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 أعالـ وشخصيات
 السنة الثالثة ثانوي
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 الشخصيات و األعالم
 دخل.1968 بالقوة براغ حوادث قمع.1982-1964 السوفيييت االحتاد ترأس:.ابلش ليونيد بريجنيف- 1

. التوايل على1979-1972 ادلتحدة الواليات مع(    2 وسالت1 سالت)معاىديت أمضى.1979أفغانستاف
 و     1871  سنة أدلانيا موحد بروسيا وعسكرية سياسية شخصية[ 1898-1815] : بسمارك اوتو- 2

(. فرنسا النمسا، الدامنارؾ،) ضد حروب عدة خاض
 لؤلمم العاـ األمني منصب شغل مصري، أكادديي سياسي مبصر 1922 ولد: غالي بطرس بطرس- 3

 .2002-1997الفرونكوفونية رئيس[.1996-1992 ]ادلتحدة
 تصريػػػح صاحب صهيونية ميوؿ ذو و زلافظ بريطانػي سياسي[ 1930-1848] : ارثر جيمس بلغور- 4
 . بريطانيا خارجية وزير منصب شغل و 1917 نوفمرب 2
. 1963-1955مث1953-1948)إسرائيل وزراء رئيس أوؿ[1973-1886]: غوريون بن دافيد- 5

 . اليادش لغة يتكلم بولونيا يهود من ىو و التوراة درس إسرائيل دولة مؤسسي من
 حىت 1937 سنة الوزراء رئاسة توىل بريطاين دولة رجل و سياسي[ 1940-1869 :]تشميرلين نيفيل- 6

1940. 
 دخل  وفاتو حىت 1946 منذ للبالد رئيس يوغساليف، دولة رجل[ 1980-1892:]بروز جوزيب تيتو- 7
 . السوفياتية الوصاية مع صراع يف
[  1988-1980 ]سنة احلكم توىل 1911 سنة ولد ا.ـ.للو األربعوف الرئيس: ريغان رونالد- 8
 من فرنسا رئاسة توىل ، فرنسية تارخيية و سياسية شخصية[ 1970-1890: ] دوغول شارل- 9
 . الثانية العادلية احلرب أثناء فرنسا حترير يف سابق دور لعب كما[ 1958-1968]

-1952   ]ايزهناور الرئيس عهد يف ا.ـ.للو خارجية وزير[ 1959 – 1888 :]داالس فوستر جون- 10
 يف الشيوعية حلصار بغداد حلف و آسيا شرؽ جنوب حلف أنشأ.الشيوعي للمعسكر بعدائو معروؼ[ 1960

. آسيا
 من السوفيليت االحتاد حكم ، سوفياتية سياسية شخصية[ 1971-1894] : خروشتوف نيكتا- 11

 .1971تويف.ادلعسكرين بني السلمي التعايش إىل دعا[ 1953-1964]

 حبكم أطاحوا الذين األحرار الضباط أحد مصري، دولة رجل[ 1970-1918:]الناصر عبد جمال- 12
 .1970 وفاتو حىت 1954 سنة دلصر رئيسا انتخب 1956 السويس قناة ،أمم1952 فاروؽ ادللك
 فًتة يف للجزائر رئيسا مث لؤلركاف قائد ، جزائرية سياسية و عسكرية شخصية:  بومدين ىواري- 13

 ىيئة يف 1974 جديد عادلي اقتصادي بنظاـ طالب1973االحنياز عدـ حركة رئيس[ .1965-1978]
. األمم
. شيوعية دولة كوبا معلنا 1959باتيستا نظاـ على الثورة أعلن.كويب دولة رجل:كاسترو  فيدال-29
 االستعمار حارب.1946 الفيتناـ مجهورية رئيس.الشيوعي احلزب مؤسس.فيتنامي سياسي:منو  ىوشي-14

. األمريكي مث الفرنسي
 مع حتالف.1917البلشفية الثورة زعماء من.1953-1924 السوفيايت االحتاد رئيس: جوزيف ستالين-15
 مع صراع مث 1945-1941 النازية ضد الغرب مع حتالف كما(.السوفيايت-اجلرماين التحالف )1939أدلانيا

( الباردة احلرب )2ع احلرب هناية بعد الغريب ادلعسكر
 االقتصادية األزمة من بالده أخرج 1945-1933ادلتحدة للواليات رئيسا أنتخب: روزفلت  فرانكلين-16

