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 نقاط  3السؤال األول      

  0383إلى    0381ـ  من                          مقاومة  األمير  عبد  القادرـ 

  0198إلى    0101باي                                 ـ  من    ـ مقاومة  أحمد 

  0381إلى   0381ـ النضال  السياسي                                   ـ  من   

 نقاط  3السؤال الثاني      

إلى  انتصار سكان  قسنطينة  بقيادة  أحمد  باي  على  االستعمار  الفرنسي    عوامل  أدت 8اذكر 

  م 0381 في  المعركة  األولى  

 نقاط  4    الوضعية  اإلدماجية  

 أكمل  النص  اآلتي  بما يناسب  من  الكلمات  اآلتية :

                               التسليح                                                                                                                        ـ  ثورة    011  النضال  السياسي  ـ  األمير خالد  ـ  األحزاب  ـ  أكثر منـ الجرائد  ـ  

 ـ  أوائل  القرن  العشرين   ـ  مصالي  الحاج

لما  فشلت  المقاومات  الشعبية  في  تحقيق  االستقالل , والتي  بلغت  النص :

 تفوق  العدو  الفرنسي  في ....................  ............................ وذلك  لعدة  أسباب  منها 

فغير الجزائريون  أسلوب  المقاومة  إلى ............................. الذي  بدأ  في 

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

و اتخذوا  عدة  وسائل  منها ........................ و ............................... و من  أهم  

  الزعماء  الذين  قادوا  النضال  السياسي ....................................  

 

   بالتوفيق

  

 7102 فيفري:               (         5AP)ابتدائي اخلامسة:ملستوىا 

 التاريخ  مادة يف  للفصل الثاني (7رقم )اختبار
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 تصحيح التاريخ

 6112ـ  6112الموسم  الدراسي             و التعليم  الخاصة  "  سليم "   مؤسسة  التربية

 األستاذ   :    س     ـ   شيخاوي                                               المستوى  : الخامسة  ابتدائي

        في مادة  التاريخ  االختبار  الفصل  الثاني  تصحيح                             

 نقاط  3السؤال األول      

  0383إلى    0381ـ مقاومة  األمير  عبد  القادر                        ـ  من  

  0198إلى    0101ـ مقاومة  أحمد  باي                                 ـ  من   

  0381إلى   0381ـ النضال  السياسي                                   ـ  من   

 نقاط  3السؤال الثاني      

عوامل  أدت  إلى  انتصار سكان  قسنطينة  بقيادة  أحمد  باي  على  االستعمار  الفرنسي  في  المعركة   8اذكر 

 م  0381 األولى  

 .ه و التفافهم حولهثقة السكان ب-0

 معرفته التامة بالمنطقة .-1

 و حصون تحيط بالمدينة .وجود أسوار -8

 نقاط  4الوضعية  اإلدماجية      

 أكمل  النص  اآلتي  بما يناسب  من  الكلمات  اآلتية :

                                                                      ثورة  ـ    التسليح                                                                                 011ـ الجرائد  ـ  النضال  السياسي  ـ  األمير خالد  ـ  األحزاب  ـ  أكثر من  

 ـ  أوائل  القرن  العشرين   ـ  مصالي  الحاج

ثورة وذلك  لعدة   121أكثر من النص : لما  فشلت  المقاومات  الشعبية  في  تحقيق  االستقالل , والتي  بلغت 

 .   سلحالتأسباب  منها  تفوق  العدو  الفرنسي  في 

  أوائل القرن العشرينالذي  بدأ  في   النضال السياسيفغير الجزائريون  أسلوب  المقاومة  إلى 

مصالي و من  أهم  الزعماء  الذين  قادوا  النضال  السياسي .   األحزاب. و الجرائدو اتخذوا  عدة  وسائل  منها 

  الحاج
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