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 أوال: مادة التاريخ.

 المقطع

 الوثیقة التاریخیة ودراستھا المنھجیة: 01الوضعیة
 نتفاع.ھي كل ما یعتمد علیھا في بناء المعرفة التاریخیة، ویرجع إلیھا كمصدر للمعلومة واإلثبات واال تعریف الوثیقة التاریخیة:

  خطوات دراسة الوثیقة التاریخیة: (الدراسة التحلیلیة)
:مرحلة التقدیم  

  إن كانت رسالة أو معاھدة أو بیان أو قانون أو تقریر.. / تحدید طبیعة الوثیقة (نوعھا):أ
مقتطفا  من مصدر رسمي أو غیر رسمي ( مع ذكر المستند المأخوذ منھ: مقتطف من صحیفة أو كتاب أو / تحدید مصدرھا:ب

 من نشرة أو أرشیف....
 المیالد والوفاة لمعرفة معاصرتھ للحدث... –االسم واللقب  / التعریف بصاحب الوثیقة:ج
  السنة التي صدرت فیھا الوثیقة ومكان صدورھا. / اإلطار الزماني والمكاني للوثیقة:د

:مرحلة التحلیل  
 الوثیقة.عبارة عن فكرة موجزة لموضوع  / تحدید الفكرة العامة:أ

  تقسیم الوثیقة إلى أفكار جزئیة. / األفكار الجزئیة:ب

:عبارة عن خالصة وتقییم ونقد للوثیقة التاریخیة. مرحلة االستنتاج 
  كشف حقائق. - تفسیر األحداث -  استخالص معلومات تاریخیة موثوقة أھمیة دراسة الوثیقة التاریخیة:

النصوص الوثائق المكتوبة مثل: المباني واالثار التي تخلفھا أي حضارة.  :مثلالوثائق الصامتة أنواع الوثائق التاریخیة: 
  واالحصائیات والصور والرسوم والخرائط.

 : دراسة رسالة بولینیاك02الوضعیة
  :بولینیاك وثیقة تحلیل
  :مرحلة التقدیم  

  عبارة عن رسالة.طبیعتھا: 
  رسمي.مصدرھا: 

في عھد الملك  1830جویلیة  29إلى  1829أوت  08اء فرنسا تولى ھذا المنصب مابین بولینیاك رئیس وزرالتعریف بصاحبھا: 
  شارل العاشر.

  بباریس. 1830 يما 12اإلطار الزمكاني: 
:مرحلة التحلیل    

  .الحملة الفرنسیة على الجزائر لكسب تأیید الحلفاءومبررات  أھدافالفكرة العامة: كشف بولینیاك 
  األفكار الجزئیة: 

  یدي الدوق ... موقفكم مادام حیا)/ (س1
  .اعالم بولینیاك حلفاء فرنسا في لندن بانطالق الحملة الفرنسیة مع المطالبة بدعمھا

  / ( ولكي یرد ...والیة الجزائر)2
  من الحملة  المرجو تحقیقھاومصالح أوروبا المسیحیة بولینیاك مصالح فرنسا  ابراز
 :لحلفائھ من أجل االحتالل الفرنسي   التي ساقھا ھدافاأل الذرائع  و تبرز  قة تاریخیةرسالة بولینیاك وثیمرحلة االستنتاج

   .الحقیقیة لھذا االحتالل األسباب الخفیة أخفت لكنھا ،ھم للحملةو محاولة  كسب تأیید تبریر احتاللھ للجزائر
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 األسباب الحقیقیة لالحتالل الفرنسي للجزائر:
  غیر المباشرة: باألسبا

 أسباب عسكریة  أسباب سیاسیة  أسباب دینیة  اقتصادیةأساب 
نشر المسیحیة والحقد   الطمع في خیرات الجزائر

 على االسالم
اشغال الرأي العام 

الفرنسي بسبب األوضاع 
  الداخلیة

بروز فرنسا كقوة عسكریة واستغالل 
تحطم االسطول الجزائري في معركة 

 م1827نافرین 
  م.1827بریر أطماعھا االستعماریة بحادثة المروحة سنة حاولت فرنسا تالسبب المباشر: 

أثناء استفسار الداي حسین قنصل فرنسا عن سبب تأخر فرنسا في دفع الدیون المستحقة علیھا  1827حادثة المروحة: وقعت عام 
  .نصل باالنتقامللجزائر ولكن رد القنصل غیر الالئق أغضب الداي وأمره بالخروج من مجلسھ ملوحا بالمروحة، فھدده الق

 : دراسة نداء دي بورمون03الوضعیة
 :وثیقة دي بورمونتحلیل 

 مرحلة التقدیم:
عبارة عن نداء. / تحدید طبیعة الوثیقة: 1
الوثیقة صادرة عن قائد الحملة الفرنسیة على الجزائر وبالتالي من مصدر رسمي ومقتطفة من كتاب تاریخ / تحدید مصدرھا: 2

 الرحمان الجیاللي. الجزائر العام لعبد
 م.1830سنة ھو الماریشال " دي بورمون" قائد قوات االحتالل في الجیش الفرنسي / التعریف بصاحب الوثیقة: 3
 .بسیدي فرج (الجزائر العاصمة) 1830جویلیة  05/ االطار الزماني والمكاني للوثیقة: 4

 مرحلة التحلیل:
 استعطاف الجزائریین لمباركة حملتھ على الجزائر.محاولة "دي بورمون" / تحدید الفكرة العامة: 5
 / االفكار األساسیة:6
 / (.. نحن الفرنسیین ... المصریین األعزاء)1
 مطالبة دي بورمون أھالي الجزائر االنظمام الى الحملة بغیة طرد األتراك.-
 / (اننا نتعھد ... من أجل سعادتكم)2
 ة الجزائریین.تعھد دي بورمون باحترام كنوز وأمالك ودیان-

زیف نوایا االستعمار الفرنسي من احتاللھ  تكشف   التي احدى الوثائق التاریخیة دي بورمون  معاھدة  تعتبر االستنتاج: 
م لكن االیام االولى من استمالتھ  بغیة الجزائریین  تعھدات قطعھا قائد الحملة على  و التزامات   على  تحتوي  للجزائر، فالوثیقة

  یلة بكشف كذب تعھد وادعاء فرنسا.كانت كف االحتالل

 المقطع

 االحتالل الفرنسي للجزائر والكفاح من أجل االستقالل: 01الوضعیة
 االحتالل:مراحل 

  م : 1830 -  1827مرحلة الحصار العسكري :  -أ
ق الباب أمام أي قوتھا االقتصادیة وإغال إضعافسنوات بغرض  03فرضت فرنسا حصارا عسكریا بحریا على الجزائر دام  

  لھا.المنافسة  األوربیةتدخل محتمل من الدولة العثمانیة أو الدول 
غادرت الحملة الفرنسیة بقیادة وزیر الحربیة الجنرال دي بورمون  1830ماي  25في  مرحلة الھجوم وسقوط العاصمة: -ب

  . م الجیش الجزائري في معركة سطاواليجوان انھز 19جوان أنزلت قواتھا بسیدي فرج وفي  14الجزائر وفي  إلىمتجھـة 
  بعد سقوط العاصمة زحف االستعمار الفرنسي نحو المدن الساحلیة ثم الداخلیة ثم الجنوبیة.مرحلة التوسع:  -ج

  ضیاع السیادة الوطنیة. - توقیع الداي لمعاھدة االستسالم وانتھاك فرنسا لھا نتائج االحتالل:
 دول متحفظة (الدولة العثمانیة)–دول معارضة(بریطانیا)  -)ةمؤیدة(معظم الدول األوروبیدول  :من االحتالل المواقف الدولیة

  اقتصادیة...)-عسكریة–(سیاسیة  األسالیب و اإلجراءات الفرنسیة للقضاء على الثورةوتتمثل في جمیع  السیاسة االستعماریة:
 م1848إلحاق الجزائر بفرنسا بموجب قرار القوانین االداریة: 

سیاسة األرض  –مضاعفة عدد الجیوش الفرنسیة وتزویدھا بمختلف األسلحة إضافة إلى اإلبادة الجماعیة اءات العسكریة: االجر
 .المحروقة

 األوروبیین. نقل ملكیة األراضي إلى المستوطنین -مصادرة أراضي الجزائرییناالجراءات االقتصادیة: 
02  .أسماء فرنسیة إلىماء الشوارع والمحالت بتحویل أس فرنسة الجزائراالجراءات االجتماعیة: 
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قانون  إصدار - من خالل تجھیل الشعب ومحاولة تنصیره ومنعھ من حقوقھ  اإلسالمیةمحو الشخصیة الوطنیة سیاسة االدماج: 
  .واألوربیینلتجنیس الیھود  1870وقانون كریمیو  1871االھالي

  .المحتلةیة الجزائرتشجیع االستیطان في المناطق سیاسة االستیطان: 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أسالیب الكفاح من أجل االستقالل:
(الثورات المسلحة واالنتفاضات) :ئریة ضد تقدم ھي مقاومات مسلحة قادھا زعماء القبائل الجزا: المقاومة الشعبیة

  ، وأبرزھا:االحتالل الفرنسي
أوالد سیدي الشیخ  –القبائل (جرجرة وضواحیھا)  –الزعاطشة (الجنوب الشرقي الجزائري)  –(قسنطینة)  مقاومة أحمد باي

