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 اجلزء الثاين

    برإهمي    شكوة    إل س تاذ صفحة  :    اتبعوان عىل إلفايس بوك

 ماديت إلتارخي و إجلغرإفيا   يف 

 قناة إل س تاذ شكوة برإهمي :   اليوتوب

 .  إجملموعات و مع إلزملء لتعم إلفائدةشارك إملطبوعة يف       
 

 ية الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائر
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 .  من إعداد:  أ. شكوة براهيم                                                                       تاريخ : ❖

           :  أسئلة الجزء األول

 

  : المصطلحات التي تحتها خط  إشرح

من جديد مواقف الثورة اجلزائرية يف ميدان املغرب العريب ، و امليدان العريب و اإلفريقي ، و    اجلزائريةاجمللس للثورة .و قد أكد  " -1
  اإلستعمار التقليدي .ليت تقودها  الشعوب للتخلص من  .احركات التحرر.األسيوي ، وهي مواقف تندرج يف   –يف النطاق اإلفريقي  

                                                      .  1962بيان اجمللس الوطين /طرابلس  .     احلديث يف اإلستعمار و من خملفاته املتمثلة 
للثورة صغريا حبجمه كبريا بسمعته ، كانت مقرراته ميثاقا وطنيا ،أعطى ألول مرة حمتوى   مؤمتر الصومام لقد كان    -2

 "ارها احلقيقي وقادها حنو النصرووضعها يف مس  اجلزائرية
حركة اإلنتصار   ب حز   الثورية حلت نفسها بنفسها قبل بضعة أايم من إنعقاد املؤمتر الثاين الذي نظمه اللجنة الثورية" إن    -3

و أهنا   بني جناحي احلركة املتنازعيني  .إلهنا فقدت علة وجودها لعدم متكنها من حتقيق الوحدة و املصاحلة  ..للحرايت الدميقراطية 
كانت مكونة فقط من قدماء  .املصاليني بينما  بعض املركزيني إنتهت مبيالد جلنة اخلمسة ، ألن اللجنة الثوربة كانت تضم يف صفوفها 

 167الكتاب املدرسي السنة الثالثة ص                      .أو الذين يطلق عليهم العسكر  ، .املنظمة اخلاصة 
   
بعد تيقنها من إمكانية النصر ، و كان   .حتررية بثورات احلرية و القيام  ابإلستقالل و .جترأت شعوب املستعمرات على املطالبة     -4

إىل جتنب الشعوب املستعمرة دورا ابرزا يف نيلها احلرية و اإلستقالل ، ال سيما و أن    و الكتلة الشرقيةلوقوف اإلحتاد السوفيايت 
حيث كانت الوالايت املتحدة االمريكية تدعي  ياسي و يف هيئة األمم املتحدة هذا الدعم يف اجملال العسكري و اإلقتصادي و الس

 .    حكمها الذايت  أو.إستقالهلايف إحرتام حقوق الشعوب 
 106حسان حالق : الوجيز يف اتريخ العامل املعاصر ص       "        

 
إيتدع    1958مث االنتخاابت مث اإلستقالل و يف سنة  وقف القتالاندى غي مويل بثالوثه املشهور :  1956ويف سنة " .     -5

 "   مث وقف إطالق النار   ملهادنة افكرةإقرتح أيضا  ذ مببدأ تقرير املصري إكان إعرتافه   1959و يف سنة سلم الشجعان اجلنرال ديغول 
                                                                                                        41-40ص –منشورات وزارة اجملاهدين                                    
جبهة التحرير  عدم اإلعرتاف مببدأ  الطاولة املستديرة أما يف يتعلق بتقرير املصري حسب رأي ديغول يعين الرجوع إىل فكرة " -6

ية لبوان  احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائر كممثل وحيد للمقاومة اجلزائرية ، إن بني املفهوم الديغويل لتقرير املصري و مفهوم   الوطين
    18ص    –بن يوسف بن خدة كتاب إيفيان                               شاسعا .           

