تصحيح الفرض
التاريخ
الجزء األول
شرح المفاهيم التالية
الحركة الوطنية  :عبارة عن منظمات حزبية و جمعيات اصالحية ظهرت بعد الحرب العالمية االولى في الجزائر عملت على
تربية الشعب و توعيته سياسيا للمطالبة بحقوقه الوطنية مثل الشعب و جمعية العلماء المسلمين
النظام الدولي الجديد  :مفهوم ظهر بعد لقاء مالطا  ، 1989و انهيار المعسكر الشيوعي تزعمته الو.م.أ بمفردها دون منازع
بعد الحرب الباردة مما سمح لها بفرض هيمنتها على العالم للحفاض على مصالحها و مصالح حلفائها .
التيار الثوري  :و هو الذي يطالب بالتغيير الجذري و الفوري باالعتماد على استعمال السالح مثلته بالجزائر في البداية
المنضمة الخاصة  osفي عام  1947ثم جبهة التحرير الوطني في 1954

تعريف الشخصيات:
العربي بن مهيدي  1957-1923 :شارك في تأسيس المنظمة الخاصة osعين قائدا للوالية الخامسة اشرف
على اضراب  7أيام بالعاصمة ألقي عليه القبض في  23فيفري  1957بالجزائر  ،استشهد في السجن تحت
التعذيب في  04مارس 1957
جون كندي  1963-1917:رئس الو.م.أ حكم من  1963-1961في عهده وقعت أزمة الصواريخ في كوبا
اغتيل في ظروف غامضة .
محمد بوضياف  1992-1919:عضو في حزب الشعب ثم في المنظمة الخاصة  osثم في المجموعة 22
اعتقل في حادث اختطاف الطائرة  22أكتوبر  1956كان منسقا بين الداخل و الخارج أثناء حرب التحرير
اغتيل في عنابة سنة .1992
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تحديد المعالم التاريخية:
التاريخ

الحدث

 5مارس 1953

وفاة الزعيم السوفياتي جوزيف

 9نوفمبر 1989

سقوط جدار برلين

 23مارس 1954

اللجنة الثورية للوحدة و العمل

 19نوفمبر 1990

اعالن نهاية الحرب الباردة رسميا

ستالين

في مؤتمر باريس

 -4تحديد المناطق العسكرية على خريطة الجزائر
الجزء الثاني :كتابة مقاال تاريخيا حول
 مظاهر تبلور الفكر االستقاللي المحطات الرئيسية لتحضير الثورةمظاهر تبلور الفكر االستقاللي
 -1التأكد من عقم النظال السياسي بعد مجزرة  8ماي 1945
 -2رفض القانون الخاص دستور 1947
 -3انشاء المنظمة الخاصة  1945 osو جمعية الكفاح المسلح
 -4أزمة حركة النصار الحريات الديمقراطية  1953و التوجه نحو العمل المسلح
المحطات الرئيسية لتحضير الثورة
 ميالد اللجنة الثورية للوحدة و العمل في  23مارس1953 اجتماع مجموعة  22في  23جوان 1954 اجتماع لجنة  5و تقسيم الجزائر الى  5مناطق في  10أكتوبر  ،1954ميالد ج ت والخاتمة :الكفاح المسلح طريقة الستعادة السيادة الوطنية
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ثانيا  :الجغرافيا
-1تحديد المفاهيم
االستقطاب  :هو الجذب االقتصادي الى اقليم معين بغرض االستثمار و يتوقف حسب الضمانات الممنوحة
في هذا االقليم و الى نسبة الفوائد المقدمة
ميقالوبوليس  :مصطلح يطلق على مجمع مدن متصلة ببعضها البعض تمتد على مساحات واسعة و تسمى
المجرة االقتصادية تتمركز فيها مختلف النشاطات االق تصادية  ،االجتماعية  ،الثقافية من أهمها طوكيو
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