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  أسئلة و أجوبة يف التاريخ و الجغرافيا

  مناذج
  

 ب عن األسئلة املقرتحة قبل التأكد من اإلجابة الصحيحةحاول ان تجي
 :أسئلة التاريخ

 كيف واجه الشعب الجزائري السياسة اإلستعامرية؟ /1
 ما هي وسائل املقاومة السياسية ؟ و ما هو الدور الذي لعبته الصحافة يف املقاومة ؟ /2
 .لشخصية الوطنيةواذكر جهودها يف الحفاظ عن ا. عرف جمعية العلامء املسلمني  /3
 كيف كان رد فعل فرنسا و الحلفاء عىل مطالب البيان الجزائري؟ /4
 ماهو تأثري احداث الثامن ماي عىل مسار الحركة الوطنية ؟ /5
 و ماهي رشوط األنخراط بها ؟. عرف املنظمة الخاصة  /6
 ؟1947كيف كانت املواقف من دستور  /7
 ؟ 1953سنة ) اإلتجاه اإلستقاليل (طنية ماهو املأزق الذي شهدته الحركة الو  /8
 ماهي عوامل تركز الثورة يف البداية مبنطقة األوراس ؟ /9

  ماذا تعرف عن القرصنة الجوية التي قامت بها فرنسا ضد قادة الثورة ؟ /10
 .اذكر أهم العمليات العسكرية التي قامت بها فرنسا للقضاء عىل الثورة /11
 .عسكرية التي قام بها جيش التحريراذكر بعض العمليات ال /12
 كيف كان رد فعل فرنسا عىل الدول التي تدعم الثورة الجزائرية ؟ /13
 . علل عدم قدرة فرنسا عىل القضاء عىل الثورة /14
 . اذكر بعض النجاحات العسكرية و السياسية للثورة /15
 كيف كان موقف الثورة من مرشوع قسنطينة ؟ /16
 .هات ادلة تثبت ان الجزائر انتزعت استقاللها. يني أن ديغول قد منح اإلستقالل للجزائريرى بعض الفرنس /17
 ما رس ذلك ؟. خالل املفاوضات حاولت فرنسا التمسك بالصحراء /18
 ما املقصود بإيفيان األوىل و إيفيان الثانية ؟ /19
 كيف تخلصت الجزائر من قيود اتفاقية إيفيان ؟ /20

 :أسئلة الجغرافيا
 .علل نقص كميات األمطار يف الساحل الغريب مقارنة بالساحل الرشقي /1
 .علل تناقص األمطار كلام اتجهنا جنوبا /2
 ماهي العالقة بني املناخ و املجاري املائية ؟ /3
 ما هي العالقة بني املناخ و الغطاء النبايت ؟ /4
 ماهي العالقة بني املناخ و الرتبة ؟ /5
 ية الجزائرية ؟ما هي خصائص األود /6
 ما الفرق بني الكثافة العامة و الكثافة الفعلية ؟ /7
 .اذكر انواع املدن حسب األقاليم و حسب الوظائف /8
 ما الفرق بني القطاع العام و القطاع الخاص يف الزراعة ؟ /9

 . اذكر بعض السدود الجزائرية الكربى /10
 ما هي مشاكل القطاع الزراعي يف الجزائر ؟ /11
 ما هي عوامل تذبذب اإلنتاج الزراعي ؟ /12
 ما الفرق بني اإلكتفاء الذايت و األمن الغذايئ ؟ /13
  ؟) باملقارنة مع عامل الشامل(مباذا نفرس التناقض بني وفرة اإلمكانيات الصناعية و ضعف القطاع الصناعي  /14
 استعاملها ؟ما هي الطاقة املتجددة األوفر يف الجزائر ؟ ملاذا ؟ ما مجاالت  /15
 ماهي خطورة اإلعتامد عىل تصدير مادة واحدة ؟ و ماهي الحلول ملواجهة ذلك ؟ /16
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 ؟) اقتصاد السوق( و النظام الرأساميل ) املوجه( ما الفرق بني النظام اإلشرتايك  /17
 ملاذا ركزت الدولة بعد اإلستقالل عىل الصناعة الثقيلة ؟ /18
 جزائر تتخىل عن اإلقتصاد املوجه ؟ما هي العوامل التي جعلت ال /19
 ما هي األخطار التي تواجه املنطقة السهبية يف الجزائر ؟ و ما هي التجربة الجزائرية ملواجهة ذلك ؟ /20

 : أجوبة التاريخ
  :واجه الشعب السياسة اإلستعامرية بالرفض من خالل /1
 )....../احزاب/ انتفاضات/ ثورات(املقاومة بكل أشكالها  -
  ).....عادات/تاريخ / لغة/ دين (لتمسك بالشخصية الوطنية ا -
  األلتفاف حول ثورة نوفمرب -

 .......... /املحارضات/ الصحف / النوادي الثقافية / الجمعيات / األحزاب : وسائل املقاومة السياسية /2
 : لعبت الصحافة دورا كبريا يف *
 نرش الوعي السيايس - كشف جرائم اإلستعامر –توعية الشعب و تثقيفه  -

 1931ماي  05جمعية العلامء املسلمني جمعية ثفاقية تربوية اصالحية تأسست بنادي الرتقي بالعاصمة يف  /3
  متثل دورها يف الحفاظ. عىل يد املصلح الشيخ عبد الحميد بن باديس رفقة جامعة من املفكرين و املِؤرخني 

  / بناء املدارس/ تعليم العربية / محاربة التنصري / عاة اإلدماج محاربة د -: عىل الشخصية الوطنية من خالل
 ........... ارسال بعثات طالبية للمرشق/ تنقية اإلسالم من البدع 

  رد الحلفاء عىل مطالب البيان الجزائري بأن الجزائر شأن داخيل فرنيس أما فرنسا فقد تجاهلت هذا البيان /4
 )1944رشوع حق املواطنة الفرنسية مارس م( و واصلت سياستها اإلدماجية 

  : تأثري أحداث الثامن ماي عىل مسار الحركةالوطنية /5
 / تخيل الكثري من النخبة عن فكرة اإلدماج/ كشف حقيقة اإلستعامر  -

 ....لفت اإلنتباه الدويل/ تأسيس املنظمة الخاصة / التأكد من عدم جدوى الكفاح السيايس 
  تأسست خالل مؤمتر الحزب يوم) حزب الشعب(الجناح العسكري الرسي لحركة اإلنتصار املنظمة الخاصة هي /6

  (...جمع السالح/التدريب (برئاسة محمد بلوزداد هدف املنظمة اإلعداد الفعيل للثورة املسلحة 15/02/1947
 :يشرتط لالنضامم إليها

  السلوك الحسن-اإلميان بالعمل املسلح -االقدمية يف الحزب -
 .أداء القسم-لشجاعة والغرية عىل الوطن ا -

  إال أنه أهمل املطلب األسايس وهو حق تقرير املصري 1947رغم بعض النقاط اإليجابية التي جاء بها دستور  /7
  (مصايل(ماليني جزائري و مليون معمر لذلك فقد رحب به املعمرون اما اإلتجاه الثوري 9كام أنه ساوى بني 

  يف اإلنتخابات) حركة اإلنتصار(يف التحضري للثورة رغم مشاركته ) املنظمة الخاصة( فقد واصل عمله الرسي
 .التي شهدت تزويرا كبريا و قمعا عىل مرشحي هذا اإلتجاه

  املأزق الذي شهده اإلتجاه اإلستقاليل يتمثل يف ازمة حركة اإلنتصار التي أدت اىل انقسام هذا الحزب اىل /8
 . ور فئة الشباب الذين انفصلوا عن الحزب و تحملوا مسؤولية تفجري الثورةمصاليني و مركزيني و ظه

