
 التاريخية الوثيقة دراسة منهجية : أَوال
 : نوعان وهي التارخيية املعرفة لبناء عليها يعتمد ,دراسته املراد للتاريخ معاصرة مستندات عن عبارة هي :التاريخية الوثيقة تعريف 1

 .العمرانية اآلثار – القدمية النقود :صامتة /ب         املخطوطات – النصوص :مكتوبة /أ         
  :تاريخية وثيقة دراسة خطوات 2

  املصطلحات شرح – واملكاين الزماين اإلطار حتديد – بصاحبها التعريف – مصدرها – الوثيقة طبيعة حتديد :التقديم/أ
 .)صدورها سبب( حتليلها و )جزئية(األساسية األفكار– العامة الفكرة حتديد :التحليل /ب 
 .وأمهيتها فائدهتا وحتديد الوثيقة تقييم :االستخالص /ـج
 التارخيية الوقائع فهم من الباحث متكن  _ .التارخيي البحث يثري مصدر _ اإلنساين األرشيف من جزء تعد _ :التاريخية الوثيقة أهمية 3
 .السابقة واحلضارات الشعوب و األمم هوية إظهار _

 رسالة بولينياك دراسة
  التقديم: /أ

     دبلوماسية رسالة :الوثيقة طبيعة     
 .باريس م 1830 ماي 12 : والمكاني الزماني اإلطار    
 .اهلل سعد القاسم أبو الدكتور - اجلزائر تاريخ يف وآراء أحباث كتاب :مصدرها     
 الوزراء جملس ترأس , م 1780 ماي 14 يف ولد فرنسي سياسي , بولينياك دي ماري أوغست أرمان جول هو :النص بصاحب التعريف    

 .م 1847 مارس 2 يف تويف , الفرنسي
  :التحليل /ب

 . أهدافه و للجزائر الفرنسي لالحتالل احلقيقية الدوافع عن الكشف : العامة الفكرة
 اجلزائر على احلملة من فرنسا مصاحل توضيح _2 اجلزائر على باحلملة فرنسا لطلب احللفاء واستجابة موافقة _1  :األساسية األفكار

  .األوروبية املصلحة ختدم أهنا على فرنسا إظهار _5.احلملة أسباب تبيان _4 موافقتهم وأخذ باحلملة أوروبا وأمراء ملوك إعالم _3
 أفريل 29 املروحة حادثة _3 نافرين معركة يف األسطول حتطم /2 املتوسط البحر حوض يف السيادة تراجع/1 :الرسالة صدور غداة الجزائر أوضاع

1827 
 اجلزية من التخلص/) 3البحري اجلهاد (اجلزائرية القرصنة على القضاء /2 .الرق نظام إلغاء /1 :الحملة من األوروبيين دوافع

 .اجلزائر الحتالل األعذار ختتلق فرنسا جعل مم ا الصليبية للحروب امتداد هو للجزائر الفرنسي االحتالل إن   :االستنتاج/ج
 م 1954 نوفمبر أَول بياندراسة 

 الستة جلنة : مصدرها .العاصمة– بيسكاد بوانت 1954 أكتوبر 23 :والمكان الزمان  .سياسية :الوثيقة طبيعة :التقديم أ/
 .الستة جلنة عليه أشرفت . الثورة يف استشهد مناضل طالب أو ل زدور إبراهيم هو :الوثيقة بصاحب التعريف

 .احلرية لتحقيق إتباعه الواجب للنهج البيان حتديد :العامة لفكرةا :التحليل/ب
 .األوضاع لتغيري حتمية ضرورة الثورة اندالع /2 البيان إلصدار العامة الظروف حتديد /1 :األساسية األفكار

 .الثورة الحتضان الشعب دعوة /5مر املستع مع للتسوية الالزمة الشروط إعالن /4 .املسلح الكفاح ووسائل أهداف تبيان/3
 .املسلح العمل وضرورة السياسي النضال شلف   .الثورة وأهداف دوافع وضيحت  :البيان إصدار أسباب

 .الثورة الحتضان الشعب ودعوة املسلح الكفاح وسائل تبيان 
 . شعيب ودعم شرعية الثورة كسابإ /2األول   ومرجعها للثورة دستورا يعد /1ن : البيا أهمية

 .الوطين التحرير جبهة لواء حتت السياسي التوحيد /4للوطن اجلغرافية الوحدة على التأكيد/3
 كبرية بدرجة خماوفهم على القضاء يف ساهم )االستقالل( مشروع حبق املطالبة أجل من للشعب نداء هو البيان :االستخالص/ج
 



 االحتالل الفرنسي للجزائر : ثانيا
 
 :االحتالل أسباب/ 1
 )مباشرة أسباب( والمبررات الدوافع/أ

 م 1818 الشابيل إكس معاهدة على التوقيع حسني الداي رفع- 
 .بالقالة املرجان لصيد الفرنسية النش شركة حلصون حسني الداي حتطيم- 
  م 1827 أفريل 29 املروحة حادثة- 
   فرنسا مع اهلدنة معاهدة وخرق الفرنسية السفن تفتيش- 
 (مباشر غير( الحقيقية األسباب /ب

 .املسيحية نشر – املسلمني على الصلييب احلقد - :الدينية
  .شعبه إسكات امللك وحماولة داخلية أزمة :السياسية

 .)وجماعة فقر (الفرنسي للشعب قاسية ظروف : اإلجتماعية
 .املرجان صيد – املتوسط البحر موانئ أهم على السيطرة – اجلزائرية واخلزينة الطبيعية الثروات يف الطمع :اإلقتصادية
 .الصناعية الثورة بفضل الفرنسي التفوق – م 1827 أكتوبر 20 نافرين معركة بعد اجلزائري األسطول ضعف - :العسكرية

 ( 1830ماي  25 -1827جوان  16/ مراحل االحتالل الفرنسي ) 2
 1827 جوان 16  العسكري الحصار مرحلةأ /  

 .خارجية مساعدات أي أمام الباب وإغالق إقتصاديا  اجلزائر إضعاف هبدف 
 14 يف بسيدي فرج اإلنزال ومت مون بور دي بقيادة 1830 ماي 25 يف طولون ميناء من احلملة انطلقت:العاصمة وسقوط الهجوم مرحلة/ب

 م 1830 جوان 19 اسطاوايل معركة يف الباسلة املقاومة رغم 1830 جويلية5 االستسالم معاهدة توقيع, 1830 جوان
 .وبريطانيا وليبيا األقصى املغرب :معارضة تونس وباي األوروبية الدول :مؤيدة دول :االحتالل من الدولية المواقف/ 3

 .ضعفها بسبب العثمانية الدولة :متحفظة
 1847-1832مقاومة األمير عبد القادر

 
 .املدينة واحتلت جنحت 1831 جانفي 04 الثانية احلملة فشلت1830  أوت 13 وهران على األوىل احلملة   
 27 يف بويع )معسكر( بالقيطنة م 1808 سبتمرب 6 يف ولد , احلسيين الدين حمي بن عبدا لقادر هو  : القادر عبد األمير تعريف/ 1

 .م 1883 ماي 26 يف تويف , الدردار شجرة حتت كأمري م 1832 نوفمرب
 / مراحل المقاومة :2

 جوان4 يف والثانية 1832 ماي4 األوىل النطاح خنق : مثل معارك يف وفاز العصابات حرب على األمري اعتمد :(1837-1832أ مرحلة القوة ) 
 أرزيو,وهران يف له لوكالء األمري تعيني - : فيها وجاء م 1834 فيفري 26 في ديميشيل معاهدة لعقد فرنسا اضطر مم ا العني برج ومعركة م 1832
 .اآلخر للطرف يفر من كل إرجاع - اإلسالمي الدين احرتام - األسرى تبادل التجارة حرية -.معسكر يف هلا وكالء فرنسا وتعني ومستغامن

 :(1839-1837)المؤقت  الهدوء مرحلة/ب
 من وذلك الفرنسي بيجو واجلنرال , الزقاق معركة يف واهنزامه دولته هزت مشاكل بسبب قبلها الذي األمري بني م 1837 ماي 30 التافنة معاهدة  

 .قسنطينة واحتالل باي ألمحد التفرغ أجل
 عاصمة(الزمالة اكتشف - كما احملروقة األرض بسياسة اإلبادة حرب بيجو وطب ق لألمري فرنسا تفرغت(:1847-1839) اإلبادة حرب مرحلة/ج

 قصف بسبب( رفض لكنه م 1834 أكتوبر يف حسن موالي السلطان من املساعدة طالبا األقصى للمغرب يتوجه األمري جعل مم ا )املتنقلة األمري
 .م 1847 سنة األمري فاستسلم )وطنجة الصويرة ملينائي فرنسا



 أحمد باي في الشرق الجزائريمقاومة األمير 
 الفرنسي االستعمار حارب م 1825 سنة لقسنطينة بايا عني   م 1786 سنة يف بقسنطينة ولد الشريف حممد بن أمحد هو :باي أحمد تعريف /1

 .م 1850 أوت 31 يف تويف الكرب منه نال حىت
 أمحد ساعدت  اليت  العوامل من عليه انتصر باي أمحد لكن   كلوزيل بقيادة كانت  (:1836نوفمبر  21/24)  قسنطينة على األولى الحملة/ 2

 عبد األمري ضد واحدة جلبهتني الفرنسية القوات انقسام /ج.العسكرية وحنكته باي ألمحد األهايل مساندة /ب .احلصني قسنطينة موقع /أ : باي
 .الشرق يف باي أمحد ضد والثانية الغرب يف القادر

 جيشه جلمع حماوالت بعد 1848 سنة باي أمحد واستسلم املدينة دخول من فرنسا متكنت : م 1837 أكتوبر 13قسنطينة على الثانية الحملة/3
 .جيشه صفوف يف اخلونة وجود - .عنه تونس باي وختلي جيشه ملعظم فقدانه -: باي أحمد انهزام أسباب ومن
 .)التافنة معاهدة(جليشها فرنسا جتميع - .)املدفعية( الفرنسي السالح قوة -. املقاومة مدة طول بسبب عنه السكان ختلي -

 
 المقاومات الشعبية و االنتفاضات

 
 االستعمارية السياسة ضد   الثورة -. الوطن و اهلل سبيل يف اجلهاد باسم الثورة -  توسعه وعرقلة لالستعمار التصدي -  : قيامها أسباب /1
 .لفرنسا املوالني ضد الثورة -
 مكاهنا تارخيها قائدها املقاومة   

 مكانها تاريخها قائدها المقاومة
 التيطري -احلضنة  –الشلف  1845/1847 حممد بن عبد اهلل )بومعزة( بومعزة

 احلضنة -الزيبان  –األوراس  –واحة الزعاطشة  1848/1849 شريف بوزيان الزعاطشة 
 جبال األوراس و ضواحيها 1850/1857 اللة فاطة نسومر –حممد األجمد )بوبغلة(  القبائل

 جبال عمور –سور الغزالن  –البيض  1864/1880 سي سليمان بن محزة + سي علي أوالد سيدي الشيخ
 سطيف متيجة –القيائل  –برج بوعريريج  1871/1872 املقراين و احلداد المقراني
 األوراس 1879 بن عبد الرمحان آمزيان حممد األوراس
 عني صاحل –البيض  –سعيدة  –عني الصفراء  –بشار  1906/  1881 حممد بن العريب بن تاج بوعمامة
 متنراست-اهلقار  1881/1923 الشيخ آمود التوارق

 
  

 .اجلديدة لكاليدونيا البعض ونفي اجلزائريني من اآلالف وتشرد استشهاد - الثورات قادة وإعدام نفي -  :المقاومات نتائج /2
 .سوريا حنو خاصة وللخارج الداخلية اهلجرة ازدياد - األراضي مصادرة و القرى حرق -
  :الشعبية المقاومات فشل سبب/ 3
 .وعدة عددا اجليوش تكافؤ عدم /أ

 .متباعدة وأماكن فرتات يف الثورات قيام/د .مكشوفة أماكن يف الثورات قيام /ج .املناطق قادة بني التنسيق عدم /ب
 :نوعان وهي ,املقاومة أشكال من شكل وهي والظلم االحتالل ملقاومة واسعة شعبية حركة هي  :االنتفاضات :ثانيا

  1919  -1917  زملاط بن انتفاضة : مثل التعسفية والقوانني اإلستعمارية السياسة ضد مترد هي :فردية /أ  
 .م 1945 ماي8  انتفاضة – م 1941 احلراش انتفاضة – م 1934 قسنطينة انتفاضة -  :مثل :جماعية /ب
 



 السياسة االستعمارية
 . اجلزائري الكيان على القضاء هبدف فرنسا اختذهتا القوانني و اإلجراءات من مجلة هي :تعريفها/1
 :مظاهرها/2
 جتنيس -  :مظاهرها العريب اإلسالمي انتمائه من اجملتمع اقتالع:هدفها الفرنسي الكيان يف اجلزائري اجملتمع إذابة حماولة هي :اإلدماج سياسة/أ 

 جوان 22 مرسوم بفرنسا اجلزائر إحلاق-م 1871 األهايل قانون - م 1889 األوروبيني جتنيس - )م 1870 أكتوبر 24 كرمييو قانون( اليهود
 1848 مارس4 مرسوم و م 1834

 .الفرنسي اإلقتصاد ودعم اخلريات إستنزاف : هدفها للمعمرين ومنحها بالقوة أصحاهبا من األراضي انتزاع هي:األراضي مصادرة/ب
 بيعها على وإجبارهم اجلماعية امللكيات تقسيم- واألوقاف البور األراضي مصادرة-العامة املصلحة باسم املصادرة -  :مظاهرها 

 .للمعمرين اجلزائرية األقلية وإخضاع عسكري دعم إجياد:هدفها امتيازات مقابل اجلزائر إىل األوروبية اهلجرة تشجيع :اإلستيطان/ج
 املعمرين على اخلصبة األراضي توزيع – املستوطنات إقامة - :مظاهرها 
 .اإلسالمي للمجتمع الروحية اإلبادة :الهدف الفيجري الكاردينال بزعامة اإلسالم وحماربة املسيحي الدين نشر عملية:التنصير/د

