1839 - 1831مرحلة الهدوء املؤقت )الهدنة. 

  تباع فرنسا سياسة األرض املحروقة تشتتت وضعفت مقاومة األمير او  ،نتيجة الحصار على األمير  : 1841 - 1839مرحلة حرب اإلبادة

 .االستسالممما اضطره إلى 

ُع الثاِنـــي
َ
ِني:  املقط

َ
 الَوط

ُ
اِريخ

ّ
الت



 صفحة األستاذ عبد الوهاب فتحــي. :   Fb      0696051891 الهاتف :      fethiouahab17@gmail.comا إليميل : 

 (. 2022/  2021رابعة من التعليم املتوسط ) ــنة الاألِنيُس فــي االجتماِعيات للّس                               ( دروس)  التّــــــــــــاريـــــــــخ    

 فتحـــــــــي.عبد الوهاب  

 

4 

4 

  : مات الشعبيةو املقا

 قسنطينة 1831-1831 أحمد باي أحمد باي

 يـــــــالجنوب الشرق 1849-1848 الشريف بوزيان زعاطشةــــال

 جرجرة وضواحيها 1851-1850 اللة فاطمة نسومر القبائل

 البيض والجنوب الغربي 1880-1864 س ي سليمان أوالد سيدي الشيخ

 برج بوعريريج واألوراس وضواحيها 1812-1811 املقراني رانيـــاملق

 الغرب الجزائري  1906-1881 بوعمامة الشيخ بوعمامة

 األوراس 1819 محمد أمزيان األوراس

 يـــــالهقار والتاسيل 1881 أمود بن مختار الطوارق 
 

 
ُ
 اَس ــــــــــــــــيَ الّسِ  : الثالثةالوضْعّية

ُ
َم كيِفّية كتابِة فقرة. : تنِبيه       ــــــــــــــــــــارية :مَ عْ االستِ  ات

ّ
 هذا الدرس على شكل فقرة من أجل أن تتعل

لى محو إوالتي تهدف في مجملها ، ي مجموعة القوانين والتنظيمات التي اعتمدتها فرنســـــــا في الجزائر ــــــــــــــــــه الســـــــياســـــــة االســـــــتعمارية     

                           .                    ي هذه السياسات االستعمارية ؟                                                                                                 ـــه فما ،الشخصية الوطنية

بإجراءات  ك، وذلبإذابة الجزائر في فرنسا ؛سياسة اإلدماجي ــــتتمثل السياسات االستعمارية التي طبقتها فرنسا على الجزائر ف     

 : مثل ديدة،ع بأساليَب  ؛مصادرة األراض يو  ،واالستيالء على األراض ي الخصبة ،وتجنيس األوربيين واليهود ،قانونية بدعم املعمرين

سياسة و  ،وإخضاع الجزائريين ،بإقامة املستوطنات ؛بتشجيع االستيطان األوروبي ؛سياسة االستيطانو  ،دعم ملكية املعمرين

لفرنسية بالقضاء على العربية وإحالل ا ؛سياسة الفرنسةو  ،على األوقاف واالستيالِء  ،وثكنات   تحويل املساجد إلى كنائَس ب؛  التنصير

الجزائر ,  : يـــوقسمت إلى ثالث واليات ه، 1848ألحقت الجزائر بفرنسا بقرار حيث  ؛اإلداري والتنظيم ، وفرنسة املحيط ،محلها

 .قسنطينـة , وهران

 .اعية إلى محو الشخصية الوطنية للجزائريينرغم هذه السياسات املجحفة الّس  ،ي األخير نستنتج أن الجزائر قاومتــوف     
 

 
ُ
 الوطِنّية : الرابعةالوضْعّية

ُ
ركة

َ
 : الحـــ

 

   .1912 قانون التجنيد اإلجباري  -. /  الذي يسمح بالعمل السياس ي 1919إصدار القانون  - العوامل الداخلية

 .محاولة فرنسا محو الشخصية الوطنية -

    .ظهور حركات التحرر في العالم -/    األولــى.خيبة أمل الشعوب الضعيفة بعد الحرب العاملية  - العوامل الخارجية

 .تأثر الجزائريين باألوضاع في دول املشرق  -
 

2.  

 

 املطالب زابــاألح القادة االتجاه

 
 

 يــــالثوري االستقالل

 األمير خالد

 مصالي الحاج

 .1919حزب اإلخاء  -

 .1926حزب نجم شمال إفريقيا  -

 .1931حزب الشعب  -

 .1946حركة انتصار الحريات الديمقراطية  -

 
 االستقالل التام
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َ
 وقــــــامل

َ
 ،اضلينوسجن املن ،وحمالت التفتيش واملداهمة والقمع ،وتزوير االنتخابات ،ي رفض ترشح الجزائريينــــــتمثل ف : يِعــــــمف الق

  .بعض األحزاب وسجن زعمائها ّلِ َح وَ  ،حف والجرائدصادرة الّص ى ُم ـباإلضافة إل

 والتظاهر  ،كمحاولة لتهدئة غضب الجزائريينم 1941سبتمبر( دستور الجزائر تمثل في إصدار القانون الخاص )  : يـغرائوقف اإل ـامل

 .م1919وإصالحات فبراير، وبلوم فيوليت، م 1958 مشروع قسنطينةوكذا   .أمام الرأي الدولي بمظهر اإلصالح

قدمت نســــــإ منه إلى  ،10/02/1943بيان حرر زعماء الحركة الوطنية بقيادة فرحات عباس  2ح ع  

.مطالبين في البيان بإدانة االستعمار و تقرير املصير  ،يوضح أوضاع الجزائريين ،مصرفرنسا و بريطانيا وأمريكا و 

 ،لذلك تكتلت االتجاهات ،اعتبر الحلفاء قضـــــــية الجزائر قضـــــــية فرنســـــــية 1943ائري على موقف الحلفاء من بيان رد الفعل الجز  

ـــــــــــفأحباب البيان والحرية وا تجمع فأسـس ــــــــــــ مما سمح  ،والتنديد باالستعمار ،1943وكانت أهدافه نشر أفكار بيان  ،14/03/1944 يـ

.بنشر الفكرة االستقاللية الثورية

 : 1943رد الفعل الفرنســ ي على بيان  
َ
  فعل   ّدِ رَ ك

َ
معلنا صـــدور قانون يضـــمن الحقوق  ،12/09/1943بقســـنطينة في شـــارل ديغول  َل زَ ن

 .01/03/1944ي ــوأعقبه إصدار قانون حق املواطنة الفرنسية ف ،للجزائريين

 

الذي يطالب باالســـــــــتقالل، ، 1943 فيفري 10وتحريرهم لبيان ، 2 بعد تكتل مختلف زعماء الحركة الوطنية أثناء فترة الحرب العاملية    

كرون  2 خرج الجزائريون بعد الحرب العاملية
ّ
ـــــــــــواحتفاال بانتصار فرنسا وحلفائها ف ،فرنسـا بوعودها باالستقالليذ ، 2 ةي الحرب العامليـ

 همجيا يعلوه القتل والتعذيب والسجن
 
 : ومن نتائج هذه األحداث ، فكان رد فعل االستعمار أن قابل الجزائريين ردا

  من الجزائريين في كل من قاملة وخراطة )بجاية( وسطيفألف 45استشهاد. 

 اعتقال بعض زعماء الحركة الوطنية. 

  عود الفرنسيةاقتناع الجزائريين بضرورة العمل املسلح وعدم جدية الو. 