 :عوامل تركز الثورة يف البداية باألوراس /9
 / الحصانة الطبيعية/ جغرافية املنطقة وحدودها مع جميع املناطق و حتى مع تونس وليبيا  -
 .أشهر8اىل 6 تعهد بن بولعيد بتحمل الثورة من/ بعيدة عن الرصاعات السياسية  -

اعرتض  حاولت فرنسا القضاء عىل الثورة من خالل القضاء عىل قادتها فقامت بقرصنة جوية غري مسبوقة حيث /10
  الطريان العسكري الفرنيس الطائرة املغربية التي كانت تنقل قادة الثورة من مراكش اىل تونس يوم

  و أرغمها عىل النزول حيث ألقي القبض 22/10/1956 
  / ايت احمد/ بن بلة / بوضياف :لقادة األربعةعىل ا 

 (بقي القادة يف اإلعتقال حتى اإلستقالل. (رفقة الصحفي مصطفى األرشف / بيطاط
  .عمليات الضباب يف منطقة القبائل -: قامت فرنسا بعدة عمليات عسكرية خاصة من خالل مخطط شال و منها  /11

  .عمليات املجهر أو املنظار عىل جبال الشامل القسنطيني. سعىل جبال الونرشي) لكورن(ـ عمليات التاج 
 ـ عمليات الرشارة عىل مناطق جبال الحضنة بقيادة. ـ عمليات األحجار الكرمية عىل جبال الشامل القسنطيني

 .الجرنال شال شخصيا
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 :بعض معارك جيش التحرير /12
 (الناممشة(1955سبتمرب  29و22معركة الجرف / هجومات الشامل القسنطيني  -
 / 1955معارك القطاع الوهراين أكتوبر  - 1956معركة جبل ارقو بتبسة  -
 ...)الوالية السادسة(معارك جبال القعدة و بوكحيل  -

  قامت فرنسا بالضغط السيايس عىل كل من يدعم الثورة الجزائرية بل و تعدى ذلك اىل العدوان العسكري /13
  كام قصفت قرية ساقية سيدي يوسف عىل الحدود التونسية 1956 مرص فقد شاركت يف العدوان الثاليث عىل

 .1958الجزائرية 
 

  )اىل1955حكومات من  6(الدليل عىل عدم قدرة فرنسا يف القضاء عىل الثورة هو تساقط الحكومات  /14
  بإنقالب....) جاك مايس/ صاالن / جاك سوستال (بل وتعدى ذلك اىل قيام بعض جرناالت فرنسا بالجزائر 

  عسكري اشرتطوا فيه عودة الجرنال ديغول اىل الحكم للقضاء عىل الثورة و رغم عودة ديغول و كل املخططات
  التي جاء بها إال ان فرنسا فشلت يف القضاء عىل الثورة و ازدادت النفقات العسكرية عىل اإلقتصاد الفرنيس

 (1958اي م 13كان اإلنقالب يف .( مام أجرب فرنسا عىل التفاوض 
 

 إفشال معظم العمليات العسكرية الفرنسية/ انتصارات يف معارك عديدة -:بعض النجاحات العسكرية  /15
  دراسة القضية الجزائرية يف األمم املتحدة –مؤمتر باندونغ  -: بعض النجاحات السياسية

 ........ ئرتزايد عدد الدول الداعمة للجزا –تزايد اإلعرتاف الدويل بالحكومة املؤقتة  -
 تكثيف العمليات العسكرية يف الجزائر و فرنسا -: كان موقف الثورة من مرشوع قسنطينة الرفض من خالل /16

 .نشاط مكثف للحكومة املؤقتة –اإلرضابات و املضاهرات  –توعية الشعب بحقيقة هذا املرشوع  -
 

 :كثرية منها -لعكس فقد أنقذ فرنسا من حرب خارسةبل ا - األدلة التي تثبت أن ديغول مل يهب اإلستقالل للجزائر /17
 .......التأييد الدويل للثورة –ثقل النفقات العسكرية  –النجاحات الكثرية للثورة سياسيا و عسكريا  -

 
 (ميكن اإلجابة عن هذا السؤال بنفس العوامل التي أجربت فرنسا عىل التفاوض )

 
 :الكبرية لها و املتمثلة يفرس متسك فرنسا بالصحراء بحكم األهمية  /18

 .همزة وصل لفرنسا مع مستعمراتها اإلفريقية: سياسيا  *
 . حقل مثايل إلجراء التجارب النووية: عسكريا  *
 .1956الرثوات الكثرية من معادن و مصادر طاقة خاصة بعد اكتشاف البرتول سنة : اقتصاديا  *

 
  و قد 1961األوىل كانت سنة .املفاوضات إلتقيا مرتني يف إيفيان املقصود بإيفيان األوىل و الثانية أن وفدي  /19

 (اتفاقية إيفيان(و هي الشهرية  1962مارس18اىل07فشلت ثم كان اللقاء الحاسم يف إيفيان للمرة الثانية من 
 

 بهامن خالل إجراءات جريئة قامت ) اإلمتيازات التي حصلت عليها فرنسا(تخلصت الجزائر من قيود إيفيان  /20
 .الدولة الجزائرية اهمها الـتأميامت و التخلص من القواعد العسكرية الفرنسية

 :أجوبة الجغرافيا
  اسبانيا و(الساحل الغريب أقل أمطارا مقارنة بالرشقي لوجود الحواجز الجبلية يف املغرب و شبه جزيرة ايبرييا  /1

 . مام يقلل من وصول السحب املحملة بها) الربتغال 
 . قص األمطار كلام إتجهنا جنوبا لإلبتعاد عن البحر و لوجود السالسل الجبلية األطلسيةتتنا /2
  يتحكم املناخ يف املجاري املائية فاألودية أكرث تواجدا و جريانا يف القسم التيل بفعل األمطار يف حني /3

 .تكاد تختفي يف املنطقة الصحراوية لوجود مناخ جاف
 .يت كلام اتجهنا جنوبا و هو ما يتناسب مع تناقص األمطارتقل كثافة الغطاء النبا  /4
 يف الجنوب) رملية(تكون الرتبة اكرث خصوبة يف الساحل و بأقل درجة يف الهضاب و تكاد تكون غري صالحة  /5

 .و ذلك تحت تأثري وجود األمطار أو غيابها
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  غري منتظمة –قليلة التدفق  –الشلف  قصرية ما عدا وادي –اختالف مصباتها  -: خصائص األودية الجزائرية /6
 (حسب األمطار( الجريان 

الكثافة العامة ال ميكن أن تفرس التوزيع الحقيقي للسكان لذلك نلجأ للكثافة الفعلية لكل منطقة عىل حدى  /7
  بقسمة

 . عدد سكان هذه املنطقة عىل مساحتها
 صحراوية مثل أدرار –داخلية مثل سطيف  –ل وهران ساحلية مث -: حسب األقاليم  -:أنواع املدن الجزائرية  /8
  – سياحية مثل القالة –تجارية مثل العلمة  –صناعية مثل سكيكدة  -هناك عدة وظائف للمدن : حسب الوظائف -
 .كام ميكن للمدينة ان تكون ذات وظائف عديدة مثل الجزائر العاصمة..... تاريخية مثل تيمقاد  -

 .عىل شكل مستثمرات فالحية ذات وسائل حديثة) من األرايض الزراعية% 56(للدولة القطاع العام تابع * /9
 (أغلبها زراعة معاشية(عىل شكل مزارع صغرية بوسائل تقليدية % ) 44(القطاع الخاص  *

 / (الربج(عني زادة ) / بومرداس(بني عمران ) / جيجل(اراقن : بعض السدود الجزائرية الكربى /10
 ........ (الشلف( الغريب ) / ميلة(بني هارون ) / سكيكدة(قنيطرة ) / اربش(جرف الرتبة 