 .2ع ح يف احللفاء انتصار يف ساىم1941.سنة 2 ع احلرب أ الـو أدخل.1929العادلية
 احل يف النصر إيل بالده قاد.1955-1951و1945-1940 بريطانيا وزراء رئيس:تشارشل  ونستون-17
 .1941 أوت  األطلسي للميثاؽ اإلعداد يف روزفلت جانب إىل شارؾ.لآلداب نوبل جائزة على حتصل 2 ع

 يف شارؾ( خوؼ ال عنف ال )يعرؼ مبا االجنليز قاـو ىندي سياسي و فيلسوؼ: غاندي المهاتما-18
 .1947 االستقالؿ مفاوضات

 دعاة اجتاه تزعم.فرنسا(سري ساف )العسكرية بالكلية درس.القادر ع األمري حفيد:خالد األمير- 19
 .1923 هبا توىف حيث سوريا إىل 1ع احل بعد نفي.ادلساواة

( العلماء مجعية )اإلبراىيمي البشري رفقة 1931عاـ أسس.مصلحا و مدرسا:باديس بن الحميد عبد-20
. العلم بيـو سنة كل من اليـو ىذا يف  حيتفل و .1940  افريل16 توىف
 مشاؿ جنم )عرب االستقاليل لالجتاه األوؿ ادلؤسس 1ع احل يف جند .تلمساف من:الحاج مصالي-21

(. 1946الدديقراطية احلريات انتصار حركة إىل حتوؿ الذي 1937الشعب حزب مث 1926افريقيا
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 التنفيذ و التنسيق   جلنة يف عضو. اخلامسة الوالية قاد .للثورة اإلعداد يف ساىم: مهيدي بن العربي-22
. بيجار اجلنراؿ عذبو.1957فيفري23أستشهديف حيث هبا القبض عليو ألقي العاصمة مقرىا
 .1956 مارس22 أستشهد( األوراس)األوىل الوالية قائد.الثورة مهندسي أحد:بوالعيد بن مصطفى-23
, نوفمرب أوؿ بياف حترير يف شارؾ. للثورة للتحضري 1947 اخلاصة ادلنظمة مؤسسي من:مراد ديدوش-24
 ,1955 عاـ أستشهد, 1955-1954 الثانية الوالية قائد
 يف شارؾ( القبائل)الثالثة الوالية قائد , الستة رلموعة عضو 1947 منذ الثورة بفكرة آمن:بلقاسم كريم-25

 ,1970 بأدلانيا اغتيل .ايفياف مفاوضات
 من باألسلحة التحرير جيش تزويد يف ساىم ,الشعب حزب صفوؼ يف ناضل:خيضر محمد-26

. باسبانيا قتل,1962سراحو أطلق.الثورة قادة طائرة اختطاؼ يف 1956القبض عليو ألقي.اخلارج
 الثورية اللجنة مؤسسي من,اخلاصة ادلنظمة و الدديقراطية احلريات انتصار حركة يف عضو :بيطاط رابح-27

 سنة توىف(.1990استقاؿ-1977)الوطين الشعيب اجمللس ترأس 1962اىل 1955 أعتقل,العمل و للوحدة
2000. 

 يف1956سنة القبض عليو ألقي ,العمل و للوحدة الثورية للجنة مؤسس عضو:بوضياف محمد- 28
 أعتقل.للحكم ادلعارض(االشًتاكية الثورة)حزب أسس.1962 سراحو أطلق,الثورة قادة طائرة اختطاؼ
 بن الشاذيل استقالة بعد للدولة األعلى اجمللس ترأس.ادلغرب إىل انتقل.أشهر3 دلدة1963
 ,1992 جواف29بعنابو اغتيالو مت,1991ديسمرب26جديد
             اخلاصة ادلنظمة عن مسئوال .الدديقراطية احلريات انتصار حركة يف عضو:بلو بن أحمد-29

 رئيسا أنتخب.1962سراحو أطلق.الثورة قادة طائرة اختطاؼ يف 1956سنة القبض عليو ألقي.1949
 غاية إىل اجلربية اإلقامة حتت وضع.1965 جواف19بومدين ىواري الدفاع وزير عليو انقلب .1963للجزائر
. االختياري ادلنفى يف يعيش .1980

