
 

 

  متوسط 4 االجتماعیات دروس ملخص

  .االستعماریة السیاسة :الموضوع ]1[الدرس

  .الفرنسي الكیان في الجزائریین إذابة: اإلدماج

 دعم ، الحقوق منع ، اإلدماج قوانین:  مظاھرھا 
 مصادرة ، والیھود للمعمرین یةجنسال ، المعمرین
  . األراضي

 باستعمال ، بالقوانین: األراضي مصادرة أسالیب
 الملكیة نقل ، ] الطرق مد[  العامة المصلحة
  .للمعمرین

 الجزائریین محل األوربیین إحالل: االستیطان
  .1865 جنسیةال قانون و 1871 األھالي بقانون

 إلى المساجد تحویل ، المسیحیة نشر: التنصیر
  .لفرنسا القضاء إخضاع ،األوقاف أخذ،كنائس

 القضاء ، العربیة محل الفرنسیة إحالل: الفرنسة
  .المحیط فرنسة ، العربي التعلیم مراكز على

 قانون بفرنسا الجزائر إلحاق: اإلداري التنظیم
  .مقاطعات 3 إلى الجزائر تقسیم،4/11/1948

/ 1830[ عسكري بطابع اإلداري النظام وتمیز
  .1870 بعد ومدني]  1870

   .المقاومة تجدد ]  2[  الدرس

.  فردي و جماعي شكل اتخذت:  المسلحة المقاومة
  . شعبیة ثورات شكل في

 بعرائض خوجة حمدان:  الفكریة المقاومة
  . والنخبة المحافظین باتجاھین بالجالء والمطالبة

  . الفاروق و الجزائر ثلم جرائد:  الصحافة

 ظھرت 20 القرن بدایة مع: والنوادي الجمعیات
  الراشدیة الجمعیة مثل السیاسي الوعي لتنمیة
    . بأي صالح ونادي

  :  المقاومة في التحول ] 3[ الدرس

 ، االحتالل استمرار: الداخلیة المقاومة عوامل
 محو، التجنید ، االستعماري النظام ، اإلبادة

  الشخصیة

 ، األمة مقومات عن الدفاع:  المقاومة جبھات
  . االستعماریة السیاسة مواجھة

 بزعامة اإلسالمیة الجامعة: الخارجیة العوامل
، الدیني اإلصالح حركة ، األفغاني الدین جمال
 موقف ، وبفرنسا للمشرق الجزائریة الھجرة دور

 العالمیة الحرب ، الوطنیة الحركات ضد فرنسا
 عودة ، تطورات من صاحبھا ما و األولى

  .المھاجرین

 ، اإلدماجي ، الثوري:  السیاسیة االتجاھات
  . واإلصالحي الشیوعي

    . الفرنسي الفعل رد ] 4[ الدرس

/ 1] 1919/1939[ المقاومة من موقفھا تمیز
 1919 فیفري إصالحات في تمثل إغرائي بموقف

 مشروع/ 2. النخبة وترضیة الغضب المتصاص

 بعض ، الزراعة ، التعلیم إصالح:  فیولیت بلوم
 ، النخبة بھ رحبت ،المعمرون رفضھ الحقوق
 شمال نجم رفضھ ،العلماء جمعیة منھ تحفظت
  .إفریقیا

 ،الغرامات ، النفي ، األحزاب حل: قمعي موقف
  .لالحتالل المئویة بالذكرى االحتفال

 شعار تطبیق ، الحس تنمیة 1936:  الكشافة دور
  .مھیدي بن الثورة في برجالھا ساھمت ، الجمعیة

:  المطالب  1936:  الجزائري اإلسالمي المؤتمر
 ، الشخصیة على المحافظة ، الفرنسیة القوانین إلغاء
    . الدولة عن الدین فصل

 خالل الوطنیة الحركة مسار ]  5: [  الدرس
  . الثانیة العالمیة الحرب

 و اإلدماج(  النخبة مع:  االستعماریة اإلجراءات 
 مع  التسویف و المالینة أسلوب)  الشیوعیون

)  العلماء وجمعیة االستقالل دعاة(  الشعب حزب
  . متشددة مواقف

 عباس فرحلت برئاسة:  الوطنیة الحركة نشاط 
 مستعجلة بمطالب 1943 فیفري 10 بیان أصدروا