 .احلجاج على الضغط-التبشريية اإلرساليات تشجيع-  الدعاة و األئمة نفي-كنائس إىل املساجد حتويل -  :مظاهرها
 .للجزائريني مقوم كأهم العروبة على القضاء  :هدفها العربية الثقافة و اللغة حمل الفرنسية الثقافة و اللغة إحالل هي  :الفرنسة/ه
 .بالفرنسية اإلداري التعامل - بالعربية التعليم مراكز على القضاء - أجنبية لغة العربية اللغة اعتبار - احمليط فرنسة -  :مظاهرها 
 ثالث إىل اجلزائر تقسيم )م 1848 نوفمرب4 يف الصادرة 109 املادة(فرنسا من يتجزأ ال جزء اجلزائر اعتبار :اإلداري التنظيم/و

 .للجزائريني خمتلطة بلديات و لألوروبيني الصالحيات كاملة بلديات إىل الواليات تقسيم - )اجلزائر.قسنطينة.وهران( مقاطعات
 .م 1870 بعد ما مدين طابع و م 1870 إىل 1830 من عسكري طابع :اإلداري النظام 

 
 ( بين الحربين العالميتين1939-1919الحركة الوطنية )

 :السياسي النضال بوادر /1
 االستسالم معاهدة احرتام - :ب فرنسا وطالبوا م 1830 املغاربة جلنة مؤسسي بوضربة امحد و خوجة محدان يد على ظهرت :الفكرية المقاومة/أ
 .االستعمار ارتكبها اليت اجملازر يف التحقيق- الفرنسي اجليش جالء–
 :اجتاهني ظهر أثرها وعلى 

 .اجملاوي القادر عبد و راسم عمر منهم التجنيس رفضوا و اإلسالمية بالنظم متسكوا :المحافظين/1
 .عباس فرحات و جلول ابن و تامي ابن منهم اإلسالمية بالشخصية االحتفاظ مع اإلدماج و التجنيس على ركزوا :النخبة/2
 :الفكرية المقاومة وسائل/ب
 .الوثقى العروة -املنار جملة - الشهاب-البصائر -  الفاروق جريدة - :المجالت و الجرائد/1
 .التوفيقية اجلمعية -باي صاحل نادي - الراشدية اجلمعية - : الجمعيات و النوادي/2
 اجلزائري الشعب أوضاع لتحسني العشرين القرن مطلع ظهرت اليت السياسية و الفكرية املقاومة تلك هي:الوطنية الحركة تعريفها/2
 :ظهورها ظروف/3
 اإلستعمارية السياسة -  اإلصالحي الفكر توسع - الشعبية املقاومات فشل - :الداخلية/أ

  :خارجيا/ب
 باخلارج الوعي حبركات التأثر -) تبسي والعريب اإلبراهيمي البشري(للبلد اجلزائريني املثقفني عودة -
 ولسن ملبادئ تبنيهم و األوىل العاملية احلرب يف اجلزائريني جتنيد -   الشام وبالد أوروبا شرق يف التحرر حلركات فرنسا دعم -
 األفغاين الدين مجال و عبده حممد بزعامة املشرق يف الديين اإلصالح حبركات التأثر -



 :الوطنية كةر الح / اتجاهات4
 مطالبه الحزب و تاريخ تأسيسه زعيم الحزب االتجاه

 .للجزائر السياسي باإلستقالل االعرتاف* 1919اجلزائري اإلخاء حزب خالد األمري ةمساوا  
 اجلميع على العام القانون* النيايب التمثيل حق*

 )م 1926 جوان( إفريقيا مشال جنم احلاج مصايل استقاللي ثوري
 )م 1937 مارس 11 ( الشعب حزب

 بالعربية التعليم*.الفرنسية القوات وجالء تام استقالل*
 التعسفية اإلجراءات إلغاء* وطين جيش إنشاء*

 الليبرالي
  اإلدماجي

 اجلزائريني املسلمني املنتخبني فيدرالية عباس فرحات
 ) م 1927 جوان (

 .النيايب التمثيل حق* احلقوق يف املساواة*
 .االستثنائية القوانني إلغاء*

 .الفرنسية اجلنسية* بفرنسا االرتباط* املساواة*  م 1936 جانفي 25 ( الشيوعي احلزب أوزقان عمر الشيوعي العالمي
 اإلصالحي

 
 بن احلميد عبد

 اإلبراهيمي البشري+باديس
 اجلزائريني املسلمني العلماء مجعية

 1931 ماي5
 اجلزائري الكيان على احلفاظ* .العربية باللغة التعليم*
 واخلرافات البدع حماربة* والفرنسة اإلدماج معارضة*

 
 .النوادي و القرآنية املدارس يف التعليم* واإلرشاد الوعظ*)البصائر و الشهاب( بالصحافة التوعية على اجلمعية عتمدتاو  :مالحظة 

   :فرنسا فعل رد/5
 :اإلغرائية السياسة/أ

 .املنتخبة اجملالس يف التصويت حق على نصت اجلزائري الشعب غضب امتصاص هبدف م 1919 فبراير إصالحات 1-
 التعليم إصالح - على نص و اجلزائر عن اجملندين فئة عزل+الغضب امتصاص هدفه :م 1936 جويلية8  فيوليت بلوم مشروع 2-

 .املنتخبة اجملالس يف اجلزائريني عدد زيادة - اخلاصة احملاكم إلغاء - الزراعة و
 .اجملالت و الصحف مصادرة -اجلمعيات نشاط جتميد - سجنهم و األحزاب قادة نفي - السياسية األحزاب حل - :القمع سياسة/ب
 على احلفاظ و الوطين احلس تنمية يف سامهت و بوراس حممد يد على م 1936 جوان يف تأسست :الجزائرية الكشافة دور/ 6

 .)مهيدي بن العريب( الثورة يف و م 1945 ماي مظاهرات يف سامهت و الوطنية الشخصية
 عن الدين فصل*:  مطالبه من إفريقيا مشال جنم حركة عنه غابت م 1936 جوان7 يف عقد:الجزائري اإلسالمي المؤتمر/ 7

 .الرتشح يف ناخب لكل احلق إعطاء *ة  الصحاف حرية و بالعربية التعليم حرية*  التعسفية القوانني إلغاء *  الدولة
 

 أثناء الحرب العالمية الثانية( 1945-1939الحركة الوطنية )
 نسخ قدمت و الفاشلة الفرنسية اإلصالحات و اجلزائر يف لألوضاع وصف فيه جاء الذي م 1943 فبراير 10 بيان إصدار مت  /1

 :ب مطالبني ديغول شارل و احللفاء و بريتون مارسيل العام احلاكم من لكل 1943 مارس 31 يف منه
 . خاص دستور -السياسيني صراح إطالق -مصريها تقرير يف الشعوب حق -عليه والقضاء االستعمار إدانة - :مستعجلة مطالب/أ

 .اخلاص دستورها هلا دولة اجلزائر تصبح - منتخب جزائري جملس تكوين - :مؤجلة مطالب/ب
  :البيان من الحلفاء و فرنسا فعل رد/  2

 م 1944 مارس7 املواطنة حق قانون+  ) اجلنسية قانون (م 1943 سبتمرب 12 يف لقسنطينة ديغول زيارة :الفرنسية الحكومة
 .فيه التدخل ميكنهم ال داخلي مشكل األمر اعتربوا :الحلفاء 

 .م 1944 مارس 14 يف احلرية و البيان أحباب جتمع تأسيس :المواقف من الوطنية الحركة فعل رد
  

 



 1945ماي  8مجازر 
 سلمية مظاهرات يف خرجوا و الوضع اجلزائريون فاستغل,األملانية النازية على باالنتصار لالحتفال العامل شعوب خرجت. الثانية العاملية احلرب هناية بعد

 مثانية اجملازر دامت قد و قاملة و خراطة و سطيف من كل مشلت عظمى جمازر و بالقمع فقابلتهم )املصري تقرير حق( وعودها بتحقيق فرنسا مطالبني
 على املبنية الفرنسية النوايا من اجلزائريني تأكد*اجلزائريني من اآلالف ونفي سجن و اعتقال - جزائري ألف 45 استشهاد -  :نتائجها من و أيام

 الصحف ومصادرة السياسية األحزاب حل -فرنسية اجلزائر
 

 ( بعد الحرب العالمية الثانية1953-1945إعادة بناء الحركة الوطنية )
 النشاط فعاد العامل أمام صورهتا حتسني+اجلزائري الشعب غضب امتصاص هبدف الشامل العفو مرسوم م 1946 مارس 16 يف فرنسا أصدرت 

 :كالتايل السياسي
 و العربية للغةا *  : مطالبه من "بالقانون الثورة"شعار حتت عباس فرحات  بزعامة  :م 1946 أفريل 17  الجزائري للبيان الديمقراطي اإلتحاد/1

 .عام ممثل باجلزائر فرنسا ميثل *  )ذايت استقالل(لفرنسا فدراليا تابعة جزائرية مجهورية إنشاء * اجلزائر يف رمسيتان الفرنسية
 األراضي عادةإ *الفرنسي اجليش جالء *   :مطالبه من احلاج مصايل بزعامة  :م 1946 نوفمبر 10 الديمقراطية للحريات االنتصار حركة/2

 .العام اإلقرتاع طريق عن منتخبة تأسيسية مجعية إنشاء *ة مستقل مجهورية إقامة * التعليم تعريبا * ألصحاهب
   الدولة عن الدين فصل * العقيدة حرية*  اإلدماج و التجنيس رفض *ه: مطالب من اإلبراهيمي البشري بزعامة عادت :المسلمين العلماء جمعية/3
 .اإلسالمية املدارس فتح إعادة و العربية اللغة إحياء* 
 للسكان الدميقراطية احلريات منح*فرنسا عن لالنفصال * :مطالبه من أوزقان عمر بزعامة م 1946 سنة:الديمقراطية الحرية أصحاب/ 4
 .البالد يف اجتماعية تشريعات إدخال*
 فرنسا اكتشفتها بلوزداد حممد بقيادة م 1947 فيفري 15 يف تأسست املسلح للعمل اإلعداد مهمتها عسكرية شبه سرية منظمة :الخاصة المنظمة*

 م 1950 مارس8 يف
 :الوطنية الحركة من الفرنسي الموقف*
 بعد تفتيش حبمالت القيام* لالنتخابات الرتشح من االنتصار حركة أعضاء منع* الصدور من اجلرائد منع* االنتخابات تزوير* :القمعي الموقف/أ

 .اخلاصة املنظمة اكتشاف
 )اخلاص القانون(م 1947 سبتمرب 20 دستور/2 م 1946 مارس 16 يف الشامل العفو مرسوم /1:اإلغرائي الموقف/ب
 فرنسا من يتجزأ ال جزء اجلزائر -:فيه جاء.اجلزائري الشعب غضب امتصاص هدفه استيطاين إصالحي دستور هو : 1947 دستور*
 منتخب جزائري جملس إنشاء - اإلسالمية الشخصية على اجلزائريني حمافظة – ثانية رمسية لغة العربية – الدولة عن الدين فصل  – 
 مع يتناىف و إدماجي ألنه رفضوه فقد اجلزائريون أما باجلزائر السيطرة فرض و البقاء هلم يضمن ألنه املعمرون به رحب :الدستور حول الفعل ردود*

 ) مستوطن ألف 800 ميثلون أورويب نائب 60 و جزائري مليون 10 ميثلون جزائري نائب 60 (الدميقراطية
 

 أزمة حركة االنتصار الحريات الديمقراطية
 

 القيادة فيه أكدوا مؤمترا املركزيون عقد م 1953 أفريل ففي )مجاعية أم مصالية( القيادة نوعية حول اخلالف سببها و م 1953 أفريل يف أزمة كانت
 :هي و تيارات ثالث إىل احلزب فانقسم اجلماعية

 فيه أقصواببلجيكا  م 1954 جويلية 13-15   مؤمتر عقدوا احلاج مصايل باسم الفردية بالقيادة يؤمنون احلاج مصايل أنصار هم و:المصاليون/1 
   .احلزب من املركزية اللجنة

      وإتباعه احلاج مصايل أقصوا  م 1954 أوت 16-14بالعاصمة مؤمتر عقدوا )اجلماعية القيادة( املركزية اللجنة أعضاء المركزيون:/ 2
 للثورة التحضري أجل من والعمل للوحدة الثورية اللجنة أسسوا املسلح بالعمل يؤمنون اخلاصة املنظمة شباب) احلياديون(  :المستقلون/3



 الثورة اندالع قبيل العامة الظروف
 .أهدافها حتقيق يف السياسية األحزاب فشل*  م 1945 ماي جمازر*  اإلقتصادية و اإلجتماعية األوضاع سوء* :  الداخلية الظروف/1
 .م 1953 الدميقراطية للحريات االنتصار حركة أزمة*    الفرنسية اإلصالحات فشل *
 .املغرب و تونس يف الثورة تصعيد *  بالعامل التحرر حركات ظهور *  بالفيتنام فو بني ديان مبعركة فرنسا اهنزام*  :الخارجية(الدولية/2
 .األمن و السلم لنشر املتحدة األمم هيئة ظهور * العامل يف التحرر حلركات الشرقية الكتلة مساندة *
 .ألمريكا تابعة دولة فأصبحت الفيتنام حرب بعد اخلزينة وإفالس الثانية العاملية احلرب بعد القوى منهكة :فرنسا في الظروف/3

 
 (1962-1954الثورة التحريرية الكبرى )

 (6195-1954) مرحلة التحضير و االندالع: أوال:
 طرف من م 1954 مارس 23 يف تأسست للثورة السياسي التحضري أجل من مبادرة أو ل هي:والعمل للوحدة الثورية اللجنة/1

 .املركزيني بعض و اخلاصة املنظمة أعضاء
 .املغرب و تونس يف احلرب:* التالية للنقاط تطرق و دريش الياس منزل باملدنية م 1954 جوان 25 يف عقد :عضو 22 /اجتماع2
 : هم و للثورة للتحضري الستة جمموعة تعيني*  الثورة بانطالق القرار اختاذ*   اخلاصة املنظمة تاريخ استعراض* الشعب حزب أزمة *