حزب الشعب 

.1945 ماي 5 تراجع الحزب بعد حوادث 01األزمة 

.مما اعتبره املناضلون تخليا عن الثورة ،1946الحزب في انتخابات  اشتراك 02األزمة 

.حيث أصدر الحزب قرارا بحلها ،1941 بعد اكتشاف املنظمة الخاصة 03األزمة 
 

 04األزمة 
 :ى ـنقسم الحزب إلاف ؛فردية أو جماعيةنوعية القيادة ت األزمات السابقة في الخالف حول هتوج ،1953عام 

.فكانت تنتظر السلطات الفرنسية لعلها تستجيب ملطالبها أما بقية األحزاب، مركزيين ومحايدينو مصاليين 

 

 يـــــاإلدماجي ـــالليبرال

 فرحات عباس

وبن جلول وبن 

 تامي

 .1921فدرالية املنتخبين املسلمين الجزائريين الجزائريين  -

 .1946الديمقراطي للبيان الجزائري  االتحاد -

الحقوق بين املســـــــــــــــــــاواة فـي  -

 سيين.الجزائريين والفرن

 .حق التجنيس -
 

 اإلصالحي الديني
عبد الحميد بن 

 باديس

فــــاع عن مقومــــات األمـــــة الــــّد  .1931جمعية العلماء املسلمين الجزائريين  -

 .)الدين واللغة...(

 .إدماج الجزائر بفرنسا .1921الحزب الشيوعي الجزائري  - عمار أزقان يـــالعالمي الشيوع
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.شعاره الثورة بالقانون  1946أسسه فرحات عباس  : االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري  

 قيادة ة بأعادت نشـــــــــــاطها التربوي والتعليمي واإلصـــــــــــالحي وهدفها وحدة األمة الجزائري : جمعية العلماء املســـــــــــلمين الجزائريين

 .1946 البشير اإلبراهيمي

 : وشـــــارك في االنتخابات رغم ذلك  1946حركة انتصـــــار الحريات الديمقراطية دعاة االســـــتقالل ظهر تحت اســـــم  حزب الشـــــعب

 .(الخاصةومن خالل هذا انفصلت مجموعة انبثقت عنها املنظمة السرية ) ،قامت السلطات الفرنسية بتزويرها

 1946اسم حركة الحرية والديمقراطية ظهر تحت  : يــــالحزب الشيوع.       
 

 
 

 
ُ
 : الثورة التحريرية الكبرى )مراحل الثورة ( : الخامسةالوضْعّية

 

     .وعدم جدية الوعود الفرنسية ،واقتناع الجزائريين بضرورة العمل املسلح ،ي نفوس الجزائريينـفماي  8أثر مجازر  - : الداخلية

 .ياس ي لدى الشعب الجزائري ي الّس ـــنمو الوع -  .أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية وانقسام الحزب -

 ــاندالع الثورة على فرنسا ف -    .)الفيتنام( بالهند الصينيةديان بيان فو هزيمة فرنسا في معركة  - : الخارجية
ُ
                                                      .ن تونس واملغربم ّل  ي ك

 .حركات التحرر العاملية الداعية الستقالل الشعوب الضعيفةظهور  -

 

من طرف م 1954مارس  23تأسست اللجنة في  : لعملتأسيس اللجنة الثورية للوحدة وا ( : م1956 –م 1954 ) رحلة االنطالقـم -أ

  .و إقناع جميع إطارات الحزب بالعمل املسلح ،وهدفها العمل على وحدة الحزب ،ينأعضاء املنظمة الخاصة وبعض املركزيّ 

 االجتماعات واللقاءات

 االجتماعات السرية 22اجتماع 

بالجزائر العاصمة بمنزل م 1954جوان  25هذا اللقاء بتاريخ  َد قِ عُ 

محمــد وقــد تم انتخـاب املســـــــــــؤول الوطني ، دريش إليـاسالســـــــــــيـد 

  .بوضياف

                            م1954أوت و اجـــــتـــــمــــــاع أواخـــــر م  1954جـــــوان  23اجـــــتـــــمــــــاع 

يـــــه القرار لبـــــدايـــــة الثورة  فِ : وتم  م1954كتوبر أ 23و اجتمـــــاع 

راُر  تضمن
َ
 :   هذا الق

كأول يوم النطالق الثورة على الســــــــــاعة نوفمبر  01تحديد يوم  -

                                                             .(خــــــالــــــد عقبــــــةوإصــــــــــــــــدار كلمــــــة الســـــــــــر ) ( 00:00)  الصـــــــــــفر

                                 .تســــــــــــمــيــــــة الــجــنــــــاح الســــــــــــيــــــاســـــــــــ ــي لــلــثــورة بــجــبــهــــــة الــتــحــريــر -

                                                    .تســـــــــــــمـــيــــــة الـــجـــنــــــاح الـــعســـــــــــــكـــري لـــلـــثـــورة بـــجـــيـــش الـــتـــحـــريـــر -

 . مناطق عسكرية5تقسيم التراب الوطني إلى  -

 .لتوضيح أسباب الثورةبيان أول نوفمبر إصدار  -

 :   العسكريون( أعضاء الداخل )الداخليون،

 .  بقيادة ديدوش مراد:  املنطقة الثانية . /بقيادة مصطفى بن بولعيد:  املنطقة األولى

 : املنطقة الخامســـــة  . / رابح بيطاط:  املنطقة الرابعة . / كريم بلقاســـــم:  املنطقة الثالثة 

 .لعربي بن مهيديبقيادة ا

... ومحمد بوضـــــــياف منســـــــق بين أحمد بن بلة  -حســـــــين أيت أحمد  -محمد خيضـــــــر :  الســـــــياســـــــيون( )الخارجيون، أعضـــــــاء الخارج

 .داخل والخارجال
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الباب الذي خرجت م 1955/  04/ 24يعتبر مؤتمر باندونغ الذي عقد بإندونيسيا للدول األفروآسيوية في 

لبت الدول وطا ،لدبلوماسية جبهة التحرير وهذا كان شهادة ميالد ،حيث حضرت جبهة التحرير كمالحظ ،عبره القضية الجزائرية للعالم

                                                            .املجتمعة من هيئة األمم املتحدة بتسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمالها

  ،بقيادة زيغود يوسفأيام  1( ودامت 2حدثت بمنطقة الشمال القسنطيني )الوالية 

  ،ونزع تردد انضمام األحزاب للثورة ،عاءات الفرنسية بأنها قضت على الثورةوالرد على االدّ  ،الوالية األولىالحصار على  وقامت لفّك 

م مسية الراحة للفرنسيين يو وصادفت أ ،وقامت في هذا اليوم بالذات تضامنا  مع الشعب املغربي في ذكرى نفي ملكه محمد الخامس

 .السبت

 تطويق فرنسا للمنطقة األولى - :  أسباب الهجومات. / -  
َ
 ل
ْ
 ف

ُ
 .انتباه الرأي العام العالمي للقضية الجزائرية ت

  .1955مشروع جاك سوستيل  -/   .1955أفريل تطبيق قانون الطوارئ  -                     

 النتائج واالنعكاسات   : 

 .انضمام معظم األحزاب للثورة  وشمولية الثورة  -. / تأكيد التالحم الشعبي مع الثورة وفك الحصار عن منطقة األوراس  - بالنسبة للجزائر
 

 بالنسبة لفرنسا
لف أ 12كمجزرة سكيكدة حيث راح ضحيتها قيام فرنسا بمذابح ومجازر  -  . /الهجمات قبرت مشروع سوستيل اإلصالحي -

 .التمرد في صفوف الجيش الفرنس ي -/   .شهيد

 :م 1958م 1956 : مرحلة التنظيم والشمولية -ب 

 (.املنطقة العسكرية الثالثة)قرب بجاية بوادي الصومام فري إبقرية م 1956وت أ 20انعقد في 

  .تنظيم الثورة سياسيا وعسكريا - . / تقييم الفترة السابقة وتنظيم الفترة القادمة -:  أسباب انعقاده

 .الدبلوماسية الجزائرية وضع خطة تسير عليها -                                  

 قرارات مؤتمر الصومام ) نتائجه (

 عسكريا سياسيا

الســـــــــــياســـــــــــية على القيادة العســـــــــــكرية  : أولوية القيادة

                                                                                .والعمل بالداخل على الخارج

                                                      :  تشكيل مؤسسات للثورة

                               .وهي الجناح السياس ي : * جبهة التحرير الوطني

يعقد متى توفرت الظروف وهو يرســم  : * املؤتمر الوطني

                                                               .السياسة العامة للجبهة

هو بمثــــــابــــــة برملــــــان  ويعين :  * املـجـلـس الـوطـنـي لـلثورة

  .الحكومة

                                     .هي بمثــــــابــــــة حكومــــــة : * لـجـنــــــة الـتـنســـــــــــيـق والـتـنـفـيــــــذ

سيق تنتم تحويل لجنة ال الحكومة الجزائرية املؤقتة : *

ـــــــلإ 1958سبتمبر 19والتنفيذ في  ــــــــ ى أول حكومة جزائرية ـ

  .مؤقتة

 بقيــادة علي 6واليــات )الصـــــــــــحراء  6إلى :  تقســـــــــــيم التراب الوطني* 

                                                                         .مالح(

 )املجاهدون.املسبلون.الفدائيون( . نماطأ 3إلى  : الجيشتقسيم * 

 واالجتماعية املصـــــالح الصــــــحية : مصــــــالح جيش التحرير الوطني* 

                                                                .ومصالح االتصاالت واإلعالم

ميالد االتحــاد العــام للعمــال الجزائريين وتم  لتنظيم االجتمــاعي :ا* 

  .تأطير الشباب و النساء والتجار واملثقفين واألطباء
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املخططات االستعمارّية : : م1960 –م 1958:  مرحلة حرب اإلبادةجـ . 
 

