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  االجابة 

 1  

  :واجه الشعب السياسة اإلستع�رية بالرفض من خالل /1

 (....../احزاب/ انتفاضات/ وراتث(املقاومة بكل أشكالها  -

  (.....عادات/تاريخ / لغة/ دين (التمسك بالشخصية الوطنية  -

  األلتفاف حول ثورة نوفمرب -

/ الصحف / النوادي الثقافية / الجمعيات / األحزاب : وسائل املقاومة السياسية /2

 .......... /املحارضات

 : لعبت الصحافة دورا كبJا يف *

 

 نرش الوعي السيايس - كشف جرائم اإلستع�ر  –شعب و تثقيفه توعية ال -

 

جمعية العل�ء املسلم2 جمعية ثفاقية تربوية اصالحية تأسست بنادي  /3

 1931ماي  05الرتقي بالعاصمة يف 

عىل يد املصلح الشيخ عبد الحميد بن باديس رفقة ج�عة من املفكرين و 

�ثل دورها يف الحفاظ.   ِ     امل ؤرخ2   

محاربة التنصJ / محاربة دعاة اإلدماج  - : الشخصية الوطنية من خاللعىل 

  / بناء املدارس/ تعليم العربية / 

 ........... ارسال بعثات طالبية للمرشق/ تنقية اإلسالم من البدع 

رد الحلفاء عىل مطالب البيان الجزائري بأن الجزائر شأن داخيل فرنيس  /4

  بيانأما فرنسا فقد تجاهلت هذا ال

مرشوع حق املواطنة الفرنسية مارس ( و واصلت سياستها اإلدماجية 



 

 

1944) 

  : تأثJ أحداث الثامن ماي عىل مسار الحركةالوطنية /5

 / تخيل الكثJ من النخبة عن فكرة اإلدماج/ كشف حقيقة اإلستع�ر  -

لفت / تأسيس املنظمة الخاصة / التأكد من عدم جدوى الكفاح السيايس 

 ....باه الدويلاإلنت

حزب (املنظمة الخاصة هي الجناح العسكري الرسي لحركة اإلنتصار /6

  تأسست خالل مؤ�ر الحزب يوم) الشعب

برئاسة محمد بلوزداد هدف املنظمة اإلعداد الفعيل للثورة  15/02/1947

  (...جمع السالح/التدريب (املسلحة

 :يشرتط لالنض�م إليها

  السلوك الحسن-ان بالعمل املسلح اإل�-االقدمية يف الحزب -

 .أداء القسم-الشجاعة والغJة عىل الوطن  -

إال أنه أهمل  1947رغم بعض النقاط اإليجابية التي جاء بها دستور  /7

Jاملطلب األسايس وهو حق تقرير املص  

مالي2 جزائري و مليون معمر لذلك فقد رحب به 9ك� أنه ساوى ب2 

  (مصايل(الثوري املعمرون اما اإلتجاه 

يف التحضJ للثورة رغم مشاركته ) املنظمة الخاصة(فقد واصل عمله الرسي 

  يف اإلنتخابات) حركة اإلنتصار(

 .التي شهدت تزويرا كبJا و قمعا عىل مرشحي هذا اإلتجاه

املأزق الذي شهده اإلتجاه اإلستقاليل يتمثل يف ازمة حركة اإلنتصار التي  /8

  أدت اىل انقسام هذا الحزب اىل

مصالي2 و مركزي2 و ظهور فئة الشباب الذين انفصلوا عن الحزب و 



 

 

 . تحملوا مسؤولية تفجJ الثورة

 :عوامل تركز الثورة يف البداية باألوراس /9

/ ا مع جميع املناطق و حتى مع تونس وليبيا جغرافية املنطقة وحدوده -

 / الحصانة الطبيعية

اىل 6تعهد بن بولعيد بتحمل الثورة من / بعيدة عن الرصاعات السياسية  -

 .أشهر8

حاولت فرنسا القضاء عىل الثورة من خالل القضاء عىل قادتها فقامت  /10

  بقرصنة جوية غJ مسبوقة حيث

 الطائرة املغربية التي كانت تنقل قادة اعرتض الطJان العسكري الفرنيس

  الثورة من مراكش اىل تونس يوم

و أرغمها عىل النزول حيث ألقي القبض عىل القادة  22/10/1956

  / ايت احمد/ بن بلة / بوضياف :األربعة

بقي القادة يف اإلعتقال حتى . (رفقة الصحفي مصطفى األرشف / بيطاط

 (اإلستقالل

عمليات عسكرية خاصة من خالل مخطط شال و  قامت فرنسا بعدة /11

  .عمليات الضباب يف منطقة القبائل -: منها 

عمليات املجهر أو املنظار . عىل جبال الونرشيس) لكورن(ـ عمليات التاج 

  .عىل جبال الش�ل القسنطيني

ـ عمليات . ـ عمليات األحجار الكر�ة عىل جبال الش�ل القسنطيني

 بال الحضنة بقيادةالرشارة عىل مناطق ج

 .الج�ال شال شخصيا

 :بعض معارك جيش التحرير /12



 