 .للثورة كمنسق بوضياف وحممد . بلقاسم كرمي – مهيدي بن العريب – بولعيد بن مصطفى - بيطاط رابح -مرد ديدوش
   :السرية /االجتماعات3
 .املتفجرات على تدريبهم و اخلاصة املنظمة قدماء دمج قرر :م 1954 جوان 23 اجتماع /أ

 .للثورة التحضري و الثورية اللجنة نشاط استعرض:م 1954 أوت أواخر اجتماع/ب
 جبيش  العسكري و الوطين التحرير جببهة السياسي اجلناح تسمية*: الثورة لبداية النهائي اختاذ القرار:م 1954 أكتوبر 23-10ج / اجتماع 

 :هي و عسكرية مناطق مخس إىل الوطين الرتاب تقسيم* الثورة الندالع يوم نوفمرب من الفاتح حتديد* الوطين التحرير
 .)مهيدي بن(وهران:5 )بيطاط رابح(العاصمة:4 )بلقاسم كرمي(القبائل:3 )مراد ديدوش(القسنطيين الشمال:2 )بولعيد بن(األوراس:1 املنطقة

 الستة جلنة من األول أصبح و أوعمران عمر و بلقاسم بكرمي االتصال*  :الخارجية و الداخلية /االتصاالت4
 .اجلزائرية القضية تدويل و السالح تأمني مبسؤولية إقناعهم و بالقاهرة خيضر حممد و امحد آيت حسني و بلة بن بأمحد االتصال*
 

 للفرنسيني القديسني عيد+ وسلم عليه اهلل صلى الرسول مبيالد تربكا اليوم اختيارهذا ومت م 1954 نوفمرب 1 االثنني يوم الثورة اندلعت اندالع الثورة:
 بيان وزعوا كما.املخازن-الكهرباء توليد مراكز-املواصالت و الربيد-العسكرية الثكنات استهدفوا هجوما 30 بثالثني الثوار قام الليل منتصف ففي 

 :التالية لألسباب باألوراس البداية يف الثورة تركزت و, نوفمرب أو ل
  
 اخلاصة املنظمة أسلحة وجود* عليها اخلربة صاحب بولعيد بن إشراف*  مدربة فئة على احتوائها*  ثائرة فئات وجود* : عسكرية/أ

 أشهر 8إىل6 ملدة بالصمود بولعيد بن تعهد *)السالح لدخول(ليبيا و تونس مع حدود هلا*   بارد مناخ وذات جلبية املنطقة*  : إستراتيجية/ب
 )باالتصال يسمح مما( العسكرية املناطق بقية مع حبدود اشرتاكها*

 :الثورة حول الفعل ردود
 النداء لىب البيان قراءة لعد لكنه تساؤل و فرحة و خوف:الجزائري الشعب/أ

 :الوطنية الحركة/ب
 للثورة وانضموا موقفهم غريوا مث 1955 للثورة املعادية الوطنية احلركة وأسست الثورة  ارضتع:االنتصار حركة/1
 م 1956 جانفي يف للثورة إنضمام مث القاهرة من 1954 نوفمرب8 يف للثورة مساند بيان إصدار:المسلمين العلماء جمعية/2
 .بالثورة والتحق احلزب حل حيث 1956 أفريل 22 غاية إىل حتفظ:اإلتحاد الديمقراطي/ 4  الثورة ضد وقف:الشيوعي الحزب/3



 .املسلحة امليليشيات أسسوا و اخلوف و الذعر أصاهبم املستوطنون :فرنسا/ج
 داخلية قضية األمر و القانون عن وخارجني لصوص الثوار واعتربت الثورة شأن من قللت:ودبلوماسيا إعالميا*:الفرنسية الحكومة*
 .العسكرية اإلمدادات رفع – اجلبال متشيط) سوستال (اجلماعية اإلبادة  – م 1955 أفريل3 يف الطوارئ حالة إعالن*:عسكريا*
 الدول(  داخلية قضية( التحفظ التزم:السوفيايت اإلحتاد* لفرنسا والدبلوماسي العسكري الدعم:األطلسي وحلف أوروبا دول: *  الدولي الموقف/د

 وسوريا العراق مصر ماعدا التهديدات بسبب حتفظت :العربية الدول* ا معنوي و ماديا القضية دعمت :االشرتاكية
 

  عامها األولالثورة في 
 .الثورة مبشروعية الدويل العام الرأي و الشعب إقناع صعوبة* السالح و املال توفري صعوبة*   الثورة: واجهت التي الصعوبات/ 1
 .)بيطاط رابح و بولعيد بن اعتقال و مراد ديدوش ( استشهادالثورة قادة بعض من فرنسا متكن*  ألوراس على احلصار اشتداد*
 :  مايلي اكتسبت و اجلزائرية القضية تدويل فيه مت وقد م 1955 أفريل 24 يف باندونيسيا املؤمتر عقد :باندونغ مؤتمر في الثورة ملف/ 2
 .املتحدة األمم هليئة  اشرةالع الدورة أعمال جدول يف اجلزائرية القضية بتسجيل مشاركة دولة 14 مطالبة*
 .آفروآسياوية دولة 29 مساندة اكتساب*    فرنسية اجلزائر أسطورة حتطيم *  الثورة عن العزلة فك*
 زيغود بقيادة الثانية باملنطقة أسبوع دامت م 1955 أوت 20 السبت يوم حدثت عسكرية هجومات هي  : القسنطيني الشمال هجومات/3

 يف املغريب الشعب مع التضامن*  الدويل العام الرأي انتباه لفت * ا مشوليته و الثورة نطاق توسيع* األوراس عن احلصار فك*   : بهدف يوسف
 . سوستال جاك سياسة مواجهة* مدغشقر إىل اخلامس حممد امللك لنفي األوىل الذكرى

 . الثورة مع الشعيب التالحم تأكيد*  للثورة السياسية األحزاب إنضمام *سوستال جاك مشروع إفشال* : للثورة بالنسبة/أ :الهجومات نتائج/ 4 
 .املتحدة األمم هليئة العاشرة الدورة أعمال جدول يف اجلزائرية القضية تسجيل *

   )شهيد ألف 12 (سكيكدة مبلعب جمازر * سوستال مشروع فشل بعد أمل خيبة *الفرنسي اجليش وعصيان مترد *   :لفرنسا بالنسبة/ب
 (8195-1956)ثانيا : مرحلة التنظيم و الشمولية:

 
  الثورة تنظيم: *  بهدف م 1956 أوت 20 يف جباية الصومام بواد أوزالقن إيفري بقرية الثالثة باملنطقة عقد سياسي مؤمتر هو: الصومام مؤتمر/1
 . البالد مناطق كل على سيطرت بأهنا فرنسا إدعاءات تكذيب * للثورة السابقة الفرتة تقييم*
 ( :نتائجه( قراراته/2
  اخلارج على والداخل العسكري على السياسي العمل وأولوية اجلماعية القيادة مبدأ تأكيد*  ) مؤسسات( للثورة قيادية هيئات إنشاء * : السياسية/أ
 .)اجلزائريني للعمال العام اإلحتاد– اجلزائريني للطالب العام اإلحتاد(النشاط حسب الشعب ا تنظيم*

 .فدائيني و مسبلني و جماهدين :إىل املهام حسب الثوار تنظيم* فيالق و فرق و كتائب إىل اجليش تقسيم * العسكرية:/ب
 . العامة األركان هيئة إنشاء *  لطفي العقيد بقيادة الصحراء إضافة  عسكرية واليات ست إىل الوطين الرتاب تقسيم* 

 :يف تتمثل و اجلميع بني التساوي ة اجلماعية القيادة ملبدأ ختضع  :الثورة مؤسسات/ 3
 .م 1954 نوفمرب من الفاتح يف ميالدها كان للشعب الشرعي املمثل و للثورة السياسي اجلناح : الوطني التحرير جبهة*
 الوطين التحرير جلبهة العامة السياسة ويرسم الظروف توفرت مىت ويعقد اجلبهة يف سلطة أعلى :الوطني المؤتمر*
 السياسية التشكيالت خمتلف ميثلون عضو وثالثون أربعة من يتكون الربملان مبثابة : للثورة الوطني المجلس *
 الوطين اجمللس عن منبثقني أعضاء محس من يتكون) حكومة (تنفيذي جهاز :والتنفيذ التنسيق لجنة *
 بالقاهرة عباس فرحات برئاسة 1958 سبتمرب 19 يف وذلك والتنفيذ التنسيق جلنة خلفت تنفيذية هيئة:المؤقتة الجزائرية الحكومة*
 
 
 



 : (6019-1958):االبادة مرحلة :  ثالثا
 الثورة على القضاء هبدف واالقتصادية والعسكرية السياسية واإلجراءات األساليب من جمموعة: الكبرى االستعمارية المخططات

  :مظاهرها
 :الداخلي الصعيد على / أ

 فيفري 13 برقان النووية التجارب إجراء *التمشيط عمليات تكثيف * األطلسي حلف من الدعم * وعدة عدد اجليش تقوية * :العسكرية  /1
 1958 وموريس 1956 شال خط املكهربة الشائكة األسالك * واحملتشدات املعتقالت إنشاء*   1960

 سلم( السياسية باملفاهيم التالعب*  إعالميا الثورة عزل* الداخلية بالقضية التمسك *والرؤساء للقيادات الرمسية الزيارات * :واإلعالمية السياسة/ 2
 1960 املصري تقرير حق ) 1958 أكتوبر 23 الشجعان

 :واالجتماعية االقتصادية/3
   امللكية عقود وتقدمي األراضي استصالح*  : فيه جاء الشعب عن وفصلها الثورة إجهاض هدفه 1955 سنة صدر :سوستيل جاك مشروع/أ  
 العربية باللغة التعليم *   ريفية بلديات* الدولة عن الدين فصل*  فرنسا لدى اجلزائريني توظيف* 
:   فيه وجاء لفرنسا موالية طبقة وخلق الشعب عن الثورة فصل هبدف 1958 أكتوبر 03 يف ديغول زمن صدر إغرائي مشروع :قسنطينة مشروع/ب
 . فالحيه أراضي توزيع* ومستشفيات مساكن ناءب* املدارس وبناء العالقات مد*
 التقسيم: مشاريع/ 4
 ووهران اجلزائر:فرنسي إقليم) ذايت حكم(تلمسان )ذايت حكم(قسنطينة مجهورية: 1957 اجلزائر تقسيم* 
 ) البرتول (الثروات واستغالل للجنوب الثورة امتداد ومنع النووية التجارب أجل من : 1961 الشمال عن الصحراء فصل مشروع*

 يوسف سيدي ساقية جمزرة*  مصر على الثالثي العدوان*   م 1956 أكتوبر 22 اخلمس الزعماء طائرة اختطاف*  :الخارجي الصعيد على ب/
 .للجزائر للتفرغ اإلفريقية للدول االستقالل منح* 1958   فيفري 08

 العصابات حرب* التنقل لسرعة العسكرية الوحدات تصغري* م 1958 سبتمرب 19 املؤقتة احلكومة تأسيس* :الثورة فعل رد*
 )م 1960 ديسمرب 11 (ملظاهرات و)أيام8 إضراب(اإلضرابات*  ) م 1961 أكتوبر 17 مظاهرات (فرنسا إىل و املدن إىل الثورة نقل*

 :(6219-1960)االستقالل:التفاوض و  :رابعا
 
 .تنازالت على احلصول و حل إىل الوصول أجل من طرفني بني سياسية حمادثات هي : المفاوضات تعريف /1
 الثورة على القضاء يف االستعمارية املخططات فشل - فرنسا على واخلارجي الداخلي الضغط - :للتفاوض فرنسا خضوع أسباب/2
 .العاملي و الوطين املستوى على الثورة جناح تواصل - ( إضرابات و مظاهرات( للثورة الشعيب الدعم - الفرنسي اخلزينة إفالس -
  :المفاوضات مراحل/ 3
 و م 1956 سبتمرب 3 – 2روما   -  م 1956 جويلية 25 بلغراد –  م 1956 أفريل 12 القاهرة –اجلزائر لقاء ة(سري(النبض جس مرحلة/أ

 1956 أكتوبر 22 يف اخلمس القادة طائرة اختطاف بسبب فشلت وقد الثورة قوة مدى جس و الوقت ربح و الثورة قادة على التعرف هبدف ذلك
 .اجلزائري للشعب وحيد كممثل الوطين التحرير جببهة االعرتاف عدم و م

 و بومنجل امحد الوطين التحرير جبهة ممثلي منع بسبب بالفشل باءت:م 1960 جوان 29-25  موالن مفاوضات - العلنية: المفاوضات/ب
 .اجلزائري للشعب وحيد ممثل التحرير جببهة اإلعرتاف عدم+ صحفية بتصرحيات اإلدالء من حيي بن الصديق حممد

 :حول اإلختالف بسبب فشلت و: 1961 فيفري 20 لوسارن مفاوضات*
 النار اطالق وقف عرقيا الشعب جتزئة اجلزائر عن الصحراء فصل مستديرة طاولة ذايت استقالل فرنسا

 هدنة الشعب وحدة الوطين الرتاب وحدة للشعب ممثل التحرير جبهة تام استقالل الوطني التحرير جبهة
 



 باجلزائر العسكرية القواعد إقامة - االستقالل بعد املعمرين مصري - الصحراء قضية - :م 1961 أفريل7 إيفيان مفاوضات*
 جويلية1 يف استفتاء إلجراء انتقالية مرحلة دخول و مارس 19 يوم النار إطالق وقف على فيها اتفقوا و :1962مارس  18 -7إيفيان * اتفاقيات

 جويلية5 هزمية حملو جويلية5 يوم جعلت و ووقف اطالق النار اجلزائر استقالل ديغول أعلن جويلية3 يف و لإلستقالل نعم باملئة 97.5 نتيجته كانت
 .)اإلستسالم معاهدة) م 1830