جيش  اليت برزت إىل الوجود بفضل املعارك اليت خاضها  تقرير املصري هو الرتحيب بفكرة   جبهة التحرير الوطينوكان رد فعل    -7
و رمبا كان قصد ديغول من هذه املراوغة هو هتدئة أعصاب   اجلزائر فرنسيبةحبيث مت إجبار العدو على دفن فكرة   التحرير الوطين 

 438عمار بوحوش التاريخ السياسي للجزائر ص      .    القوة الثالثة خللق األوروبيني و السعي 
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 األسس التنطيمية و اهليكلية املختلفة اليت مكنت الثورة من إستقطاب القاعدة    بعد أن وضع مؤمتر الصومام   "-8
جتسدت السياسة الفرنسية يف تكثيف العمليات العسكرية ، و زايدة عدد اجلنود و اإلستعانة بقوات احللف األطلسي و إنشاء  

 مل ستضع هناية للثورة .              ،ضانة أهنا هبذا الع القرصنة و اللجوء إىل    احملتشدات..و   .  .احلرمةاملناطق  
ملا فشلت يف التمسك جبزء من مستعمراهتا هنالك قررت إهناء    و  داين بيان فو.إنتهى إىل هزمية عسكرية للفرنسيني يف معركة  -9

يف اجلزائر بقوة    1954. يف   الثورة التحريرية .وجودها فب اهلند الصينية كي تتفرغ إلمخاد الثورة يف املغرب العريب الذي إندلعت فيه  
 .   87.          الكتاب سنة اثلثة ص  التحرر و تصميم على 

سيبقى انقصا و هشا ما مل تعمل الشعوب احملررة على محاية مكاسب   ابلتحرر السياسيإن اإلنتصار على اإلستعمار و التمتع   -10
األمربايلية (    لإلستعمار اجلديد 'ضد اإلستعمار ابلعمل على جتاوز األوضاع النامجة عن تراجع اإلستعمار كي ال تكون جملبة  الوطنية  

   90الكتاب املدرسي ص                                       .                
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   .  التوقيع على اخلريطة وإستخالص األحداث و التواريخ منها

 و ضع عنوانا مناسبا لها .الجزائر المرفقة عّوض األرقام في خريطة  -1 

 

          
 

 

:  المفتاح   

2 

1 5 

4 
3 
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 حتديد طبيعة التسميات الواردة ، التورايخ و األهداف منها                        
 

 أو دوره  الهدف منه  التاريخ   أو تعريفه  طبيعته  التسمية الواردة  

مشروع جاك   ➢
 سوستال  

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

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

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

المنظمة   ➢
 الخاصة 

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

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

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

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

جبهة   ➢
التحرير  
 الوطني 

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

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

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

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

سلم   مشروع  ➢
  الشجعان

 
 
 
 
 

سياسة   ➢
األرض  

 المحروقة  

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

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

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

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

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

 ........................................ 
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دستور   ➢
1947 

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

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

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

 القوة الثالثة   ➢
 

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

الطاولة  ➢
 المستديرة  

 
 

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

مشروع   ➢
 قسنطينة  

 
 
 

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

 اإلبادة .  ➢
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ………………………… 
…………………………. 

…………………………… 
………………………….. 
…………………………… 
…………………………… 
………………………….. 
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 التوقيع على اخلريطة وإستخالص األحداث و التواريخ منها  .

 في مسار الثورة  3عوض األرقام بما يناسبها ، و بين دور-1

 

: المفتاح  
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 .  المرفقة الخريطة أكمل -2

 

   :المفتاح
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 المعلمية حسب األحداثتحديد التواريخ 

    : الخطأ صحح و شهدتها التي باألحداث سنة كل أربط : المطلوب

 

                               

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

1945 

 حالة الطوارىء *

 ماي  08* جمازر  

 * سقوط حكومة منديس فرانس  

 *القانون اخلاص . 