 

سبتمرب  29و22معركة الجرف / هجومات الش�ل القسنطيني  -

 (الن�مشة(1955

 / 1955معارك القطاع الوهرا� أكتوبر  - 1956معركة جبل ارقو بتبسة  -

 ...(الوالية السادسة(معارك جبال القعدة و بوكحيل  -

 

 

17 

 

 

 

قامت فرنسا بالضغط السيايس عىل كل من يدعم الثورة الجزائرية بل  /13

  و تعدى ذلك اىل العدوان العسكري

ك� قصفت قرية ساقية  1956فقد شاركت يف العدوان الثال� عىل مرص 

  سيدي يوسف عىل الحدود التونسية

 .1958الجزائرية 

 

ة هو تساقط الدليل عىل عدم قدرة فرنسا يف القضاء عىل الثور  /14

 (1958اىل1955حكومات من  6(الحكومات 

/ جاك سوستال (بل وتعدى ذلك اىل قيام بعض ج�االت فرنسا بالجزائر 

  بإنقالب....) جاك مايس/ صاالن 

عسكري اشرتطوا فيه عودة الج�ال ديغول اىل الحكم للقضاء عىل الثورة و 

  رغم عودة ديغول و كل املخططات



 

 

فرنسا فشلت يف القضاء عىل الثورة و ازدادت النفقات  التي جاء بها إال ان

  العسكرية عىل اإلقتصاد الفرنيس

 (1958ماي  13كان اإلنقالب يف .( م� أجرب فرنسا عىل التفاوض 

 

إفشال / انتصارات يف معارك عديدة -:بعض النجاحات العسكرية  /15

 معظم العمليات العسكرية الفرنسية

دراسة القضية الجزائرية يف  –مؤ�ر باندونغ  - : بعض النجاحات السياسية

  األمم املتحدة

تزايد عدد الدول الداعمة  –تزايد اإلعرتاف الدويل بالحكومة املؤقتة  -

 ........ للجزائر

 

تكثيف  -: كان موقف الثورة من مرشوع قسنطينة الرفض من خالل /16

 العمليات العسكرية يف الجزائر و فرنسا

نشاط  –اإلرضابات و املضاهرات  –حقيقة هذا املرشوع توعية الشعب ب -

 .مكثف للحكومة املؤقتة

 

بل العكس  - األدلة التي تثبت أن ديغول � يهب اإلستقالل للجزائر /17

 :كثJة منها - فقد أنقذ فرنسا من حرب خارسة

 –ثقل النفقات العسكرية  –النجاحات الكثJة للثورة سياسيا و عسكريا  -

 .......ويل للثورةالتأييد الد

 

�كن اإلجابة عن هذا السؤال بنفس العوامل التي أجربت فرنسا عىل  )



 

 

 (التفاوض

 

 

 :رس �سك فرنسا بالصحراء بحكم األهمية الكبJة لها و املتمثلة يف /18

 .همزة وصل لفرنسا مع مستعمراتها اإلفريقية: سياسيا  *

 . حقل مثايل إلجراء التجارب النووية: عسكريا  *

ال�وات الكثJة من معادن و مصادر طاقة خاصة بعد اكتشاف : اقتصاديا  *

 .1956البرتول سنة 

 

املقصود بإيفيان األوىل و الثانية أن وفدي املفاوضات إلتقيا مرت2 يف  /19

  و قد 1961األوىل كانت سنة .إيفيان 

فشلت ثم كان اللقاء الحاسم يف إيفيان للمرة الثانية من 

 (اتفاقية إيفيان(و هي الشهJة  1962رسما18اىل07

 

اإلمتيازات التي حصلت عليها (تخلصت الجزائر من قيود إيفيان  /20

 من خالل إجراءات جريئة قامت بها) فرنسا

الدولة الجزائرية اهمها الـتأمي�ت و التخلص من القواعد العسكرية 

 .الفرنسية

 

 