 الجزائر غداة االستقالل
 
 .حرب معطويب و يتامى و أرامل – شهيد مليون نصف و مليون – ريفي نزوح – بطالة و أمية و فقر -/اجتماعيا:1
 خمربة وحقول مصانع – لفرنسا تبعية  – مدمر اقتصاد - :/اقتصاديا2
 . املتبع النظام حول التساؤل  – إيفيان اتفاقيات قيود  :سياسيا/3
 : يف تتمثل و هلا اخلارجية و الداخلية السياسة و اجلزائر توجهات تربز وثائق هي: الثورة مواثيق* 
 .الدساتري – 1976 الوطين امليثاق - 1962 طرابلس ميثاق - الصومام ميثاق - نوفمرب أول بيان -
 :للجزائر الخارجية السياسة مبادئ و أسس/ 2
 .اجلزائرية للقضية املساندة الدول مع التفاعل*  .اإلسالمية العربية اإلفريقية الوحدة حتقيق *   اجلزائرية القضية تدويل*   :الثورة أثناء/أ

 الدوليني واالمن السلم لنشر االمم هيئة ميثاق تبين*  للتكتالت اإلحنياز عدم*  واخلارجية الداخلية السياسة بني التكامل*  :االستقالل بعد/ب
 .العليا الوطنية للمصاحل الشاملة الرعاية*   اإلقليمية و الدولية للمنظمات اإلنضمام * 

 العامل على السيطرة أجل من األمريكية املتحدة الواليات له تدعو الثانية اخلليج حرب بعد ظهر نظام هو:الجديد الدولي النظام/ 3
 :منه الدولية مواقف/ 2
 النظام هذا سببها وإفريقيا أسيا قاريت مشاكل ومجيع استغاليل إستعماري نظام أنه ترى:رافضة مواقف/أ

 واألمن السلم نشر و العامل قيادة على قادرة األمريكية املتحدة الواليات خاصة و الرأمسالية الدول بأن يعتقدون:مؤيدة مواقف/ب
 للتمسك تنادي اليت اجلزائر بينهم ومن تغيريها جيب السلبيات من العديد و هبا التمسك جيب إجيابيات له أن ترى دول هي :معه متفاعلة مواقف/ج

 .مصريها تقرير يف الشعوب حبق املطالبة و الوطنية باهلوية التمسك و اإلنسانية بشعارات
 

 بؤر التوتر في العالم
 
 .داخلية أزمات أو إرهابية تنظيمات أو خارجي عدوان بفعل الداخلية واالضطرابات العنف حالة تعيش اليت املناطق هي :تعريفها/1
   : العالم في التوتر مناطق أهم /2
 .السودان جنوب - الصومال – مايل – الغربية الصحراء – تونس – ليبيا :إفريقيا في /أ

 .فلسطني – أفغانستان – الكوريتني – العراق – اليمن – سوريا :آسيا في /ب
 .الدميقراطية غياب* الشعوب سيادة حق يف احرتام عدم* اإلنسان حقوق على االعتداء*  :التوتر بؤر انتشار أسباب/3
 .اإلرهاب مواجهة بدعوى األطلسي حلف بواسطة املباشر التدخل* للدول الداخلية الشؤون يف التدخل*

 
 القضية الفلسطينية

 .العاملية الصهيونية املنظمة إنشاء عن أسفر الذي )م 1897 بال مؤمتر( م 19 القرن ألواخر متتد :جذورها/1
 )م 1917 نوفمرب 2)  املشؤوم بلفور وعد خالل من لليهود فلسطني بريطانيا منح*
 .إسرائيل دولة قيام وإعالن بريطانيا خبروج م 1948 ماي 15 يف الوعد تنفيذ*
 .أمريكية إجنليزية جلنة أقرته :1937 تقسيم*  :فلسطين تقسيم مشاريع/2



 أممية منظمة القدس وجعل والعرب اليهود بني املتحدة األمم عن صادر :م 1947 عام تقسيم*
 م 1978 *حرب – 1973 أكتوبر6 حرب* – 1967 أيام6حرب *   م 1948 النكبة حرب*  :اإلسرائيلية العربية الحروب/3
 1987 ) اإلنتفاضات و املقاومة ( أرضهم عن الدفاع مسؤولية الفلسطينيون توىل بعدها *
  :الفلسطينية القضية أبعاد/4
 .باملنطقة إسرائيل قوة على للحفاظ للتسلح سباقا اإلسرائيلي العريب الصراع عرف :العسكري البعد -أ

 )والرسل أنبياء مبعث( مباركة فلسطني أرض :الديني البعد -ب
 التارخيي احلضاري التواصل قطع مت الصهيوين املشروع بإقامة واملسلمني الصليبيني بني صراع أرض :  اإلستيطاني التاريخي البعد -ج
 .التعليم تراجع و الطائفية الفتنة انتشار يف سلبيا أثرت خلخلة إىل الثقافية القيم تعرض :الثقافي البعد -د
 .باملنطقة الغربية املصاحل حراسة + لإلسالم املضاد الغريب املشروع خيدم الصهيوين الكيان :الواقعي البعد -ه
 / أمثلة عن مساندة الجزائر لفلسطين:5
   1995-1970  فلسطينية إذاعة أول إنشاء*   فلسطينية املؤمترات من العديد احتضان* 
 .م 1964 سنة فتح حلركة مكتب افتتاح *     شرشال بأكادميية الفلسطينيني الضباط من العديد تدريب*
 .م 1988 نوفمرب 15 يف اجلزائر من قيامها إعالن و فلسطني بدولة تعرتف دولة أو ل*
 

 مساندة الجزائر للقضايا العادلة في العالم
 اإلستعمار من التحرر كقضايا الدعم النصرة إىل حتتاج اليت القضايا هي :العادلة القضايا تعريف/1
 : على اجلزائر مواثيق كل نصت : العادلة للقضايا الجزائر مساندة/2
 .احلرية لنيل الكفاح ودعم اإلستعمار حماربة/ب    )الفلسطينية القضية(  العادلة القضايا مساندة /أ

 .)الغربية والصحراء فلسطني( بذلك عالقة هلا اليت القضايا عن والدفاع العاملي السلم حنو السعي /ج
 :العادلة للقضايا الجزائر دعم عن أمثلة/3
 :خالل من وذلك الغربية الصحراء قضية*   :التحرر قضايا تدعيم /أ

 .)اإلسالمي املؤمتر – اإلفريقي اإلحتاد –العربية اجلامعة –املتحدة األمم هيئة( الدولية املنظمات يف الغربية الصحراء ملف دعم -1
 م 1984 سنة اإلفريقية الوحدة منظمة يف كعضو الغربية الصحراء قبول -2
 )املينورصو(  لالستفتاء أممية بعثة تشكيل قرار املتحدة األمم إصدار( الصحراوي الشعب مصري لتحديد باستفتاء املطالبة -3
 الصحراوي للشعب شرعي ممثل البوليساريو جلبهة اإلعرتاف -4
 .وموريتانيا األقصى املغرب بني الصحراء تقسيم تضمن الذي الثالثي مدريد اتفاق معارضة -5
 ( وليبيا العراق ) يف حدث مثلما شؤوهنا يف التدخل وعدم الدول سيادة احرتام* اإلرهاب و اإلنسانية اجلرائم إدانة*   :العالمي السالم دعم/ب
   (1979 ومصر السودان بني النزاع - م 1975 اإليراين العراقي )النزاع الدول بني النزاعات تسوية  *   
 
 
 
 
 
 
 
 



 األبعادالموقع و  الجزائر:
 

 .غربا9 و شرقا 12 طول خطي و مشاال درجة 19 و 37 عرض دائريت بني اجلزائر تقع :الفلكي الموقع /1
 .)الدويل للتوقيت مرجع( مستغامن على غرينتش خط مرور*  املعتدلة إىل احلارة العروض من االمتداد*  :الفلكي الموقع أهمية/ 2
 . احلرارة درجة ارتفاع إىل يؤدي مم ا جنوبا السرطان مدار على الشمس أشعة تعامد *
 الغرب من, وليبيا تونس الشرق من و املتوسط األبيض البحر مشاال حيدها ,إفريقيا قارة غرب مشال اجلزائر تقع:الجغرافي الموقع/3

 . مايل و النيجر اجلنوب من أم ا موريطانيا و الغربية الصحراء و األقصى املغرب
  السودان انقسام بعد عربيا األوىل و عامليا العاشرة املرتبة2 كلم 2.381.741 :ب اجلزائر مساحة تقدر :األبعاد و المساحة/4
 كلم 1829 الشرق أقصى إىل تندوف من* كلم 1944 الشرقي الشمال أقصى إىل تندوف من *كلم 1955 اجلنوب أقصى إىل العاصمة من*

 
 أهمية موقع الجزائر

 الكلية املساحة من8 %( مساحة إفريقية دولة أو ل*  إفريقية دول سبع مع حدود هلا *    إلفريقيا الشمالية البوابة هي*  القارية: األهمية -1
 .اإلفريقية الوحدة طريق عرب املتوسط البحر موانئ إىل الوصول من اإلفريقي الساحل دول متكني *
 حضارات روافد من رافد* أوروبا مع التجاري للتبادل هام حمور* واإلسالمي العريب العامل يربط طبيعي جسر*  :اإلقليمية األهمية/ 2

 .بغربه شرقه تربط و العريب املغرب بلدان تتوسط* املتوسط األبيض البحر
    والربية واجلوية البحرية التجارية الطرق *ملتقى عاملية مكانة فاكتسبت )أوروبا ,آسيا ,إفريقيا(الثالث القارات تتوسط*  العالمية: األهمية/ 3
 .اجلنوب و الشمال و الغرب و الشرق بني وصل مهزة فهي العامل سطو   اجلزائر تقع* 

 
 اإلقليميالتنوع و التباين 

 :ومها متباينني إقليمني إىل اجلزائر سطح تقسيم مت   :التضاريس أَوال
 :التالية بالتضاريس يتميز و) الكلية املساحة من% 16)2 كلم 381.741 ب مساحته تقدر:الشمالي إلقليما
 لوتشم :الجبال/أ
  شقران بين, تساال, الظهرة:أمهها شرقا أهراس سوق إىل غربا تلمسان من متتد البحر على تطل إلتوائية جبال هي :التلي األطلس سلسلة *
 م 2308 خدجية اللة قمة وهي التلي باألطلس قمة أعلى هبا يوجد اليت وجرجرة البيبان,  البابور ,م 1843 تلمسان جبال م 1985  الونشريس,
( األوراس،  نايل أوالد ,م 2008 عمور ,م 2236 القصور جبال:جباهلا من كلم 700 طوهلا التلي لألطلس موازية سلسلة:الصحراوي األطلس*

 .احلضنة و  النمامشة جبال (م 2328 شيليا قمة أعلى
 احلضنة جبال شرق متتد م 800 ارتفاعها :شرقية  :الهضاب/ب
  الغريب الشط :مثل الشطوط هبا تنتشر م 1000-650 بني ما ارتفاعها :غربية 

  تيارت.سطيف,تلمسان,بلعباس سيدي,معسكر:داخلية   متيجة.وهران. جباية, عنابة :ساحلية: السهول/ج
 .شلف – معسكر – بلعباس سيدي حوض :مثل اجلبال بني حمصورة منخفضة مناطق هي :األحواض/د
 :ويضم 2كلم مليون2 مساحته:الجنوبي اإلقليم/ 2
 (م 3033 أتكور اهاتت اجلزائر يف قمة أعلى( واهلقار الطاسيلي جبال:الجبال/أ

 .تادمايت هضبة – غري – الدوارة – الدراع محادة :مثل احلمادات وتسمى :الهضاب/ب
 .غرداية – ورقلة – سوف واد – )بسكرة( الزيبان : والواحات )م 35 -( ملغيغ شط مثل الشطوط جند :المنخفضاتج/
 .تنزروفت رق مثل )للزراعة استصالحها ميكن ال اخلشن والرمل باحلصى مغطاة سهول(  الرق تسمى:السهولد/
 .الشاش عرق – اجيدي عرق – الكبري الغريب العرق –الكبري الشرقي العرق:مثل للزراعة استصالحها ميكن رملية كثبان:العروقه/



 اإلقليمي في الجزائرالتنوع المناخي و التباين 
 

 .األقل على سنة 32 إىل تصل طويلة زمنية مدة خالل اجلو حالة هو :المناخ تعريف/1
 الضغط منطقة/ه احلارة الرياح هبوب -د  التضاريس إمتداد -ج  الفلكي املوقع -ب  اجلغرايف املوقع -أ   :الجزائر مناخ في المؤثرة العوامل/2

 رياح فتهب العريب املغرب منطقة الضغط هذا يشمل الشتاء فصل يف)املرتفع الضغط منطقة( آزور جزر قرب األطلسي احمليط يف ترتكز:املرتفع اآلزوري
 .األمطار فتنعدم الغربية الرياح نطاق خارج اجلزائر فتصبح الشمال حنو املنطقة هذه فتتحرك الصبف فصل يف أما املاء ببخار حمملة غربية

   :الجزائر مناخ خصائص/3
 اجلنوب حنو اجتهنا كلما صيفا ترتفع* البحر عن البعد و القرب و التضاريس بعاملي تتأثر أ/ الحرارة:

 واجلنوب باهلضاب وواسع مشاال منخفض حراري مدى*  )ليال تنخفض (جنوبا ومرتفعة داخليا باردة مشاال معتدلة الشتاء فصل يف*
 باجلنوب ونادرة مشاال غزيرة*  آلخر فصل من متذبذبة شتوية أمطار*   الغربية الشمالية و الغربية الرياح فيها تتسبب*  :التساقط/ب
 باملغرب الريف جبال بسبب الغرب إىل الشرق ومن التلي األطلس سلسلة بسبب للجنوب الشمال من اجتهنا كلما تقل (وزيعهات  انتظام عدم*

 .)األيبريية اجلزيرة بشبه الربانس وجبال األقصى
  :الجزائر في المناخية األقاليم /4
 مدى’ شرقا ملم 1000 إىل تصل )لمم 800-600 )األمطار كمية  ,ممطر دافئ شتاء و جاف و حار بصيف يتميز :المتوسط البحر إقليم/أ

 .بوضوح األربعة الفصول به تظهر ,منخفض حراري
    واسع حراري مدى,ثلوج ملم  400-200األمطار قلة,قارص بارد وشتاء وجاف جدا حار بصيف يتميز:القاري المناخ إقليم/ب
 سقوط فتشهد اهلقار منطقة أما.جدا واسع حراري مدى ,)ملم 50 (األمطار ندرة و السنة أيام طول احلرارة درجة ارتفاع :الصحراوي اإلقليم/ج