 

1947 

1955 

 * مؤمتر الصومام 

اجلمعية  األمم  * تدويل القضية  
 املتحدة 

 * مشروع جاك سوستال

 *إنشاء خطي شال و موريس 

1956 

1958 
1959 

 خمطط شال  * 

 *مشروع قسنطينة  

 ماي    13*مترد  

 *هجومات الشمال القسنطيين  

 .    *أتسيس احلكومة املؤقتة
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 ح الخطأ وصحربط كل عبارة بالمصطلح المناسب  أ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 القوة الثالثة   -1

 خطي شال و موريس   -2

 الثورة   -3

 جبهة التحرير الوطين  -4

 املصاليون   -5

 الطاولة املستديرة  -6

 خطة عسكرية إلمخاد الثورة بتكثيف اجليش و اإلستعانة ابلناتو * 

* حشد سكان القرى و األرايف و تطويقهم لعزا الشعب عن الثورة و  
 قطع الدعم 

 اجملتمع اللجزائري * طبقة بورجوازية عميلة يف 

 1954مراس   23*هيئة سياسية أتسست يف 

 *أسسها حممد بلوزداد حتضريا للثورة . 

 * مناورة و خديعة يف إطار احلرب النفسية إبشراك القوة الثالثة 

 اإلستقالل * 

 * مشروع تقرير املصري 

 * مشروع قسنطينة  

 * السيادة الوطنية  

 * سياسة القمع  

 * املفاوضات 

العسكرية داخل و خارج اجلزائر من  جمموع العمليات السياسية و * 
54-62 

* أسالك شائكة مكهربة على احلدود  الشرقية و الغربية لعزل الثورة عن  
 العامل 

 *مشروع ظاهره إقتصادي و ابطنه إفراغ الثورة من حمتواها 

* سياسة إستعمارية إبستعمال أقصى وسائل اإلابدة و التقتيل لقتل روح  
 األهايل . املقاومة و إخضاع  

للتعريف ابلقضية و نقل   1958سبتمرب  19*أتسست ابلقاهرة يف  
 الثورة إىل اخلارج. 

 

 العمل السياسي* 

 1947* دستور 

 التحرير * جبهة 

 * احملافل الدولية . 

 فرق إدراية خمتصة أنشاها جاك سوستال  . *

                         62-54*جمموع العمليات العسكرية و الفدئية داخل و خارج اجلزائر 
 .         1954أكتوبر   23*   هيئة سياسية أتسست  

فد و بعثات  * اجلهود اليت بذلتها الثورة على الصعيد اخلارجي بتتشكيل و 
 للتعريف ابلقضية و كسب تعاطف الرأي العام                                            

*إنشاء سلسلة من األحالف ، القواعد و الرتتيبات العسكرية حلصار روسيا      
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 التمييز و التعرف على الشخصيات التارخية الواردة 

 الشخصيات المتعلقة بالوحدة الثانية . أكمل الجدول : 

 اإلجنازات  اجلنسية و املنصب   الشخصية 
. .+.............. 

 +................ 
 ..................... 
 .................+ 

 ....................... 
 ...............+ 

 ....................... 
..............+ .. 

 + من بني مفجري الثورة 
أشرف على إضراب مثانية أايم  

  ، 
 ممثل الوفد يف إيفيان  

 قائد هجومات الشمال  
 رئيس اجمللس الشعيب الوطين 

 

 مناضل يف حزب الشعب ، حركة اإلنتصار ، اللجنة الثورية ،  
 و هو قائد الوالية  ، جلنة الستة ،   22جمموعة  

 .  5أو  4أو   3أو   2أو  1

............................  عبد احلميد بن ابديس 
 .......... 

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

 من بني رموز الثورة اجلزائرية   ....................................... 
 