 ھذا الحلفاء ورفض مؤجلة وأخرى الحرب خالل
 تجمع وأسست الوطنیة الحركة فتكتلت البیان

 الفعل رد  14/3/1944 والحریة البیان أحباب
 قسنطینة دیغول شارل زار:  البیان على الفرنسي

 وإصدار ، الحقوق یضمن مشروع إصدار معلنا
  . 7/3/1944 في المواطنة حق قانون

 .الوطنیة الحركة بناء إعادة ]  6: [  الدرس
 فرنسا أصدرتھ الذي 1946/ 16/3 بمرسوم

 1945 ماي 8 مجازر بعد الغضب المتصاص
 للبیان الدیمقراطي االتحاد  التالیة األحزاب تشكلت

 رفع 3/8/1946 عباس فرحات أسسھ:  الجزائري
  .بالقانون الثورة شعار

 وتوحید اإلصالحي للنشاط عادت:  العلماء جمعیة 
 الثوري الحس رفع:  الشعب حزب .  الجزائریین

 الوطني المجلس انتخابات في شارك للشعب
 الحریات انتصار حركة إلى اسمھ وغیر الفرنسي

    . الدیمقراطیة

  .الوطنیة الحركة بناء إعادة ]  7: [  الدرس

 مصالي ترشیح رفض:  ونتائجھا االنتخابات سیر
 حصل ذلك ورغم االنتخابات وزورت الحاج

 مؤتمر بعد: الخاصة المنظمة  مقاعد5على الحزب
 الحریات انتصار حركة حزب اقر 1947 فیفري

 العمل إلعداد الخاصة المنظمة إنشاء الدیمقراطیة
 الموقف . بلوزداد محمد برئاسة كانت المسلح

 سبتمبر قانون إصدار:  االغرائي الموقف  الفرنسي
 ورق على حبرا وظل المعمرون بھ رحب 1947
 رفض:  القمعي الموقف  للجزائریین بالنسبة
 وحمالت والتزویر الجزائریین من عناصر ترشیح

  .والسجن والمتابعة المداھمة

 والتحرر الوطنیة الحركة ]  8: [  لدرسا 
  .العربي

 و العربي و المغاربي بالبعد ارتبط التحرري الفكر
 تونس وفي المالك عبد بقیادة الغرب مع اإلسالمي

 اآلسرة ولیبیا الثعالبي العزیز عبد بزعامة
 الخالفة حروب في جزائریین وتطوع السنوسیة

 خالد لألمیر وكان وسوریا وفلسطین اإلسالمیة
 مصالي وتعرف العربي النضال دعم في دور

 مصالي ونظم ارسالن شكیب الزعیم على الحاج
 ، 1936 بباریس مظاھرات الجزائریة الجالیة مع

  .فلسطین تھوید مشروع الشعب حزب وفضح

 المغاربة عروبة باشا عزام أعلن: العربیة الجامعة 
  . المغربي النضال فتوحد 1946 باریس زیارة في

 1949: الدیمقراطیة الحریات انتصار حركة 
 المنظمة سلحت لبحث للقاھرة وفدا الحركة أرسلت

 دبلوماسیا نشاطا مصالي قاد 1951 وفي الخاصة
: العلماء جمعیة  الجزائریة بالقضیة للتعریف عربیا
 والعربیة المغربیة العالقات توطید على عملت
 اإلبراھیمي البشیر محمد وتولى فلسطین ودعم
    . اإلسالمي والعالم مصر في الجمعیة نشاط

 اندالع قبیل العامة الظروف ]  9: [  الدرس
  .الثورة

 و التحرریة الحركات زیادة:  الدولیة الظروف
 انفراج و التحرر قضایا لتبني المتحدة األمم نشاط

  العالقات

 في أزمة كانت 2 ع ح نتائج :فرنسا في الظروف 
  .بیاوأور فرنسا دور وتقلص المجاالت كل

 السیاسة استمرار: الجزائر في العامة الظروف
 انتصار بحركة أزمة وظھور ، االستعماریة

: األولى أزمات 4ب مرت الدیمقراطیة الحریات
: الثانیة  االنتفاضة تعمیم عن الحزب بتراجع

 قرار:  الثالثة  1946 انتخابات في المشاركة
  اكتشافھا بعد الخاصة المنظمة بحل الحزب
 القیادة حول االختالف بعد 1953 عام: الرابعة
  . والمركزیین المصالیین الى الحزب وانقسام