 (الجفاف واإلنجراف و التصحر –قلة األمطار  - صغر املساحة الزراعية( طبيعية  -:أهم مشاكل القطاع الزراعي /11
 قلة رؤوس األموال –التوسع العمراين  –نقص اليد العاملة الخبرية  –هروب اليد العاملة  -: برشية و مادية  -
 ......سيادة القطاع التقليدي -مشاكل األالت و قطع الغيار -

  .......الحشائش الضارة -الحرائق –موجات الصقيع –تذبذب األمطار  -:عوامل تذبذب اإلنتاج الزراعي  /12
  و استريادا بيناماألمن الغذايئ و اإلكتفاء الذايت مصطلحني متداخلني فاألول يعني تأمني الغذاء انتاجا  /13

 .الثاين هو تأمني الغذاء دون الحاجة اىل اإلسترياد
 - : نفرس التناقض بني وفرة اإلمكانيات الصناعية و ضعف القطاع الصناعي بالعوامل األتية /14

 قلة رؤوس األموال و اإلستثامر األجنبي –ضعف التكنولوجيا  –عدم اإلستغالل األمثل لإلمكانيات املتوفرة  -
 . الطاقة املتجددة األوفر يف الجزائر هي الطاقة الشمسية نظرا لشساعة املساحة و كرثة املناطق املشمسة /15

 .........السكن/ إنارة الطرقات/ الزراعة الصحراوية  -:و تستعمل يف
   مستقرةتتمثل يف كونها قابلة للنفاذ و ذات أسعارغري) املحروقات( خطورة اإلعتامد عىل تصدير مادة واحدة /16

  اإلهتامم بقطاعات اخرى/ تنويع الصادرات  -: ملواجهة ذلك يجب . مام قد يعرض اإلقتصاد لألزمات 
 .( عدم التبذير يف الكامليات( ترشيد اإلستهالك / كالزراعة و السياحة 

 
  تمد عىل ملكية الدولةأن األول يع) اقتصاد السوق( و النظام الرأساميل ) املوجه( الفرق بني النظام اإلشرتايك  /17

  لوسائل اإلنتاج و عىل التخطيط و احتكار التجارة الخارجية بينام الثاين يعتمد عىل الحرية اإلقتصادية
 . و عىل قانون العرض و الطلب و البورصة

 . ةركزت الدولة بعد اإلستقالل عىل الصناعة الثقيلة ألنها هي اساس الصناعات األخرى خاصة الحديد و الطاق /18
  العوامل التي جعلت الجزائر تتخىل عن اإلقتصاد املوجه تتمثل يف األزمة اإلقتصادية العاملية يف مطلع /19

 .الثامنينات مع انخفاض اسعار البرتول اضافة اىل تراجع الكتلة اإلشرتاكية أمام الرأساملية
 تتمثل التجربة الجزائرية... التصحر/جرافاإلن/الجفاف: األخطار التي تواجه املنطقة السهبية يف الجزائر هي  /20

 . كم1700ملواجهة ذلك يف مرشوع السد األخرض عىل شكل حزام أخرض من األشجار عىل مسافة 
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 االختباراتقسم مناذج 

 تصحيحمرفق مع الالنموذج األول

 :مادة التاريخ
 ن9الجزء األول 

 قضينا عىل مدارس ومساجد)....املساجد و الزوايا(لقد وضعنا أيدينا عىل أموال الوقف : السياق
 ..لقد جعلنا املجتمع الجزائري أكرث توحشا....كانت موجودة

 م1878لجنة السكويتار الفرنسية 
 :التعليمة

 القضاء عىل الهوية الجزائريةاذكر السياسات التي طبقتها فرنسا يف  :/1
 (ن4. (مع اعطاء مثال واحد عن كل نوع

 (ن3. (وضح كيف تصدى الجزائريون لهذه السياسات :/2
 (ن2(االستيطان  –التنصري  -: ارشح ما ييل:/3

 (ن4: (الجزء الثاين
 : اليك السندات االتية

 :السندات
  فانها عربت بصدق عن رفضها املطلق لالحتالل, نتصارإذا كانت املقاومات الشعبية مل تتوج باال : ( 1سند رقم 

  أبوالقاسم سعد هللا.د....) ودافعت عن مقوماتها بكل األساليب املمكنة ....
 اسم املقاومة

 تاريخها
 مقاومة املقراين

1871-1872 
 مقاومة التوارق

1916 
 مقاومة األوراس

1916  
 جدول لبعض املقاومات املسلحة: 2سند رقم 
 )ثم انتقلت إىل نشاط األحزاب والجمعيات.....إن تجربة املقاومة السياسية بدأها حمدان خوجة: ( 3سند رقم 
اسطر تربز فيها أشكال املقاومة يف الجزائر وكيفية دفاعها عن  10بناء عىل السندات السابقة اكتب فقرة من : التعليمة

 . الهوية الوطنية
  :مادة الجغرافيا

 (ن4: (الجزء األول
 . تتميز الجزائر باقليمني مناخني متاميزين: السياق

 (ن2. (وحدد مميزات اقليم املنطقة الشاملية من حيث الحرارة واألمطار . اذكر هذين االقليمني/:1: التعليمة
 (ن2. (اذكر العوامل املتحكمة يف مناخ الجزائر :/2

 (ن3: (الجزء الثاين
 .لقسم الشاميل وتصب يف البحرتتوزع معظم األودية الجزائرية يف ا:السياق

 :السندات
 املدينة

 الغطاء النبايت
 بجاية

 غابات الصنوبر
 الجلفة
 الحلفاء
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 بشار
 نباتات شوكية

 :1سند رقم 
 إن كمية األمطار ببالدنا تقل كلام اتجهنا جنوبا والنباتات تزداد كثافة كلام اتجهنا شامال: 2سند رقم 
 اسطر تربز فيها تأثري املناخ ونوع الرتبة 8اكتب فقرة من بناء عىل السندات السابقة : التعليمة

 .عىل توزيع الغطاء النبايت
 (مرفق مع التصحيح(النموذج الثاين 

 نقطة13التاريخ 
 ن9الجزء األول 

 .تعترب األحداث التالية معامل يف مسار التحرر الوطني الجزائري
 (. قسنطينيهجومات الشامل ال --مؤمتر باندونغ --مجازر الثامن ماي)

 :املطلوب
 (ن3. (حدد تاريخ كل حدث منها :/1
 (ن3) (سطرين لكل حدث. (ابرز دور كل حدث يف مسار التحرر الوطني :/2
 )ن3. (اذكر ثالث صعوبات واجهت الثورة يف عامها األول :/3

 
 )ن4: (الجزء الثاين

 .يف حوار حول تاريخ الثورة برز جدل كبري حول أهمية مؤمتر الصومام
 :سنداتال

بعد سلسلة من االتصاالت بني مختلف قيادات املناطق اختريت املنطقة الثالثة الستضافة املؤمترين لتوفر : " 1السند 
 ".رشوط األمن والنظام والرسية وكانت قرية إيفري أوزالقن املجاورة لغابة أكفادو مكانا النعقاد املؤمتر

  نص من األنرتنت
 صغريا بحجمه كبريا يف سمعته ، كانت مقرراته ميثاقا وطنيا ، 1956أوت  20ومام لقد كان مؤمتر الص: " 2السند 

 " أعطى ألول مرة محتوى للثورة الجزائرية و وضعها يف مسارها الحقيقي و قادها نحو النرص
 . أحمد توفيق املدين

 "........... أعاد مؤمتر الصومام تقسيم الرتاب الوطني اىل مناطق عسكرية: " 3السند 
 102عن الكتاب املدريس ص

