
 (1989-1945اهم مصطلحات الوحدة الثانية لمادة التاريخ ) الج��زائر� بين 

الشباب المؤمن بضرورة العمل المسلح و الثورة و هم أعضاء المنظمة الخاصة و كل منالتيار الثوري : 
.يؤيدهم

 وتتمثل في1954 إلى 1هي التنظيمات السياسية التي ظهرت في الجزائر بعد الحرب ع األحزاب� الوطنية :
. دعاة المساواة, دعاة اإلدماج, دعاة االستقالل, دعاة اإلصالح

 هو رد الفعل النضالي الوطني للشعوب المستعمرة ضد االستعمار خاصة في قارتي افريقيا والمد التحرري: 
اسيا

1962 إلى1954 الجهود العسكرية والسياسية التي شهدتها الجزائر في الفترة الممتدة بين حرب التحرير : 
بهدف تحقيق االستقالل و استرجاع السيادة

: هي مجموعة القرارات المتفق عليها و التي تأخذ صـفة المبادئ واألسس مثل ميثاق الصومام والمواثيق
طرابلس

 .  : هو تصريح كتابي يتعلق بقضية معينة مثال بيان أول نوفمبرالبيان

 هي عمل تحرري ش شـامل ورد قاده الشـعب الجزائري عبر العمليات العسكرية والسياسيةالثورة التحريرية :
1962و54لجيش و جبهة التحرير الوطني بين  .

 هي مجموع العمليات العسكرية و الفدانية التي قام بها الثوار الجزائريون داخل وخارجالنش�اط� المسلح : 
 . .الجزائر أثناء تورة التحرير

 أصالحات ومشاريع بمنتها فرنسا في الجزائر إلبعاد الشعب عن ثورته اهمها مشروعيسياسة اإلغراء :
1958 وقسنطينة1955سوستال 

 هو مجموع األطروحات و القرارات المتفق عليها و هو عبارة عن خطة عمل بأهداف وإجراءاتالبرنامج:
. واجال محددة ودقيقة

.

: استعمال فرنسا ألقصى وسائل التنكيل و اإلبادة و التهجير إلخضاع الجزائريينسياسة القمع  . 

جهود بذلتها جبهة التحرير بإنشاء جهاز دبلوماسي يتحرك بين العواصم و المحافل الدولية لكسبلدبلوماسية:� ا
. الدعم السياسي للثورة الجزائرية

 وهو مشروع اغراني هدفه1955نسبة إلى صاحبه جاك سوستال الوالي العام للجزائر مشروع سوستال :  
.عزل الشعب عن الثورة

: جهاز إداري خاص أقامته اإلدارة الفرنسـية يهتم بشـؤون الجزائريين و يهدف إلى ضربالمكاتب� العربية 



 . الثورة

 مراكز مسيجة ومحروسة ، لجأت إليها فرنسا لخنق الثورة عن طريق عزل الشعب عنها وضمتالمحتشدات:�
.  مليون جزائري3قرابة 

 بقسنطينة ، بهدف تشكيل فئة1958/10/03 هو مشروع اغراني أعلنه ديغول في مشروع قسنطينة :
. موالية لفرنسا، وإفشال الثورة وفصل الشعب عنها

 إجراءات عسكرية شاملة هدفها القضاء على الثورة بتكثيف العمليات العسكرية وغلقمخطط شال وموريس : 
 .الحدود التونسية والمغربية بخطين مكهربين وملغمين، لشل تحرك الثوار ووقف الدعم عنهم

 طبقة برجوازية عميلة في الجزائر دعمتها فرنسا كبديل عن الثورة و وجبهة التحرير الوطنيالقوة الثالثة� :
ولتغليط الرأي العام العالمي

 تقضي باستسالم الثوار وتسليم أسلحتهم1958/10/23: مناورة سياسية أطلقها ديغول يوم سلم الشجعان 
 .مقابل ضمان حريتهم و سالمتهم

: عبارة عن برامج تنموية اقتصادية و اجتماعية و ثقافية شاملة ترتكز على المنهجالمخططات اإلنمانية� 
 . االشتراكي أعدتها الجزائر المستقلة لتطوير االقتصاد والخروج من التخلف والتبعية

 تحت شعار1972 إصـالحات جذرية ادخلتها الدولة الجزائرية على القطاع الزراعي سنة الثورة الزراعية� :
. )األرض لمن يخدمها(بهدف النهوض بالقطاع وتحقيق االكتفاء الذاتي

 سياسة اتبعتها الدولة الجزائرية تمثلت في استرجاع ملكية وتسيير الشركات البترولية واألراضيالتأميمات:
.الزراعية التي يمتلكها المعمرون