ورجل دولة جزائري، انضل يف صفوف حزب الشعب اجلزائري.  قيادي يف  
( عضو اللجنة الثورية للوحدة والعمل واحد مفجري  OSاملنظمة اخلاصة ) 

أول رئيس    1956الثورة التحريرية. مت اعتقاله يف عملية القرصنة اجلوية الشهرية  
 .  1965 – 1962للدولة اجلزائرية املستقلة ما بني 

 
 

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

مناضل ورجل دولة  قائد  
مث   1958الوالية اخلامسة  

 . 1960قائدا األركان 

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

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

 .. بن يوسف بن خدة 
 
 

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

 ................................................ 
 +.................................. 
 .................................. 

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

 انضم إىل صفوف حزب الشعب مث عضوا يف اللجنة املركزية  
 حلركة االنتصار للحرايت الدميقراطية وعند إنشاء املنظمة  
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 ............................
 ........... 

  1951اخلاصة كان من ابرز عناصرها انتقل إىل القاهرة رفقة حممد خيضر  
 واعتقل يف حادثة اختطاف الطائرة . 

............................  جاك سوستال
... ..... 

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

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

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

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

........... ................+............. 
 +........................+.................. 
 ....................+....................... 
 .........................+.................. 

 ..................+........................... 
 

أحد رؤساء احلكومات  .
 الفرنسية  

 اليت فشلت يف إمخاد الثورة     1958إىل  1954املتعاقبة من  
     رائية و القمعية على املستوى الداخلي و اخلارجي .غبكل الوسائل اإل

 
 

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

. مؤسس اجلمهورية    2تزعم مقاومة االحتالل األملاين لفرنسا أثناء حلرب ع    
 ماي  حيث  13بعد أحداث   1958الفرنسية اخلامسة عام  

متيزت سياسته ابخلبث و مجعت بني القمع واإلغراء وحماولة اخرتاق صفوف   
 الثورة التحريرية  وأخريا وقع اتفاقيات ايفيان مع جبهة التحرير 

 1970تويف سنة    الوطين. مما أنقذ فرنسا. 
………………………… 

 
 

  1979رئيس للجزائر مابني 
1992 

 
 

 عرفت فرتته الكثري    1965شارك يف الثورة .عضو جملس الثورة  سنة  
أقرت التعددية السياسية يف     ويف عهده   1988أكتوبر   5من االضطراابت

 . اجلزائر 

 فرنسوا متريان 
 
 
 
 

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

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

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

 

نوفمرب    01توىل حقيبة وزارة الداخلية مع اندالع الثورة يف 
1954 ...................................... 

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



 
 الثورة الجزائرية

 

   من إعداد : أ.شكوة براهيم
13 

 أمحد زابنة 
 
 
 
 

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

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

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

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

 .................................................... 
…………………………………… 

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

 
 

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

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

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

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

 ولد  أقبو جباية مع اندالع الثورة حاولت فرنسا استغالله ملواجهة الثورة  
 بفرنسا كان له دور يف فيدرالية   1956لكنها فشلت ،استقر سنة 

 .   1962جبهة التحرير الوطين بفرنسا.ُعني على رأس اهليئة التنفيذية املؤقتة  
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 (جميع الشعب ).مسار الثورة  : ضبط األحداث و إنعاساتها على

 :  إليك التواريخ المعلمية التالية 

 1958سبتمرب  19*،  1958ماي 13  *،   1960جوان  25*  ،  1960ديسمرب  11*      

 أبرز طبيعة التواريخ .   -أ

 . إنعكاساهتا على مسار الثورة بني  -ب

 . جناح الثورة من هذه االحداث   الئل بني د  -ج

تها على مسار  إنعكاسا طبيعتها   التواريخ  
   الثورة  

دالئل نجاح الثورة من  
   األحداث 

 
 . 1960ديسمبر 11
 
 
 

 ……………….. 
………………… 
………………. 
……………… 

…………………… 
…………………. 
………………….. 

……………………. 
…………………… 
……………………. 

  . 1960جوان 25
 
 
 
 

………………… 
………………….. 

………………. 
………………… 

……………………. 
………………… 
…………………. 