 –الشیخ بوعمامة (الغرب الجزائري)  –المقراني (برج بوعریریج وشرشال واألوراس)  –(الجنوب الغربي الجزائري) 
 ارق (الھقار والطاسیلي).الطو –س (اقلیم األوراس) األورا
  القادر وبعث الدولة الجزائریة الحدیثة: عبد األمیر مقاومة
  .م 1832نوفمبر  27عبد القادر یوم  األمیراجتمعت القبائل الجزائریة في معسكر وبایعت  :األمیر*بیعة 
 مقاطعات ( والیات ). 8للشورى كما قسم البالد الى  مجلسا وإنشاءعین الوزراء والكتاب  القادر: عبد األمیر*دولة 
  القادر:  عبد األمیر*جیش 
 واالنضباط.جیش عصري مدرب على القتال مطلعا على مختلف فنون الحرب ویتصف بالطاعة  إنشاء األمیرحاول 

  القادر: عبد األمیر*مراحل مقاومة 
  بات وھزیمة فرنسا في عدة معارك (المقطع)حرب العصا األمیراتبع فیھا : 1837-1832مرحلة القوة :  -
  في تنظیم دولتھ األمیرتمت خاللھا عقد معاھدات مع فرنسا واستغلھا : 1839-1837المؤقت:مرحلة الھدوء  -
وأتباعھ بعد نقض فرنسا للمعاھدات وانتھاج سیاسة  األمیرنتیجة الشتداد الحصار على  :1847-1839: اإلبادةمرحلة حرب  -

 .تسلیم نفسھ إلىوقة تشتت المقاومة وضعفت مما اضطره األرض المحر
 أسباب فشل المقاومات الشعبیة:

 ً ً وعتادا  إتباع أسلوب الحرب المكشوفة. -عدم تنظیمھا وشمولیتھا  - تفوق الجیش الفرنسي عددا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الحركة الوطنیة) :المقاومة السیاسیة  
وكانت وسائلھا: الصحافة والجمعیات  20ھي تلك المقاومة السیاسیة والفكریة التي ظھرت مطلع القرن الوطنیة:  مفھوم الحركة

 .السیاسیة واألحزاب
 عوامل ظھورھا:

 .ل وسیاستھفي انھاء االحتال / فشل المقاومات الشعبیة1
 ./ محاولة المستعمر محو الشخصیة الوطنیة2
 ./ دور المھاجرین الجزائریین في المشرق وفرنسا3

  (البرامج والوسائل) اتجاھات الحركة الوطنیة
المطالب  االتجاه القیادة الحزب

المساواة ثم المطالبة 
باالستقالل فیما بعد   المساواة خالد األمیر 1919حزب االخاء

 ل الجزائر التاماستقال
 )1926( إفریقیانجم شمال  -

  )1937(حزب الشعب  -
 1946حركة ا ح د نوفمبر -

  االستقالليالثوري  مصالي الحاج

المساواة في الحقوق بین  -
 الجزائریین والمستوطنین

حق التجنیس -

فدرالیة المنتخبین المسلمین  -
  )1927(الجزائریین

االتحاد الدیمقراطي للبیان  -
)1946اوت( ئريالجزا

 فرحات عباس
 ابن جلولو

اإلدماجياللیبرالي 

 األمةالدفاع عن مقومات 
(الدین،اللغة...

جمعیة العلماء المسلمین  -
1931ماي05الجزائریین

عبد الحمید ابن بادیس  الدیني اإلصالحي

ربط الجزائر بفرنسا  1936 الحزب الشیوعي -
عمار أوزقان 03العالمي الشیوعي
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  اتسمت السیاسة االستعماریة بموقفین: الستعمار اتجاه الحركة الوطنیة:رد فعل ا
المطالبة باالستقالل وتمثل في: االعتقال والسجن ومصادرة الصحف وفرض الغرامات المالیة  األحزابضد  / موقف قمعي:1

  .على قادتھا
ومشروع بلوم فیولیت  1919 فبرایرحات اصال( إصالحاتبتقدیم  باإلدماجالمطالبة  األحزابباستمالة  :إغرائي/ موقف 2

  .ووالئھا تلك األحزاب دعم فرنسا ) وھذا حتى تضمن1947ودستور 1943وقسنطینة 1936
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )1945 – 1939( 02الحرب العالمیة نشاط الحركة الوطنیة أثناء 
  ونقطة التحول في مسار الحركة الوطنیة: 1945ماي  08مجازر 

یحتوي على مطالب  1943فیفري  10بیان في  حررواو 02تكتل مختلف زعماء الحركة الوطنیة أثناء فترة الحرب العالمیة 
مارس 14حركة أحباب البیان والحریة في تم تأسیس سا من طرف فرنوبعد الرد السلبي على البیان ، لتحسین أحوال الجزائریین

مذكرین فرنسا بوعودھا  02بعد نھایة الحرب العالمیة  واخرجویعبر عن وحدة الجزائریین الذین الذي یطالب باالستقالل  1944
  بـ :ھمجیا 1945ماي  08مظاھرات  على االستعمار  فعل باالستقالل واحتفاال بانتصار فرنسا وحلفاءھا في الحرب، فكان رد

  .ألف شھید (خاصة في سطیف وقالمة وخراطة) 45 سقوط /1
  ./ اعتقال زعماء الحركة الوطنیة2

  .بعدم جدیة الوعود الفرنسیة والوعي بضرورة الكفاح المسلح ونالجزائری عاقتن وعلى اثر تلك المجازر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أزمة حزب الشعب (حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة):
  :الحزب إلىانقسم وبسبب نوعیة قیادة الحزب (فردیة أم جماعیة)  1953لكنھا اشتدت عام  1947منذ  األزمةوقعت 

  رئیسا للحزب مدى الحیاة من أنصار مصالي الحاج المطالبین ببقائھ / المصالیون:1
  الذین یرون وجوب القیادة الجماعیة للحزب / المركزیون:2
وحاولوا التوفیق بین الفرقاء ولما  1947وھم من أعضاء المنظمة الخاصة التي كانت تعد سرا للعمل المسلح منذ  / الحیادیون:3

  .یر للعمل المسلحفشلوا قرروا تأسیس "اللجنة الثوریة للوحدة والعمل" والبدئ في التحض

  ثورة التحریریة: ظروف اندالع ال02الوضعیة

  ): األسبابظروف اندالع الثورة التحریریة (
  ظروف خارجیة  ظروف داخلیة

  .في نفوس الجزائریین 1945ماي  08اثر مجازر / 1
  .أزمة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة/ 2
  .لجزائریینتدھور األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة لدى ا/ 3

ظھور ھیئة األمم المتحدة وإعالنھا لحق الشعوب في / 1
  تقریر المصیر.

  الكفاح المسلح في كل من تونس والمغرب. اعدتص/ 2
    في تلك الفترة.في العالم انتشار حركات التحرر / 3

  : المراحل الكبرى للثورة التحریریة03الوضعیة

 :المراحل الكبرى للثورة التحریریة  
    ): 1956 – 1954رحلة االنطالق (مأوال: 

   تأسیس اللجنة الثوریة للوحدة والعمل:
  .والتحضیر للعمل المسلح اإلعدادمن طرف أعضاء المنظمة الخاصة بھدف  1954مارس  23تأسست اللجنة في تاریخ 

  االجتماعات واللقاءات:
 25الى  10اجتماعات فترة

 1954أكتوبر
جوان  23االجتماعات السریة
 1954عضو جوان  22ماع لجنة اجت 1954

تسمیة اللجنة ث و ع الى جبھة ت -
  الو

  تشكیل جیش التحریر-
  تحدید الیوم والساعة الندالع الثورة-
التقسیم الجغرافي العسكري وتوزیع -

 المھام

  التحضیر العسكري للثورة-
اتصاالت بالمناضلین  إجراء-

الموجودین بالقاھرة (أحمد بن 
مد مح- حسین ایت احمد- بلة

 خیضر)

الثورة المسلحة في  إعالناتخاذ قرار -
  وقت أسرع

مھمتھا التخطیط للثورة  06تأسیس لجنة -
-مصطفى بن بولعید-(محمد بوضیاف

رابح - العربي بن مھیدي-دیدوش مراد
 كریم بلقاسم)-بیطاط
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 معارضین وجود -  الجھات بین تنسیقوال االتصال صعوبة -  والعدة العدد قلة: األول عامھا في الثورة واجھتھا التي الصعوبات
  .فرنسا لدعایة والتصدي الشعب إقناع صعوبة - للثورة وعمالء

  .في جدول أعمال األمم المتحدةالقضیة الجزائریة (تسجیل) تم فیھ تدویل م: 1955عقاد مؤتمر باندونغ بأندونیسیا في أفریل نا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالوالیة الثانیة بقیادة زیغود یوسف. 1955أوت  20: في ھجومات الشمال القسنطیني  
 :أسباب الھجومات  

  األولى.تطویق فرنسا للمنطقة  )1
  .مشروع جاك سوستیل )2
  .1955تطبیق قانون الطوارئ أفریل  )3
  .دیدوش مراد والقبض على مصطفى بن بولعید ورابح بیطاط استشھاد )4

  :أھداف الھجومات  
  .توسیع نطاق الثورة وتأكید شعبیتھا )1
  .دعم الثوار في االوراس وتخفیف الضغط )2
  .فصل الشعب عن الثورة إلىمواجھة استراتیجیة سوستال الھادفة  )3
  .لفت انتباه الرأي العام الدولي للقضیة الجزائریة )4

  :نتائج الھجومات  
  انتھاء مرحلة السریة.معلنا نوفمبر ثاني ،وفي النھار 01كان الھجوم بمثابة  )1
  )انتشار التمرد و العصیان في صفوف الجیش الفرنسي3تأكید شعبیة الثورة    )2
  ارتكاب المجازر كمجزرة الملعب البلدي بسكیكدة. )4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ):1958 – 1956مرحلة التنظیم والتموین (ثانیا 

  مؤتمــــــر الصومــــــام:
  م1956أوت 20 الزماني: اإلطار
  (الوالیة الثالثة). قریة ایفري، منطقة غرب الصومام، والیة بجایة المكاني: اإلطار