 .املداري شبه باملناخ التأثر بسبب صيفا غزيرة أمطار
  

 المجاري المائية في الجزائر
 
 .معينة دولة يف اجلوفية و السطحية املياه توزيع شبكة هو :الهيدروغرافي المظهر تعريف/1
 )للمالحة صاحلة غري(وضيقة العمق قليلة *  جرياهنا انتظام عدم*  * )كلم 700 ( شلف واد عدا ما قصرية*  :الجزائر أودية مميزات/2
 .صيفا جافة و شتاءا جارفة سيوهلا* املصب حيث من ختتلف *
 سدود عليها أقيمت حيث مياهها بوفرة تتميز شلف واد عدا ما التلي األطلس من تنبع  البحر في تصب شمالية/أ :الجزائر في األودية أنواع/3

 .التافنة , سيبوس, الصومام،  سيق, شلف واد :منها والشرب الكهرباء وتوليد والفالحة الصناعة يف الستغالهلا
 .العرب , اجللفة واد ,القصب, جدي واد , بوسعادة واد:منها األطلسني من تنبع:األحواض و الشطوط يف تصب داخلية/ب
     تاغيت,األبيض,امليزاب , العطار , الناموس ود ا منها  )الكاذبة األودية(الرمال يف تغوص صحراوية/ج
 .باملياه السدود وتزويد السمكية الثروة*   الرتبة ختصيب* الزراعية التنمية يف املسامهة*   الكهربائية الطاقة توليد*  :أهميتها/4
 

 الغطاء النباتي و التربة في الجزائر
 .)أحراش و غابات(فيه اإلنسان تدخل دون ينمو و األرضية القشرة سطح يكسو طبيعي غطاء هو :النباتي الغطاء تعريف/1
 الرتبة :حسب النبايت الغطاء ويتدرج ,الطبيعي التوازن حيقق ال وهذا الكلية املساحة من   1.7 %أي هكتار مليون 4.1 الغابات تغطي :مالحظة*

 .املياه – التضاريس – املناخ -
 :نباتاته من الفيضية الرتبة ووجود األمطار غزارة بسبب الشرق يف خاصة كثيف لغطاء يتميز  المتوسط البحر إقليم/أ:الجزائر في النباتية األقاليم/4

 .األرز أشجار و العرعار و البلوط , الفلني , البحري و احلليب الصنوبر غابات



     :نباتاته من,)الشطوط حول وملحية خشنة تربة(الرتبة خصوبة قلة و احلرارة درجة ارتفاع و األمطار لقلة النبايت الغطاء بقلة يتميز:السهوب إقليم/ب
 .)رعوي إقليم( اإلستبس حشائش و احللفاء و الشيح. القصرية الشجريات

 صمغية أوراقها*  طولية جذورها* االختفاء و الظهور سرعة*:ـب نباتاته تتميز و الواحات باستثناء منعدم شبه نبايت غطاء*   :الصحراوي اإلقليم/ج
 .عطرية و شوكية نباتات ,الصبار ,النخيل أشجار : منها ضيقة و شوكية

 
 السكان في الجزائر

 :الجزائر في التعمير/1
      وبيزنطيني ووندال ورومان فينيقيني(اخلارجية اهلجرات +)تغنيفني إنسان( سنة ألف 500 منذ إنسان أول عاش: األولى المرحلة

 *  العثمانيني األتراك مث )العرب دخول( اإلسالمي الفتح الثانية : المرحلة 
 .للجزائر املستوطنني جميء ة الثالثة:المرحل

 :هي و مراحل ثالث :الجزائر في السكان نمو مراحل/2
 ( الطاعون( األوبئة و األمراض انتشار – للسكان اجلماعية اإلبادة*  بسبب ذلك و : 1872-1851أ/ مرحلة التراجع: 

 سياسة+    )شهيد مليون ونصف مليون(التحريرية الثورة+العامليتني احلربني يف اجلزائريني مشاركة بسبب :1962 -1872مرحلة النمو البطيء: ب/
 .)اجلديدة كاليد ونيا إىل( التهجري

 األمن وانتشار احلروب قلة –الصحية اخلدمات تطور–املعيشي املستوى حتسن:بسبب: 2006-1962ج/مرحلة النمو السريع: 
   
 :التالية لألسباب وذلك % 1.6 إىل % 3.04 من م 2004 من بداية الطبيعية الزيادة تراجعت:الجزائر في الديمغرافية الحركة/3
 العائالت توعية يف وفضله الريفي النزوح * التعلم نسبة ارتفاع *النسل تنظيم وسائل انتشار*  (النسل تنظيم (العائالت عند الوعي زيادة*
 

 السكان في الجزائر ) تركيب و توزيعهم(
 :السكان تركيب /4
   فيت اجلزائري اجملتمع:السن حسب/أ

 :التالية لألسباب الذكور من أكثر اإلناث جند الثالثينات وبعد للجنسني متقاربة نسب الثالثني إىل الوالدة من :الجنس حسب/ب
 .)اجليش –العمل –املرور ( حوادثلألخطار الذكور تعرض *) املخدرات و ( التدخنياإلجتماعية األفات*  للخارج الذكور اهلجرة*
 اخلدمات قطاع العمال معظم يفضل حيث % 54.61 اخلدمات -  % 28.23 الصناعة  -  % 17.16 الفالحة -  :النشاط حسب/ج

 .العاملة لليد حاجتها و املدن منو*  اخلدماتية و اإلدارية اهلياكل منو* : التالية لألسباب
 وهي للكثافة مناطق 3 جند حيث ,حقيقية غري عامة كثافة وهي الواحد 2 كلم/ن 17 السكانية الكثافة:الجزائر في السكان توزيع/5

 10 مابني :والسهبية التلية املنطقة* . 2 كلم/ن 300 من أكثر : الساحلي الشريط* - 10 من أقل :اجلنوب منطقة* 2 كلم/ن 100
 .)القبائل (املرتفعات وبعض.الصناعية واملناطق الواحات ,احلديدية والسكك املعبدة الطرق يف الكثافة ترتفع :مالحظة*
 : السكانية توزيع في المتحكمة العوامل/ 6
 املعتدل املناخ ,املياه توفر ,اخلصبة السهلية املناطق تفضيل :الطبيعية* 
 .الطبيعية الثروات مناطق ,اخلدمات ,الزراعية ,الصناعية املناطق :االقتصادية*  واإلستعمار العاصمة :والسياسية التاريخية*

 النزوح الريفي في الجزائر
 الغريب الشمال % 31 و الشرقي الشمال % 37،   بالوسط % 44  كالتايل يرتكزون حيث% 59 ب اجلزائر يف املدن سكان نسبة تقدر

 .وخدماتية صناعية نشاطات توفر*    )املناخ اعتدال( الشمايل اجلزء يف املدن موقع (: التمدن(المدن سكان ارتفاع سبب/1
 .الريفي النزوح* الطبيعية الزيادة بسبب الصغرية املدن توسع*



 .السنة خالل الوفيات نسبة و الوالدات نسبة بني الفرق هي :الطبيعية الزيادة تعريف/1
 :وهي مراحل 3 ـب ومر  .املعيشية األوضاع حتسني أجل من املدينة إىل الريف من للسكان داخلية هجرة هو:الريفي النزوح تعريف/2

 للسكان اجلماعية اإلبادة +فرنسا طرف من األرياف تدمري النزوح سبب (:1954-1962المرحلة األولى )
 األرياف يف األوضاع تدهور النزوح سبب:  (1970-1962المرحلة الثانية ) 
   ) . األمن فقدان( السوداء العشرية + األرياف دون املدن مست التنمية أن   هو النزوح سبب  الى يومنا هذا(:-1970المرحلة الثالثة ) 

 والسكن البطالة أزمة *  اإلجتماعية اآلفات انتشار * السكان حاجيات تلبية عن احلكومة عجز*   :المدن مشاكل/3
 .التلوث وانتشار القصديرية البيوت ظهور*    العامة املرافق اكتظاظ *
 .العزلة لفك طرق شبكة إجناز* اإلدارة يف الالمركزية* األرياف حنو الصناعية االستثمارات نقل* األرياف هيكلة إعادة*  :الحلول/4
 م 1993 سنة دوالر 1600 من ارتفع الذي الفردي كالدخل ثقافية و إجتماعية إقتصادية مبؤشرات يقاس :المعيشي المستوى/5
 87 %  الشروب املاء على احلصول معدل و) الوفيات اخنفاض (الصحية الرعاية + م 2003 سنة دوالر 1930 إىل ( 

 
 التنمية االقتصادية )الزراعة(

 .الغذائي األمن حتقيق و املنتوج لزيادة حديثة تقنيات باستخدام الزراعة قطاع تطوير هي :الزراعية التنمية تعريف/1
  :الزراعية اإلمكانيات/2
 ألف 625 و مستغلة هكتار مليون 7.5) الكلية املساحة من 3.4 %(للزراعة الصاحلة األراضي مساحة هكتار مليون8  :الزراعية المساحة/أ

  .مروية هكتار
 ,والواحات الداخلية واألحواض الساحلية السهول يف خصبة:التربة/ب
 .اجلنوب يف% 25 و الشمال يف مستغلة% 70 اجلوفية أما مستغلة 3 م مليار 1.5 ,األمطار من سنويا 3 م مليار14 :المياه/ج
 .األمطار وتذبذب اجلافة والرياح الصقيع : مثل سلبيات وجود مع الزراعي اإلنتاج تنوع إىل يؤدي املناخ تنوع:المناخية الظروف/د
 .الغذائية حاجياته توفري أجل من اإلنسان به يقوم اقتصادي نشاط هي :الزراعة تعريف/3
  :الزراعية التنمية إستراتيجية/4

  :يف تتمثل الزراعة لتطوير والبشرية الطبيعية للموارد األمثل لالستغالل هتدف القوانني من مجلة:الزراعية التنمية
 كأجراء املعمرون تركها اليت األراضي الفالحني تسيري:"ألصحاهبا تعود األرض"ره شعا م 1963 مارس :23 الذاتي التسيير قانون/أ

 .املواشي و بالقروض وتدعيمهم الفالحني على األراضي توزيع مت ,"خيدمها ملن األرض"شعاره م 1971 نوفمرب 8  :الزراعية الثورة/ب
 يستصلحها الذي للفالح ملك األرض تصبح حبيث "استصلحها ملن األرض"شعاره م 1983 أوت 13 :األراضي استصالح قانون/ج
 .للدولة ملكيتها بقاء مع األرض من الفالح يستفيد فيه و م 1987 ديسمرب8  :الفالحية المستثمرات قانون/د
 النتائج بعض حقق وقد الوحدات حتديث و الفالحني مبساعدة الزراعة لتطوير الدولة اعتمدته مشروع :الريفية الفالحة لتنمية الوطني المخطط/5

 ختصيص* والكهرباء الغيار بقطع القطاع دعم* )األخضر السد(التشجري* اجلنوب يف خاصة األراضي استصالح* اآلبار حفر و سد 132 بناء*:مثل
 .الزراعي للقطاع معتربة مبالغ

  :الجزائر في الزراعي اإلنتاج/6
 .الزيت إلنتاج موجه اإلنتاج من % 88 ,شجرة مليون 24 القبائل مبنطقة معظمه :الزيتون/أ

 .الداخلية األحواض و الساحلية بالسهول زراعته ترتكز األمطار تذبذب بسبب )ه/قنطار 13 ( ضعيف مرددوها:الحبوب/ب
 .التلية باملنطقة ينتشر ه 97696 إىل مساحته تقلصت:الكروم/ج
 معسكر ,بالبليدة ترتكز املزروعة املساحة من%8  :الحمضيات/د
 .الداخلية األحواض و الساحلية بالسهول تنتشر السكر بنجر و الطماطم و التبغ مثل :الصناعية الزراعية المحاصيل/ه
 .باجلنوب اإلبل و بالتالل األبقار و بالسهوب األغنام :الحيوانية الثروة/و



 .احلديثة باألجهزة للقطاع الدولة دعم و الساحل طول رغم التلوث بسبب ضعيف اإلنتاج :البحري الصيد/ي
 و زيوت %90 ,حليب % 60 احلبوب من % 50 اجلزائر تستورد حيث ,استريادا و إنتاجا الغذاء توفري على الدولة قدرة هو :الغذائي األمن/7

 .الزراعة مشاكل بسبب الذايت االكتفاء حتقق مل فاجلزائر سكر% 95
 . لإلسترياد احلاجة دون الغذاء توفري على الدولة قدرة هو :الذاتي اإلكتفاء/7
 .التصحر و االجنراف من الرتبة محاية*   الوطين الدخل رفع *     البطالة على والقضاء الشغل مناصب توفري *  :  الزراعة أهمية/8

 .الغذائية املنتوجات خمتلف توفري* .األولية باملواد الصناعي القطاع دعم
 

 )الصناعة(التنمية االقتصادية 
  : الجزائر في الصناعية اإلمكانيات/1
  :يف تتمثل و املفرط اإلستغالل بسبب الزمن مبرور للزوال القابلة الطبيعية الثروات وهي :المتجددة غير الموارد/أ

  :/الطاقة1
 . أميناس عني و مسعود حباسي يتواجد,عربيا6 و عامليا 17 املرتبة, طن مليار2 احتياطه:البترول*
 .رمل حباسي يتواجد التصدير حيث من الثالثة و عربيا األوىل و عامليا 5 املرتبة 3 م مليار 3650 إحتياطه :الطبيعي الغاز*
 الكربيت على الحتوائه مستغل غري ببشار بالقنادسة يرتكز : الفحم*
 .مائية قوة % 10 و حرارية % 90 ::الكهربائية الطاقة*
 /المعادن:2
 .بتندوف جبيالت غار ,صاف بين,بوخضرة,الونزة يف يرتكز )طن مليون 14 ( اإلنتاج يف عربيا3 املرتبة:الخام الحديد* 
 .)العلمة (القسطر جبل و العابد منجم) بربار عني (عنابة) لكبري سيدي (سكيكدة يف يرتكز :النحاس و الرصاص و الزنك*
 .طن مليون 1 انتاجه و طن مليار 1 احتياطه) تبسة (العنق جببل يرتكز للزراعة هامة مادة :الفوسفات*