سطرا توضح فيها عوامل اختيار  12اىل  10اكتب فقرة من  3و2و1باإلعتامد عىل مكتسباتك و عىل السندات : التعليمة 
 .السياسية و العسكرية له) النتائج(املنطقة املذكورة لعقد هذا املؤمتر مربزا أهميته من خالل أهم القرارات 

  
 نقاط7الجغرافيا 
 ن4ول الجزء األ

 )مليار دوالر(إليك الجدول التايل الذي ميثل قيمة الصادرات والواردات الجزائرية 
  الواردات  الصادرات  السنوات

1997  13.5  8  
1998  10  8.5  
1999  12.5  9  
2000  13  9.5  
2001  19  10  
2002  18.5  12.5  
2003  24  13  
2004  31.5  19.5  

 امليزان التجاري
 :ملطلوبا
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 )ن1(الواردات  –الصادرات : صطلحات األتيةارشح امل :/1
 )حساب قيمة امليزان التجاري يف كل سنة(اكمل الجدول  –أ  :/2

 )ن2) (مليار دوالر1 >---- سم1(مثل بواسطة املنحنى قيم امليزان التجاري  -ب
 ماذا تالحظ ؟ -ج

 )ن1% . (95تعتمد الجزائر اقتصاديا عىل عائداتها النفطية بنسبة تفوق  :/3
 أين تكمن خطورة اإلعتامد عىل تصدير مادة واحدة؟ ماهي الحلول لتجنب ذلك ؟

 )ن3: (الجزء الثاين
 يف نقاش بني زميلني لك دار جدل حول موضوع الطاقة يف بالدنا حيث يرى األول أن الجزائر بلد غني

 .لبحث عن البديلمبصادر الطاقة املختلفة خاصة املحروقات و يرى الثاين أنها ثروة زائلة والبد من ا
 )2(الوثيقة) 1(الوثيقة: السندات

 أكدت تقارير خرباء يف مجال النفط أن البرتول قد ينفذ خالل النصف األول من القرن الواحد و العرشين
الرشكة الجزائرية للطاقة الجديدة و املتجددة تهدف اىل انتاج الطاقة الكهربائية  2002أنشأت رشكة سوناطراك سنة 

ترشف هذه املؤسسة عىل انجاز عدة . لطاقة الشمسية و طاقة الرياح و تطوير البحث العلمي يف هذا امليدانباستعامل ا
 .مشاريع يف الجنوب

 أسطر 10اىل  8اكتب فقرة من  2و1باإلعتامد عىل مكتسباتك و عىل السندات : التعليمة
 . تتحدث فيها عن هذه اإلشكالية

  )مرفق مع التصحيح: (النموذج الثالث
  

 :مادة التاريخ
 ن9الجزء األول 

 :السياق
  شهدت الثورة التحريرية خالل عامها األول صعوبات كبرية اىل أن جاءت هجومات الشامل القسنطيني

 لتصبح الثورة أكرث تنظيام و شمولية...............التي يعتربها املؤرخون مبثابة أول نوفمرب ثان
 . بعد مؤمتر الصومام

 :التعليمة
 )ن2. (ر أهم الصعوبات التي واجهت الثورة يف عامها األولأذك :/1
 )ن2(ملاذا يعترب املؤرخون هجومات الشامل القسنطيني أول نوفمرب ثان؟  :/2
 (ن2. (حدد االطار الزماين و املكايت ملؤمتر الصومام -أ :/3

 )ن1(ماهي عوامل اختيار منطقة الصومام لعقد هذا املؤمتر؟  -ب
 )ن2. (ات سياسية و ثالث قرارات عسكرية لهذا املؤمتراذكر ثالث قرار  -ج
 

 )ن4: (الجزء الثاين
 . تعترب حوادث الثامن ماي منعرجا حاسام يف تاريخ الحركة الوطنية: السياق 

 :السندات
  و يف لحظة واحدة سمع العامل بان الحرب قد انتهت مساء أمس بربلني وابتدأت صباح اليوم: (...1سند رقم 
 و احراق. أعلنت من طرف واحد و انجلت يف بضعة ايام عن ألوف من القتىل العزل....بالجزائر 

 .( 1945ماي  8ذلكم هو .....قرى و تدمري مساكن ونهب أموال
 -مقال عن احداث الثامن ماي –الشيخ االبراهيمي 

 املسلمني شهيدا من 45000و دامت املذابح أياما وليايل سوداء و أسفرت عن مقتل : (....2سند رقم 
 .(....و اضمحالل قرى كاملة و خراب جهات فسيحة و اعدام النخبة املفكرة يف كامل الجهة

 -من كتاب هذه هي الجزائر –أحمد توفيق املدين 
  بالعاصمة وافق 1947فيفري  16و  15ويف املؤمتر األولللحركة الذي انعقد يومي .....  3سند رقم 

  عسكري املنظمة الخاصة وعني محمد بلوزدادمسؤوالاملؤمترعىل إنشاء التنظيم شبه ال
 .)عن هذا التنظيم
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 :نقال عن موقع
 :التعليمة

 سطرا15اىل12تاريخيا من) موضوعا(بناء عىل السندات السابقة و معارفك القبلية واملكتسبة اكتب مقاال 
 .تربز فيه مجريات هذه الحوادث و انعكاساتها عىل مسار الحركة الوطنية

  
 )ن7غرافيا مادة الج

 )ن4: (الجزء األول
  كام يعرف...يتميز سطح الجزائر بالتنوع و التباين يف مظاهره التضاريسية واقاليمه املناخية: السياق

 .توزيعا سكانيا غري متوازن
 :التعليمة

 )ن1. (مع اعطاء مثال واحد عن كل مظهر . اذكر املظاهر التضاريسية لقسم الشامل :/1
 )ن1) (العوامل الطبيعية و العوامل االقتصادية.(ن يف قسم الشامل علل تركز السكا :/2
  اذكرها موضحا التجربة.تعاين الرتبة يف املنطقة السهبية أخطارا طبيعية :/3

 )ن2. (الجزائريه لحامية الرتبة يف هذه املنطقة
 )ن3: (الجزء الثاين

 البرشية يف الجزائر تبني لك أن الجزائر من خالل مشاهدتك لرشيط وثائقي حول املوارد الطبيعية و:السياق
 .بلد غني يزخر بامكانيات هائلة يف حني انها ال تزال تصنف ضمن الدول املتخلفة

 .طلب منك أحد الزمالء أن تفرس له هذا التناقض *
 :السندات

 :1السند رقم 
 املواد

 2005االنتاج سنة 
 املواد

 2005االنتاج سنة 
 )طن(الزنك 
4463 

 )نط(الكاولني 
34386 
 )برميل(الزئبق 
2599 
 )طن(امللح 

97000 
 )طن(الباريت 
52613 

 )كغ(الذهب 
697 

 2005جدول احصائيات انتاج بعض املعادن يف الجزائر لسنة 
 الكل يعلم أن الجزائر انتهجت سياسة تصنيعية قوية يف السبعينات و أسمتها الصناعة املصنعة: (2السند رقم 

 (.....نتاج وأولتها اهتامما بالغاأي صناعة معدات ووسائل اال 
 -1990مارس  46عدد  -أسبوعية أحداث االقتصادية 

األكرث ربحا عىل اإلطالق يف قطاع الطاقة الجزائري حسب ما جاء يف ترصيح وزير  2005كان أداء عام : (3السند رقم 
 ملنتدىيناير  28الطاقة واملناجم شكيب خليل الذي أدىل بحديث عن املوضوع يوم السبت 