  اب انعقاده:أسب
  ) و تنظیم الفترة القادمة.1956 – 1954تقییم الفترة السابقة( )1
  تنظیم الثورة سیاسیا و عسكریا. )2
  وضع خطة تسیر علیھا الدبلوماسیة الجزائریة. )3

  تمخض عن المؤتمر عدة قرارات تنظیمیة سیاسیا و عسكریا. (نتائجھ): قرارات مؤتمر الصومام
  سیاسیا: أ)
  للعمل السیاسي على العسكري و الداخل على الخارج. ولویةاأل إعطاء )1
  مؤسسات تقود الثورة وھي: إنشاء )2

  وتمثل جناح سیاسي. جبھة التحریر الوطني:
  ویمثل السلطة التشریعیة. المجلس الوطني للثورة:
  وتمثل ھیئة تنفیذیة. لجنة التنسیق و التنفیذ:

  ، ومقرھا بالقاھرة1958سبتمبر19ي تأسست في الت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة:
  عسكریا: ب)

  الصحراء والیة سادسة). إضافةوالیات عسكریة( 06 إلىتقسیم التراب الوطني  )1
  الفدائیون. -المسبلون - المجاھدون :ىقسیمھ التنظیم جیش التحریر و ت )2

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعد ھذه المرحلة من أصعب المراحل التي مرت بھا الثورة الجزائریة،، انتھجت فیھا فرنسا  :1960 -1958 اإلبادةمرحلة ثالثا: 

  عدة مخططات في عھد الجنرال شال دیغول شملت ما یلي:
  المخططات العسكریة:

  .حتى المحرمة دولیا (قنابل النابالم) األسلحةاع )استخدام جمیع أنو1
  )مضاعفة قواتھا العسكریة.2
   .السجون والمعتقالت على نطاق واسع إقامة)3
  .الخطوط المكھربة على طول الحدود الشرقیة (خط شال) والغربیة (خط موریس) إقامة)4
  .)اختطاف طائرة الزعماء الخمس المتوجھة من المغرب الى تونس5
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  ططات االقتصادیة واالجتماعیة:المخ
  جاء بھ جاك سوستیل حیث أعلن عن: م:1955في جوان   اإلصالحي)مشروع سوستال 1
  اجتماعي وثقافي. إصالح – إداري إصالح –زراعي  إصالح -
  لقد كان ھدف المشروع فصل الشعب عن الثورة وكان مصیره الفشل. -
ل شارل دیغول بھدف القضاء على الثورة، وعزل الشعب عنھا، ولكن : طرحھ الجنرام1958أكتوبر 03مشروع قسنطینة  )2

  فشل ھذا المشروع ومضمونھ:
  مد طرق المواصالت. –تنمیة زراعیة  –تنمیة صناعیة  اقتصادي:

  تحسین ظروف معیشة السكان. –بناء المدارس  –: بناء المستشفیات اجتماعي وثقافي
  والسیاسیة:  اإلعالمیةالمخططات 

  .الضغوط على الدول الداعمة للقضیة الجزائریةممارسة  )1
  .من الزیارات الرسمیة للجزائر والتظاھر بالجدیة في ایجاد حل للقضیة الجزائریة اإلكثار )2
  .المتحدة األممالرفض القاطع لتدویل القضیة الجزائریة في  )3

  أھدافــھــــــــا:
       .)عزل الشعب عن الثورة1
                   .كل من ساندھم)االنتقام من الثوار و2
   .)القضاء على الثورة3
  .)ترھیب الشعب الجزائري4

  موقف الشعب الجزائري من المخططات االستعماریة:
  .من العملیات الفدائیة اإلكثار/ 1
  ./ تطبیق حرب العصابات2
  .م)1961أكتوبر  17 – 1960دیسمبر  11( بمظاھرات/ القیام 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ):1962 – 1960مرحلة التفاوض (رابعا: 
  ھو محادثات سیاسیة تتم بین طرفین من أجل تسویة سلمیة للقضیة المتنازع علیھا. تعریف التفاوض:

   أسباب رضوخ فرنسا للتفاوض:
  . الموجھة لحرب الجزائر األموالر االقتصاد الفرنسي بسبب تدھو )1
  . اكتساب الثورة تأییدا دولیا )2
  . الضغوط الداخلیة والخارجیة على فرنسا )3
  . التفاف الشعب حول الثورة )4
  .)فشل المخططات االستعماریة في قمع الثورة سیاسیا وعسكریا5

  مراحل سیر المفاوضات:
م بالقاھرة وانقطعت بسبب اختطاف طائرة الزعماء الخمسة في 1956: كانت لقاءات غیر رسمیة في ریةمرحلة اللقاءات الس) 1 

  .م1956أكتوبر  22
  الھدف منھا معرفة فرنسا موقف الثورة ومدى صالبتھا وتمسكھا بمبادئھا وأھم لقاءاتھا: مرحلة جس النبض: )2
  .م1960أكتوبر  25محادثات موالن:  -أ

  م.1961فیفري  20 ویسرا:لقاء لوزان بس -ب

  :فشلت ھذه اللقاءات بسبب تمسك كل طرف بشروطھ وھي
 نقاط الخالف بین الطرفین

 الطرف الفرنسي الطرف الجزائري
 الحكم الذاتي- السیادة الكاملة-

  فصل الصحراء-  وحدة التراب الوطني-
  طاولة مستدیرة-  جبھة التحریر الوطني الممثل الشرعي-

  الھدنة قبل التفاوض-  نار بعد التفاوضوقف اطالق ال-
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  : وأھم لقاءاتھا:مرحلة المفاوضات الجدیة )3
  م، وفشلت.1961ماي  20 :األولىمفاوضات ایفیان - 1
  م وتم االتفاق على:1962مارس  18حتى  07: من مفاوضات ایفیان الثانیة الحاسمة- 2

  أھم بنود اتفاقیة ایفیان:
  م1962مارس  19من  ابتداءب الوطني النار بكامل الترا إطالق)وقف 1
  )االعتراف باستقالل الجزائر.2
)االستفتاء حول تقریر المصیر3  
  سنوات 05)حق فرنسا في االحتفاظ ببعض القواعد العسكریة مدة 4
  االستقالل: أوضاع الجزائر غداة  

  .سنة 132فقدان سیادتھا طیلة  سیاسیا:
  .ثروات محتكرة –خزینة فارغة  اقتصادیا:

  األمیة. –البطالة  – األمراض –انتشار الفقر  جتماعیا:ا

  لمقطعا

  بؤر التوتر في العالم في الوقت الراھن: 01الوضعیة

  وضاع بفعل عدوان خارجي أو بفعل صراعات داخلیة لتي تشھد الصراع واالضطراب في األھي المناطق ا تعریف بؤر التوتر:
  أھم مناطق التوتر في العالم:

  لیبیا ... –جنوب السودان  –أفغانستان  –الیمن  –سوریا  –الكوریتین  –فلسطین  - صحراء الغربیة ال –الصومال 
  أسباب انتشار بؤر التوتر في العالم:

  / اللجوء الى القوة في حل الخالفات بین الدول2 - اإلنسان / االعتداء على حقوق 1
  / االستعمار بأشكالھ5 - ة/ غیاب الدیمقراطی4 - / التدخل في الشؤون الداخلیة للدول3

  نتائج التوتر في العالم: 
  / انتشار العنف والحروب.1
  / انتھاك حقوق االنسان.2
  / انعدام األمن واالستقرار.3

ظھر ھذا النظام بعد زوال االتحاد السوفیاتي وبروز الزعامة االمریكیة وسعیھا للھیمنة على العالم، ویتمثل  النظام الدولي الجدید:
  األمریكيم العالقات الدولیة وفق المنظور في تنظی

  .أغلب بؤر التوتر التي یشھدھا العالم حالیا ھو المتسبب فیھا *یرى منتقدي ھذا النظام ان

  أبعاد الصراع في بؤرة من بؤر التوتر  في العالم: 02الوضعیة

  القضیة الفلسطینیة:
  د الصھیوني بفلسطین من خالل:في ترسیخ الوجو األكبرلعبت بریطانیا الدور  جذور القضیة:

باعالن  1948ماي  15فرض االنتداب على فلسطین من أجل تنفیذ ذلك الوعد الذي تم في   – 1917منح الیھود وعد بلفور  -
  .قیام دولة اسرائیل المزعومة

  مشاریع تقسیم فلسطین: 
  .الذي أقرتھ لجنة أنجلیزیة وأمریكیة 1937تقسیم عام  -
  .المتحدة (بین الیھود والعرب وجعل القدس منطقة أممیة) األمملصادر عن ا 1947تقسیم عام  -

) لیتولى بعدھا 1973 – 1967 – 1956 – 1978أربعة حروب ( إسرائیلخاض العرب ضد  الحروب العربیة االسرائیلیة:
  .الفلسطینیون مسؤولیة الدفاع عن أرضھم (المقاومة واالنتفاضات الفلسطینیة المختلفة)

  (أبعاد الصراع في فلسطین) لقضیة الفلسطینیة:أبعاد ا
  .أرض فلسطین أرض طاھرة مباركة، فھي مبعث األنبیاء والرسل وملتقى الرساالت/ البعد الدیني: 1
تعتبر أرض صراع بین الصلیبیین والمسلمین، فباقامة المشروع الصھیوني یتم قطع التواصل الحضاري  / البعد التاریخي:2

   .التاریخي
فالكیان الصھیوني على أرض فلسطین یلعب دورا مھما بخدمة مشروعھ الغربي المضاد لالسالم ووظیفة  بعد الواقعي:/ ال3

  .اقتصادیة بحراسة المصالح الغربیة في المنطقة، وھو ما یفسر التواطؤ الدولي واالنحیاز والسكوت على جرائمھ
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  ادلة في العالمتجاه القضایا الع مواقف الدولة الجزائریة: 03الوضعیة