 يف شارؾ.لالستقالؿ كوسيلة ادلسلح بالعمل آمن .الشعب حزب يف نشط عضو:أحمد آيت الحسين-30
 . 1962 سراحو أطلق.الثورة قادة طائرة اختطاؼ يف1956سنة القبض عليو ألقي.1955باندونغ مؤدتر
. االختياري ادلنفى يف يعيش(.FFS1963   االشًتاكية القوى )حزب أسس

( مراد ديدوش )الثانية الوالية قائد نائب.اخلاصة ادلنظمة و الشعب حزب يف أساسي عضو:يوسف زيغود-31
 1956 كمني يف شهيدا سقط.1955أوت20 ىجـو قاد
 أولوية )فكرة صاحب.الصوماـ ميثاؽ إعداد يف مهما دورا لعب .اخلاصة ادلنظمة يف عضو:رمضان عبان-32

. بادلغرب قتل(.العسكري على السياسي العمل وأولوية اخلارج على الداخل
 الوالية قائد نائب.العمل و للوحدة الثورية اللجنة و اخلاصة ادلنظمة يف بارز عضو:بوصوف الحفيظ عبد- 33

. بالقاىرة ادلؤقتة باحلكومة التسلح وزير(.مهيدي بن العريب)اخلامسة
. ادلؤقتة احلكومة يف الثقافية الشؤوف وزير .العلماء مجعية يف عضو:المدني توفيق أحمد-34
 سنة الثورة إىل انضم.الدديقراطية احلريات انتصار حلركة ادلركزية اللجنة قادة أبرز من:خده بن يوسف ابن-51

. ادلستقلة للجزائر رئيس أوؿ.1960الثاين ادلؤقتة احلكومة رئيس .1955
 السادسة بالوالية احلواس سي للعقيد مساعدا كاف.الثورة يف األوائل ادلسامهني من:شعباني محمد-35

. االستقالؿ بداية يف قتل.احلواس سي استشهاد بعد ذلا رئيسا مث( الصحراء)
 إطالؽ وقف بعد عني.ذلا التمويل مجع على بفرنسا عمل الثورة بداية عند:فارس الرحمان عبد-36
(. االنتقالية ادلرحلة)ادلختلطة الفرنسية –اجلزائرية اللجنة رأس على1962مارس19النار
 اإلصالحات سلتلف و احلزبية بالتعددية نادى.1979 بومدين وفاة بعد اجلزائر رئيس:جديد بن الشاذلي-37

 السلطة ترؾ 1991ديسمرب26 يف مهامو من استقاؿ.1988 أكتوبر5 حوادث بعد االقتصادية و السياسية
 .1992 جانفي11 يف

 بعد اجلزائر سفري.1956الصوماـ مؤدتر يف و1955 قسنطينة مشاؿ ىجـو يف شارؾ :كافي علي-38
 اغتياؿ بعد لو رئيسا مث.للدولة األعلى اجمللس يف1992 جانفي عضوا عني.العراؽ لبناف سوريا يف االستقالؿ
. بوضياؼ

 نوفمرب16يف للجمهورية رئيسا أنتخب.1994 جانفي30االنتقالية ادلرحلة يف اجلزائر رئيس:زروال األمين-39
 .1996 السلطة من انسحب.1995

 للجمهورية رئيسا1999أفريل16يف أنتخب 1979 اىل1963من اخلارجية وزير:بوتفليقة العزيز عبد-40
. اجلزائريني دماء حقن جتنبا الوطنية ادلصاحلة مث ادلدين الوئاـ مبشروع امسو أرتبط.اجلزائرية
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 صاحب1985مارس السوفييت االحتاد ورئيس الشيوعي احلزب عاـ أمني:غورباتشوف ميخائيل-41
 فاشل النقالب تعرض.الشرؽ و الغرب بني االنفراج لسياسة وتبنيو( الغالسنوست و الربويسًتويكا)نظرية
(. احملافظوف)اإلصالحية لسياستو ادلعارضوف قاده1991مارس19
 احل  أثناء ادلصري بتقرير للمطالبة حتوؿ.1929التجنيس و اإلدماج دعاة من.صيدليا خترج:عباس فرحات-42
 ادلستقلة اجلزائر لربدلاف رئيس أوؿ عني.1958بالقاىرة ادلؤقتة اجلزائرية للحكومة رئيس أوؿ كاف.2 ع