 .صحيفة املجاهد يف العاصمة الجزائرية
يف املائة فيام ارتفع انتاج الغاز بنسبة  6.5مليون برميل يوميا وهو ما ميثل منوا بنسبة  1.4انتاج النفط الجزائري بلغ 
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وركزت  .مليار دوالر منه 1.25ماليري دوالر حيث ساهم رشكاء أجاين مببلغ  5وزاد القطاع اجامال بـ. تسعة يف املائة
االستثامرات عىل استغالل وتطوير قطاع املحروقات ومحطات الطاقة وبناء مصانع تحلية مياه البحر وتطوير بعض املواد 

 . (املعدنية
  : نقال عن موقع

 : التعليمة
  سطرا تفرس فيه هذه التناقضات 12اىل  10عىل ضوء ما درسته و اعتامدا عىل السندات املرفقة اكتب مقاال من 

 .حا حلوال للخروج من دائرة التخلفمقرت 
 )مقرتح(النموذج الرابع 

 )ن13(التاريخ 
 ن9: الجزء األول

 :أجب عىل األسئلة التالية
  ن3: أعط مفهوما لكل من-(1
 لجنة املغاربة -

 كتلة املحافظني-
  .الحركة الوطنية-

 ن3: أربط كل معلم بالحدث املناسب-(2
 م1945ماي08-م1931ماي05- م1834جوان22
 ن3: أكمل الجدول التايل مبا يناسبه-(3

 اإلتجاه
  الزعيم

 املطلب األسايس
 اإلستقاليل

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

 الليبريايل
......................... ...... 

......................... .............. 
 إلسالمياإلصالحي العريب ا

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

 ن4: الجزء الثاين
يف دردشة عرب االنرتنت تناقشت مع تلميذ فرنيس أراد أن يقنعك بأن التواجد الفرنيس بالجزائر مل يكن غزوا أو احتالال 

 .فثارت ثائرتك وعزمت الرد ,بقدر ما كان من أجل نرش الحضارة والقيم السامية
 :السندات

 السنة
1830 
1842 
1847 

 تعداد الجيش
37577 
99519 

128280 
 من الكتاب املدريس) 1(السند 

نحن جميعا رشكاء يف جرمية قتل الجامعي أتت باسم القمع و طورا باسم اشاعة السالم عىل أكرث من مليون ...
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 مقولة الحد الفرنسني... املوتأحرقوا احرقوا أو ذبحوا أو عذبوا حتى ...ضحية
 املحنة الكربى/محمد العريب ولد الخليفة/د) 2(السند 

 قضينا عىل مدارس ومساجد)....املساجد و الزوايا(لقد وضعنا أيدينا عىل أموال الوقف 
 .... لقد جعلنا املجتمع الجزائري أكرث توحشا....كانت موجودة

 م1878لجنة السكويتار الفرنسية 
 )3(السند 

 :التعليمة
 سطرا ترد فيه15اىل12و مكتسباتك القبلية أكتب موضوعا من) 3- 2-1(باالعتامد عىل السندات املقرتحة

 .عىل التلميذ الفرنيس
 )ن07: (الجغــــــــــــــــــــر افيا

 )ن04: (الجـــزء األول 
 : أجــــب عىل ما يلــــــــي -*

 )ن02. (رتاتيجية ملوقع الجزائر عامليا بني يف عبارتني أو ثالثة األهمية اإلس -/1
 )ن02. (اقرتح أربعة حلول وقائية ملواجهة مشكل الزالزل يف الجزائر  -/2

 . )نقاط 03: (الجــــزء الثاين 
  ’تبني له أن الجزائر بلد غني’ خالل متابعة صديقك لرشيط وثائقي حول املوارد الطبيعية و البرشية يف الجزائر

 فطلب منك تفسريا ،لت تستورد غذائهايف حني أنها مازا
 -1-السنــــــــــــــــــد : السنـــدات 

 املساحة الصالحة للزراعة
(3,4%) 

 (%96,6(باقي املساحة 
؟ أين نحن من هذا التحذير و ما وقعه عىل الشعب الجزائري الذي استهلك ..ويـــــح لشعب يستهلك أكرث مام ينتج"

  "... أشهر فقط 06ج من املنتجات الغذائية املستوردة يف ظرف .د/مليار12أكرث من 1989عام 
 -1990-عن مجلة األحداث االقتصادية

  
  
  
  
  
  

 -2 -السنـــــــــــــد
 السنوات
  )نسمة مليون(عدد السكان  السنوات

1960  10.8  
1977  18.2  
1982  19.5  
1998  29.5  
2004  32.3  
2005  32.9  
2006  33.2  

  
 الكتاب املدريس). 2006-1960(سكان الجزائر  تطور عدد - 3-السند 

  اسطر 10إىل  08و مكتسباتك القبلية اكتب فقرة من ) 3.2.1( باالعتامد عىل السندات املقدمة : التعلـــــــــــيمة
 . تفرس فيها ذ لك
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 )مقرتح(النموذج الخامس 
 

 :التاريخ
 : ــيأجــــب عىل ما يلــــــ - ) . *ن09: ( الجــــــــزء األول

 :أعط مفهوما لكل من - /1
 )ن03. (الحكومة الجزائرية املؤقتة  –املنضمة الخاصة  -قانون التجنيد اإلجباري 

  (ن02. (أذكر أهم اإلنجازات التي حققتها الثورة يف عامها األول  - /2
 )ن02. (بني يف عبارتني أو ثالثة توجه الجزائر يف ظل النظام الدويل الجديد  - /3
 )ن02: (دد طبيعة األحداث التاريخية التالية ح - /4
 م1962مارس  19 –م 1956أوت  20 -م 1955أوت  20 –م 1954نوفمرب  01

 
 . )نـــقاط 04: (الــــجزء الثاين 

العبارة  ،مبناسبة يوم الشهيد ،شـــد انتباه زميلك خالل متابعته لعرض قدمه أستاذ االجتامعيات حول اندالع الثورة
" لقد كانت أزمة حركة انتصار الحريات الدميقراطية رغم مساوئها رحمة عىل مستقبل النضال الجزائري "  :التالية 

 . فطلب منك أن ترشح له ذلك
 )1:(السند : الـــــــــــسندات 

 أن الوقت قد... رأت مجموعة من الشباب  ،أمام هذه الوضعية التي يخىش أن يصبح عالجها مستحيال ...>
 الحركة الوطنية من املأزق الذي أوقعها فيه رصاع األشخاص والتأثريات لدفعها إىل املعركة حان إلخراج

 – بالترصف – 1954عن بيان أول نوفمرب  < ... الحقيقية
 :)2(السند 
وهو ما دفع أعضائها إىل تحمل  ،وبعد فشلها يف مسعاها الرامي إىل منع االنقسام النهايئ داخل حركة االنتصار ... >

وتجاوز تلك الوضعية املزرية سياسيا ونفسيا بإعالن قيام جبهة التحرير الوطني واندالع الكفاح ...ؤولياتهم مس
 <... املسلح

 – جامل قنان –قضايا ودراسات يف تاريخ الجزائر الحديث  –عن كتاب  –بالترصف  -
 أسطر تساعد من 10إىل  08قرة من أكتب ف ،) 2(و )  1(باالعتامد إىل مكتسباتك القبلية والسندين : التعليمة 

 . خاللها زميلك عىل فهم هذه العبارة
  
  
  
  

  )ن07: (الجغــــــــــــــــــــر افيا
 )ن04: (الجـــزء األول 

 : أجــــب عىل ما يلــــــــي -*
 (ن02(الزحف العمراين  –التنمية االقتصادية : عرف ما يـــيل  -/1
 (ن02. (اد الوطني بني أهمية التصنيع يف االقتص -/2

 )ن03(الجزء األول
 .فطلب منك رشحا ،مل يستوعب صديقك يف القسم رس إقدام الدولة الجزائرية عىل إنجاز السد األخرض

 -1–السند : السندات 
ميتد هذا املرشوع الذي ساهم يف إنجازه شباب الخدمة الوطنية من الحدود الرشقية إىل الحدود الغربية عىل مسافة  ..."