فتركزت  هقبل االستقالل تركزت على تعریف الرأي العام العالمي بقضیة الشعب الجزائري، أما بعدالسیاسة الخارجیة للجزائر: 
  .على تعزیز الروابط االنسانیة

  موقف الجزائر من القضایا العادلة في العالم:
ن الجزائر كانت مستعمرة أخاصة و ،على مساندة قضایا التحرر نصت كل مواثیق الجزائر :موقف الجزائر من قضایا التحرر /أ

  وأھم ھذه المواثیق:
 .بیان أول نوفمبر*
 .میثاق الصومام*
 .1962میثاق طرابلس *
 .1976المیثاق الوطني *
  .الدساتیر*

  وأبرز ھذه القضایا:
  ./ مساندة القضایا العادلة (القضیة الفلسطینیة)1
  .كفاح الشعوب من أجل حریتھا/ محاربة االستعمار ودعمھا ل2
 .الصحراء الغربیة) –/ السعي نحو السلم العالمي والدفاع عن القضایا التي لھا عالقة بذلك (فلسطین 3
إن الجزائر متعاونة ومتضامنة مع كافة الشعوب وخاصة بلدان العالم الثالث وھي تقف في وجھ :موقف الجزائر من التعاون: ب

 .لبلدان المتطورة للبلدان المتخلفةالمیز العنصري واستغالل ا
جزائر من البلدان التي وافقت على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بحكم أن شعبھا من ال:موقف الجزائر من حقوق االنسان: ج

 .اكبر الشعوب التي تعرضت للقمع االستعماري
ل وعدم التدخل في شؤونھا كما تعمل على تسویة تعمل الجزائر على احترام سیادة الدو:موقف الجزائر من السلم العالمي :/د

  النزاعات بین بین الدول.

  

   .الجغرافيا: مادة ثانيا

  المقطع

  - الموقع وأھمیتھ  –: جغرافیة الجزائر 01الوضعیة

:د شماال. 37د إلى  19غربا، وبین دائرتي عرض  09د شرقا و 12تقع الجزائر بین خطي طول  الموقع الفلكي  
  قع الفلكي:أھمیة المو

  (تنوع المناخ). / امتدادھا من العروض المعتدلة الشمالیة إلى العروض الحارة الجنوبیة1
  / یمر بھا خط غرینیتش المستعمل في التوقیت العالمي.2
  / یمر بھا مدار السرطان الذي یؤثر على درجة الحرارة جنوبا.3

:دھا:تقع الجزائر شمال غرب قارة إفریقیا یح الموقع الجغرافي  
  البحر األبیض المتوسط. شماال:
  النیجر ومالي. جنوبا:
  تونس ولیبیا. شرقا:
   المغرب والصحراء الغربیة وموریتانیا. غربا:

  .2كلم 2.381.741 المساحة:
  كلم. 1944كلم، ومن تندوف إلى أقصى الشمال الشرقي بـ:  1955من العاصمة إلى تمنراست جنوبا:  األبعاد:

 08  موقع جغرافي ھام وممتاز إقلیمیا وقاریا وعالمیا.*تتمتع الجزائر ب

ٔستاذ: اليل ا  بلهواري ج



:أھمیة الموقع الجزائري  
  أ/ إقلیمیا:

  / تتوسط بلدان المغرب العربي.1
  / تشرف على البحر األبیض المتوسط.2
  / محور التبادل التجاري مع أوروبا.3

  ب/ قاریا:
  / تعد البوابة الشمالیة لقارة إفریقیا.1
  اإلفریقي نحو موانئ البحر والعالم. / تعتبر طریق لدول الساحل2
  / سھولة االتصال بالدول اإلفریقیة.3

  ج/ عالمیا:
  أوروبا. آسیا، / تربط الجزائر بین القارات الثالث: إفریقیا،1
 / ملتقى الطرق التجاریة العالمیة البریة والبحریة والجویة.2
  

  التنوع والتباین اإلقلیمي في الجزائر: 02الوضعیة

وھي عبارة عن سالسل جبلیة حدیثة التكوین تتخللھا سھول  ،بالمئة من المساحة الكلیة للجزائر16وتمثل  لشمال:تضاریس ا
  وھضاب وأودیة.

التي تمتد من جبال تلمسان غربا الى سوق أھراس شرقا، أھمھا جبال جرجرة التي بھا أعلى  التلي األطلسسلسلة  أھمھا:الجبال: 
  م2328أھمھا جبال قصور واالوراس یھا قمة شیلیا بـ:  الصحراوي: األطلسسلسلة م و2308قمة وھي اللة خدیجة بـ: 

م تتمیز بوجود الشطوك 500الصحراوي، یزید ارتفاعھا عن  واألطلسالتلي  األطلسوتنحصر بین سلسلتي  الھضاب العلیا:
  أھمھا شط الفضیة

: بعیدة عن الساحل: أھمھا: سھول داخلیة -یز بالخصوبة وھران، وتتم –عنابة  –أھمھا: سھل متیجة سھول ساحلیة: السھول: 
  قسنطینة –سطیف  –سھل تلمسان 

  وھي عیبارة عن: 2ملیون كلم 02، أي من المساحة الكلیة بالمئة84تمثل تضاریس الجنوب: 
  م، وجبال الطاسیلي.2918وھي قدیمة التكوین أھمھا: جبال الھقار التي بھا أعلى قمة تاھات بـ:   الجبال

  وھي عبارة عن كثبان رملیة: العرق الشرقي الكبیر والعرق الغربي الكبیر  لعروقا
  ھي عبارة أشكال صخریة أھمھا: حمادة دراع.  الحمادات

  عبارة عن منطقة مغطاة بالحصى والرمال الخشنة، أھمھا: رق تنزروفت  الرق
  : شط ملغیغ.متر، أھمھا 200عبارة عن منخفضات مائیة ال یزید ارتفاعھا عن   الشطوط
    عبارة عن أراضي صالحة للزراعة تتخللھا بحیرات، أھمھا: واحة بسكرة.  الواحات

  المناخ والمیاه في الجزائر: 03الوضعیة

  العوامل المؤثرة في المناخ:
:تمتد الجزائر بین المنطقة المعتدلة والحارة. الموقع الفلكي  
:قط، بحیث تساقط األمطار بالشرق أكثر من الغرب.تؤثر الكتل الجبلیة على نسبة التسا التضاریس  
:تطل الجزائر على البحر المتوسط الذي یسمح للریاح بالتشبع ببخار الماء الموقع الجغرافي  
:التأثیر بالضغط المرتفع بجزر أزور بالمحیط األطلسي. منطقة الضغط المرتفع األزوري  

  توزیع الحرارة والتساقط (خصائصھ):
:فض الحرارة بالسواحل وترتفع كلما اتجھنا جنوبا.تنخ الحرارة  
:تكثر األمطار بالمناطق الشرقیة وتقل كلما اتجھنا جنوبا. التساقط  

  تتمیز بالتذبذب، وتتمثل في المجاري المائیة، ویمكن تقسیمھا إلى: المیاه في الجزائر:
   أھمھا واد شلف وسیق. أودیة الشمال:-
   عادة  والطویل.أھمھا واد بوس أودیة داخلیة:-
  أھمھا وادي میزاب والساورة. أودیة الصحراء:-

09 

ٔستاذ: اليلبله ا  واري ج



  األقالیم المناخیة في الجزائر:
  صیفھ حار وشتاءه دافئ ممطر. / مناخ البحر األبیض المتوسط:1
  صیفھ حار وشتاءه بارد. / المناخ القاري(الشبھ جاف):2
  یتمیز بالحرارة والجفاف./ المناخ الصحراوي: 3

  مناخ والشبكة الھیدروغرافیة والغطاء النباتي:العالقة بین ال
یتدرج الغطاء النباتي في الجزائر من الشمال إلى الجنوب نظرا لالرتباط الموجود بین التساقط والغطاء النباتي، فیمكن تقسیم 

  الجزائر إلى ثالث مناطق نباتیة:
كمیة األمطار المعتبرة مما یسمح بنمو أشجار متنوعة  أوفر المناطق النباتیة وأغناھا بسبب / إقلیم البحر األبیض المتوسط:1

  والخضر والفواكھ. –الفلین  –الصنوبر  –مثل: الزیتون 
  الدیس.  –الحلفاء  –تقل فیھ النباتات، نظرا لقلة األمطار وفقر التربة، وأھم نباتاتھ: الشیح  / إقلیم السھوب:2
  النخیل. –تظھر بھ نباتات شوكیة مثل: الصبار نظرا لندرة األمطار وشدة التبخر  / إقلیم الصحراء:3
  

  لمقطعا

  جزائر: السكان في ال01الوضعیة
  ھو زیادة عدد السكان خالل فترة زمنیة معینة. تعریف النمو الدیمغرافي:

  مراحل تعمیر الجزائر:
:ربریة.ألف سنة ق م، ثم ظھور الممالیك الب 500بظھور إنسان تیغنیف منذ  مرحلة ما قبل االستقالل  
:بإضافة عناصر جدیدة كاألتراك. مرحلة الفتح اإلسالمي  
:بتشجیع االستیطان. مرحلة االستعمار  

  یمكن تقسیم مراحل النمو السكاني منذ االستعمار إلى ثالث مراحل: تطور السكان:

  مرحلة النمو البطيء مرحلة االنفجار الدیمغرافي
)1872-1960( 

  مرحلة التراجع السكاني(التقھقر)
)1851-1872( 

  ویعود ذلك إلى:
  / تحسن المستوى المعیشي.1
 / قلة الحروب.2

  یعود ذلك إلى:
مشاركة الجزائریین في الحربین  -

العالمیتین والثورة التحریریة والسیاسة 
 االستعماریة.