 : يف تتمثل و متجددة و دائمة نقية طاقوية مصادر هي و :المتجددة الموارد/ب
 انارة و املياه ضخ و الكهرباء توليد يف تستغل الصحراء يف 86 و العليا اهلضاب يف 10 و الساحل يف مشمسة مناطق 4 :  الشمسية الطاقة*

  الصحراوية املنازل و الطرق
 .الزيتون عصر و القمح طحن و الكهرباء إلنتاج تستغل التكاليف قليلة :الهوائية الطاقة*
 الكهرباء وإنتاج العلمي والبحث والصناعة الطب يف تستغل) اجللفة (وسارة وعني بدرارية نووين مفاعلني :النووية الطاقة*
 .مصنعة نصف و مصنعة مواد إىل األولية املواد حتويل على يقوم اقتصادي نشاط هي :الصناعة تعريف/2
 :التالية لألسباب الثقيلة الصناعة أولوية على اإلستقالل بعد اجلزائر اعتمدت :الجزائر في الصناعية التنمية إستراتيجية/3
 .املصنعة الصناعات أسس وضع  *(   م 1971 احملروقات – 1966 املناجم تأميم (حمليا واستغالهلا األولية املواد تثمني*
 .األخرى القطاعات متوين و اآلالت و الوسائل توفري*
 .املتوسطة و الصغرية املؤسسات بناء و اخلوصصة و الشراكة سياسة اجلزائر انتهجت التسعينات بعد و-
  :الجزائر في التصنيع مراحل/4
 . الدولة وصاية حتت الكربى الوحدات حنو اإلستثمارات توجيه :1 المرحلة/أ

 عالية تكنولوجيا وال طائلة أموال تتطلب ال(اخلاصة املبادرة نتيجة واملتوسطة الصغرية الوحدات حنو اإلستثمارات توجيه:2 المرحلة/ب
  :الجزائر في الصناعات/5
 :قسمني إىل تنقسم و :الحديثة الصناعة/أ

 الثقيلة: الصناعة/1
 .العلمة , تيارت, وهران, القبة , جيجل , بعنابة احلجار مركب يف ترتكز :الصلب و الحديد صناعة* 



 .برويبة والشاحنات احلافالت صناعة+ بقسنطينة العمومية األشغال وآالت واحملركات اجلرارات مصانع :الميكانيكية الصناعة*
 .مسعود حاسي , سكيكدة ,أرزيو : املراكز من و ,الغاز متييع و البرتول تكرير يف وتتمثل :البترولية الصناعة*
 .سطيف و سكيكدة و عنابة يف ترتكز ,املبيدات و البالستيك و األمسدة صناعة مثل :البتروكيماوية الصناعة*
 :الخفيفة الصناعة/2
 . وحدة 169 حوايل يوجد ,دمسة مواد,احلليب مشتقات,وملشروبات ا العجائن يف وتتمثل:الغذائية الصناعة/أ

 اجلاهزة املالبس و األقمشة, اخليوط صناعة تشمل و بلعباس سيدي,سطيف,اجللفة,معسكر ,جيجل يف ترتكز :الجلود و النسيج صناعة/ب
 .املعاطف و احلقائب, األحذية,

 األجهزة لصناعة  ENIEM مصنع+ والراديو التلفزة لصناعة بلعباس بسيدي   ENIE  وتشمل باجلودة متتاز :اإللكترونية الصناعة/ج
 وايريس كوندور + الكهرومنزلية

 والورق والتغليف) صيدال (الصيدالنية الصناعة : مثل جديدة صناعات إىل إضافة* 
 

 التنمية االقتصادية )النقل والمواصالت(
 .خمتلفة وسائل طريق عن أخرى إىل منطقة من األفراد و السلع حتويل و نقل عملية هو :النقل تعريف/1
 النائية املناطق عن العزلة فك *   التجاري التبادل تنشيط *   الشغل مناصب توفري*  :والمواصالت النقل أهمية/2

 .اإلقتصادية القطاعات بني التكامل حتقيق*  الدول بني العالقات توطيد *   
  :النقل أنواع/3
 :بريالنقل ال / أ

 الربي النقل من % 80 ب تساهم )كلم 2344 (اإلفريقية الوحدة طريق :أمهها وطنية % 25 ,كلم ألف 104 وطوهلا :المعبدة الطرقات* 
  .(وهران-اجلزائر-عنابة )*:اخلطوط وأهم النقل حركة من % 17 ب تساهم ,مكهربة كلم 215 ,كلم 4200 طوهلا :الحديدية السكك*

 (قسنطينة-اجلزائر* وزو تيزي-اجلزائر)* ف( تندو -بشار-اجلزائر*)
 .بوضياف حممد و بومدين هواري :املطارات أهم و طائرة 63 , دويل مطار 12 , مطار 55 اجلزائر متلك :جوي/النقل ال ب
 12 متلك كما  ، السائل الغاز لنقل 9 و الكيماوية للمواد 7 و البرتول لنقل منها5 ,قطعة 74 من يتكون أسطول اجلزائر متتلك :البحري النقل/ج

 .البضائع و األشخاص لنقل عنابة و اجلزائر و احملروقات لنقل جباية و سكيكدة و أرزيو :منها ميناء
 . العليا باهلضاب حديدية سكك*  كلم 1300 غرب شرق السيار الطريق اجناز *:المواصالت شبكة تحديث/4
 للصحراء عابر طريق إجناز* كلم 1700 سريعة طرق7 مشروع* بومدين هواري مطار توسيع*
 .جبيجل جنجن ميناء*  الطرقات من كلم ألف 25 صيانة*

 
 )التجارة الخارجية( التنمية االقتصادية

 .السلع بعض يف العجز تغطية أو اإلنتاج فائض لتصريف البلدان بني استرياد و تصدير عملية هي :الخارجية التجارة/1
 اإلستهالكية باملواد الوطنية السوق تزويد*  الدولية األسواق حنو املنتجات تصريف*    :التجارة أهمية/2
 اإلنتاجي املؤسسات استمرارية ضمان* .الشغل مناصب توفري*
  :الجزائر وواردات صادرات/3
 ومتور حلفاء  – معادن – أولية مواد  – وصناعية فالحية جتهيزات   97 % احملروقات - :الصادرات/أ

                                                             .صناعية جتهيزات – أولية مواد – مصنعة نصف مواد – غذائية مواد :الواردات/ب



 غري موارد احملروقات باعتبار اقتصادها على كبري خطر وهذا احملروقات على كبرب بشكل تعتمد اجلزائر أن الصادرات خالل من نالحظ :مالحظة
 كالطاقة متجدد بديل إجياد اجلزائرية الدولة على جيب لذا إقتصادية أزمة يسبب قد ما هذا و األسواق يف أسعارها تذبذب إىل باإلضافة متجددة

 االقتصاد استمرار تضمن حىت 2 كلم مليون2 تغطي اجلزائرية الصحراء باعتبار الشمسية
 .متوازن أو خاسر أو رابح يكون و واحدة سنة خالل الواردات قيمة و الصادرات قيمة بني الفرق هو :التجاري الميزان/4
 :   منها بإجراءات اجلزائر قامت م 1989 سنة من بداية :اإلقتصادية المتغيرات/5
 .اجلزائر بورصة إنشاء*  األجنيب االستثمار جمال فتح* .االحتكار من اخلارجية التجارة حترير*
 .مسامهة شركات إىل العمومية املؤسسات حتويل*    احلر الرأمسايل النظام وتبين) املوجه (االشرتاكي النظام عن التخلي*

 
 مشاكل التنمية و حلولها

 
 .البيئة على احلفاظ و القادمة األجيال حق لضمان للموارد األمثل واالستغالل اإلنتاج وسائل تطوير هي :المستدامة التنمية/1
  احملروقات على الوطين اإلقتصاد إعتماد – الزراعة على الطبيعية األخطار – البطالة حدة تفاقم *   :التنمية مشاكل/ 2 

 اخلارجي و الداخلي اإلستثمار نقص – الزراعية األراضي حساب على العمراين الزحف – اجملاالت كل يف والتأطري القاعدية اهلياكل ضعف -
 .الشرائية القدرة ضعف سبب مم ا اخلارجية املديونية ارتفاع– 
 .النقية املتجددة الطاقة استخدام*  الطبيعية للموارد العقالين اإلستغالل*  : المستدامة التنمية لتحقيق المقترحة الحلول/3
 .والوطين األجنيب اإلستثمار تشجيع*   والصناعية املنزلية النفايات تدوير إعادة*  اجلوفية املياه واستغالل الصحراوية الزراعة توسيع*
 .الكفاءة الشهادة أساس على التوظيف و العلمي البحث تشجيع*   الصحراوية و الداخلية املناطق تنمية*

 
 المخاطر الطبيعية الكبرى في الجزائر _ المقطع الثالث_

 :الزالزل /أَوال
 .الناس بني هلع و كبريا دمارا خملفة منها جزء أو الكرة األرضية تنتاب هزات هي:تعريفها/1
 .تصاعدية حركات شكل يف تندفع اليت األرض باطن يف املعادن صهر * الرباكني و األرضية القشرة ضعف *   :أسبابها/2
 اإلنكسارات منطقة أي للعامل الناري احلزام يف تقع اجلزائر أن يؤكد املاضيني القرنني خالل الزلزايل النشاط إن :زلزالية منطقة الجزائر شمال منطقة/3

 – م 1954 شلف :اجلزائر يف الزالزل أهم و سنويا ملم6 بسرعة بعضهما إىل تقرتبان اللتني اإلفريقية و األوروبية الصفيحة تفصل اليت املتعاكسة
 .م 2003 بومرداس – م 1999 متوشنت عني – م 1980  األصنام شلف

 .والعمرانية اإلقتصادية املنشآت حتطم*   واملفقودين واملعوقني واجلرحى القتلى آالف*    :الزالزل آثار/ 4
 .لألطفال نفسية أزمات*  االقتصادي النشاط تضرر *  العائالت من اآلالف تشرد*

 الفيضانات:ثانيا
 .اليابسة على املاء ارتفاع منسوب يف تتمثل طبيعية ظاهرة هي:/تعريفها1
 .واألودية األهنار قرب البناء – الصرف قنوات إنسداد – الرباكني و الزالزل – لألمطار الكثيف التساقط -  :الفيضانات أسباب/2
 .الرتبة اجنراف -   )وخدمات وصناعة زراعة(اقتصادية و عمرانية خسائر – مفقودين و جرحى و قتلى :آثارها/3

  الحرائق:ثالثا
 والغابات اخلضراء للمساحات النريان التهام هي / تعريفها:1
 .السجائر و كالكربيت امللتهبة الوسائل رمي – والزجاج الصواعق – احلرارة درجة ارتفاع  :/أسبابها2
 – الرتبة واجنراف تصحر – واجلفاف التساقط قلة – الزراعية املساحات إتالف -  :آثارها/3

 .واقتصادية بشرية خسائر – البيئة تلوث  -



   :واالنجراف التصحر:رابعا
 .املنخفضات غلى املرتفعات من وانتقاهلا الرتبة وإتالف تدمري يف تتمثل بيوجيولوجية ظاهرة :اإلنجراف/1
 )واملنحدرات الغابات أطراف احلرث,اجلائر الرعي,الغابات قطع,احلرائق( اإلنسان عمل –اإلحندار شدة –الرياح –األمطار:عوامله/2
 .بالزوال النبايت الغطاء هتديد – الغذائي األمن هتديد – الزراعية احملاصيل إتالف - الزراعية املساحة تقلص :نتائجه/3
 .الرمال زحف و اجلفاف بسبب صحراوية مناطق إىل اخلصبة املناطق خالهلا من تتحول بيوجغرافية ظاهرة :التصحر/4
 .العشوائي احلرث – املنتظم غري الرعي :بشرية* الرياح – األمطار قلة – الطويل اجلفاف :الطبيعية* : عوامله/5
 .صحراوية مناطق إىل الزراعية املناطق حتول – الريفي النزوح – لرطوبتها البيئة فقدان :نتائجه/6

 :هي و أنواع ثالث يوجد :الجراد:خامسا
 .بويرة و سطيف و جباية ,وزو وتيزي بومرداس ,شلف و مبستغامن ينتشر : محلي جراد*
 .البواقي وأم مدية إىل تلمسان من العليا باهلضاب :مغربي جراد*
 األنواع أخطر من وهو ونيجر مايل من يأيت : ) جوال ر )مهاج جراد*

 زائراجل يف الكربى الطبيعية املخاطر
 التصحر وانتشار البيئي التلوث  – األسعار إرتفاع  –  واألمراض اجملاعة إنتشار – الزراعية واحملاصيل النبات إتالف -  :الجراد أخطار*

 الوقائية اإلجراءات الطبيعية المخاطر
 املباين يف الغش عدم – الزالزل بثقافة السكان توعية _  للزالزل مضادة بنايات إنشاء –األولية اإلسعافات على التدريب* الزالزل

 به املهددة املناطق تشجري – هبا املهددة املناطق تعمري عدم – املدن حلماية قنوات إجناز –الصحي الصرف قنوات صيانة* الفيضانات
 ) اآلبار وحفر الطائرات (التدخل وسائل حتديث –توعية حبمالت القيام –الغابات يف ممرات شق –للغابات مكثفة مراقبة* الحرائق
 اإلحندار من للتقليل املدرجات إقامة* الرياح مصدات إقامة* الغابات ومحاية الرعي تنظيم* ( األخضر السد (التشجري* والنجراف التصحر
 .الفقس احلديث اجلراد على القضاء – املتضررة الدول مع التعاون –التكاثر مناطق مواجهة – احلشرية املبيدات رش* الجراد

 
 : **اجراءات وقائية للزالزل

 : حدوثه قبل/1
 ويةدأ وعلبة يدوي مصباح وجود –الرفوف على ثقيلة أشياء وضع عدم – األولية اإلسعافات على التدرب *  :  المنزل في/أ 