كام يهدف املرشوع إىل إدخال تربية املوايش حسب ... كلم 20كلم طوال أما العرض فيصل يف بعض املناطق إىل 1700
 " ... الطرق الحديثة و يكون ذلك وسيلة لتحسني ظروف معيشة السكان يف تلك املناطق

 . 1990بترصف من الدليل االقتصادي و االجتامعي 
 -2–السند 
بلغت املساحة التي تعرضت ... يعية و برشية فتؤدي إىل تدهور املنطقة السهبية بالجزائر تتفاعل عدة عوامل طب ... "
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 " ... هكتار تحولت إىل أرايض تكسوها الرمال 487902للتصحر يف هذه املنطقة 
 . عن الكتاب املدريس بالترصف

 
 -3–السند 

جيل ستتضاعف املساحة الحالية للغابات بفضل  ويف ظرف... سيسفر السد األخرض عن تغري املناخ يف شامل البالد  ..."
 " ... غرس مساحات شاسعة من الصنوبر الحلبي و أشجار أخرى

 . أربيح محند بن أرزقي –انجراف الرتبة وحاميتها  –بالترصف من كتاب 
اسطر ترشح  10إىل  08اكتب فقرة من , و مكتسباتك القبلية) 3.2.1(باالعتامد عىل السندات املقدمة : التعلـــــــــــيمة

 . فيها ذلك
 

 : األجوبة
 : اجابة النموذج األول

 :التاريخ
 :الجزء األول

 (ن4: (السياسات التي طبقتها فرنسا للقضاء عىل الشخصية الوطنية /1
  مصادرة األرايض مثل املصادرة بإسم –اإلستيطان مثل بناء املستوطنات  –اإلدماج مثل قانون منح الجنسية  -

 .الفرنسة مثل تشويه التاريخ الجزائري –التنصري مثل تحويل املساجد اىل كنائس  –عامة املصلحة ال
 (ن3: (تصدى الجزائريون لهذه السياسات من خالل /2
  التمسك مبقومات الشخصية –...) جمغيات/ صحف/أحزاب / انتفاضات /ثورات (املقاومة بكل أشكالها  -

 فاف حول ثورة نوفمرباإللت -.......)عادات/لغة/دين(الوطنية 
 (ن1. (التنصري هو حركة نرش الدين املسيحي التي قادها الكاردينال الفيجري- /3
 (ن1. (اإلستيطان هو تهجري العنرص األوريب اىل الجزائر للقضاء عىل السكان األصليني  -

 :لكتابة فقرة منوذجية يجب التقيد باملعايري و املؤرشات األتية: :الجزء الثاين
 اراملعي

 املؤرشات
 العالمة
 املالءمة

 موضوع الفقرة حول أشكال املقاومة و كيفية دفاعها عن الشخصية الوطنية--أسطر10فقرة من -
 ن1

 استخدام مفاهيم املادة
 (.....الجمعيات–الصحف -األحزاب..املقاومة السياسية / اإلنتفاضات/ املقاومة الفكرية/الثورات الشعبية( أشكالها

 (.......التعليم/ توعية الشعب / العرائض( كيفية الدفاع -
 ن1.5

 االنسجام
 تكامل املعلومات -.خامتة/عرض/مقدمة -

 ن1
 اإلتقان

 الخط/سالمة اللغة -
 ن0.5

 
 :الجزء األول: الجغرافيا

 (ن1(اإلقليم الصحراوي  –اإلقليم املتوسطي  -:اإلقليمني املناخيني  / 1
 (ن1(من حيث الحرارة و األمطار ) توسطياملناخ امل(مميزات اإلقليم املتوسطي  -
  و ارتفاع الحرارة صيفا و) مدى حراري ضيق(إعتدال الحرارة صيفا و شتاء عىل الساحل  -:من حيث الحرارة *



  www.elbassair.net                       13   الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر كل 

 (اتساع املدى الحراري(انخفاضها شتاء يف املناطق الداخلية 
 .غريب و تناقصها يف الداخلامطار كثرية يف الساحل الرشقي مقارنة بالساحل ال -:من حيث األمطار *

 )ن2العوامل املتحكمة يف مناخ الجزائر /2

 .امتداد التضاريس/ الرياح الحارة/ منطقة الضغط املرتفع األزوري/املوقع الجغرايف/ املوقع الفليك-
 لكتابة فقرة منوذجية يجب التقيد باملعايري و املؤرشات املوضحة يف الجدول األيت:: لثاينالجزء ا
 املعيار

 املؤرشات
 العالمة
 املالءمة

 املوضوع عن تأثري املناخ ونوع الرتبة عىل توزيع الغطاء النبايت - أسطر  10فقرة من  -
 ن0.5

 استخدام مفاهيم املادة
 ..نباتات شوكية/ األحراش/الغابات ....الرتبة الفيضية....الصحراوي/ املناخ املتوسطي -
 ن1.5

 االنسجام
 تكامل املعلومات -.خامتة/عرض/مقدمة-
 ن1

 : اجابة النموذج الثاين
 :التاريخ

 :الجزء األول
 )ن3: (تحديد تاريخ كل حدث /1

 . 24/02/1955:مؤمتر باندونغ. *  1945ماي 08: مجازر الثامن ماي *
 .1955اوت  27اىل20من:لقسنطينيهجومات الشامل ا *

 )ن3: (ابراز دور كل حدث يف التحرر الوطني  /2
 .مجازر الثامن ماي أكدت عدم جدوى الكفاح السيايس وان ما أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة;61472***•
 .(حدةنحو األمم املت(مؤمتر باندونغ كان مبثابة الباب الذي خرجت منه الثورة اىل العامل ;61472***•
  . هجومات الشامل القسنطيني كانت مبثابة أول نوفمرب ثان فقد أعادت روح الثورة من جديد;61472***•

 - صعوبة اقناع الشعب و العامل برشعية الثورة  -صعوبة تأمني املال و السالح -: ثالث صعوبات للثورة يف عامها االول /3
 )ن3. (صعوبة تقويض الكيان اإلستعامري

 : ينالجزء الثا 
 املعيار

 املؤرشات
 العالمة
 املالءمة

 موضوع الفقرة عن عوامل اختيار املنطقة و عن أهمية مؤمتر الصومام من خالل اهم قرارته--سطرا 12إىل 10فقرة من-
 ن1

 استخدام مفاهيم املادة
 ...خلوها من املعمرين/الحصانة الطبيعية/اختيار املنطقة -

 )القيادة الجامعية-النظام الثوري توحيد(القرارات السياسية/ األهمية-
 )تنظيم الجيش-الوالية السادسة(القرارات العسكرية

 ن1.5
 االنسجام

 تكامل املعلومات -.خامتة/عرض/مقدمة -
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 ن1
 اإلتقان

 الخط/سالمة اللغة -
 ن0.5

 :الجغرافيا
 :الجزء األول

 (ن0.5. (كل ما تبيعه الدولة يف األسواق الدولية : الصادرات * /1
 (ن0.5. (كل ما تشرتيه الدولة من األسواق الدولية: ارداتالو  *

 )ن1.5( )املنحنى يف الصفحة املوالية( اكامل الجدول ورسم املنحنى  /2
  

 12  11 6 9 3.5  3.5  1.5  5.5  قيمة امليزان التجاري

  
 (ن0.5. (ارتفاع محسوس يف السنوات األخرية/ تذبذب يف امليزان التجاري : املالحظة *

  تتمثل يف كونها قابلة للنفاذ و ذات أسعارغري مستقرة) املحروقات( ة اإلعتامد عىل مادة واحدةخطور  /3
 اإلهتامم بقطاعات اخرى/ تنويع الصادرات  -: ملواجهة ذلك يجب . مام قد يعرض اإلقتصاد لألزمات 