 تستجیب لعلھا فرنسا تنتظر كانت:  األحزاب بقیة
 في متیران لفرنسوا الموجھة الرسالة بعد لمطالبھا

  . 1954 أكتوبر 19

  . الثورة تحضیرال ]  10: [  الدرس

 كانت 1954 أكتوبر 31 و 1954 فیفري خالل
  : على المناضلون فعمل األزمات اثر صعبة فترة

 3/3/1954: والعمل للوحدة الثوریة اللجنة تأسیس
 المنظمة إطارات وتجمیع الحزب وحدة على للعمل

 واحتواء األوضاع لدراسة 22 لجنة اجتماع فتم
 23/6/1954:  السریة االجتماعات.  االنقسامات

 وإجراء العسكري والتحضیر المنظمة قدماء لجمع
 وتأسیس التنظیمیة اإلجراءات وضبط التدریب

 أول بیان وإقرار التحریر جیش و التحریر جبھة
 وتوزیع العسكري و الجغرافي والتقسیم نوفمبر
 واألماكن الثورة انطالق تاریخ وتحدید المھام

  المستھدفة

  .واندالعھا الثورة تحضیر ]  11: [  لدرسا

 الحزب بمناضلي:  وخارجیا داخلیا االتصاالت 
 بلقاسم بكریم القبائل ومنطقة السریة والمنظمة
 ،خدة بن ،مصالي فاعلة بشخصیات واالتصال

 كسب خارجیا بلة بن الخارجي وبالوفد دیزی محمد
 االثنین یوم اختیار وتم التسلح طرق لتأمین الدعم
  وسلم علیھ هللا صلى الرسول مولد یصادف ألنھ

  القدیسین عید الفرنسیین عند صادف



 

 

 الثورة إعالن ، البیان توزیع ، تفجیرات :االنطالقة
  .القاھرة صوت من

 جمع و الخالیا نظم بولعید بن إشراف:  عسكریا
 بدایة تدشین في األولى المنطقة ونجحت السالح
 شھدھا التي الصراعات عن المنطقة لبعد الثورة

   . الحزب

 تونس مع حدودھا ، المنطقة جغرافیة:  استراتیجیا
 بولعید بن تعھد ، المناطق بقیة مع حدودھا ، ولیبیا

  .أشھر 8 مدة المعارك بضمان

  . الثورة اندالع على الفعل ردود ]  12: [  الدرس

 في االنخراط ثم وتساؤل فرحة شعبیا:  وطنیا 
 والتخوف الدھشة:  الوطنیة األحزاب  الثورة

 الحریات انتصار حركة حزب أعضاء والتحق
 االتحاد حزب  الحاج مصالي باستثناء بالثورة

 نشاطھ واصل الجزائري للبیان الدیمقراطي
 استقال 23/12/1955 وفي االنتخابات في وشارك

  .للثورة وانظم الحزب حل 22/4/1956 وفي نوابھ

 الجمعیة وانحلت الثورة ساندت:  العلماء جمعیة 
  .بالثورة والتحقت 1956 في

 في المشاركة ضمن نشاطھ واصل:  الشیوعیون 
 وفي الثورة ضد مواقف واتخذ الفرنسیة االنتخابات

 مناضلیھ من البعض وانضم الحزب حل 1955
  . الثورة الى

  . الثورة اندالع على الفعل ردود ]  13[  الدرس

 الثورة شأن من والتقلیل االرتباك:  فرنسا فعل رد 
 وحاولت القانون عن بالخارجین الثوار ووصفت

  فرنسیة الجزائر بأسطورة الدولي الرأي إقناع
 ، اإلبادة ، العسكریة اإلمدادات زیادة:  عسكریا

 التجنید ، الجبریة اإلقامة ، السجن ، النفي
  . االحتیاطي

 الموقف الغربیة الدول ساندت:  العالمي الفعل رد 
 تجاه تحفظھ السوفیتي االتحاد أبدى ، الفرنسي

 الضغوط نتیجة التحفظ بین كانت عربیا ، الثورة
 آما الثورة بیان إذاعة التي مصر باستثناء والتبعیة
 القضیة طرحت وھكذا الثورة ساندت فقد الشعوب

  . 1955 باندونغ مؤتمر في الجزائریة

  .األول عامھا في الثورة ]  14: [  لدرسا

 التنظیمات وإقرار الشعب إقناع مرحلة 54/55 
  .االستعماري الكیان وتقویض الثورة ومؤسسات