 املخططات العسكرية
 

 املخططات االقتصادية واالجتماعية
املخططات السياسية  

 واإلعالمية

وحتى  اســـــــــــتخدام جميع أنواع األســـــــــــلحة املتاحة -

   .املحرمة دوليا

   .تأسيس مليشيات من املستوطنين -

                                                   .ء مثل بلونيس للقضـــاء على الثوارتســليح العمال -

 محــــاولــــة عزل الثورة عن الخــــارج  -
َ
 )خ

 
ا شــــــــــــــال طــــ

 .وموريس املكهربين(

    .القيام بعمليات تمشيط واسعة -

ألرض املحروقــــــة واإلبــــــادة ســـــــــــيــــــاســــــــــــــــة اتـطـبـيـق  -

                                         .الجماعية

اختطاف طائرة الزعماء الخمســــــة املتوجهين من  -

  .املغرب إلى تونس

  .08/02/1958قصف ساقية سيدي يوسف  -

ومن أهم ما جاء  : م1955مشــــــروع ســــــوســـــــتيل 

و تســـــــــليم أراضـــــــــ ي  ،: إنشـــــــــاء بلديات ريفية فيه

مع تقــديم قروض توظيف  ،فالحيــه للجزائريين

                                            .بـــــــــعـــــــــض الـــــــــجـــــــــزائـــــــــريـــــــــيـــــــــن لـــــــــدى فـــــــــرنســــــــــــــــــــا

وهو مشـــــــــــروع :  م1958مشـــــــــــروع قســـــــــــنطينــــة 

لعزل الثورة وخلق طبقة  ديغول إغرائي أطلقـه 

بنــاء :   ومن أهم مــا جــاء فيــه ،مواليــة لفرنســـــــــــا

خلق منـــــاصــــــــــــــــب عمـــــل ، مســـــــــــــــاكن للجزائريين

                                      .بـنــــــاء مــــــدارس ومســـــــــــتشـــــــــــفيــــــات، لـلـجـزائـريـيـن

 ،قســـــنطينة :  م1951مشـــــروع تقســـــيم الجزائر 

 ،الـفـرنســـــــــــ ـي ملـنـطـقتي الجزائر ووهراناإلقـلـيـم 

  .م1961وفصل الصحراء  ،منطقة تلمسان

ن مــــــا أالـــتـــمســــــــــــــــك بــــــ -

يــــــحــــــدث فــــــي الــــــجــــــزائــــــر 

و  ،قضـــــــــــــــيــــــة داخـــــلـــــيــــــة

الضـــــــــــغط على الــــــدول 

                                                 .الـــــــداعـــــــمـــــــة لـــــــلـــــــثـــــــورة

الـــــــرفـــــــض الـــــــقـــــــاطـــــــع  -

لـــــتــــــدويــــــل الـــــقضــــــــــــــــيــــــة 

الـــــجـــــزائـــــريــــــة فـــــي األمـــــم 

 .املتحدة

 

 أهداف املخططات

 .ترهيب الشعب الجزائري  .االنتقام من الثوار وكل من ساندهم .عزل الشعب عن الثورة ومحاولة القضاء عليها

       : م1962 -م 1960:   مرحلة املفاوضات واالستقاللد. 

خضوع

.الضغوطات الداخلية و الخارجية على فرنسا.الخسائر الفرنسية الكبيرة.صالبة الثورة و التفاف الشعب حولها

.وإبرازها لفرنسا والعالم مدى تمسك الشعب الجزائري بالقضيةم 1960ديسمبر  11مظاهرات 

 

 .1956أكتوبر 22وانقطعت بسبب اختطاف طائرة الزعماء الخمسة  ،م1956ي ـكانت لقاءات غير رسمية ف رحلة اللقاءات السريةــم
 

 النبض ّسِ رحلة َج ـــم
، 1961ولوسيرن  1960محادثات موالن : وأهم لقاءاتها  ،الهدف منها معرفة فرنسا موقف الثورة ومدى صالبتها

 .بحيث فشلت هذه اللقاءات بسبب تمسك كل طرف  بشروطه املتمثلة في الجدول )أسفل(

 
 

 رحلة املفاوضات الجديةــم

 :  بحيث تم االتفاق على ،1962 والثانية 1961ى ـلأهم لقاءاتها مفاوضات إيفيان األو 

  .1962 مارس19وقف إطالق النار  -

 .زائراالعتراف باستقالل الج -

 . 1962 جويلية 01االستفتاء حول تقرير املصير  -
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 الوفـــد الفرنســـي الوفــــد الجزائــري 

 السيادة الكاملة ووحدة التراب الوطني.  الحكم الذاتي وفصل الصحراء عن الجزائر. 

 وحدة األمة الجزائريــة.   تجزئــة الجزائــر عرقيـا.  

 جبهة التحرير املمثل الوحيـد.   مستديــرةطاولة. 

  التفاوض قبل وقف إطالق النـار.   الهدنة قبل التفـاوض. 
 

 أوضاع الجزائر غداة االستقالل

 .سنة 132فقدان الجزائر سيادتها ملدة  سياسيا

 .خزينة فارغة وثروات محتكرة اقتصاديا

 .األمراض والبطالة واألميةانتشار الفقر واملجاعة و  اجتماعيا
 

 االستعمارية املخططات من الجزائري  الشعب موقف الصعوبات التي واجهت الثورة

صـــــــعوبة إقناع الشـــــــعب بشـــــــرعية  -/   .ضـــــــعف توفير األســـــــلحة -

تقويض الكيان   - . / الثورة و وجود عمالء وعارضـــين ضـــد للثورة

 .االستعماري 

 .العصابات حرب تطبيق - . / الفدائية العمليات من اإلكثار -

 . 1960ديسمبر 11و 1961 أكتوبر  17بمظاهرات القيام -

 

       

 
 

ــى :
َ
 األول

ُ
 ؤر التوتر في العالم : ــب الوضْعّية

 .تان الشمالية والجنوبية، اليمن، سوريا، ليبياالصحراء الغربية، فلسطين، أفغانستان، الكوري

ي التدخل ف -/ . اللجوء إلى القوة لحل الخالفات بين الدول  -/  االعتداء على حقوق اإلنســــــــــان. -

 .االستعمار بأشكاله - /  .الشؤون الداخلية للدول 

                                      .أبعاد واقعية و تاريخية و دينية هي القضية الفلسطينية ملا لها من القضية األكثر تأثيرا في العالم -:   مالحظة

 
ُ
 : ( والصحراوية القضية الفلسطينية أبعاد الصراع في بؤر التوتر في العالم ) : الثانيةالوضْعّية

 م 1911عد بلفور و منح اليهود  -:   لعبت بريطانيا دورا كبيرا في ترسيخ الوجود الصهيوني بفلسطين من خالل

  ،فرض االنتداب على فلسطين -
َ
                                                                                                                                                                           .املزعومة بإعالن بريطانيا عن قيام دولة إسرائيلم 1948 ماي15 في م  من أجل ذلك الوعد الذي ت

  الصحراوية -الفلسطينية  

 السعي نحو   
 .الغربية( الصحراء ، )فلسطين عالقة بذلك لھا التي القضايا عن والدفاع العالم، لمالس 

 حريتھا أجل من الشعوب لكفاح ودعمھا االستعمار محاربة. 

 الفلسطينية والصحراوية( العادلة )القضية القضايا مساندة. 
 