 (ن1. (ترشيد اإلستهالك / كالزراعة و السياحة 
 

 2004اىل 1997تجاري الجزائري من منحنى بياين ميثل قيمة امليزان ال
 قيمة امليزان التجاري

 (باملليار دوالر)
 مليار دوالر1سم 1

 السنوات
 :لكتابة فقرة منوذجية يجب التقيد باملعايري و املؤرشات األتية/ الجزء الثاين 

 املعيار
 املؤرشات

 العالمة
 املالءمة

  .مع الرتكيز عن الطاقة املتجددةاملوضوع عن الطاقة يف الجزائر  -أسطر  10اىل 8فقرة من -
 ن0.5

 استخدام مفاهيم املادة
 )املحروقات طاقة نافذة(الطاقة غري املتجددة-

 (.....الزراعة-يف اإلنارة(الشمسية / الهوائية/النووية :الطاقة املتجددة  -
 ن1.5

 االنسجام
 تكامل املعلومات -.خامتة/عرض/مقدمة-
 ن1

 :اجابة النموذج الثالث
 :الجزء األول :التاريخ

 صعوبة اقناع الشعب –صعوبة تأمني املال و السالح  -: صعوبات الثورة يف عامها االول /1
  صعوبة تقويض الكيان اإلستعامري -و العامل برشعية الثورة 

تعترب هجومات الشامل القسنطيني مبثابة أول نوفمرب ثان ألنها أعادت الثقة للثوار خاصة بعد توقف العمليات  /2
  .لعسكرية ملدة طويلة كام أنها اكدت عىل تالحم الثورة و الشعبا

 بجاية.قرية ايفري.وادي الصومام  – 1956أوت  20:االطار الزماين و املكايت ملؤمتر الصومام -أ /3
 -خلو املنطقة من املعمرين -املوقع االسرتاتيجي بني الواليات -:عوامل اختيار منطقة الصومام لعقد هذا املؤمتر -ب



  www.elbassair.net                       15   الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر كل 

 .(الجبال(تضاريس املنطقة 
  تأسيس مجلس الثورة و لجنة التنسيق -:ثالث قرارات سياسية ملؤمتر الصومام -ج

 مبدأ القيادة الجامعية -توحيد النطام الثوري -
 وضع الرتب العسكرية-تنظيم الجيش -اضافة الوالية السادسة-:ثالث قرارات عسكرية ملؤمتر الصومام -

 :فقرة منوذجية يجب التقيد باملعايري و املؤرشات األتيةلكتابة :الجزء الثاين
 املعيار

 املؤرشات
 العالمة
 املالءمة

 موضوع الفقرة حول مجازر الثامن ماي--سطرا 15إىل  12فقرة من -
 ن1

 استخدام مفاهيم املادة
 (خراطة/قاملة/سطيف(املناطق  -اسبابها - حدوثها -
 )تأسيس املنظمة الخاصة(انعكاسها عىل الحركة الوطنية -نتائجها -
 ن1.5

 االنسجام
 تكامل املعلومات -.خامتة/عرض/مقدمة -

 ن1
 اإلتقان

 الخط/سالمة اللغة -
 ن0.5

 
 :الجزء األول: الجغرافيا

/ متيجة :السهول الساحلية/ الهضاب العليا سطيف :الهضاب/الناممشة :الجبال-:املظاهر التضاريسية لقسم الشامل /1
 تلمسانسهل :السهول الداخلية

 -املياه-املناخ املعتدل-توفر السهول-:العوامل الطبيعية وراء تركز السكان يف الشامل - /2
 -املراكز التجارية-املوانئ-املصانع -:العوامل اإلقتصادية وراء تركز السكان يف الشامل -

تجربة الجزائرية لحامية الرتبة تتمثل ال* اإلنجراف - التصحر-الجفاف-:األخطار الطبيعية التي تهدد الرتبة السهبية -/3
 السهبية يف مرشوع السد األخرض للحد من زحف الرمال و جلب األمطار و منع إنجراف الرتبة

 لكتابة فقرة منوذجية يجب التقيد باملعايري و املؤرشات املوضحة يف الجدول األيت: الجزء الثاين
 املعيار

 املؤرشات
 العالمة
 املالءمة

 املوضوع عن اإلمكانيات املتوفرة وعن اسباب التخلف والحلول املمكنة -طرا س 12إىل 10فقرة من  -
 ن0.5

 استخدام مفاهيم املادة
الحلول  -أسباب التخلف  -اإلمكانيات البرشية و املادية -)نبات/معادن/طاقة(اإلمكانيات الطبيعية/أهمية املوقع -

 املمكنة
 ن1.5

 االنسجام
 اتتكامل املعلوم -.خامتة/عرض/مقدمة-
 ن1

 )التاريخ و الحدث( قسم الكرونولوجيا 
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 االحتالل الفرنيس للعاصمة 05-07-1830
 مقاومة االمري عبد القادر يف الغرب 1832-1847
 مقاومة احمد باي يف الرشق 1837-1848

 مرسوم يعترب الجزائر جزء من فرنسا 22-06-1834
 املقاومات الشعبية غري املنظمة 1847-1895

 وم توسيع الحكم املدين إىل جميع املناطق العسكريةمرس 08-10-1870
 مقاطعات فرنسية 3مرسوم تقسيم الجزائر إىل  24-07-1870
 (مرسوم كرمييو(مرسوم منح الجنسية الفرنسية لليهود الجزائريني 24-10-1870

 اصدار قانون االهايل 1871
 قانون التجنيد االجباري 1912

 الحرب العاملية االوىل 1914-1918
 فيفري اصالحات فيفري -1919
 بداية العمل السيايس لالمري خالد 1919
 نفي االمري خالد 1923
 (مصايل الحاج(جوان تأسيس نجم شامل افريقيا-1926
 (فرحات عباس–بن تامي (جوان تأسيس فيدرالية املنتخبني املسلمني الجزائريني -1926

 تأسيس جمعية العلامء املسلمني الجزائريني 05-05-1931
 تأسيس الكشافة الجزائرية 1936
 عرض فرنسا ملرشوع إصالحات بلوم فيوليت 1936

 . انعقاد املؤمتر االسالمي الجزائري1936 -07-06
  . تأسيس حزب الشعب 1937-03-11
 حل حزب الشعب الجزائري 26-09-1939
 الحرب العاملية الثانية 1939-1945

 اصدار البيان الجزائري 10-02-1943
 (النخبة(اصدار ديغول قانون حق املواطنة الفرنسية  07-03-1944
 تاسيس تجمع احباب البيان و الحرية 14-03-1944
 (الف شهيد45(خراطة –قاملة –مجازر سطيف  08-05-1945
 مرسوم العفو عن املعتقلني و عودة النشاط السيايس 16-03-1946

 (باسفرحات ع(تـأسيس االتحاد الدميقراطي للبيان الجزائري  1946
 تأسيس حركة انتصار الحريات الدميقراطية 1946

 .تأسيس املنظمة الخاصة 15-02-1947
 (موقف اغرايئ) (مادة 60القانون الخاص (اصدار ديغول لدستور الجزائر  20-09-1947
 اكتشاف املنظمة الخاصة واعتقال املئات نت أعضائها 08-03-1950
 ساماتهاآخر ازمات حركة االنتصار و انق 14-04-1953
 تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل 23-03-1954
 اندالع الثورة التحريرية و صدور بيان اول نوفمرب و ميالد جيش وجبهة التحريرالوطني 01-11-1954
 اعالن حالة الطوارئ 03-04-1955
 (أفريل 24إىل غاية (مؤمتر باندونغ  1955-04-18