 الجھود وجھت:  باندونغ في الجزائري الملف
 فرنسیة الجزائر فكرة وتحطیم العزلة لفك للخارج

 منھ دولة 14 دعم الجبھة نالت المؤتمر ھذا ففي
 القضیة لتسجیل األمم لھیئة رسالة وجھت

  . 26/7/1955 الجزائریة

 شمال في انطلقت:  1955 أوت 20 ھجوم 
 عن الحصار فك أجل من سكیكدة من قسنطینة
 ھذه في الطوارئ قانون مواجھة 1 المنطقة

  . 20/8/1955 ھجوم یوسف زیغود فجر الظروف

 سیاسة ومواجھة الثورة توسیع:  الھجوم أھداف 
 بما العالم ولفت1 المنطقة في الثوار ودعم فرنسا
 شعبیة تأكد:  للثورة:  النتائج بالجزائر یحدث
 نواب استقالة ، باألوراس الثوار ودعم الثورة
  البیان حزب

 وعصیان تمرد ،األمل خیبة: لالستعمار بالنسبة 
 مواصلة ،المعمرین ذھول ،الفرنسي الجیش

  .المجازر

  . الصومام مؤتمر ]  15: [  الدرس

 بواد أوزالقن افري بقریة 20/8/1956: المؤتمر
 الثورة نظام بتوحید المؤتمر وخرج الصومام

  .المھام وتحدید الشعبیة المجالس وتنظیم

 ، الوطني المؤتمر، التحریر جبھة: قراراتھ 
 ، والتنفیذ التنسیق لجنة ، للثورة الوطني المجلس
  . 19/9/1958 المؤقتة الحكومة

 . عسكریة والیات 6 إلي الوطن تقسیم: عسكریا 
 العام االتحاد تأسیس العمال:  الجماھیري التنظیم
 والتجار النساء و الشباب تنظیم وتم للعمال

  . الثورة لدعم والمثقفین

 عسكریا االستعماري المخططات ]  16: [  الدرس
  . واجتماعیا واقتصادیا

 األطلسي الحلف ودعم الجیش تقویة: عسكریا 
 بمجندي واالستعانة مسلحة میلیشیات وتأسیس

 ، والسجون المعتقالت توسیع، المستعمرات
 مخطط إلى واللجوء ، البولیسیة الكالب واستعمال

 برقان نوویة قنابل وتفجیر ، وموریس شال
 بالضغط الثورة عزل:  دبلوماسیا  60/61

  .االنتخابات تزویر و إجراء والمناورة

 1955 سوستال مشروع:  واجتماعیا اقتصادیا 
 1958 قسنطینة مشروع  الثورة على للقضاء خطة

 ، الثورة لھدم مشروع حقیقتھ وفي إصالحي ظاھره
 جمھوریة(  1957 الجزائر تقسیم ومشروع
 ، الفرنسي ووھران الجزائر إقلیم ، قسنطینة
  .الصحراء لفصل)  الصحراء ، تلمسان

  . الجزائریة الدبلوماسیة ]  17: [  الدرس

 ، مؤتمرات في القضیة لتدویل حمالت شن 
) غانا( واكرا 1957 والقاھرة 1955ونغباند

 1959) لیبیریا( ومنروفیا 1958 طنجة و 1958
 القضیة دعمت المؤتمرات ھذه 1961 والقاھرة

(  الجبھة دعمت: الجبھة منظمات .الجزائریة
 و صیني نسائي وفد ودعم)  عمال ،نساء ،طالب

 افرواسیویة بلدان وقدمت 1957 الجزائر فیتنامي
  . للجزائر دعمھا

  . المفاوضات ]  18: [  الدرس

 16/9/1959 حتى اتصاالت جرت 60و 56بین 
 واختلفت المصیر تقریر بحق دیغول اعترف
 عدم:  الفرنسي الجانب:  حول النظر وجھات

 النصر،متمردین المجاھدین،بالجبھة االعتراف
  الصحراء فصل، الجبھة عن بدیل ، العسكري

 ممثل الجبھة،المصیر تقریر:  الجزائري الجانب
  . السیادة ، الترابیة الوحدة، شرعي

 ومحادثات وفشلت 1960 موالن محادثات جرت 
:  حول النظر وجھات واختلفت 1961 لوسیرن

، والشعب التراب وحدة ،السیادة:  الجزائري الوفد
 الوفد النار إطالق وقف، شرعي ممثل الجبھة