 

 .أرض الصراع بين الصليبيين واملسلمين البعد التاريخي .أرض فلسطين الطاهرة مبعث الرسل واألنبياء البعد الديني

 .الكيان الصهيوني )اليهود( على أرض فلسطين يلعب دورا كبيرا بخدمة املشروع الصليبي الغربي املضاد لإلسالم البعد الواقعي

ُع الثالث
َ
 العام:  املقط

ُ
اِريخ

ّ
الت
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 : األحداث والتواريخ

                                                                                                                                                                     .احتالل فرنسا للجزائر : م1830 جويلية 05

                                                                      .تحطيم األسطول الجزائري  انتهاء القرصنة )الجهاد البحري( و   : م1821أكتوبر 20

                                                                                                                                                          .رسالة بولينياك : م1830 مارس 12

 ة ومن جهة أخرى كانت بين األسطول البحري العثماني مدعما باألسطول الجزائري واملصري من جه ؛معركة نافارين : م1821أكتوبر 20

                                                                                                                                                                               .األســــــــــــــــاطـيــــــل الـبــريـطــــــانـيــــــة الــفـرنســـــــــــيــــــة الـروســـــــــــيــــــة، انــتـهــــــت املــعـركــــــة  ـهــزيـمــــــة األســـــــــــطـول الـعــثـمــــــانـي وتــحـطــم األســـــــــــطـول الــجـزائــري 

                                                                                                                                         .حادثة املروحة : م1821أفريل 29

                                                                          .تولي بولينياك منصب رئيس الوزراء : م1830جويلية  29م و 1829أوت  8ما بين 

                                                                                                           .املرسوم الذي يعتبر الجزائر مقاطعة فرنسية : م1834

 .قانون األهالي  : م1811

 .قانون كريميو  : م1810

                                                     .القرار الذي ألحقت به الجزائر بفرنسا وقسمت إلى ثالث واليات هي الجزائر , قسنطينـة , وهران : م1848

 .قانون التجنيد اإلجباري  : م1912

                    .الحرب العاملية األولى م1918 -م1914

 .الحرب العاملية الثانية : م1945 -م 1939

 .إصالحات فيفري املتمثلة في منح حق التصويت في املجالس املنتخبة لبعض الجزائريين : م1919

 .صدور القانون الذي يسمح بالعمل السياس ي : م1919

 .تأسيس حزب اإلخاء بقيادة األمير خالد : م1919

 .تأسيس حزب نجم شمال إفريقيا بقيادة مصالي الحاج : م1926جوان  20

 .حزب الشعب بقيادة  مصالي الحاجتأسيس  : م1931 مارس 11

 تأسيس فدرالية املسلمين املنتخبين الجزائريين بقيادة فرحات عباس  م1921 جوان

 .تأسيس جمعية العلماء املسلمين بقيادة عبد الحميد بن باديس : م1931 ماي 05

 .تأسيس الحزب الشيوعي بقيادة عمار أزقان : م1936 جانفي 25

 .تأسيس املؤتمر اإلسالمي بالجزائر العاصمة للحفاظ على الشخصية الوطنية : م1936 جوان 01

  .تأسيس الكشافة اإلسالمية بقيادة الشهيد محمد بوراس : م1936

  .مشروع بلوم/فيوليت. بعد مشروع إلصالح التعليم والزراعة : م1936

ر يوضح و مص تحرير زعماء الحركة الوطنية بقيادة فرحات عباس بيان قدمت نسإ منه إلى فرنسا و بريطانيا وأمريكا : م1943 فيفري  10

 .في الحكم وإطالق سراح املعتقلينأوضاع الجزائريين مطالبين في البيان بإدانة االستعمار و تقرير املصير و املشاركة 

  .في معلنا صدور مشروع قانون يضمن الحقوق للجزائريين نزول شارل ديغول بقسنطينة : م1943 سبتمبر 12

  .إصدار قانون حق املواطنة الفرنسية للجزائريين : م1944
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  .تأسيس تجمع أحباب البيان والحرية : م1944 مارس 14

 .ألف شهيد 45املجازر التي قام  ها االحتالل الفرنس ي ضد الجزائريين و من نتائجها :  : م1945 ماي 08

  .تأسيس املنظمة الخاصة بقيادة محمد بلوزداد : م1941فيفري  15 -14

 .بعد اكتشاف املنظمة الخاصة، أصدر الحزب قرارا بحلها : م1953

  : م1953
ُ
 َج وِّ ت

ْ
نقسم حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلى اف ،حول نوعية القيادة فردية أو جماعية بالخالفاألزمات السابقة  ت

 .ومركزيين ومحايدينمصاليين 

 .: العمل على وحدة الحزب تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل وهدفها : م1954مارس  23

  .بالجزائر العاصمة بمنزل السيد دريش إلياس 22عقد اجتماع  م1954ان جو  25

وتعيين  عبارة عن اجتماعات قبيل الثورة تم من خاللها على تقسـيم املناطق : م1954كتوبر أ 23 -م 1954أواخر أوت  -م 1954ان جو  23

 .القادة العسكريين والسياسيين

                    .هجوما شمل معظم مناطق التراب الوطني 30اندلعت الثورة وقد نفذ الفدائيون (  00:00) الساعة الصفر  عند  : م1954  نوفمبر 01

 قروض مع تقديم، جزائريينلل ةراض ي فالحيومن أهم ما جاء فيه : إنشاء بلديات ريفية و تسليم أ ،مشروع جاك سوستيل : م1955جانفي 

  .توظيف بعض الجزائريين لدى فرنسا

 .مؤتمر باندونغ : الباب الذي خرجت عبره القضية الجزائرية للعالم : م1955أفريل  24

 .ىــتعيين الجنرال بارلنج  قائدا على الجهات التي يشملها الحصار من املنطقة األول : م1955أفريل 28

 يام بقيادة زيغود يوسفأ 1( ودامت 2ل القسنطيني )الوالية هجومات الشمال القسنطيني حدثت بمنطقة الشما : م1955وت أ 20

 .وقامت لفك الحصار على الوالية األولى

  .تبنت الجامعة العربية القضية الجزائرية : م1956مارس  29

 .فري قرب بجاية بوادي الصومامإعقد مؤتمر الصومام في بقرية  : م1956 وتأ 20

  .صحراءال - .منطقة تلمسان - .قليم الفرنس ي ملنطقتي الجزائر ووهراناإل - .جمهورية قسنطينة : ىـــإلمشروع تقسيم الجزائر  : م1951

 .بالقاهرة بقيادة فرحات عباسالى الحكومة الجزائرية املؤقتة  تحويل لجنة التنسيق والتنفيذتم  : م1958سبتمبر19

ساكن م بناء:   وهو مشروع إغرائي أطلقه ديغول لعزل الثورة وخلق طبقة موالية لفرنسا ومن أهم ما جاء فيهمشروع قسنطينة  : م1958

  .وبناء مدارس ومستشفيات ،وخلق مناصب عمل للجزائريين ،للجزائريين

  .مشروع فصل الصحراء : م1961

 .الحروب العربية اإلسرائيلية :1913و حرب  1961و حرب  1956وحرب  1948حرب 

    .مشاريع تقسم فلسطين : 1941و تقسيم  1931تقسيم 

     .وعد بلفور لليهود  : م1911

 .املزعومةإعالن بريطانيا عن قيام دولة إسرائيل  : م1948 ماي15
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 : الشخصيات

                                                                                                                                                                                   .ولقد تولى هذا املنصب في عهد شارل العاشر ،وصاحب الرسالة املبعوثة إلى أمراء فرنسا في لندن ،اء فرنساهو رئيس وزر  : بولينياك

                                               .                                                                                                                            إلى جمهوريالنظام امللكي األسري هو آخر ملك في أسرة بوروبن قبل عزله وتغيير  : شارل العاشر

                                                               .                                                                                                                            أمراء أوروبا في لندنلرسالة إلى وق سفير فرنسا في لندن الذي بعث له بولينياك اهو الد   : دي الفال

                                           .بعدما طلب منه تسديد ديون الجزائر على فرنسا ،سين باملروحةهو القنصل الفرنس ي الذي أشار إليه الداي ح : دوفال

                                                                                                                                                                                      .هو حاكم الجزائر أثناء احتالل فرنسا للجزائر : الداي حسين

                                                                                                                                                                 .ونائبه البشير شيحاني (نمامشةأوراس ال)هو مجاهد ومناضل جزائري،من قائد املنطقة األولى  : مصطفى بن بو لعيد