   یعود ذلك إلى:
  1851/ األوبئة مثل الطاعون 1
  1872 – 1856/ المجاعة مابین 2
وتجنید الجزائریین  / اإلبادة الجماعیة3

 في الحروب.

  تركیب السكان: (فئات المجتمع):
 حسب السن حسب الجنس حسب النشاط

  ینشطون في:
 17.16/ الزراعة بنسبة: 1

  بالمائة.
 28.23/ الصناعة بنسبة: 2

  بالمائة.
 54.61/ الخدمات بنسبة: 3

 بالمائة.

نالحظ عنصر اإلناث أكثر من الذكور 
  وھذا راجع إلى:

ة الذكور إلى الخارج بحثا عن / ھجر1
  العمل.

/ ارتفاع نسبة وفیات الذكور بسبب 2
 األخطار التي یتعرضون لھا.

المجتمع الجزائري مجتمع فتي حیث 
سنة بنسبة  20سنة إلى  01نجد من 

 بالمائة. 48

  توزیع السكان في الجزائر غیر متوازن بین اإلقلیمین الشمالي والجنوبي حیث نجد: مراكز تجمع السكان:
  بالمائة. 39.32 في الشریط الساحلي: -
  بالمائة. 53.10 في المنطقة التلیة والسھبیة الداخلیة: -
 10   بالمائة. 07.08في المنطقة الجنوبیة:  -
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  العوامل المتحكمة في توزیع السكان:
 العوامل الطبیعیة العوامل االقتصادیة یةالعوامل التاریخ

االستعمار وسیاستھ (التھجیر 
 والنفي).

توفر األنشطة االقتصادیة 
 صناعةوزراعة من 

 تجارة.و

یفضل السكان االستقرار في المناطق 
السھلیة ذات التربة الخصبة والمناخ 

 المعتدل.

  یم الجزائر إلى ثالث مناطق سكانیة:/، ویمكن تقس 2ن / كلم  16.37تقدر بـ:  الكثافة السكانیة:
 2/1ن كلم 300إلى  100منطقة تلیة بكثافة عالیة مابین.  
 2/1ن كل 100إلى  10منطقة الھضاب بكثافة متوسطة من.  
 2/1ن كلم 10إلى  01منطقة الصحراء بكثافة منخفضة مابین.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ھو الھجرة من الریف إلى المدینة. تعریف النزوح الریفي:

  نتج عن اكتظاظ المدن ما یلي: اكتظاظ المدن:
.انتشار البناء الفوضوي واألحیاء القصدیریة  
.أزمة السكن  
.العجز الكبیر في المرافق والخدمات كالنقل والصحة..  
.مشكل التلوث وانتشار اآلفات االجتماعیة  

تقاس معاییر المستوى المعیشي بالدخل الفردي والتعلیم والصحة ووفیات األطفال ونسبة الحصول على ماء  المستوى المعیشي:
  الشرب.

  التنمیة االقتصادیة: 02الوضعیة

:قطاع الزراعة  
  الزراعیة في الجزائر: الموارد

 أراضي زراعیة اهمی تربة ظروف مناخیة
مناخ البحر األبیض 
المتوسط مناخ مالئم 

لكن أصبحت  للزراعة،
 األمطار متذبذبة.

في شمال الجزائر 
سھول ساحلیة 

 وأحواض خصبة.

تتساقط األمطار بما 
ملیارمتر 14یقدر ب 

لكن غیر  مكعب سنویا،
 مستغلة كلھا.

وجود أراضي زراعیة بنسبة 
بالمائة من المساحة الكلیة  34
 ملیون ھكتار. 7.5: أي

 الموارد البشریة والمادیة في الجزائر:
 )وفرة الید العاملة.1
 )وفرة رؤوس األموال.2
   )وفرة اآلالت الحدیثة.... الخ.3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تیجیة التنمیة في الزراعة:إسترا

  عرفت الجزائر منذ استقاللھا تنظیمات زراعیة عدیدة ھدفھا زیادة وتحسین اإلنتاج.
  التنظیمات الزراعیة:

 التنظیم الزراعي تاریخ صدوره مضمونھ
 التسییر الذاتي 1963مارس  23 تسییر الفالحین لألراضي التي تركھا المعمرون.

 الثورة الزراعیة 1971نوفمبر  08 د الملكیات الكبیرة.إعادة توزیع األراضي وتحدی
 استصالح األراضي 1983أوت  13 استصالح أراضي الجنوب.

 المستثمرات الفالحیة 1987دیسمبر  08 اعادة تنظیم استغالل أراضي الدولة.

  نخیل.أشجار ال –الزیتون  –الكروم  –الحمضیات  –الخضر الجافة  –الحبوب المحاصیل الغذائیة: 
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كلم، وتتوفر على ثروة سمكیة معتبرة وتعمل الدولة على دعم 1200تشرف الجزائر على شریط ساحلي یقدر ب الصید البحري: 
 ھذا القطاع.

بالمائة من الحلیب،  60بالمائة من حجم استھالكھا للحبوب و  50لم تحقق بالدنا األمن الغذائي بعد، فھي تستورد األمن الغذائي: 
  ئة من السكر.بالما 95و 

استصالح  - تخصیص مبالغ معتبرة لقطاع الزراعة -دعم القطاع بالعتاد وقطاع الغیارجھود الدولة لتطویر قطاع الزراعة: 
   بناء السدود. -األراضي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:قطاع الصناعة  

  الصناعیة: الموارد
  مناطق تواجده وحجم االنتاج  الطاقة

ملیار  02،ویقدر احتیاطھ بـ :1956ویعد المادة األولیة الرئیسیة، اكتشف في الجزائر سنة   البترول
  طن، ویتواجد في حوض یحاسي مسعود وعین أمناس.

  ب، وأھم حقولھ: حاسي الرمل وعین أمناس.ملیار متر مكع3650یقدر احتیاطھ ب:  الغاز الطبیعي
  یتركز بالقنادسة ببشار(غیر مستغل بسبب احتوائھ على كمیة عالیة من الكبریت).  الفحم

  بالمائة. 10بالمائة ومصادر مائیة ب  90یعتمد في تولیدھا على الطاقة الحراریة ب  الطاقة الكھربائیة
  ن، األول بدراریة في العاصمة، والثاني بعین وسارة في الجلفة.تمتلك الجزائر مفاعلین نوویی  الطاقة النوویة

  الموارد المتجددة:
  مناطق تواجدھا وحجم االنتاج  المعادن

ملیون طن،  1.4تعد الجزائر ثالث دولة عربیة إنتاجا للحدید بعد موریتانیا ومصر، وبلغ إنتاجھ   الحدید
  وتتركز مناجمھ في الونزة وبوخضرة بالشرق.

  یتركز في منجم العنف بعنابة.  اتالفوسف
الزنك 

  یتم استخراجھ بسكیكدة والعابد بتلمسان.  والرصاص

  یوجد بكمیات قلیلة بعین بربار قرب عنابة.  النحاس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  راتیجیة التنمیة في الصناعة:إست
  أنواع الصناعات:

  حجم اإلنتاج  الصناعة الثقیلة
  أھم مراكزه، مصنع الحجار بعنابة.  صناعة الحدید والصلب

أھمھا مركب سیدي بلعباس للعتاد الفالحي، ومصنع واد تلیالت   الصناعة المیكانیكیة
  بوھران لتركیب السیارات.

  لذلك مثل: سكیكدة وأرزیو.ھناك عدة مصانع   تكریر البترول
  وأھم مصانعھ أرزیو وسكیكدة.  تمییع الغاز

  مثل صناعة مبیدات الحشرات والبالستیك واألسمدة في أرزیو.  الصناعة البتروكیماویة
  

  أمثلة  الصناعة الخفیفة
  مثل الحلیب ومشتقاتھ.  الغذائیة

  مثل صناعة األقمشة.  النسیجیة والجلیدیة

جھزة االلكترونیة (إنتاج التلفاز بسیدي بلعباس) ومركب مثل األ  االلكترونیة
  تیزي وزو إلنتاج األجھزة الكھرومنزلیة.

مدن صناعیة مثل  03ملیار دوالر لتطویر الصناعة وإنشاء  7.2تتمثل في تخصیص الدولة  إعادة تأھیل المناطق الصناعیة:
 12   مشروع بالرة بـجیجل...
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 :قطاع الخدمات  
  النقل:أ)
  النقل: أھمیة
.نقل المواد األولیة من مناطق االستخراج إلى التصنیع  
.توفیر مناصب الشغل  
.فك العزلة عن المناطق النائیة  
.تمكین المنتجین من تسویق منتجاتھم  

  أنواعھ:
 النقل البري النقل البحري النقل الجوي

) 2016طائرة ( 59تمتلك الجزائر 
 مطار دولي 12مطار منھا  55و

قطعة  74لجزائر تمتلك ا
ناقالن  05بحریة منھا 
 للغاز 09للبترول و

یبلغ طول شبكة الطرق ببالدنا 
 )2014ألف كلم ( 112

َار شرق غرب تحدیث شبكة النقل: شبكة المیترو في  - السكك الحدیدیة (الھضاب العلیا) - من أھم المشاریع المنجزة: الطریق السی
  جل.میناء جنجن بجی -العدید من والیات الوطن 

  
  تتمثل أھمیتھا في: التجارة الخارجیة:ب)

.تزوید السوق الوطنیة بالمواد االستھالكیة  
.تصریف المنتجات الوطنیة إلى األسواق الدولیة  
.توفیر مناصب الشغل  

  بالمائة والباقي مواد أولیة. 96.8المحروقات بنسبة  الصادرات:
  أھمھا مواد غذائیة وتجھیزات صناعیة. الواردات:

  : مشاكل التنمیة في الجزائر03لوضعیةا

  ازدیاد ملحوظ في حجم العمل غیر المنتج (قطاع الخدمات). حیث یالحظ ھناك تباین في توزیع الید العاملة من قطاع آلخر،

  مشاكل التنمیة في الجزائر:
.(...تدھور المداخیل والقدرة الشرائیة للمواطن) مشكل البطالة  
ورد الواحد (مداخل المحروقات التي تتقلب أسعارھا).االعتماد على اقتصاد الم  
 النقل...). –مشاكل المدن (االزدحام  
االنجراف...). –المشاكل الطبیعیة (التصحر  

  حلول مشاكل التنمیة:
  / تشجیع االستثمارات الوطنیة واألجنبیة.1
  / توجیھ الید العاملة في إطار احتیاجات السوق الوطنیة.2
   یر الریف لوقف ظاھرة النزوح الریفي./ العمل على تطو3
  ./ إقامة صناعة وطنیة4
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  المقطع

  المخاطر الطبیعیة الكبرى في الجزائر: 01الوضعیة

  المخاطر الطبیعیة الكبرى في الجزائر:

المخاطر  تعریفھا أسبابھا آثارھا
 الطبیعیة

  / تدھور الحیاة النباتیة والحیوانیة.1
  تاج الغذاء./ التأثیر على قدرة إن2
 / تقلص المساحات الزراعیة.3

  / الجفاف المتواصل لفترة طویلة.1
  / زحف الرمال.2
 / نشاط اإلنسان(الرعي المفرط).3

ھو تحول منطقة شبھ جافة إلى 
 منطقة جافة صحراویة.