 .1985سنة توىف.1962سبتمرب
 1974 األمم ىيئة القضية أدخل.1969الفلسطينية التحرير منظمة ترأس.زراعي مهندس:عرفات ياسر-43

 اتفاقية وقف. الفلسطينية للسلطة كرئيس1994 غزه دخل.فلسطني لدولة كرئيس باجلزائر1988 تزكيتو مت.
 زلمود خلفو.اآلف حد إىل غامضا- 2004نوفمرب11-وفاتو سر يبقى.الذايت احلكم اتفاقية أو( أوال أرحيا-غزه)

. عباس
 بقيادة الوطنيني على2ع احل أثناء شعواء حربا قاد1921 الصيين الشيوعي احلزب أسس:تونغ تسي ماو-44

 السلطة عن تنحى.1949أكتوبر1يف الصني مجهورية عن أعلن و فيها انتصر( تشيك كاي تشاف)
 .1958سنة
 احلكومة رئيس.1947اذلند استقالؿ مفاوضات يف غاندي جانب إىل شارؾ:نهرو الل جواىر-45

 1955 باندونغ مؤدتر عقد إىل دعى من باعتباره االحنياز عدـ حركة مؤسسي من.1964-1947اذلندية
. بإندونيسيا

 تشددىا بسبب قتلت.1989-1984 بني ما مث.1977-1969 اذلند حكومة رئيسة:غاندي أنديرا-46
 راجيف )ابنها خلفها.السيخ من حارسيها قبل من1989أكتوبر31 بتاريخ النسل حتديد سياسة تطبيق يف

 .1991ماي21يف اآلخر ىو ،قتل(غاندي
 مشاعر مستفزا2000سبتمرب2القدسي احلـر دخل.1999ماي إسرائيل حكومة رئيس:شارون ألاير-47

 جللطة تعرض. 1982 بلبناف( شتيال و صربا   )رلزرة بارتكاب متهم.الثانية االنتفاضة بداية يف متسببا ادلسلمني
... 2006أفريل(أودلرت يهود )خلفو. 2006جانفي دماغية

 اذلـر يف ستالني بعد الثاين الرجل.روسي دولة رجل و فيلسوؼ.1948-1896:جيدانوف أندري-48
 حوؿ وتتمحور(اجليدانوفية)بامسو تعرؼ أفكارا لو برزت 1953-1947الباردة احلرب إطار يف.السوفييت

 مكتب )تأسيس يف ساىم كما.االمربيالية و االستعمار دتثل الرأمسالية بينما التحرر ىي االشًتاكية:أف
. مارشاؿ مشروع على ردا(الكمنفوـر

-1947 تروماف عهد يف اخلارجية ووزير 2ع احل يف األمريكية األركاف قائد: مارشال جورج-49
 . 1953 للسالـ نوبل على حتصل.احلرب بعد أروبا بناء إلعادة بامسو مسي اقتصادي مشروع صاحب.1949

 القيصر ضد1917روسيا يف( البلشفية)الشيوعية الثورة زعيم.1924-1870:لينين فالديمير- 50
 .1924و1922بني ما ورئيسو السوفييت االحتاد مؤسس(.2نيكوالي)

 من لؤلدلاف العميلة(فيشي )حكومة رئيس.فرنسي سياسي و عسكري رجل(:فليب)بيتاف ادلارشاؿ-51
 ديغوؿ قبل من خفف1945أوت يف باإلعداـ عليو حكم.النازية من فرنسا حترير تاريخ 1945اىل1940جواف

 .1951السجن يف تويف.
 منها14 ادلبادئ صاحب.1921-1913 مابني( 28)ادلتحدة الواليات رئيس:ولسن طوماس-52

 .1919بباريس الصلح مؤدتر يف اجيابيا دورا لعب(.األمم عصبة إنشاء ادلصري،و تقرير:مبدأ)
 والعسكرية النازية مع حتالف.1943-1926 بايطاليا الفاشية الديكتاتورية زعيم(:بينيتو)موسوليني-53

. احملور بدوؿ يسمى ما او1963اليابانية
        النمسا رئيس.1981-1972 أمم ىيئة عاـ أمني.منساوي دبلوماسي:فالدىايم كورت-54

1986-1992. 
 جبهة مع ادلفاوض الفرنسي الوفد ترأس.ديغوؿ خلفا1974-1969 فرنسا رئيس:بومبيدو جورج-55