                                                                                                                                                                      .القسنطيني ونائبه زيغود يوسفقائد املنطقة الثانية الشمال  ، هو مجاهد ومناضل جزائري  : مراد ديدوش

                                                                                                                                                                         .قبائل الكبرى ونائبه عمر أوعمران،  قائد املنطقة الثالثة الهو مجاهد ومناضل جزائري  : كريم بلقاسم

                                                                                                                                                                                  .بعة الجزائر العاصمة ونائبه سويداني بوجمعة،  قائد املنطقة الراهو مجاهد ومناضل جزائري  : رابح بيطاط

                                                                                                                                                                .، قائد املنطقة الخامسة وهران ونائبه بن عبد املالك رمضانهو مجاهد ومناضل جزائري  : العربي بن مهيدي

                                                                                                                                                                      .، منسق بين العمل في الداخل والعمل في الخارجهو مجاهد ومناضل جزائري  : محمد بوضياف

    .م1954هو مجاهد ومناضل جزائري كاتب بيان أول نوفمبر : زدور إبراهيم بلقاسم

  .هو مجاهد ومناضل جزائري أحد قادة الثورة في الخارج )السياسيين( محمد خيضر:

 .هو مجاهد ومناضل جزائري أحد قادة الثورة في الخارج )السياسيين( : حسين أيت أحمد

        .ة في الخارج )السياسيين(هو مجاهد ومناضل جزائري أحد قادة الثور  : أحمد بن بلة

    .م1919 أسس حزب اإلخاء : األمير خالد

  .م1921وانجأسس فدرالية املسلمين املنتخبين الجزائريين في  : فرحات عباس

   .م1931مارس11حزب الشعب في و  ،م1926جوان 20 أسس حزب نجم شمال إفريقيا في : مصالي الحاج

  م1931ماي5أسس جمعية العلماء املسلمين في  : عبد الحميد بن باديس

 .م1936جانفي25أسس الحزب الشيوعي في  : عمار أزقان

                                                                                              .م1936الكشافة اإلسالمية في  أسس : محمد بوراس

  .م1936واضع مشروع إلصالح التعليم والزراعة في  : فيوليت

 .1955صاحب مشروع اإلصالحات اإلغرائية هدفها القضاء على الثورة سنة هو شخصية فرنسية و  : جاك سوستال

  .بقسنطينة 1831-1831صاحب مقاومة شعبية في  : أحمد باي

 .بالجنوب الشرقي  1849-1848في صاحب مقاومة شعبية )الزعاطشة(  : الشريف بوزيان

 .بجرجرة وضواحيها 1851-1850صاحبة مقاومة شعبية )القبائل( في  اللة فاطمة نسومر:

                                  .بالبيض والجنوب الغربي 1880 -1864 ( فيأوالد سيدي الشيخصاحب مقاومة شعبية ) : س ي سليمان

 .ببرج بوعريريج واألوراس وضواحيها 1812 -1811صاحب مقاومة شعبية في  : املقراني

 .بالغرب الجزائري  1906-1881صاحب مقاومة شعبية في  : بوعمامة

 .باألوراس 1819 في األوراس() صاحب مقاومة شعبية : محمد أمزيان

 .بالهقار والتاسيلي 1916 في الطوارق() صاحب مقاومة شعبية أمود بن مختار:

 .رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ الجزائرية التي انبثقت عن املؤتمر الصومام : عبان رمضان

  .، من أجل إقامتهم في فلسطينني أعطى وعد لليهود سمي على اسمهوزير بريطا : بلفور 
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 : املصطلحات
                                                                                                                                                                .وثــــــائــق صــــــــــــــــامــتــــــة وأخــرى مــكــتــوبــــــة : هــي كــــــل مــــــا يــعــتــمــــــد عــلــيــــــه لــبــنــــــاء املــعــرفــــــة الــتــــــاريــخــيــــــة وتــنــقســــــــــــم إلــى : الــوثــيــقــــــة الــتــــــاريــخــيــــــة

 : تعمل من أجل االســـتقالل بطريقة ســـلمية من وســـائلها ،هي حركة فكرية ســـياســـية ظهرت في مطلع القرن العشـــرين  : الحركة الوطنية

                                                                                                                                                              .النوادي والجمعيات

   .هي منزلة شرف تحت األمير : الدوق 

ا نحن أّم  ،وتطور هذا املصطلح حتى أصبح اسمه الغزو البحري ، باملفهوم الفرنس ي هو االعتداء على السفن العابرة في البحر  : القرصنة

                                                                                                                                                        .الجهاد البحري  فنسّميه

  : حادثة املروحة
َ
 هي حادثة ل
 
 ف
َ
   .وكانت عبر إشارة الداي حسين بمروحته على القنصل دوفال ،ا فرنسا تبريرا الحتاللها الجزائرهَ تْ ق

 .هي املقاومة العسكرية التي استعمل فيها جميع أنواع السالح : املقاومة املسلحة

 ومن وسائلها الجمعيات والنوادي ... ؛هي املقاومة السلمية التي لم يستعمل فيها السالح : املقاومة السياسية

                                                                                                                                                        .م1830مارس12مراء أوروبا بلندن فيوبعثها مللوك وأ ،هي رسالة حررها بولينياك : رسالة بولينياك

 .هم املرابطون في الجبال بزيهم العسكري  : املجاهدون 

 .العمالء والخونة خاليا سرية في املدن تقوم بعمليات فدائية ضد : الفدائيون 

 .يتمركزون في األرياف للتموين والتواصل بين الثوار والشعب : املسبلون 

  .اإلجراءات واألساليب والوسائل الفرنسية للقضاء على الثورة )سياسية،عسكرية، اقتصادية( : املخططات االستعمارية العسكرية

  : سلم الشجعان
ّ
 .املجاهدون أسلحتهم للبدء بالتشاور م هو مشروع جاء به ديغول يقض ي بأن يسل

 .هي محادثات بين طرفين لتسوية خالف قائم : املفاوضات

   .)صراعا( في العالم هي املناطق التي تشهد توترا بؤر التوتر:

 .املنظمات واملؤتمرات كهيئة األمم املتحدة : املحافل الدولية

 .1955إصالحات إغرائية هدفها القضاء على الثورة سنة  نسبة إلى صاحبه الذي أقر   : مشروع جاك سوستال

 .يهدف إلى عزل الشعب عن الثورة ،1958مشروع إصالحي جاء به ديغول في  : مشروع قسنطينة

  : االستفتاء
َ

 .إدالء الشعب في قضية وطنية ويكون باإلجابة بنعم أو ال

 .غضب الشعب الجزائري  تمثلت في منح إصالحات سياسية المتصاص : م1919 إصالحات فبراير

    .م1936مشروع إلصالح التعليم والزراعة في  واضع :) بلوم فيوليت (  فيوليتمشروع 

منه  تستفيد قد ش يء أي إحراق فيھا يتم ت،عمليا طريقة أو عسكرية إستراتيجية ھي املحروقة األرض سياسة : األرض املحروقة سياسة

 لِ  جماعي كعقاب السياسة ھذه إلى فرنسا لجأت الجماعية، اإلبادة وحتى والنقل واملأوى  الزراعية كاملحاصيل ؛املقاومة
َ
 عن املقاومة نيث

 .ضعافھاإو  وتشتيتھا عزيمتھا

 ،األمير عبد القادر املتنقلة أول عاصمة للدولة الجزائرية، املدينة أسسھا  " الزمالة "ُمخطط ملدينة  مخطط دولة األمير عبد القادر :

 .نقل الخيم و املدينة بأكملھا من مكان آلخر في حال تقدم العدو ألف شخص، يسھل  30و ھي عبارة عن آالف الخيم يسكنھا  

   .) استعمار ( هي رد فعل تجاه عدوان : املقاومة

 .هي محادثات لتسوية خالف قائم املفاوضات :

 .ةوالتي تهدف في مجملها إلى محو الشخصية الوطني، والتنظيمات التي اعتمدتها فرنسا هي مجموعة القوانين :االستعمارية اتالسياس

 .هي رد فعل فرنسا تجاه الثورة ومحاولة القضاء عليها : االستعمارية جراءات )املخططات(اإل 
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ــى :
َ
 األول

ُ
 : زائرــــــــــــــــــــــــــــــغرافي للجــــــــــــــــــــــال الجــــــــــــــــــــــاملج الوضْعّية