  
 التصحر

  / تخفیض خصوبة التربة1
/ تحول المساحات التي تم جرفھا 2

  إلى برك ومستنقعات
 على قدرة إنتاج الغذاء./ التأثیر 3

/ األمطار التي تحدث أخادید في 1
  األراضي الجافة

  / الریاح التي تنقل التربة الناعمة2
/ نشاط اإلنسان(الرعي والحرث 3

 في المنحدرات).

ھو انزالق التربة من المناطق 
المنحدرة مما یؤدي إلى 

 إتالفھا.

  
 االنجراف

  / قتلى وجرحى ومشردین.1
أو كلي للمباني / تحطیم جزئي 2

  بمختلف أنواعھا.
 / تضرر النشاط االقتصادي.3

  / ضعف القشرة األرضیة.1
/ وجود انكسارات في القشرة 2

األرضیة مما یجعل طبقاتھا غیر 
  متماسكة.

 / البراكین.3

ھي ھزات أرضیة تنتاب 
سطح القشرة األرضیة لبضع 
ثوان، وتختلف شدتھا حسب 

 القرب والبعد عن مركز الھزة.

  
 لزالزلا

  / خسائر بشریة.1
  / خسائر عمرانیة.2
 / خسائر اقتصادیة.3

/ التساقط الكثیف الناتج عن 1
  األعاصیر جویة.

/ أثر اإلنسان من خالل ما یقوم بھ 2
  من عمران قرب األنھار واألودیة.

/ الحركات الباطنیة لألرض 3
 كالزالزل والبراكین.

ھي ظاھرة طبیعیة تحدث في 
لى شكل طغیان الماء ع

 الیابسة.

  
 الفیضانات

  / إتالف المساحات الزراعیة.1
/ موت أعداد كبیرة من السكان 2

  نتیجة المجاعات.
/ فقدان مساحات شاسعة من 3

 المزروعات. 

/ غیاب المعالجة الكیماویة أثناء 1
  موسم التكاثر

 / انعدام المراقبة  2

ھو من الحشرات الضارة، 
ویشكل خطر عندما یتحرك 

اب مما یقضي في شكل أسر
 على كل نبات أخضر.

  
 الجراد

  / خسائر بشریة.1
  / خسائر عمرانیة.2
 / خسائر اقتصادیة.3

/ اإلھمال (رمي 1
  الكبریت،الزجاج،السجائر...)

 / الحرارة الشدیدة.2

ھي التھام النیران لمساحات 
 كبیرة من الغابات.

  
 الحرائق

  / تآكل طبقة األزون.1
  / االحتباس الحراري.2
  تضرر مختلف الكائنات الحیة./ 3

  / التجارب النوویة.1
  / دخان المصانع والسیارات.2
  / رمي النفایات عشوائیا.3

ھو إدخال الملوثات إلى البیئة 
الطبیعیة مما یلحق الضرر بھا 

  وبالنظام البیئي.

  
  التلوث

  
  : االجراءات الوقائیة02الوضعیة

 المخاطر الطبیعیة اإلجراءات الوقائیة 
لتشجیر المكثف.ا  
.التصحر واالنجراف التوعیة 

.االبتعاد عن المناطق المعروفة بنشاطھا الزلزالي   
.14 الزالزل التأكد من سالمة البناء من حیث األمان والمتانة 

ٔستاذ: اليل ا  بلهواري ج



.تجنب تعمیر المناطق المعرضة لھذا الخطر 
.حمایة ممرات المیاه بشكل مستمر  
تشجیر المناطق المھددة بالفیضانات. 

الفیضانات

.استعمال الطائرات للرش بالمبیدات 
.إقامة مناطق للمراقبة  
.المعالجة الكیماویة 

 الجراد

 خطة تسییر أزمة ناتجة عن كارثة طبیعیة: 03الوضعیة

 مبادئ الوقایة من الزلزال:
ب واالستعداد لمواجھة ھذا الخطأ وذلك بتوعیة یتمیز الزلزال بطابع المفاجأة لعدم إمكانیة التنبؤ بحدوثھ مسبقا لذا ال بد من التأھ

  الناس حول كیفیة التعامل مع مثل ھذا النوع من الكوارث.

إرشادات عامة خالل حدوث الزلزال إرشادات عامة قبل حدوث الزلزال
/ االختباء تحت المكاتب والطاوالت أو قرب األعمدة 1

  الخرسانیة.
رة في إخماد / إغالق مصادر الطاقة والغاز ثم المباش2

  الحریق.
/ ترك أبواب الغرف مفتوحة مع االحتفاظ بمعدات 3

 الطوارئ.

  / تجنب وضع األشیاء في األماكن المرتفعة.1
/ تدریب أفراد األسرة على كیفیة قطع التیار الكھربائي 2

  والماء عند الشعور بالھزة األولى.
/ تسجیل األرقام الخاصة بالمستشفیات والدفاع المدني 3

 رطة.والش

.التربية المدنية: مادة ثالثا

المقطع

 الصلح مبدأ اجتماعي وحضاري: 01الوضعیة

:الحل السلمي للخالفات  
  اختلفا فیھ. منازعة تقع بین شخصین في أمر ماالخالف االجتماعي: تعریف 

  الصلح: إجراء اجتماعي یھدف إلى إنھاء الخالفات ودیا.
  إنھاء الخالفات ودیا. ي یھدف إلىإجراء اجتماعالصلح: 
 :ویتم بسعي من القاضي (عبر مكتب المصالحة)الحل القضائي للخالفات   

المصادقة  –محاولة القاضي التوفیق واالصالح بینھما  –حضور الطرفین المتنازعین الى المحكمة اجراءات الصلح القضائي: 
  على الصلح لتوثیقھ.

عي أو قضائي لحل النزاع ودیا، وذلك باالستعانة بطرف ثالث یتوسط بین اجتماإجراء  ھي الوساطة االجتماعیة:تعریف 
  المتنازعین لتقریب وجھات النظر.

  طرق الصلح والوساطة االجتماعیة: (أشكالھا)
.جلسات الصلح العرفیة  
.الوساطة المدرسیة لحل الخالفات وتقریب وجھات النظر واقتراح الحلول  
.الصلح القضائي  

المحافظة على الود   -تخفیف العبء على المحاكم - إنھاء الخصومات والنزاعات بطرق ودیةلمي للخالفات: أھمیة الحل الس
  .احیاء القیم الحضاریة واعادة غرسھا في المجتمع –االجتماعي 
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  دور مؤسسات القضاء في االستقرار والسلم: 02الوضعیة
  لجھات القضائیة.ھو مجموع األحكام التي تصدر عن مختلف امفھوم القضاء: 

اللجوء إلى القضاء من أجل حمایة الحقوق والحریات، وقد یكون أمام  المحاكم المدنیة أو أمام المحاكم  ھومفھوم التقاضي: 
  االداریة..
 .اللجوء إلى القضاء یعتبر إجراء بدیال لحل الخالفات بعد فشل مساعي الصلح والوساطة  

  الجھات القضائیة: بعض القضایا التي قد یتنازع علیھا أمام
  االعتداء على الملكیات العمومیة (البناء فوق أرض تابعة للدولة). -نزاعات اإلیجار -نزاعات العمل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ام التقاضي على مبدأ درجتي التقاضي، حیث تعرض الدعوى في البدایة على المحكمة لتفصل فیھا یقوم نظ التدرج في التقاضي:

  بحكم قابل لالستئناف أمام المجلس القضائي.
   :یتشكل التنظیم الھیكلي للقضاء الجزائري من مؤسسات القضاء الجزائري:

  لیا.المحاكم ثم المجالس القضائیة ثم المحكمة العشمل یوالقضاء العادي: 
  س الدولة.ویشمل المحكمة االداریة ومجلالقضاء االداري: 

 :أجھزة القضاء  
  المقر  تعریفھا  مؤسسات القضاء

  القضاء العادي

تعد  قاعدة  الھرم  القضائي، ألنھا أول درجة قضائیة تعرض  علیھا    المحكمة االبتدائیة
  أغلب الدوائر  أغلب  المنازعات ، تفصل  في  القضایا المدنیة.

  الوالیة  ھو جھة استئناف األحكام االبتدائیة المطعون فیھا.   المجلس القضائي

تعتبر  قمة  الھرم  القضائي ، مھمتھا  توحید  اجتھاد العمل  القضائي    المحكمة العلیا
  العاصمة  و تقویم  أعمال  المحاكم والمجالس القضائیة.