 طاولة ،الصحراء فصل ،الھدنة ،التجزئة: الفرنسي
 7/3/1962 في واستأنفت. الذاتي الحكم ،مستدیرة

 واالستفتاء 19/3/1962 القتال توقیف وتم بایفیان
  . 5/7/1962 واالستقالل 1/7/1962

 بناء إلعادة الكبرى االختیارات ]  19: [ الدرس
  . الدولة

 ، بطالة، فقر:  اجتماعیا:  االستقالل عند أوضاع 
، محطمة صناعة:  اقتصادیا  ، أمیة ، نزوح ، سكن

 الحزب ، جمھوري نظام:  سیاسیا  ثروات احتكار
 1964 الجزائر میثاق ، رئیس انتخاب ، الواحد
 1969 والئیة 1967 بلدیة مجالس 1963 دستور
 ، القوانین إصالح 1976 دستور، 1967 میثاق
 التعددیة أقرار ، 1989 دستور ، 1986 میثاق

 رقي تحقیق ، التنمیة أھداف تخطیط ، الحزبیة
 بنیة لتغییر صناعیة ثورة:  صناعیا . اجتماعي
  ، التأمیم ، االستثمار ، معیشة تحسین ، االقتصاد

 ، العملة:  مالیا  الزراعي االستصالح:  فالحیا
 مستقلة تجاریة سیاسة تحدید:  تجاریا  البنوك
 تعمیم:  وثقافیا اجتماعیا  التجاري التبادل وتنویع
 ، المجاني العالج، األمیة محاربة ، والتكوین التعلیم
  . األجور تحسین ، الشغل مناصب ، السكن ترقیة

  . الخارجیة السیاسة ]  20: [  الدرس

 دعمت ، 1962 المتحدة لألمم انضمت:  خارجیا 
 دعوتھا ، دولي لنظام دعت ، التحرر حركات
 ، تناسق:  السیاسة إبعاد  جنوب شمال لحوار

 ، للمعسكرات االنحیاز عدم ، مشتركة مصالح
 و والواقعیة باالستقاللیة سیاستھا اتصفت

  . لموضوعیةا

  .الدولیة والمنظمات الجزائر ]  21: [  الدرس

 لمنظمة انضمت ، 1962 المتحدة لألمم انضمت 
 وأسست الودیة العالقات إلنماء األفریقیة الوحدة
 انضمت كما.  للتنمیة جدیدة لشراكة 2002 النیباد

 ومواجھة العربیة الوحدة لتحقیق العربیة للجامعة
  . العالمیة التكتالت

 لتمتین العربي المغرب اتحاد 1988 في كونت 
 االتحاد دول استقالل وصیانة األخوة أواصر
 المؤتمر لمنظمة وانضمت  مغاربیة تنمیة وتحقیق

 كما اإلسالمي التعاون التضامن لتحقیق اإلسالمي
 لتدعیم االنحیاز عدم منظمة في عضو الجزائر أن

 المصدرة للدول وانضمت  الشعوب وسیادة الحق
 وفي النفط أسواق في للتحكم 1967 للبترول
  . العالمیة التجارة لمنظمة انضمت 1988

 الدولي النظام وبوادر الجزائر ]  22: [  الدرس
  . الجدید

 الخلیج حرب بعد القواعد ھو جدید دولي نظام 
 لتسخیر العولمة تسخر حیث بوش دعا 1991

 المصیر تقریر في الشعوب لحق معادیة إستراتیجیة
 الدولیة الشرعیة وتھمیش واقتصادیا سیاسیا

 محاربة بذریعة العسكري والتدخل والحرب
/ 1 للدول مواقف 3 ھناك الجزائر موقف  اإلرھاب

 ھذه رأس على المتحدة األمم دور تعزیز مؤیدة
 النظام أن یرون:  رافضة دول/ 2 أمریكا الدول

/ 3 األمم ھیئة دور من یقلل استعماري الرأسمالي
 اإلیجابي بین التمییز یرون:  متفاعلة مواقف

 وكانت  والوطنیة القومیة بالھویة والتمسك والسلبي
 الول طرحت حیث الثالث الموقف ضمن الجزائر

 شمال والحوار الجدید الدولي النظام رةفك مرة
 العدالة یكفل اقتصادي عالمي لنظام وتتطلع جنوب

 وینھي والجنوب الشمال بین الثروة توزیع في
 .الحقوق ویحمي والسلم األمن ویحقق االستغالل