 .تتوسط بلدان املغربجغرافي : ال/  غربا ـ  9شرقاو12خط عرض شماالو 31و19 فلكي :ال املوقع

ا ، عامليا العاشرةالرتبة  - .  / ²كم 2381141 - املساحة  .واألولى إفريقيًّ

 

 األهمية

  .ويمر  ها مدار السرطان وخط غرينتش -/  .تمتد من العروض الحارة إلى املعتدلة -/  .بوابة افريقيا الشمالية تعد - : القارية -

  .تعد من بلدان حوض املتوسط -/   .تتوسط بلدان املغرب العربي - : اإلقليمية -

 نقطة ربط بين القارات الثالث. -/   .ملتقى الطرق التجارية العاملية - : العاملية  -

 الثانية :
ُ
 :زائرـــــــــــــــــــــــاريس الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتض الوضْعّية

 .يتكون من جبال وهضاب وسهول كم  381141حديث مساحته 

   .معسكر ،تلمسان:  داخلية .2  .عنابة، متيجة:  ساحلية .1 السهول : -

 . الهضاب العليا الهضاب : -

 .يلياش األوراس وأعلى قمة فيها : أهم جبالها ،جرجرة والصحراوي  : وأعلى قمة فيها ،جبالها جرجرة أهّم  ؛سلسلة األطلس التلي : الجبال -

 ى : ـــلإكم ينقسم  ليون م 2مساحته : 

 .وتتمثل في الرق )سهل تنزروفت( والعرق )العرق الشرقي الكبير والعرق الغربي الكبير( السهول : -

 .جبال الهقار أعلى قمة فيها تاهات : الجبال -)هضبة تادمايت(  الحمادة الهضاب : -

  
ُ
                            : زائرـــــــــــــــــاخ في الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملن : الثالثةالوضْعّية

 ريس.التضا -  . / ) الشهيلي(رياح السيروكو - . / منطقة الضغط اآلزوري  - . / املوقع الفلكي والجغرافي

  

 وحار   شتاء   ئ وممطر  ــــــرطب وداف : مناخ البحر املتوسط  
 
 .صيفا

 : وبارد شتاء   حار   مناخ شبه الجاف 
 
 .صيفا

 : )حار   مناخ جاف )الصحراوي  
 
 .طوال السنة جاف

 .وترتفع صيفا كلما اتجهنا جنوبا ،بالسواحل تنخفض شتاء   خصائص املناخ :  : مالحظة

 .كلما اتجهنا جنوبا غربا وتتناقص وتقل ،تكثر األمطار شرقا                                               

  .يقس ،الشلفأهم األودية :  -  . /خريطة توزيع املياه الشبكة الهيدروغرافية : -، افياملظهر الهيدروغر                                                

 
ُ
  : الرابعةالوضْعّية

ّ
                           :ربة في الجزائرـــالغطاء النباتي والت

 .أرز  ،: صنوبر, فلين تربة خصبة ونباتات كثيرة إقليم البحر املتوسط

 .الشيح ،لخصوبة ونباتات قليلة : الحلفاءتربة قليلة ا إقليم السهوب

 .ار: النخيل الصب نادرة النباتات إال في الواحاتتربة نادرة الخصوبة و  إقليم الصحراء

 

 
 

ُع األّول 
َ
َجاُل الُجغراِفــي  :  املقط

َ
امل
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ــى :
َ
 األول

ُ
 : كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــــــــــــــنم الوضْعّية

  مراحل :  3 تطور السكان :

 التجنيد. ،اإلبادة ،املجاعات، بسبب األوبئة : (  1812 - 1851 ) التراجع 

  الثورة، د في الحربين العامليتينانخفاض بسبب التجني : (  1960 - 1812 ــــــيء )البطالنمو . 

 لمِس  ،صحة، ن معيشةتحّس  : (  2001 - 1960 ) النمو السريع. 

 
ُ
 : كان وتوزيعهمـــــــــــــــــــــــــــــيب الّس ــــــــــــــــــــــــركــت : الثاِنّيةالوضْعّية

 .% 6.5 : سنة 60أكثر من   .% 5.45 : 60و 20بين   .% 48 : سنة 20أقل من   حسب فئات األعمار

 .خدمات % 54.61و ،صناعة % 28.23و ،زراعة % 11.16منها  حسب النشاط

 .% 1.08الجنوب و  / . % 53.10 : والسهوب والتّل  / . % 39.82 : احليمثل الّس  ؛ن/ كم 13.9الكثافة  توزيع السكان

 عوامل تاريخية.، مراكز اقتصادية ،مناخ، تربة، أمطار عوامل توزيع السكان

  
ُ
 : جزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الدن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل : الثالثةالوضْعّية

 .تضاعفت املدن بسبب تدمير األرياف 1962 – 1954 [1املرحلة ]

 .ش في الريف لجأ السكان إلى املدنلصعوبة العي 1910  - 1962 [2املرحلة ]

  ى اليومـإل 1910 [3املرحلة ]
 
 .السكان وظهرت األحياء القصديرية ت املدن لجذباكتظ

 
ُ
 : ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاع الزراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــق : الرابعةالوضْعّية

 : ي الزراعةــراتيجية التنمية فـــاست :اإلمكانيات الطبيعية في الجزائر 

 .من املساحة الكلية % 3.4 األراض ي الزراعية : -

ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمليار م مكعب من األمط 14تتلقى الجزائر  املياه : -

 وتستقل املياه الجوفية.

ار وتكون الصقيع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتذبذب األمط الظروف املناخية : -

 ياح الجافة الحارة.والتعرض للرّ 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الزراعــف، الطاقة الشمسية املتجددة : املوارد-

 الطاقة النووية.، طاقة الرياح، والنقل واإلنارة الريفية

املحروقات فمن الضروري البحث  املوارد غير املتجددة : -

 عن مصادر أخرى.  

 : التنظيمات الزراعية  

  .1911 الثورة الزراعية : -/  .1963التسيير الذاتي :  -

 .1981املستثمرات الفالحية  -/   .1983االستصالح الزراعي:  -

 ي ـــاإلنتاج الزراع: 

ر ، األشجارالخض ،يشمل الحبوب : متنوع خاضع للتقلبات املناخية -

  .املثمرة : الزيتون، الكروم ، النخيل

 . طماطم، تونة املحاصيل الصناعية : -

 .خيول  ،جمال ،ماعز ،أبقار ،أغنام الثروة الحيوانية : -

ــــــــــــــــــــــمــــــيـــــنــــــاء اإلنـــــتــــــاج ف 36 الصــــــــــــــــيــــــد الــــــبـــــحـــــري: - ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ  .ي تـــــنــــــاقــــــصـ

 %90و، من الحليب % 60و ،من الحبوب % 50تستورد  اآلمن الغذائي : -

مليار دوالر  2.8كر وســــــجل امليزان قجزا بقيمة من الســــــّ  % 95من الزيوت 

 . يـــمما يتطـلـب بذل املزيد من الجهود لحيوية القطاع الزراع

  : الحظةـــــــــــم
 
 إذ

 
 رغم ذلك تسعى لتحقيقه.و  اا غذائيًّ ا ال تحقق الجزائر أمن

ُع الثاِني
َ
نِمية :  املقط

ّ
 والت

ُ
الّسكان
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ُ
 : الّصناعةطاع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق : الخامسةالوضْعّية

ــــاستراتيجية التنمية ف ي الجزائرــــــــــاإلمكانيات الصناعية ف ـــــ  ي الصناعةـ

 الصناعة الخفيفة  الصناعة الثقيلة  املعادن  الطاقة 

مـــلـــيــــــار طـــن  2االحـــتـــيــــــاطـــي  : الـــبـــتـــرول

 ،بحوض حاســــــ ي مســــــعود وعين امناس

  .عربيا 6عامليا و  1املرتبة 

 ،³مــلــيــــــار م 3650االحــتــيــــــاطــي  الــغــــــاز : 

، ويتم نقــــل عربيــــا 1عــــامليــــا و  5املرتبــــة 

إلــــى مــــوانــــئ أنــــــابــــيــــــب  1املــــحــــروقــــــات : 

 التصدير أو التكرير ـ  

 بالقنادسة ببشار  الفحم :

 : الطاقة النووية / .الطاقة الكهربائية

 ُم 
َ
 اعِ ف

َ
  .ن بدرارية وعين وسارةيْ ل

، بمنجم الونزة : الحــــــديــــــد

كبر منجم بغار أبوخضــــــــرة و 

  .جبيالت

بمنجم سيدي كمبر  الزنك :

  .والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 .بجبل العنق الفوسفات :

 : الصــلبو  الحديد صــناعة 

 .بالحجار 

  الصناعة امليكانيكية :

 مثل الجرارات واملحركات 

  .لالبترور ــــتكري

  .تمييع الغاز

 الصـــــــــــنـاعـة البتروكيمـاوية :

 حــــــديــــثــــــة تــــنــــتــــج املــــبــــيــــــدات

 والبالستيك و األسمدة .