  القضاء االداري
  الوالیة  ي المنازعات التي تكون اإلدارة طرفا فیھا.النظر و الفصل ف  المحكمة اإلداریة

أعلى مراتب القضاء االداري وھو ھیئة مقومة      ألعمال الجھات   مجلس الدولة
  العاصمة  القضائیة اإلداریة وتوحید االجتھاد القضائي اإلداري.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :(مسار الدعوى القضائیة) الخطوات المتبعة في إجراءات التقاضي

 قضائھ جھة أول إلى المدعي یرفعھا عریضة تحریر.   
الدعوى افتتاح عریضة في القضیة حیثیات بكل التصریح   
لقضائیةا الرسوم دفع بعد الدعاوی رفع مکتب عند العریضة إیداع .   
القضایا سجل محضر في وتدوینھا تسجیلھا بعد العریضة من نسخة استالم.   
المحضر یسلمھا والتي بالحضور التبلیغ محضر في الجلسة تاریخ تحدید  

   .علیھ للمدعى القضائي
الطرفین بین طرف من القضائي الصلح عرض.   
المحاكمة جلسة عقد   
الحكم إصدار.   
األمن أجھزة القضائي، المحضر( المختصة الدولة أجھزة رفط من الحكم تنفیذ(  

  دور مؤسسات القضاء في حمایة المجتمع:
.حمایة حقوق األفراد وحریاتھم  
 الصحة...). -التعلیم –ضمان ممارسة المواطن لمختلف حقوقھ في ظل االستقرار والسلم (السكن  
 الضریبة...). -ضمان أداء المواطن لواجباتھ (أداء الخدمة الوطنیة  
 .ضمان السیر الحسن للعملیة االنتخابیة من شفافیة ونزاھة   
.(..مكافحة الجرائم) توفیر األمن واالستقرار   
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  ضمانات استقاللیة القضاء (الشروط):
  عدم خضوعھ لوصایة أو تدخل من أي ممثل في ھرم السلطة)

  نازعات المعروضة أمامھ)حیاد القضاء (أن یكون القاضي محایدا عند نظره في الم -
  عدم خضوع القاضي إال للقانون. -
  تمتع القاضي بالحصانة والحمایة من كل أشكال الضغوط التي تؤثر على مجرى األحكام التي یصدرھا -
  عالنیة الجلسات -
  حمایة المتقاضي من التعسف -
  حق المتقاضي في الدفاع عن نفسھ -

  : تقریر عن جلسة محاكمة03الوضعیة

  وط المحاكمة العادلة:شر
.عالنیة الجلسات  
.حق المتقاضي في الدفاع عن نفسھ بتقدیم األدلة التي تثبت براءتھ ویكون ذلك بشخصھ أو بمحام یدافع عنھ  
.إمكانیة استئناف الحكم أمام المجالس القضائیة ثم أمام المحكمة العلیا  
َل الدولة بأعباء القضاء حتى تكون العدالة في متن   اول الجمیع.تكف
 .استقاللیة القضاء  
 .تعلیل وتبریر األحكام القضائیة الصادرة عن القاضي  

  المقطع

  النصوص المرجعیة لحقوق اإلنسان والمنظمات اإلنسانیة :01الوضعیة

 :ا.ھي تلك الحقوق التي نص علیھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ویتكفل القانون الدولي بحمایتھحقوق اإلنسان  
  أنواع حقوق اإلنسان: 

  اقتصادیة  حقوق اجتماعیة  حقوق مدنیة وسیاسیة
اللجوء  -  والكرامة الحق في الحیاة

 -األمن الشخصي -إلى القضاء 
   -عدم االستعباد  -حریة التعبیر 

  حریة التنقل - تقلد الوظائف العامة 

 -الحق   في التعلیم والراحة -
الحق في    –حق الغذاء 

  ان االجتماعيالصحة والضم

 -الحق  في  العمل  والحصول على  أجرة  عادلة
حق    -الحق  في التنمیة  -الحق في الملكیة 

  الشعوب  في  السیادة الدائمة على ثرواتھا

  ھي التعدي على حقوق اإلنسان وعدم احترامھا وسلبھا.خروقات حقوق اإلنسان: 

  أھم مظاھر انتھاكات حقوق اإلنسان (الخروقات):
حروب بأشكالھا المختلفة.ال  
.اإلبادة الجماعیة  
 .الترحیل والتھجیر اإلجباري  
.استخدام األسلحة المحرمة دولیا  
.غیاب العدل والمساواة   
.احتكار التكنولوجیا  
.القمع وتكمیم األفواه  
.انتشار األمیة   

  أسالیب والیات حمایة حقوق االنسان:
  وطنیا  دولیا

االعالن العالمي لحقوق االعالنات الدولیة)
  االنسان)

  االتفاقیات الدولیة(اتفاقیة قمع الجریمة)
  القوانین الفرعیة (قانون األسرة، قانون العمل، القضاء..) –الدستور 
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 :ھي تلك الحقوق التي نصت علیھا اتفاقیة حقوق الطفل الدولیة وتلك المنصوص علیھا في التشریع الوطني.حقوق الطفل  
  لطفل:أھم حقوق ا

.الحق في الحیاة والبقاء  
.عدم التمییز سواء على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الرأي أو العجز  
.الحق في إنشاء الجمعیات والنوادي الثقافیة  
.الحق في اللعب  
.احترام رأي الطفل  

  أھمیة حقوق الطفل في بناء شخصیتھ:
   والحوار.تنمیة روح االبتكار والثقة في النفس والذكاء 

  مظاھر انتھاكات حقوق الطفل في العالم: 
.إشراكھم في النزاعات والحروب  
.حرمان األطفال من إكمال دراستھم أو من التعلیم  
.عدم حصول الطفل على الرعایة الصحیة والعالج  
.الوفیات نتیجة ضعف الرعایة الصحیة والجوع  
.العمل في سن مبكر  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:حقوق المرأة في الجزائر   

  أبرز مساھمات المرأة الجزائریة في التنمیة:
.المشاركة السیاسیة للمرأة في صنع القرار  
تسییر مختلف المؤسسات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.  
القضاء...).- األمن- الصحة-مشاركتھا مناصفة مع الرجل في سوق التشغیل (التعلیم  
أشغال یدویة أخرى..).-الخیاطة-الدعم المادي للمرأة الریفیة في مختلف المشاریع (النسیج  
  

  دور المجتمع في تكریس الحقوق بأداء الواجبات: 02الوضعیة
  أھم واجبات المواطن التي كَرسھا الدستور:

.احترام الدستور وقوانین الجمھوریة  
.معرفة القانون فال یعذر بجھلھ  
.الدفاع عن الوطن واالخالص لھ  
.احترام حریات االخرین وعدم المساس بشرفھم وحیاتھم  

  .قوقكتأدیتھا لتحصیل بعدھا ح علیك معرفة القانون ھو معرفة واجباتك التي یجبالعالقة بین معرفة القانون وأداء الواجبات: 
  المھام الوطنیة التي التي تقوم بھا األحزاب والنقابات في المجتمع:

 :األحزاب السیاسیة  
  ھو تنظیم جماعة من األفراد لھم نفس التوجھات السیاسیة تھدف للوصول إلى السلطة. تعریف الحزب السیاسي:

  دور الحزب السیاسي في المجتمع:
  تكوین الرأي العام - 1
  بین المواطنین والدولةتعزیز العالقات  - 2
  ترقیة حقوق االنسان - 3
  توعیة المجتمع بعالقة الحقوق بالواجبات - 4

  كیفیة تأسیس حزب سیاسي:
  طلب ترخیص من وزارة الداخلیة - 1
  تعھد مكتوب باحترام الدستور - 2
  نسخة من مشروع قانون وبرنامج الحزب - 3
  اثبات ھویة األعضاء المؤسسین - 4
  وزارة الداخلیة ایداع الملف لدى - 5
  عقد مؤتمر تأسیسي للحزب - 6
  طلب االعتماد من وزارة الداخلیة - 7
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 :النقابات  
م المادیة والمعنویة بھدف ھي تنظیم یكونھ العمال الذین ینتمون إلى مھنة واحدة للدفاع عن مصالحھم وحقوقھ تعریف النقابة:

  توحید 
  دور النقابة في المجتمع: 

  المادیة والمعنویة حمایة مصالح العمال - 1
  تعزیز العالقة بین الحقوق والواجبات - 2
  رفع الكفاءة المھنیة للعمال - 3
  تنظیم االقتصاد الوطني - 4

  اجراءات تأسیس نقابة:
دراسة الملف من طرف الجھة  - 4تقدیم ملف التأسیس  - 3  التصریح بالتأسیس -2 عقد جمعیة عامة لألعضاء المؤسسین - 1

  الوصیة.
االتحاد العام  –االتحاد الوطني لعمال التربیة والتكوین  –االتحاد العام للعمال الجزائریین مات النقابیة في الجزائر: أھم التنظی

 للتجار الحرفیین.
وضع الحریات  –توعیة المجتمع بخصوص ممارسة الحقوق وأداء الواجبات  -تجنید المجتمع من أجل التنمیةدور الجمعیات: 

 والثقافیة في خدمة البالد.السیاسیة والنقابیة 
 
  ثاق أخالقیات قطاع التربیةمی:  

أعضاء الجماعة التربویة صدر في أوت  ھو عبارة عن میثاق یحدد حقوق وواجباتتعریف میثاق أخالقیات قطاع التربیة: 
  -توفیر جو یسوده الثقة المتبادلة بین أعضاء الجماعة التربویة ، ویھدف إلى2016

  ، أولیاء....)إداریینالعالقات بین مختلف أعضاء الجماعة التربویة (مدرسین، تالمیذ،  ضبط إلىھدف ی مضمونھ:
 