…………………… 

 . 1958ماي 13
 
 
 

 
 
 
 

……………… 
……………….. 
………………. 

…………………. 
………………… 

…………………… 
…………………… 
……………………. 

  .    1958سبتمبر 19
 
 
 

…………………. 
……………. 

………………. 

…………………… 
………………… 

……………………. 
……………….. 

……………………. 
………………… 
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 : تحديد التواريخ و األحداث ) الوحدة األولى ( 

 : أكمل الجدول المطلوب 

 الحدث  التاريخ 

  1955ري فيف 15

 الديمقراطي للبيان الجزائري   االتحاد  

  1955أفريل 03

   الحكومة الجزائرية المؤقتة  

    1989فيفري 23

  حركة اإلنتصار للحريات الديمقراطية  

  1945ماي 08

  إدراج القضية في جدول أعمال الجمعية العامة  

    1956أوت   20

   مشروع سلم الشجعان  

  1947ري فيف   15

   تمرد الجنراالت بالجزائر  

   1960ديسمبر  11

  إضراب ثمانية أيام  

  1960جوان 25

       هجومات الشمال القسنطيني   

  1961أكتوبر 17

 قصف ساقية سيدي يوسف    

  1956أكتوبر   22

   مؤتمر الصومام  

    1958أكتوبر 03

   مؤتمر طرابلس  

  1956أكتوبر 29

  قيام الدولة الجزائرية  

  1962جويلية  01

 مبدأ تقرير المصير  

    1979فيفري 07

     تشكيل المجلس الدستوري  

  1988أكتوبر 05

 التصحيح الثوري   

  1952جويلية   23

 مفاوضات إيفيان األولى   

  1955أفريل  18-24

  وقف إطالق النار 

     1962أكتوبر 08

 إلتحاق الجزائر بالجامعة العربية   
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   1954مارس  23

   22إجتماع مجموعة  

  1954أكتوبر   23

 ولى (ي البكاوريا ) الوحدة األ الواردة فمؤشر الكفاءة : التدرب على المقاالت التاريخية 

 اإلجابة األسئلة 

  ماي  8انعكاسات أحداث  

 

 

 

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

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

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

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

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

موقف االستعمار من التطور احلاصل يف احلركة  
 1945الوطنية بعد  

 

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

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

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

 : الظروف اخلارجية لقيام الثورة اجلزائرية
  

 

 

 

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

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

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

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

 

   اسرتاتيجية تنفيذ الثورة

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

رد فعل الثورة على اسرتاتيجية فرنسا للقضاء  
 عليها: 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 رد فعل االستعمار اجتاه الثورة: 
 

 

 

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

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

............................................................... 
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مظاهر النجاح العسكري و الدبلوماسي للثورة  
 1956بعد 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

  الغرض من متسك فرنسا ابلصحراء

 

 

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

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

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

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

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

 مظاهر تبلور الفكر االستقاليل: 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 احملطات الرئيسية لتحضري الثورة: 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 قرارات مؤمتر الصومام: 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 مميزات مرحلة ما بعد مؤمترالصومام: 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

................................................................ 
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 اهليئات املنبثقة عن مؤمتر الصومام: 
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 ظروف بعث الدولة اجلزائرية: 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 االختيارات الكربى للجزائر: 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

 ثورة يف مواجهة االستعمار خارجيا: اسرتاتيجية ال
 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 : 1957إضراب الثمانية أايم  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

أسباب أزمة حركة االنتصار للحرايت الدمقراطية  
 و دورها يف تعجيل الثورة: 

 

 

 

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

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

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

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

...................................................................... 
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 دوافع قبول اجلزائر للتفاوض: 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 

 

 2دوافع قبول فرنسا للتفاوض: 

 

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

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

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

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

 

 1960ديسمرب  11أسباب مظاهرات 
 

 

 

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

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

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

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

 

 : 1960ديسمرب  11نتائج مظاهرات  
 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 