  .الجلود والنسيج

  .الصناعة اإللكترونية

 صــــــــــــــــــــنـــــــــاعـــــــــات أخـــــــــرى :

 ،ةمياويالكي ،الصيدالنية

 .املـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــات

 الصناعة التقليدية : 

 .فخار ،زرابي ،ألبسة

 

 
ُ
 : راتيجية التنمية في املواصالتـــاست : السادسةالوضْعّية

 املستقبليةاملشاريع  تحديث املواصالت لنقلأنواع ا أهميتها

 .نقل مواد أولية *

تســـــــــــــــويـــــق مـــــنـــــتـــــجــــــات  *

 .زراعية وصناعية

 .فك العزلة *

 .توسيع مشاريع *

 .توفير مناصب الشغل *

 : مشاريع قيد اإلنجاز بحري ال الجوي  ري ـــبال

 .طريق شرق غرب* 

 مشـــــــــــــروع الســـــــــــــكــــــة نـــحـــو* 

 .الهضاب والجنوب

 .توسيع ميناء جنجن* 

إتـمــــــام الـطـريق شـــــــــــرق 

طرق  01وإنشـــاء  ،غرب

وأخرى عابرة  ،ســـــــــريعة

 للصحراء.

 ،لكثيفــة بــالشـــــــــــمــا

بــــــالــــجــــنــــوب طــــريــــق 

 ،الوحــدة األفريقيــة

   .السكك

 55طــــــائــرة و 63

ومشاريع ، مطار 

 .مستقبلية

 

 .ئـــــملوانا

 

 
ُ
 : ارجيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتج : السابعةالوضْعّية

 مناطق التبادل التجاري  الواردات الصادرات

 .مع االتحاد األوربي والواليات املتحدة وإيطاليا .(التجهيزات حبوب و حليب و )مواد استهالكية وغذائية  % 39 املحروقات
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ُ
 : الكوارث الطبيعية وكيفية الوقاية منها : األولــــــىالوضْعّية

 إجراءات الوقاية منها نتائجها)آثارها( أسبا ها تعريفها املخاطر

 

 التصحر

 شــبه منطقة تحول  هو

 جافة منطقة إلى جافة

 .صحراوية

لفترة  املتواصـــــــــــل الجفاف -

 .طويلة

 .الرمال زحف -

 الـــــنـــــبــــــاتــــــيــــــة الـــــحــــــيــــــاة ر هـــــو تــــــد  -

 .والحيوانية

 .الزراعية املساحات تقلص  -

 

 

 .املكثف التشجير -

 .التوعية -

 

 

 

 االنجراف

 مــن الــتــربــــــة انــزالق هــو

  امـــ  مِ  املنحـــدرة املنـــاطق

 .إتالفها إلى يؤدي

 

 تــــــحــــــدث الــــــتــــــي األمــــــطــــــار  -

 .األراض ي الجافة في أخاديد

التربــــــة  تنقــــــل الـتـي الـريــــــاح -

 .الناعمة

 .التربة خصوبة تخفيض  -

 جرفها تم التي املساحات تحويل  -

 .ومستنقعات برك إلى

 .الغذاء إنتاج قدرة على التأثير  -

 

 

 

 الزالزل 

 أرضـــــــــــــــــيـــــــة هـــــــي هـــــــزات

 القشـــــــرة ســـــــطح تنتاب

 لبضــــــع ثوان، األرضــــــية

 حسب شـدتها وتختلف

 عـــــن والـــــبـــــعــــــد الـــــقـــــرب

 .مركز الهزة

 .األرضية القشرة ضعف  -

ــــــــــــــــف انكســــــارات وجود  - ـــــــــــــــــ  يـ

 يجعل مما األرضــــية القشــــرة

 .طبقتها غير متماسكة

 .البراكين -

 .بشرية خسائر  -

 .عمرانية خسائر  -

 .اقتصادية خسائر  -

 عــــــــــن االبــــــــــتــــــــــعــــــــــاد -

 املـــعــــروفــــــة املـــنــــــاطـــق

 .يـالزلزال بنشاطها

 ســــــالمة من التأكد  -

 حــــــيــــــث مــــــن الــــــبــــــنــــــاء

 ...  واملتانة األمان

 

 

 

 

 الفيضانات

 طـــبـــيـــعـــيــــــة هـــي ظــــــاهـــرة

  طغيان شكل في تحدث

 .اليابسة على املاء

 الناتج الكثيف التســــــــاقط -

 .جوية أعاصير عن

 ما خالل من اإلنســــــــان أثر -

 قـــرب عـــمـــران مـــن بــــــه يـــقـــوم

 .واألودية األنهار

 الباطنية لألرض الحركات  -

 .والبراكين كالزالزل 

 .بشرية خسائر  -

 .عمرانية خسائر  -

 .اقتصادية خسائر  -

 تــــــعــــــمــــــيــــــر تــــــجــــــنــــــب  -

 املعرضـــــــــــــــــة املـنــــــاطـق

 .الخطر لهذا

 مـــــــمـــــــرات حـــــــمـــــــايـــــــة -

 .مستمر بشكل املياه

 اإلكــــــــــــــثــــــــــــــار مــــــــــــــن -

 .البالوعات

 

 

 رادالَج 

 الـــــحشــــــــــــــــرات مــــــن هـــــو

 خطر ويشــكل الضــارة،

 شكل في يتحرك عندما

 يقضـــــــــــ ي اّم مِ  أســــــــــراب

 .أخضر نبات كل على

 الكيمـاوية املعـالجـة غيـاب -

 ر.التكاث موسم أثناء

 .املراقبة انعدام -

 الســــــــــكان من كبيرة أعداد موت -

 .املجاعات نتيجة

 من شـــــاســــــعة مســـــاحات فقدان -

 .املزروعات

 

 استعمال  -

 للرش الطائرات

 .باملبيدات

 مناطق إقامة -

 .للمراقبة

 .الكيماوية املعالجة -

 

 الحرائق

 الــــــنــــــيــــــران هــــــي الــــــتــــــهــــــام

 من كبيرة ملســــــــــــــــاحــــــات

 .الغابات

الكبريـــــت،  رمي اإلهمـــــال )  -

 .( الزجاج، السجائر

 .الشديدة الحرارة  -

 .بشرية خسائر -

 .عمرانية خسائر -

 .اقتصادية خسائر  -

 الـتـوعيــــــة بعــــــدم رمي

الزجاج والســــــجائر في 

 الغابات ...

ُع 
َ
 والِبيئة :  الثالثاملقط

ُ
الّسكان
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 التلوث

 ثــــــاتاملـــلـــوّ  إدخــــــال هـــو

ـــــــــــــــــإل  الطبيعية البيئة ىـ

  ها الضـــــــــــرر  يلحق مما

 .البيئي وبالنظام

 .النووية التجارب  -

 .املصانع والسيارات دخان -

  .النفايات رمي  -

 .األوزون  طبقة تآكل  -

 .الحراري  االحتباس  -

 .الحية الكائنات مختلف تضرر   -

 قــــــــــامــــــــــة أجــــــــــهــــــــــزة -

 لــــــتصــــــــــــــــفــــــيــــــة دخــــــان

 .املصانع

 إعـــــــــــادة تـــــــــــدويـــــــــــر -

 .النفايات
 

 
ُ
ا ( : الثانيةالوضْعّية ب كارثة طبيعّية ) الزلزال أنموذج 

ّ
ة تجن

ّ
ط

ُ
 : خ

 