 مرشوع سوستال االصالحي 1955
 (زيغود يوسف(هجومات الشامل القسنطيني  20-08-1955
 تأسيس االتحاد العام للعامل الجزائرين 24-02-1956
 انعقاد مؤمترالصومام 20-08-1956
 (اختطاف الطائرة(القرصنة الجوية ضد زعامء الثورة  1956-10-22
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 تأسيس إذاعة صوت الجزائر 1957-01-01
  (ايام8(ارضاب الشعب الجزائري  28-01-1957
 انقالب عسكري يف الجزائر اعاد ديغول لحكم فرنسا 1958-05-13
 تأسيس الحكومة الجزائرية املؤقتة برئاسة فرحات عباس 19-09-1958
 (موقف اغرايئ(مرشوع قسنطينة  03-10-1958
 -ديغول–عرض مرشوع سلم الشجعان  13-10-1958
 اعالن ديغول لحق تقرير املصري 16-09-1959
 نمحادثات موال  1960-06-25
 مظاهرات شعبية بسبب زيارةديغول للعاصمة 11-12-1960
 (سويرسا(محادثات لوسارن  20-02-1961
  مظاهرات الجالية الجزائرية بفرنسا 17-10-1961
 (مارس 18اىل غاية (مفاوضات ايفيانالثانية  1962-03-07
  وقف اطالق النار 19-03-1962
 (لصالح االستقالل –نعم  –باملئة 97(االستفتاء العام للشعب الجزائري 01-07-1962
 االعرتاف باستقالل الجزائر 03-07-1962
 .االستقالل 05-07-1962

  
 قسم الشخصيات التاريخية

 
 :إليكم موجز عن بعض الشخصيات التي كان لها دور بارز يف تاريخ املقاومة الجزائرية

 )1883 – 1807(األمري عبد القادر  /1
  كبار رجال الدولة الجزائريني يف التاريخ املعارص، فهو مؤسس الدولة الجزائريةيعترب األمري عبد القادر من 

  كام يعد أيضا من كبار رجال التصوف. 1847و  1832الحديثة ورائد مقاومتها ضد االستعامر الفرنيس بني 
 . والشعر وعلامء الدين

 
  )1936 – 1875(األمري خالد  /2

مري عبد القادراضافة ملعرفته للحضارة العربية اإلسالمية للوقوف يف وجه السياسة استغل مكانته كحفيد لأل . ولد بسوريا 
أنشأ جمعية .بدأ نشاطه السيايس بعد تقاعده من الجيش الفرنيس حيث حارب اإلدماج و غالة املعمرين.  1االستعامرية بعد ح ع

 .1936اىل ان تويف هناك سنة األخوة الجزائرية لكن حزبه حلته فرنسا كام نفته حيث انتقل اىل سوريا 

  
 )1974 – 1898(مصايل الحاج  /3

  ولد بتلمسان و يعترب ابرز الشخصيات السياسية يف تاريخ الحركة الوطنية لذلك يلقبه البعض بأبو الوطنية او
جم الشامل و ارتبط اسمه بن.تزعم اإلتجاه اإلستقاليل من العرشينات رغم أنه مل يكتب له تفجري الثورة .... ابو األمة 

 1974تويف بفرنسا سنة ...حزب الشعب و حركة اإلنتصار
 )1985 -1899(فرحات عباس  /4

  يعدمن طبقة النخبة املثقفة ثقافة غربية و لهذا كان من دعاة سياسةاإلدماج ،لكن فكره 1899ولد بجيجل 
 1956ثم التحق بالثورة سنة عرف تحوالت كثرية وأصبح من دعاة تقرير املصري ثم دعاة الفيدرالية مع فرنسا 

 .1958و كان له رشف رئيس أول حكومة جزائرية مؤقتة 
 

 )1940 -1889(عبد الحميد بن باديس  /5
  يعترب احد أعالم الجزائر حمل عىل عاتقه مسؤولية.بقسنطية  1889ديسمرب 05ولد عبدالحميد بن باديس يف 

 ...اإلسالم ديننا ، و العربيةلغتنا و الجزائر وطننا" :اإلصالح و التعليم و قد اخترص مرشوعه اإلصالحي يف 
عمل مع أقرانه من أمثال الشيخ البشري اإلبراهيمي، العربيالتبّيس والطيب العقبي عىل تأسيس جمعية العلامء املسلمني 

 .1940أفريل  16وانتخب رئيسا لها إىل غاية وفاته يف  1931ماي  05الجزائريينفي 



  www.elbassair.net                       18   الحقوق محفوظة لموقع عيون البصائر كل 

 
 )1957 -1923(العريب بن مهيدي  /6

 22أحد ابرز الشخصيات يف تاريخ الثورة التحريرية فقد كان عضوا يف املنظمة الخاصة ثم مجموعة 
  ،وقال مقولته الشهرية إلقوا.... لعب دورا بارزا يف مسرية الكفاح املسلح و يعرتف له حتى الفرنسيني أنفسهم 

 . 1957عذيب ليلة الثالث اىل الرابع مارس استشهد تحت الت.... بالثورة إلىالشارع سيحتضنها الشعب 
 

 )1956 -1917(مصطفى بن بولعيد  /7
و حمل عىل عاتقه  22كان عضوا يف املنظمة الخاصة ثم مجموعة .شخصية بارزة و شجاعة... ولد بأريس والية باتنة

سكرية بقسنطينة يف جوان وحوكم باملحكمةالع 1955فيفري  11أعتقل يف ... الثورة يف اشهرها األوىل مبنطقة األوراس
  . 1956مارس  22أستشهد يف . 1955إستطاع الفرارمن السجن يف شهر نوفمرب. وحكم عليه باإلعدام1955

  
 نصائح و توجيهات

 : توجيهات عامة
 . الرتكيز يف القسم و املراجعة املنزلية *
 (..........مراجع خارجية/ كتاب مدريس / دروس رسمية ( تنويع مصادر املراجعة  *
 . اإلهتامم بجميع املواد مهام كانت قدرات التلميذ *
 .التعود عىل اإلعتامد عىل النفس *
 . عدم ترك املراجعة لأليام األخرية *

 : عند اإلمتحان
 . الهدوء و الرتكيز و ذكر هللا *
 . قراءة األسئلة أكرث من مرة *
 . استعامل املسودات بطريقة منظمة *
 . تدوين األجوبة املتأكد من صحتها لكسب الوقت *
 .(التقيد باملطلوب( اإلجابة عىل ما هو مطلوب فقط  *
 . استعامل مصطلحات املادة أمر رضوري جدا *
  عدم هدر و قت كبري يف أسئلة ذات تنقيط قليل فمثال رغم أهمية الوضعية اإلدماجية *

 . نقاط 9اط يف حني الجزء األول من نق 4يف التاريخ إال أن هذا ال يغري أنها من 
 (تناسب الوقت مع أهمية السؤال و تنقيطه )
 .تنظيم الورقة و سالمة الخط و تجنب الشطب *

 : عند إنجاز الوضعيات اإلدماجية
 . قراءة السندات جيدا *
 (التعليمة(تحديد املطلوب الذي يجب وضعه يف العرض  *
  )متةخا/ عرض / مقدمة( وضع مخطط اإلجابة  *
 . التقيد بعدد األسطر قدر املستطاع *
 . ميكن الرتكيز عىل العرض أوال ثم إختيار املقدمة و الخامتة املناسبتني *
 . الرتكيز عىل اإلستعامل الصحيح للسندات *
 . توظيف املصطلحات املناسبة *
 .تجنب اإلطناب اململ أو اإليجاز املخل *
 .سالمة الخط و تجنب الشطب *

  
 

 كم عند الصالةدعوات
 اسعيد بولنوار :ألستاذا