 . األولية اإلسعافات علبة جتهيز – املمرات مجيع فتح*  :المدرسة في/ب
 – النوافذ عن االبتعاد – اخلرسانية األعمدة أو املكتب أو الطاولة حتب االختباء – املكشوفة األماكن غلى اخلروج*  :حدوثه أثناء/2

 . الكهربائية املصاعد وجتنب الدرج استعمال
  املتضررة البنايات عن االبتعاد – الغاز و والكهرباء املياه شبكة سالمة من التحقق – للمصابني اإلسعافات تقدمي يف املشاركة -  :حدوثه بعد/3

 االرتدادية اهلزات من احليطة أخذ – 
  
  

 
 
 
 
 



 الصلح _ المقطع األول_    
 
 .املتبادل التنازل خالل من وذلك حمتمال أو قائما نزاعا الطرفان به ينهي واجراء عقد هو :الصلح/1
 .بالصلح واإلقرار للمحكمة املتنازعة األطراف حضور *  :الصلح إجراءات/2
 .الصلح عقد على التوقيع*   اخلصومة سري أثناء الصلح على القضائية الرقابة  *
 .اإلدعاءات على املتبادل التنازل*  القام النزاع إهناء نية* حمتمل أو قائم نزاع وجود*  :الصلح شروط/3
 املتخاصمني على التقاضي تكاليف ختفيف* الوقت وربح احملاكم على العبء ختفيف*  : (للنزاعات السلمي الحل(الصلح أهمية/4
 .األساسية القضايا على اهتمامه يركز القضاء جعل* اجملتمع ووحدة األسري التماسك على احلفاظ*

 
 االجتماعية الوساطة

 .الطرفان به يقبل حل إلجياد النزاع أطراف إليه حيتكم ثالث لشخص القضاء تعيني هي :الوساطة تعريف/1
 :الوسيط في توفرها الواجب الشروط /2
 .شرف أو جرمية عن لعقوبة تعرض قد يكون أال   / أ

 .أمامه املعروضة املنازعة يف للنظر مؤهال يكون أن /د ومستقال حمايدا يكون أن /ج .والسياسية املدنية حبقوقه يتمتع أن /ب
 :سيرها وإجراءات الوساطة شروط /3
 .للخصوم واالستماع لقاء ألو ل الدعوة/ج للجلسة القضية رجوع وتاريخ مدة حتديد /ب .أشهر ثالثة عن الوساطة تزيد أال   /أ
 .السرية /ه .احملضر على القاضي مصادقة /د اإلتفاق حملتوى حمضر حترير/د
 .األفراد بني الودية العالقات على احلفاظ* الطرفني ترضي حلول إجياد*  :الوساطة أهمية /4
 .العدالة على العبء ختفيف*  القائم النزاع خصوصية على حتافظ*  املتخاصمني على الوقت واختصار النفقات ختفيف*

 
 السلطة القضائية

 .عنها الصادرة األحكام و البالد يف احملاكم جمموع هو :القضاء تعريف/1
 . املختلفة أجهزهتا أمام املعروضة املنازعات يف والفصل النظر يف خمتصة هيئة :القضائية السلطة/2
 :أجهزتها/3
  للطعن قابلة أحكامها,الدوائر مستوى على توجد,مرة ألول القضايا هلا ترفع اليت القضائية اجلهة :اإلبتدائية المحكمة/أ

 يف هنائية أحكامها، الواليات مستوى على توجد و احملاكم من إليها ترفع اليت الطعون يف بالنظر ختتص ثانية قضائية جهة :القضائي المجلس/ب
 .األحيان أغلب

 باألبيار مقرها القضائية واجملالس احملاكم أعمال بتقومي ختتص اجلزائري القضائي اهلرم يف قضائية هيئة أعلى هي :العليا المحكمة/ج
 . احلكم قاضي – اجلمهورية وكيل – التحقيق قاضي – احملكمة رئيس :القضائية السلطة تولي/4
 .السلطة هرم من تدخل أو للوصاية القاضي خضوع عدم أي :القضاء استقاللية/5
 وبراهني أدلة وفق األحكام إصدار* اجللسات عالنية*  :القضاء استقاللية ضمانات/6
 .للقضاء األعلى اجمللس طرف من للمراقبة القاضي خضوع* الضغوطات من واحلماية باحلصانة القاضي متتع*
 .احرتامه و القانون تطبيق على السهر* واملساواة العدل حتقيق* والظلم الفساد على القضاء*  :القضائية السلطة دور/6
 .لألفراد األساسية احلريات و احلقوق ضمان* األحكام وإصدار القضايا يف والفصل النظر*
 
 



 تقرير عن جلسة صلح أو محاكمة
 .للقانون وفقا املتهم إدانة أو براءة يف الفصل هي :المحاكمة/1
 .الضبط مكتب لدى وكيله أو املدعي من وموقع مؤرخ مكتوب بإيداع إم ا*  :قضائية دعوى رفع إجراءات /2
 .املدعي بتصريح حمضر حترير يتوىل الضبط مكتب أعوان أحد أو الضبط كاتب احلالة هذه ويف احملكمة لدى املدعي حبضور إم ا*
 .ورودها لرتتيب تبعا خاص سجل يف املرفوعة الدعاوي تقييد*
 احلكم إصدار-التدوين-املرافعات شفهية-أدلة على احملاكمة قيام- اخلصوم حضور-اجللسات عالنية - :المحاكمة ومعايير قواعد/ 3
 الشهود أقوال مساع*  الضحية أقوال مساع* املتهم استجواب*  :محاكمة جلسة عن تقرير/4
 اإلستئناف * باحلكم النطق*  أخرية كلمة يف حماميه و املتهم مساع*    العامة النيابة مرافعة مساع*
 .اخلصام أسباب وفهم هلم لالستماع للطرفني القاضي استدعاء/أ  :)قضائي بإشراف(صلح جلسة عن تقرير/5
 .عليه املتخامني وتوقيع الصلح نتائج عن تقرير كتابة /ج ودية تسوية أجل من تنازالت تقدمي على وحثهما سرية جلسة عقد /ب
 .فيها للنظر للمحكمة القضية حتال الصلح فشل حالة يف /ه الصلح قبول بعد القضائية الدعوى سحب/د

 
 حقوق االنسان و المنظمات اإلنسانية _ المقطع الثاني _

 
 العامة اجلمعية أقرته باحرتامها الدول تلتزم اليت وحرياهتم األفراد حقوق على تنص قانونية وثيقة هي :اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن تعريف/1

 .م 1948 ديسمرب 10 يف املتحدة لألمم
  مادة 30 و ديباجة من يتكون :مضمونه/2
 .واملساواة احلرية يف احلق يف تتمثل 2 و1 فاملادة*
 األمن – العامة الشؤون إدارة – والتفكري التدين – التنقل حرية :مثل ومدنية سياسية حقوق يف تتمثل 21 إىل 3 من املواد و*

 .والتعبري الرأي حرية – التعسفي اإلعتقال عدم – القانون أمام املساواة – باجلنسية التمتع – الشخصي
 الراحة – التعليم-عادل أجر على احلصول –النقابات إنشاء – امللكية:وثقافية واجتماعية إقتصادية حقوق 27 إىل 22 من املواد*
 .م 1989 نوفمرب 30 يف العامة اجلمعية أقرهتا عليها صادقت اليت للدول ملزمة دولية وثيقة :الطفل حقوق إتفاقية /3
  :اإلتفاقية مبادئ/4
 .النماء و احلياة يف احلق طفل لكل/ب .التمييز من نوع ألي األطفال خيضع أال   جيب /أ

 علبهم املؤثرة اإلجراءات مجيع يف مبصاحلهم خاص اعتبار الءإي / د .حياهتم يف تؤثر اليت األمور يف الفاعلة باملشاركة هلم السماح /ج
 .سنة كل من جوان1 : للطفولة العالمي اليوم*
 1979 ديسمرب 12 يف العامة اجلمعية اعتمدهتا املرأة ضد التمييز على للقضاء دولية إتفاقية هي:)سيداو(المرأة حقوق إتفاقية/5
 – الصحة – التعليم - اجلنسية – اإلنتخاب يف احلق وكذلك واملرأة الرجل بني باملساواة تتعلق مادة 11 من تتألف :مضمونها*

 .سنة كل من مارس8 :للمرأة العالمي اليوم*   القانون أمام احلقوق يف املساواة – العامة السياسية احلياة يف املشاركة – العمل
 

 انتهاكات حقوق االنسان
 .اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن احرتام عدم و اآلخرين حقوق على التعدي هو :االنتهاك تعريف/1
 العنصري التمييز – الثقايف, السياسي , االقتصادي االستعمار – املختلفة بأشكاهلا احلروب*- :اإلنسان حقوق خروقات مظاهر/2
 .السلطة واحتكار الديكتاتورية ممارسة – املتقدمة الدول من التكنولوجيا احتكار –
  :اإلنسان حقوق حماية أساليب/3
 كاإلعالن :منظمات وتأسيس ومعاهدات اتفاقيات عقد:واإلقليمي الدولي المستوى على*



 )الدولية العدل حمكمة ,األمن جملس(األمم هيئة أجهزة – م 1948 اجلرمية وقمع الوقاية اتفاقية  -  1959 الطفل حلقوق العاملي
 اإلنسان حلقوق اجلزائرية الرابطة :مثل وطنية ومجعيات منظمات تأسيس – الدميقراطية جتسيد – والقوانني بالدساتري اإللتزام :الوطني المستوى على*
 .اإلنسان حقوق لرتقية اإلستشارية الوطنية اللجنة –
 بعض من  1969 سنة أنشئت حكومية غري منظمة هي:الدولية العفو منظمة –الدولية العمل منظمة:اإلنسان حقوق عن الدفاع آليات/ 4

 اإلنتهاكات حول حتقيق إجراء–اإلعدام منع–الرأي سجناء عن لإلفراج الدعوة - :  عملها أساليب ومن ,الربيطانيني املوظفني
 

 دور المجتمع في تكريس الحقوق
 :يف وتتمثل.طوعي بشكل حتقيقها على يعملون مشرتكة وأهداف قيم هلم ألفراد منظم جتمع هي:اإلجتماعية المؤسسات تعريف/1

 .الدوليني األمحرين والصليب للهالل العامة املبادئ وفق تعمل مستقلة إنسانية تطوعية إغاثية مجعية هو:الجزائري األحمر الهالل :أَوال
 :نشاطاته*

 )العالمي( الخارجي الصعيد على )الوطني( الداخلي الصعيد على
 .الطبيعية الكوارث لضحايا اإلغاثة تقدمي /أ

 .واملسنني واألطفال احملرومة الفئات مع التضامن و التعاون/ب
 .املدرسي والدخول رمضان يف للمحتاجني املساعدات تقدمي/ج
 .التوعية ومحالت اجلماعي اخلتان محالت تنظيم/د

 .بيعيةطال للكوارث املتعرضة للدول املساعدة تقدمي/أ
 .الشعوب بني والتضامن الصداقة و التعاون دعم /ب
 الصحراء:مثل الداخلية النزاعات ذات الدول من الالجئني استقبال /ج

 .سوريا و فلسطني و الغربية
 
 .العاملية – الوحدة – التطوعية اخلدمة – اإلستقاللية – احلياد – التمييز عدم – اإلنسانية :الجزائري األحمر الهالل مبادئ*
 املتضررين للمواطنني خدمات املتطوعون يقدم -  متطوع ألف 25 من أكثر فيه ينشط - :بالمواطن عالقته*
 .بالدم التربع مثل للهالل املساعدة يد املواطنون يقدم -

 باسم تعرف الالجئني ودعم حلماية هتدف جنيف مقرها م 1950 ديسمرب 14 يف تأسست عاملية منظمة هي :لالجئين األممية المنظمة :ثانيا
 .الالجئني لشؤون املتحدة لألمم السامية املفوضية

 ماألم هيئة يف األعضاء الدول من تربعات وتتلقى الالجئني من ماليني ساعدت حيث دولة 130 يف يعملون موظف ألف 11 لديها :عملها آلية*
 .املتحدة

   : نشاطاتها*
 . لالجئني الطوعية العودة أو اإلندماج ملساعدة احمللية احلكومات مع املفوضية تعمل :الحماية/أ

  .لالجئني وخميمات مالجئ إلنشاء الالزمة املواد توفري :المأوى /ب
 .العامل أحناء كل يف الالجئني حقوق ايةمح :والتأييد الدعم/ج
 

 أداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق
 .واملعنوية املادية حقوقهم و مصاحلهم عن للدفاع الواحدة املهنة أو الواحد القطاع عمال من يتكون تنظيم هي :النقابة تعريف/1
 يف و ,اجلزائريني للعمال العام اإلحتاد وهي إيدير عيسات يد على م 1956 فيفري 23 يف عمالية نقابة أول ظهرت :الجزائر في النقابي التنظيم/2

 الربيد لعمال الوطنية النقابة– العمومية للصحة الوطنية النقابة :مثل مستقلة نقابات عدة فظهرت النقابية للتعددية اجملال فتح م 1989 سنة
 .العايل التعليم ألساتذة الوطين اجمللس – والتكوين الرتبية لعمال الوطين اإلحتاد – واملواصالت

 املؤسسة داخل املناسب اجلو توفري – اليومية العمال بانشغاالت التكفل – املردود حتسني قصد اإلنتاج وترية رفع على العمل :النقابة أهمية/3
 .العمال بني التشاور و احلوار تشجيع -

 .الدولية املنظمات مع الصداقة عالقة توطيد-العامل استغالل جتنب –اإلجتماعية العدالة حتقيق  –العمال حقوق عن الدفاع :دورها/4



 :للعمال المعنوية و المادية المصالح عن الدفاع في النقابة دور يتمثل اجلزائريني للعمال العام اإلحتاد حسب و*
 صناديق لدى التدخل – العمال لصاحل اإلجتماعية اخلدمات توجيه –واملنح األجور رفع –العمل ظروف حتسني :المادية المصالح/أ

 .التقاعد و اإلجتماعية التأمينات
 لإلضراب اللجوء-قانونيا النزاعات وحل العمل ظروف لتحسني املستخدمني مع التفاوض – العمال بني واإلحتاد التضامن - :المعنوية المصالح/ب