 .لذا مسبقا بحدوثه التنبؤ إمكانية لعدم املفاجأة بطابع الزلزال يتميز *

 .لتوعية وذلك الخطأ ذا ملواجهة واالستعداد التأهب من بد ال *

 .الكوارث من النوع ھذا مثل مع التعامل كيفية حول  الناس *

 الزلزال حدوث خالل عامة إرشادات الزلزال حدوث قبل عامة إرشادات

 .املرتفعة األماكن في األشياء وضع تجنب  -

 عند واملاء الكهربائي التيار قطع كيفية على األســـــرة أفراد تدريب  -

 .ىــاألول بالهزة الشعور 

 .والشرطة املدني والدفاع باملستشفيات الخاصة األرقام تسجيل  -

 األعـــــمــــــدة قـــــرب أو والـــــطــــــاوالت املـــــكــــــاتــــــب تـــــحــــــت االخـــــتـــــبــــــاء -

 .الخرسانية

 .الحريق إخماد في املباشرة ثم والغاز الطاقة مصادر إغالق -

 .الطوارئ ب بمعدات االحتفاظ مع مفتوحة الغرف أبواب ترك -
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 : مصطلحات في مادة الجغرافيا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .وي يحتوي على رمال ناعمة )كثبان(هو سهل صحرا : العرق           .هو سهل صحراوي يحتوي على حص ى خشن : الرق 

                                                                                                                                                                                                                                                                .مساحات في الصحراء تحتوي على تربة خصبة ومياه : الواحات     .هضبة صحراوية تحتوي على صخور جيرية : الحمادة

                                                                            .ي شكل سطح األرض من مرتفعات ومنخفضات وتتمثل في الجبال والهضاب والسهول ــه : التضاريس

                                                                                                                                 .متر(  1000 األلف ) هي مرتفعات يفوق علوها الجبال:

 : مثل ،وهي مناطق رعوية تحتوي على النباتات القصيرة ،متر 1000متر وال يتجاوز  500هي مرتفعات مسطحة يفوق علوها  : الهضاب

 .فاءالشيح والحل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .متر تتميز في الغالب بتربة خصبة 300هي منخفضات ال يتجاوز علوها  : السهول 

                                                                                                        .ي املناطقـــالتي تميزها عن باقتشترك في نفس الخصائص  ،هو مساحة جغرافية من سطح األرض : اإلقليم

    .هو منخفض )حوض( يحتوي على مياه مالحة : الشط

                                                       .املجاري املائيةهي شبكة توزيع األودية و  : الشبكة الهيدروغرافية )املظهر الهيدروغرافي(

                                                                                                                                                                                                                                                                   .هي املجاري املائية دائمة الجريان  : األنهار   .  هي املجاري املائية متذبذبة الجريان حسب التساقط : األودية 

                                                                                                                         .والحلفاء حالشي : مثل ،تحتوي على نباتات القصيرة ،هو إقليم في الجزائر والذي يحتوي على تربة رعوية : السهوب

 .دة زمنية طويلةمل وهو حالة الجوّ  ،لإلقليم من حيث الحرارة والتساقطهو الحالة الغالبة  : املناخ

   .وهو حالة الجو ملدة زمنية قصير)يومين أو ثالث( : الطقس

 .هو عدم انتظام كمية األمطار : التساقط ذبتذب

 .وهو الزيادة الكبيرة للسكان في مدة قصيرة : الديمغرافي االنفجار

مو
ّ
 .معينةلسكان في مدة اهو زيادة   :الّسكاني  الن

 .خالل السنة هي الفرق بين الوالدات والوفيات : الطبيعية الزيادة

   .احةاملس ÷عدد السكان   .حاصل قسمة عدد السكان على املساحةلواحد، عدد السكان في الكيلومتر املربع ا : السكانية الكثافة

 .مشاريع مفيدة تخصيص مبالغ مالية في بناء : االستثمار

  .ماعدا الزراعة والصناعة ...( )صحة، تربية، تجارة، مواصالت يضم كل القطاعات : الخدمات قطاع

 .هو مجموع القيم التي ينتجها مواطنو الدولة خالل سنة ما : الخام الوطني الدخل

 .الدخل الوطني قسمة عدد السكان : الخام الفردي الدخل

 مَ  أرض .       يعتمد سقيها على السدود واآلبار : ةي  وِ رْ َم  أرض
َ
 .يعتمد سقيها على مياه األمطار : ةي  رِ ط

 .الزيادة في استصالح األراض ي : للزراعة األفقي التوسع

 .، مضاعفة اإلنتاجالزيادة في املردود)اإلنتاج( : للزراعة العمودي التوسع

 .املكان الذي يستخرج منه املعادن : املناجم    .استرجاع الثروات : التأميم .    الغازو البترول هي املواد الباطنية ك : املحروقات

 .الشمسية والكهربائية : مثل، التي تتجدد باستمرار  : الطاقة املتجددة

 .البترول والغاز : مثل ،التي ال تتجدد وستزول مع مرور الوقت : ةغير املتجددالطاقة 

  .تنظيفه من الشوائب : تكرير البترول .    هي غير امللوثة مثل الكهرباء : الطاقة النظيفة

   .كي يسهل نقله في األنابيب ؛تحويله من جاف إلى سائل : تمييع الغاز

 .الطماطم والتبغ : مثل ،هي الزراعة التي تحتاج إلى معلبات : الزراعة الصناعية

 .اراد  يواستقدرة الدولة على توفير الغذاء إنتاجا  : األمن الغذائي
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    .على توفير الغذاء إنتاجا فقطقدرة الدولة  : االكتفاء الذاتي

 .خالل السنة الفرق بين الصادرات والواردات : امليزان التجاري 

 .هو قطاع من قطاعات الخدمات ويتمثل في النقل البري والجوي والبحري  : النقل

 .هو انتقال السكان من الريف نحو املدينة لحياة أفضل : النزوح الريفي

 .الدولة لألفراد أو الشركاتتلكات بيع مم : الخصخصة

                                                                                                                                                                                                                           .خطوط الطول ودوائر العرضحداثيات تتمثل في شبكة اإل  : املوقع الفلكي

 .هي تحويل املواد األولية إلى مواد مصنعة قابلة لالستعمال : الصناعة

   : ي املناخ بالجزائرـــرح العوامل املؤثرة فــش

و هذا يتنوع  ،يمر بالجزائر مدار السرطان الذي يفصل بين العروض الحارة والعروض املعتدلة : تأثير املوقع الفلكي على املناخ في الجزائر

                                                                                          املناخ .                                                                                                                     

 فتعترضها ،تطل الجزائر شماال على البحر األبيض املتوسط بحيث تأتي منه السحب : ناخ في الجزائرتأثير املوقع الجغرافي على امل

                                                                                                                                                                                                                                                                            .التضاريس فتسقط  األمطار

تساهم  ،فخاصة في فصل الصي ،هي رياح حارة تكون جنوبية نحو الشمال  : تأثير رياح السيروكو )رياح الشهيلي ( على املناخ في الجزائر

                                          .                                                                                                                            في تغير املناخ

 من البحر األبيض املتوسط واملحيط األطلس ي املشبعةالتضاريس تحبس السحب العابرة  : تأثير التضاريس على املناخ في الجزائر

ارة من املناطق حر  ، إضافة إلى أن املناطق املرتفعة تكون أقل  التضاريس في كمية ومكان التساقط و هذا تتحكم ،بالبخار املحمل باملاء

                                                                                                          .                                                                          املنخفضة

تنتقل التي  ها ضغط مرتفع ف ،في عرض املحيط األطلس ياألزور نسبة إلى جزر  : تأثير منطقة الضغط اآلزوري على املناخ في الجزائر

 .الجزائر التي  ها ضغط منخفضشمال الرياح محملة بالسحب نحو 

 : ر العوامل الطبيعية على الغطاء النباتيـــتأثي

   العالقة بين التربة والغطاء النباتي :
ّ
  .لغطاء النباتيا، وكلما نقصت خصوبة التربة ينقص لغطاء النباتيما كانت التربة خصبة زاد اكل

 تساقط زادت كثافة الغطاء النباتيكلما زاد ال  العالقة بين الغطاء النباتي والتساقط )املناخ( :
َ
  ل  ، وكلما ق

َ
 .لغطاء النباتيا ل  التساقط ق

 عالقة طنشرح كيف يؤثر كل عامل على املناخ ) التساقط ( ثم نربالعالقة بين العوامل املؤثرة في املناخ و الغطاء النباتي :  مالحظة :

 . التساقط بالغطاء النباتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