  واجبات مختلف أعضاء الجماعة التربویة:
  

 اإلداریینالموظفین  أولیاء التالمیذ
 التالمیذ المربین والمھنیین

االطالع بمجریات تمدرس 
  أبنائھم

المساھمة بفعالیة في 
تحریك جمعیة أولیاء 

یذ بالمؤسسة و السھر التالم
  على حسن سیرھا

 باحترام

التحلي بسلوك 
مھذب ومحترم في 
العالقة بین أعضاء 

 الجماعة التربویة

الوظیفي  مااللتزام بواجبھ
  .واحترام القوانین واألنظمة
تنفیذ المناھج واالختبارات 
حسب األنظمة والتعلیمات 

 .المعمول بھا

المواظبة على الحضور واحترام 
  المواقیت

  مراعاة قواعد النظافة والصحة
االمتناع عن تخریب أثاث القسم 

 وكل التجھیزات
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  : السلوك السوي في احقاق الحق03الوضعیة

م، أثناء الثورة التحریریة 1956دیسمبر  11ھو جمعیة اغاثیة تطوعیة إنسانیة مستقلة تأسس في  الھالل األحمر الجزائري:
  فق مبادئ الصلیب األحمر والھالل األحمر الدولیین.الجزائریة، ویعمل و

  العالمیة. –الوحدة  –الخدمة التطوعیة  –االستقاللیة  –الحیاد  –عدم التحیز  –اإلنسانیة  المبادئ السبعة للھالل األحمر:
  ل وأزمات.بعث روح التضامن التاریخي المعروف لدى الجزائریین مع كل الشعوب المضطھدة والتي تعرف مشاك أھدافھ:

 :(نشاطاتھ) دوره الھالل األحمر الجزائري   
 على الصعید الوطني على الصعید الدولي

تمثیل الجزائر خارجیا بالتضامن عن طریق مساعدة 
البلدان في حالة الكوارث الطبیعیة (الزالزل، 
 الفیضانات، الواقعة تحت تأثیر النزاعات ...)

  اإلغاثة العاجلة لضحایا الكوارث  - 1
  التعاون والتضامن بمساعدة المحرومین والمحتاجین  - 2
تقدیم النشاطات الصحیة عن طریق التوعیة للتبرع   - 3

 بالدم وحمایة األمومة والطفولة

لالجئین اھي منظمة عالمیة تكرس عملھا إلنقاذ األرواح وحمایة حقوق  :المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین
  م 1950واألشخاص عدیمي الجنسیة مقرھا جنیف بسویسرا أنشئت عام والمجتمعات النازحة 

  دورھا (نشاطاتھا)
  .تساعد المنظمة الالجئین وعدیمي الجنسیة في العودة إلى الوطن أو إعادة التوطین واالندماج 

 .مرتعمل المفوضیة مع الحكومات المحلیة للمساعدة في االندماج والعودة الطوعیة، إذا لزم األ : الحمایة
 .توفر المفوضیة المواد الالزمة إلنشاء المالجئ الصغیرة لالجئین أو بناء المخیمات لھم ى:المأو

  .تعمل المنظمة على حمایة حقوق الالجئین في جمیع أنحاء العالم :الدعم والتأیید

  

  لمقطعا

  الدستور مصدر أول للتشریع: 01الوضعیة
وانین األساسیة التي تنظم وتضبط نظام الحكم ونشاط الدولة وعالقتھا بالمواطنین ھو مجموعة من القواعد والق تعریف الدستور:
  والدول األخرى.

  أھمیتھ:
َن طبیعة نظام الحكم.     یبی

  ینظم سلطات الدولة (التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة).
  تنظیم العالقات بین الحاكم والمحكومین.

  تمتع األفراد بحقوقھم وحریاتھم.
  ستوریة في الجزائر منذ االستقالل: (دساتیر الجزائر)التطورات الد

   الذي كَرس النظام االشتراكي والحزب الواحد. 1963دستور  - 1
  الذي حَدد وظیفة كل سلطة من سلطات الدولة الجزائریة. 1976دستور  - 2
  ات.الذي كَرس التعددیة الحزبیة وفصل بین السلطات الثالث وأقر الحقوق والحری 1989دستور  - 3
  الذي حَدد فترة الرئاسة بخمس سنوات وأحدث غرفتین في البرلمان. 1996دستور  - 4
  م الذي شمل ترقیة حقوق اإلنسان خاصة حقوق المرأة.2016التعدیل الدستوري  - 5

  أھم الحقوق والواجبات التي كفلھا الدستور الجزائري:
  الواجبات  الحقوق و الحریات

  البالد المشاركة في تسییر - المساواة -
  التملك واإلرث -الرعایة الصحیة -
  الحریات (التعبیر، إنشاء الجمعیات...). -الثقافة والتعلیم والصحة -

احترام حریة  -حمایة الوطن وصیانتھ -
تربیة  - دفع الضرائب - حمایة الملكیة - اآلخرین

    احترام رموز الدولة. - اآلباء لألبناء
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 جمھوریةالدستور وسیر مؤسسات ال: 02الوضعیة

 -المؤسسة التشریعیة -المؤسسة التنفیذیةھي جمیع الھیئات واإلدارات التي وجدت لخدمة المواطن (مؤسسات الجمھوریة: 
  المؤسسة االستشاریة). -المؤسسة الرقابیة - المؤسسة األمنیة - المؤسسة القضائیة

  عالقة مؤسسات الجمھوریة بالدستور:
 دد صالحیاتھا وأھدافھا كالمحافظة على السیادة....ینظم الدستور عمل تلك المؤسسات ویح
  یمثل الدستور القاعدة القانونیة للتشریع. 

  یحمي الدستور الحقوق والحریات عن طریق تلك المؤسسات.
 یمارس الشعب حسب الدستور سیادتھ بواسطة تلك المؤسسات.

   مؤسسات الجمھوریة:
 مھامھا حسب الدستور مؤسسات الجمھوریة

حمایة الدولة والدستور  رئیس الجمھوریة  لتنفیذیةالسلطة ا
 تنفیذ برامج التنمیة الوطنیة وتنفیذ القوانین  مؤسسة الحكومة

إعداد القوانین والتصویت علیھا  المجلس الشعبي الوطني  السلطة التشریعیة   مجلس األمة

 السلطة القضائیة
 المحكمة االبتدائیة

  المجالس القضائیة ن ومعاقبة المخالفینسلطة مستقلة مھمتھا حمایة القانو
 المحكمة العلیا

 مراقبة صرف األموال العمومیة وحمایتھا من التبذیر  قاضیا 207یظم   مجلس المحاسبة

المجلس 
مراقبة مدى مطابقة القوانین التي تسنھا السلطة التشریعیة  عضوا 12یتشكل من   الدستوري

 المؤسسة األمنیة

 وطنيالجیش الشعبي ال
 صیانة وحدة واستقرار البالد

  حمایة االقتصاد الوطني
 الدرك الوطني
 األمن الوطني

 الجمارك الجزائریة

المؤسسات 
 االستشاریة

 المجلس اإلسالمي األعلى
المساعدة واالستفادة واالستعانة بآراء ذوي الخبرة

  المجلس األعلى للغة العربیة  واالختصاص
 حقوق اإلنسان...المجلس الوطني ل

 12مدة عاما ل 19على كل مواطن البالغ السن القانوني خدمة عسكریة قانونیة بمؤسسة الجیش واجبة مفھوم الخدمة الوطنیة: 
  شھرا.

  أھمیة الخدمة الوطنیة:
 على مستوى المجتمع على مستوى الفرد

 تكوین الفرد عسكریا  
 تعلیمھ وتأھیلھ لتسھیل اندماجھ في المجتمع 
 تعارف بین الشباب باختالف أفكارھم ال

 ومستویاتھم

  تعزیز القیم الوطنیة وتوطید العالقات بین المواطن
 وجیشھ

 القدرة على تحمل المسؤولیة  
 التكوین العسكري بغیة التعبئة مستقبال 

 انجازات الخدمة الوطنیة:
21  السد األخضر
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  طریق الوحدة اإلفریقیة
  بناء السدود ومد السكك الحدیدیة

  ید القرى الفالحیةتشی
  إكساب الشباب حسا وطنیا رفیعا
  عالقة الخدمة الوطنیة بالمواطنة:

 تجسد االنتماء الوطني وتعززه. -تعتبر الخدمة الوطنیة وجھا من أوجھ ممارسة المواطنة

 احترام القانون أساس العدل واألمن: 03الوضعیة

  فراد الخاضعین للدولة.ھو مجموعة من القواعد تنظم سلوكات األتعریف القانون: 
 –األوامر االصدرة عن السلطة التنفیذیة  –القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة  –المعاھدات  –الدستور درجات القانون: 

  المراسیم الرئاسیة...
  دور القانون في حمایة المجتمع وتحقیق العدل واألمن:

  واة في المجتمع.سیادة العدل والمسا –تحقیق األمن واألمان لألفراد 
  أھمیة احترام القانون في المجتمع:

 تحقیق النظام وحفظ حقوق األفراد داخل المجتمع، وحمایة الضعیف. - 1
 تیسیر األشخاص مصالحھم الشخصیة بشكل سلس وسھل. - 2
 .یعرف كل شخص مكانة في المجتمع ودورة ، ویلتزم بھ ویقوم بھ على أكمل وجھ - 3
 .األفراد وحفظ األدوار داخل المجتمع عدم تداخل المھام بین - 4
 .القضاء على الفوضى داخل المجتمع، كذلك السیطرة على المجتمع - 5
  .المساواة بین أفراد المجتمع الواحد - 6

 بالنجاح والتوفيقلكم مع أطيب متنيايت 
األستاذ: بلهواري جياليل
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