 .الدولة هيئات لدى العمال متثيل ضمان – املفاوضات حال يف القانوين
 

 األحزاب السياسية 
 
 دميقراطية بطريقة السلطة إىل للوصول تسعى واملبادئ واألفكار التوجهات نفس هلم األفراد من مجاعة يضم سياسي تنظيم هو :الحزب تعريف/1
  الوطين الرتاب وأمن الوطنية الوحدة – للدولة اجلمهوي الدميقراطي الطابع – الوطنية للهوية األساسية العناصر إحرتام :حزب تأسيس شروط/2

 .لغوي أو عريف أو ديين أساس على األحزاب تأسيس عدم –
 :حزب تأسيس كيفية/3
 التمتع – األقل على سنة 25 العمر–  اجلزائري اجلنسية :املؤسسني األعضاء يف التالية الشروط توفر *  الداخلية وزارة لدى تأسيس ملف إيداع * 

 .للثورة معادي بسلوك القيام عدم – املدنية و السياسية احلقوق بكامل
 .ومقره إمسه وحتديد للحزب أساسي قانون وضع – للحزب تأسيسي مؤمتر عقد – الدستور إحرتام :التالية للمبادئ اإلمتثال*

 .للحزب برنامج ووضع الرمسية اللغة استعمال -
 عدد أكرب كسب على العمل - املختلفة لإلنتخابات الرتشح – الدميقراطية مبدأ جتسيد – فيها البقاء و للسلطة الوصول -  : األحزاب أهداف/4

 .احلزب يف املنخرطني من
  :السياسية األحزاب دور/5

 .السلطة يف البقاء لضمان الشعبية اجلماهري مصاحل حتقيق :السلطة في كانت إذا/أ
   الوطنية اجملالس يف واحراجها السلطة أخطاء كشف – السلطة على السياسية الرقابة ممارسة : )المعارضة(السلطة عن بعيدة كانت إذا/ب

 .جدد أنصار كسب و السياسة ممارسة على املواطنني تشجيع – 
 اإلجتماعية اإلضطرابات من التقليل – وإعدادهم املرشحني إختيار – وسياسيا نفسيا املواطن تثقيف -  :األحزاب أهمية/6
 .اإلستبداد منع و األقلية حكم دون السياسية األحزاب حتول –

 
 التعليم و التربية مهنة أخالقيات ميثاق

 
 م 2015 نوفمرب 29 يف الرتبية وزيرة أصدرته الرتبوية األسرة وواجبات حقوق حتدد اليت األخالقية املبادئ من جملموعة مرجعية هو:تعريفه/1
 .الرتبوية األسرة بني املتبادلة الثقة من جو إقامة* الوطن بناء يف ودورها املهنة أمهية إبراز*  :أهدافه/2
 .الرتبوية األسرة وواجبات حبقوق اإلقرار*  .املواطنة وتشجيع التعليم جودة لرفع السعي*
 .الرتبوية املؤسسات داخل االستقرار – الكفاءة تطوير – االحرتام – واملثالية القدوة – األمانة النزاهة  :مبادئه/3
 :/مضمونه4
 الرتبوية األسرة وواجبات وحقوق العامة واملبادئ) أمازيغية-عروبة – إسالم (اجلزائري اجملتمع قيم عن) مقدمة (ديباجة* 
 التمييز عن التلميذ إلبعاد الالزمة اإلجراءات اختاذ* .امليثاق يف عليها املنصوص املبادئ إحرتام* :التربوية الجماعة وواجبات حقوق/أ
 .خاصة مقاييس وفق املؤسسة تنظيم على السهر*   .قدراته حسب للتلميذ إرشادات تقدمي*

 :التالميذ وواجبات حقوق/ب



 الثقافية النشاطات يف املشاركة – )وصحة نظافة( وقائية مبعلومات التالميذ تزويد - الطبية املتابعة -: الحقوق -1 
 .التمدرس يف اخلاصة اإلحتياجات ذوي حق - التلميذ ضد العنف عن اإلبتعاد – الرياضية و 

 خمتلف يف املشاركة – والعمال املدرسني مع باألدب التحلي – النظافة و الصحة قواعد مراعاة – الوقت احرتام و احلضور -  :الواجبات 2-
 .الرياضية و الثقافية األنشطة

 :المربين وواجبات حقوق/ج
 بالوسائل تزويده – الربنامج تطورات حسب املستمر التكوين – واجبه أداء أثناء احلماية – اجلميع من احرتام حمل املريب يكون -  :الحقوق-1  

 .الضرورية التعليمية
 .التلميذ لدى الوطين احلس غرس – املؤسسة داخل التضامن–التشريعية النصوص معرفة –باستمرار املهنية الكفاءة حتسني* :الواجبات 2-

 
 الدستور _ المقطع الثالث _

 
 
 .الدولة يف احلكم نظام وتضبط تنظم اليت األساسية القوانني و القواعد من جمموعة هو :تعريفه/1
 )جديد بن الشاذيل(م 1989 دستور* )ومدين ب هواري(م 1976 دستور* )بلة بن أمحد( 1963 دستور*  :الجزائر في الدستورية الحياة/2

 2016دستور* +   بوتفليقة العزيز عبد2008  * زروال اليمني (1996 دستور
  م 1989 لدستور تعديل هو:مضمونه/3
  :كاآليت أبواب4 و اجلزائري اجملتمع تطور عن تارخيية مقدمة وهي :ديباجة*

 رقم
 الباب

 المواد وعدد فصوله الباب مضمون

  31-12 الدولة /3      11-7الشعب/ 2       6-1اجلزائر )نظام احلكم(: /1 اجملتمع حتكم اليت العامة املبادئ األو ل
  83-74 الواجبات /5      73-32احلقوق و احلريات  /4

  177-156القضائية  /3    115-112التشريعية  /2      111-84التنفيذية  /1 السلطات تنظيم الثاين
  194-193الرقابة االنتخابية  /2          192-178الرقابة  /1 اإلستشارية واملؤسسات الرقابة الثالث

     207- 195 مؤسسات استشارية/3                
 2018 -213 انتقالية أحكام /2      212-208 الدستوري التعديل /1 انتقالية وأحكام الدستوري التعديل الرابع

 
 .للتشريع القانونية القاعدة ميثل* صالحياهتا وحيدد السلطات ينظم * البالد يف السائد احلكم نظام طبيعة يبني * :الدستور أهمية/4
 .القانونية احلماية يكفل*   االختيار حرية مبدأ حيمي*
 .مبادئه احرتام*  به العمل و مبحتواه التقيد*  أحكامه ومعرفة عليه اإلطالع*  الدستور محاية*   :الدستور نحو المواطن واجبات/ 5

 
 اإلدارة و المواطن 

 .حاجياهتم تلبية و اجلماعة و الفرد أمور لتنظيم هامة وسيلة هي :اإلدارة تعريف/1
  :أنواعها/2
 ا )اإلذاعة– الوزارات (أرباح دون للمواطنني خدمات تقدم الرمسية الدولة بأجهزة تتعلق حكومية إدارة هي :عامة إدارة* 
 .أرباح مقابل خبدمات تقوم حيث, العقارية والوكاالت اخلاصة البنوك :مثل خاصة شركات و مؤسسات إدارة هي :خاصة إدارة*



 .هلم األمن وتوفري املواطنني محاية – اإلجتماعية اآلفات حماربة – للمواطنني السليمة الرتبية منح_   :العامة اإلدارة وظائف/3
 .العمل فرص توفري -اجلميع على تطبيقه و القانون سيادة على احلرص -

  :اإلدارية بالقوانين عالقتها و العامة اإلدارة/4
 و القوانني احرتام اإلدارة على جيب لذلك  باملواطن عالقتها و اإلدارة تنظم اليت الدستورية القوانني و األحكام من جمموعة هي:اإلدارية القوانين*

 .داخلها األمور سري حلسن هبا التقيد
 12 املادة حسب وذلك ,يسر بكل حاجياته قضاء من لتمكينه استقباله حسن و إرشاده و املواطن بتوجيه اإلدارة تلتزم :بالمواطن اإلدارة عالقة/5
  .املواطنني شؤون تنظيم يف فوائد من هلا القوانني احرتام فعليه املواطن أم ا. 133-88 املرسوم من 28 و

 
 السلطة التنفيذية

 .منتخبة و معينة هيئات متارسها الدولة لقيام أساسي ركن و احلكم ممارسة هي :السلطة تعريف/1
 و القوانني و الربامج تنفيذ ضمان مهمتها )الوزارات و األول الوزير(احلكومة و اجلمهورية رئيس ميارسها سلطة هي :التنفيذية السلطة تعريف/2

 .للبالد العامة السياسة تنشيط
 .املباشر السري العام اإلقرتاع طريق عن سنوات مخس ملدة ينتخب, التنفيذية السلطة يقود الدولة رئيس هو :الجمهورية رئيس/أ
  :الجمهورية رئيس صالحيات*
 .الوزراء جماس رئاسة* التنفيذية السلطة ممارسة*    املسلحة للقوات األعلى القائد هو* 
 .مهامهم وينهي الوزراء و األول الوزير يعني*    ويوجهها للدولة اخلارجية السياسة يقرر*
   :الجمهورية رئيس سلطات*
 )الوزراء ة الوالة ة القضاة( للدولة العليا الوظائف يف يعني حيث :التعيين سلطة/1
 .القوانني وبعض الرئاسية املراسيم على بالتوقيع وذلك:التنظيمية السلطة/2
 .االستثنائية احلالة و احلصار حالة ,الطوارئ حالة كإعالن األمن على للحفاظ اهلامة التدابري اختاذ :األمنية السلطة/3
 .الوزراء و األول الوزير من يتكون تنفيذي جهاز وهي :الحكومة/ب
 على السهر– الدولة ميزانية إعداد – العامة اإلدارة سري حسن على السهر – احلكومة جملس رئاسة :األول الوزير صالحيات*

 .الوزراء جملس على عرضه و احلكومة برنامج ضبط – التنظيمات و القوانني تنفيذ
 :أقسام ثالث إىل تنقسم و هلا التابعة العمومية املصاحل تسري معينة حكومية هيئات هي :الوزارات*
 .اخلارجية وزارة – العدل وزارة – احمللية واجلماعات الداخلية وزارة – الدفاع وزارة:مثل :السيادة وزارات/1
 .السياحة وزارة – الصناعة وزارة – املناجم و الطاقة وزارة – الفالحة وزارة :مثل :اقتصادي طابع ذات وزارات/2
 .والرياضة الشبيبة وزارة–العايل التعليم وزارة–والتعليم الرتبية وزارة–الثقافة وزارة:مثل :واجتماعي ثقافي طابع ذات وزارات/3

 
 السلطة التشريعية

 .الربملان ميثلها و تنفيذها مدى مراقبة و القوانني بسن تقوم سلطة هي :تعريفها/1
 :مها و غرفتني من تتكون و القوانني بسن مكلفة الدميقراطي النظام يف عليا تشريعية هيئة :البرلمان تعريف/2
 عضو 462 أعضائه عدد ,سنوات5 ملدة املباشر العام السري اعرت االق طريق عن ينتخب ,األوىل الغرفة ميثل:الوطني الشعبي المجلس/أ

 األعضاء)ثلثا(2/3 )سنوات ثالث كل تغري مع(سنوات6 ملدة املباشر غري السري االقرتاع طريق عن أعضاؤه ينتخب ,الثانية الغرفة :األمة مجلس/ب
 عضو 144 من حاليا يتكون اجلمهورية رئيس يعينه) ثلث)ثلث(  1/3و الوالئية و البلدية اجملالس من منتخبون

 دورات يف االجتماع له ميكن كما ) 2016 اجلديد التعديل حسب( األقل على أشهر 10 مدهتا واحدة دورة يف االجتماع*  :البرلمان سير نظام/3
    الوطين الشعيب اجمللس أعضاء 2/3أو  األول الوزير أو اجلمهورية رئيس من بطلب عادية غري



 :حبيث تنفيذيا مكتبا و رئيسا أعضائه بني من الربملان ينتخب *   دائمة جلان الغرفتني كلتا تنتخب*   الربملانية باحلصانة التمتع* 
 .جتديد كل مع سنوات ثالث ملدة الثانية الغرفة رئيس ينتخب/ب سنوات مخس ملدة األوىل الغرفة رئيس ينتخب/أ

 .اجلمهورية رئيس على الدستور تعديل باقرتاح املبادرة*   عليها التصويت و الدولة ميزانية مناقشة*  :البرلمان دور/4
 .عليه والتصويت احلكومة برنامج دراسة و مناقشة*    الساعة قضايا خول استجواهبا و احلكومة عمل مراقبة* 

 احلكم من االنتقال – الشعب انشغاالت عن التعبري منرب - والرقابة التمثيل يف الشعبية السيادة ممارسة – القانون دولة جتسيد - :البرلمان أهمية/ 5
 .الربملاين إىل املطلق

 
 احترام القانون أساس العدل

 .)إداري – مايل – دستوري( تنظيمه على تعمل و اجملتمع حتكم اليت واعد والق األسس من جمموعة هو :القانون تعريف/1
  :القانون مصادر/2
 .التنفيذية السلطة وقرارات عليها واملصادقة ومناقشتها القوانني بسن الربملان قيام هو :التشريع/أ

 .احرتامها بوجوب الناس يعتقد سلوكات هي :األعراف/ج .املواريث و األسرة قانون خاصة :اإلسالمية الشريعة/ب
 .اإلنسانية لالعتبارات حلول باختاذ اخلاصة احلاالت يف القوانني تطبيق :العدالة/د
 .القانون احرتام ثقافة األطفال تعليم* القانون احرتام عن للتعبري باجيابية التصرف*  :القانون احترام طرق/3
 .بنوده خمالفة وعدم به اإللتزام *   القانونية النصوص وفق املهام أداء*   القانون دولة يف التشكيك عدم*
 بني املساواة و العدل حتقيق* أهدافه وبلوغ تطوره وضمان اجملتمع محاية* املسؤوليات حتمل تعلم*  :القانون احترام أهمية/4

 __.للمؤسسات احلسن السري بفضل االستقرار ضمان* األفراد


