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 ن( 5.3) التمرين االول: 

 اجب ب "ص" او "خ" 

 )........( 2383الى  2381 خاض االمير عبد القادر مقاومة منظمة امتدت من -
 مقاومة سياسية )......( القادر عبد االمير مقاومة كانت -
 .......()قاوم احمد باي القوات االستعمارية عند نزوليا بسيدي فرج كما قاوميا في اقميم قسنطينة -
 طالب االمير خالد بالمساواة ).......( -
 ).....( 2386و 2382بين سنة  ثورة اللة فاطمة نسومر كانت ما -
 طالب ابن جمول و فرحات عباس باالستقالل )........( -
 تغير اسموب المقاومة الجزائرية لالستعمار من الكفاح السياسي لمكفاح المسمح )......( -

  ن(2):التمرين الثاني

 امأل الفراغات بالكممات المناسبة 5

قرر تغيير أسموب المقاومة فانتيجوا أسموب  حين أدرك الشعب الجزائري أن المقاومات الشعبية لم تجد نفعا .
 وأصدروا الصحف وشاركوا في ...........و......... الكفاح........ فأسسوا .......... و ........... 

 احتفل العالم ب.......................، خرج الجزائريون الى الشوارع في ............ 2488ماي  3يوم

 م في الحرية و االستقالل .......لمطالبة فرنسا بحقي

 

 8102 مارس             ( 5AP ابتدايئ ) اخلامسةاملس توى: 

 يف مادة التارخي  الثاينلفصل اختبار ا

1/2الصفحة   
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 ن ( 5.3) التمرين الثالث:

  اربط بين كل حدث و تاريخو 

 م2388فيفري   16  سيس حزب  نجم شمال افريقيا   أت
 م2482ماي  8 معاىدة دي ميشال 

 م2381ماي  83  معاىدة التافنة 
 م 2383 سيس جمعية العمماء المسممينأت

  نياية مقاومة احمد باي 
 

 ن (5)لتمرين الرابع :ا

توجت المقاومة المسمحة و السياسية التي امتدت طوال القرن التاسع عشر و النصف االول من القرن العشرين بثورة 
 .2488نوفمبر 

 اذكر باختصار أسباب ىذه الثورة 

- ......................................................................... 
- .......................................................................... 
- ............................................................................ 

 ما ىو الدافع الحقيقي في رأيك ؟

- ....................................................................................... 

24865-2488من ابرز االحداث التي وقعت في المرحمة االولى من الثورة   

- .......................................................... 

24835-2486ة من الثورة من ابرز االحداث التي وقعت في المرحمة الثاني  

- ................................................................ 

 بالتوفيق

2/2الصفحة   
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 امتحان الفصل الثاني في مادة التاريخ تصحيح 

 ن( اجب ب "ص" او "خ" 5.3التمرين االول :  )

 (ال) 2383الى  2381خاض االمير عبد القادر مقاومة منظمة امتدت من  -
 (ال )مقاومة سياسية  القادر عبد االمير مقاومة كانت -
 (نعم) قاوم احمد باي القوات االستعمارية عند نزوليا بسيدي فرج كما قاوميا في اقميم قسنطينة -
 (نعم )  طالب االمير خالد بالمساواة -
 (ال) 2386و 2382ثورة اللة فاطمة نسومر كانت مابين سنة  -
 (ال)باالستقالل  طالب ابن جمول و فرحات عباس -
 (ال)تغير اسموب المقاومة الجزائرية لالستعمار من الكفاح السياسي لمكفاح المسمح  -

 امأل الفراغات بالكممات المناسبة 5 ن(2:)التمرين الثاني 

حين أدرك الشعب الجزائري أن المقاومات الشعبية لم تجد نفعا . قرر تغيير أسموب المقاومة فانتيجوا أسموب 
وأصدروا الصحف وشاركوا في  ( )المضاهرات،)الجمعيات(و )االحزاب(فأسسوا  )السياسي(الكفاح

 ن 5.23)االنتخابات(.

، خرج الجزائريون الى الشوارع في ن 5.23(  نهاية الحرب العالمية الثانيةب)احتفل العالم  2488ماي  3يوم
 االستقالل .لمطالبة فرنسا بحقيم في الحرية و ن 5.3مظاهرات سممية ( )

 اربط بين كل حدث و تاريخو  ن ( 5.3التمرين الثالث : )

 م2388فيفري   16  تاسيس حزب  نجم شمال افريقيا   
 م2482ماي  8  معاىدة دي ميشال 

 م2381ماي  83  معاىدة التافنة 
 م 2383 تاسيس جمعية العمماء المسممين

 248افريل 18و 23ما بين 
  نياية مقاومة احمد باي  

 

 

 

 ن (5لتمرين الرابع :)ا
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توجت المقاومة المسمحة و السياسية التي امتدت طوال القرن التاسع عشر و النصف االول من القرن العشرين بثورة 
 .2488نوفمبر 

 5اذكر باختصار أسباب ىذه الثورة 

 ن 5.3) حالة البؤس و الحرمان (  -
 ن 5.3)االضطهاد الفرنسي المتواصل(  -
 .ن 5.3)عدم االستجابة لمطالبهم السياسية(  -

 ما ىو الدافع الحقيقي في رأيك ؟

 ن 5.3 (م5355جويمية  53رغبة الجزائريين في اعادة بعث الدولة الجزائرية التي سقطت يوم ) -

24865-2488من ابرز االحداث التي وقعت في المرحمة االولى من الثورة   

  ن .5.3التي عززت الثورة داخميا و خارجيا  5533اوت 25)هجومات . -

24835-2486من ابرز االحداث التي وقعت في المرحمة الثانية من الثورة   

 ن 5.3)انعقاد مؤتمر الصومام الذي زود الثورة بمختمف الهياكل و التنظيمات ( -

 

 