( . ايفياف )اتفاقية إىل الوصوؿ قبل سويسرا يف1961اجلزائرية الوطين التحرير
 اإلقامة حتت وضع.االحنياز عدـ حركة مؤسسي من.1968-1945 اندونيسيا رئيس:سوكارنو أحمد-56

 .1970وفاتو غاية إىل(سوىارتو)اجليش قائد طرؼ من عليو االنقالب بعد اجلربية
 دعاة من.1963االفريقية الوحدة منظمة مؤسسي من.1966-1960 غانا رئيس(:كوامي)نكروما-57
. االستعمار من إفريقيا شعوب حترير
     باجلزائر الفرنسي اجليش لقيادة( ديغوؿ )استدعاه .فرنسي ،جنراؿ1979-1905:موريس شال-58

 اجلزائرية ادلفاوضات بداية مع .للجزائر الشرقية و الغربية احلدود على ادلكهربة اخلطوط فكرة صاحب .1959
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 سراحو أطلق .سجنا سنة15ب جواف1 يف عليو حكم.1961أفريل22(ديغوؿ )الفرنسية،انقلبعلى–
. ديغوؿ من بعفو1966

 لوطن دعى.العادلية الصهيونية مؤسس.النمسا يف عاش .رلري يهودي(.1904-1860:)ىارتزل تيودور-59
. لليهود قومي
 يف شارؾ(.كاسًتو )جانب إىل الكوبية الثورة ،قاد أرجنتيين ثوري.1967-1928 (:أرنيستو)شيغيفارا-60

. إفريقيا و الالتينية بأمريكا أخرى ثورات
 من احلد اتفاقية أبـر.1974-1969مابني حكم.37 ادلتحدة الواليات رئيس :نيكسون رتشارد-61

 بعد اإلسرائيلي-ادلصري التقارب دعم(.1سالت)1972 السوفييت االحتاد مع اإلسًتاتيجية األسلحة
 .1972(غايت واتر)فضيحة بعد استقالتو قدـ.1973،و1967ىزدية
 اثر الباردة احلرب أهنى.1993و1989مابني حكم.41 ادلتحدة الواليات رئيس(:األب)بوش جورج-62
 أخرج( .نورويغا )رئيسها على القبض ألقى و1989هناية(باناما )بغزو قاـ.غورباتشوؼ مع1989مالطا مؤدتر

. كلينتوف بيل خلفو.1991الكويت من العراؽ
 ادلتحدة الواليات تعرضت عهده يف.2001من حيكم.43 ادلتحدة الواليات رئيس(:االبن)بوش جورج- 63

 ضد حربا خيوض.العراؽ و أفغانستاف بغزو قاـ.قتيل أالؼ3 حوايل خلفت اليت2001سبتمرب11 ألحداث
....  . وسوريا إيراف يهدد.اإلرىاب مكافحة حبجة ادلسلمني

      إسرائيل مع العربية اذلزدية على بادلسئولية أهتم.1952-1936من مصر ملك:فاروق الملك-64
. اجلمهورية أسسوا و1952جويلية23 الناصر عبد بقيادة األحرار الضباط قبل من بو أطيح.1948

 من مصر قرب.فاروؽ ادللك ضد جويلية ثورة زعماء من.1981-1970 مصر رئيس :السادات أنور-65
 عسكري استعراض يف قتل.1979 إسرائيل مع( ديفيد كاـ )اتفاقية ابـر.1977 القدس زار .الغرب

. مبارؾ حسين خلفو.1981أوت6
 قضايا تسوية سياسة على مؤكدا( الشرؽ على االنفتاح )بسياسة عرؼ.أدلانيا مستشار :براندت ويلي-66

. السلمية بالطرؽ ادلعسكرين بني اخلالؼ

 و نيكسوف عهد يف ادلتحدة الواليات خارجية وزير( األصل أدلاين .)أمريكي سياسي:كيسنجر ىنري-67
 السالـ اتفاقية مهندس يعترب.1973 الفيتناـ حرب وقف يف مسامهاتو بعد للسالـ نوبل حامل.فورد جريالد
 1979(ديفيد كاـ)اإلسرائيلية –ادلصرية

 يف السلطة إىل ديغوؿ إعادة يف ساىم.1956-1955 اجلزائر يف الفرنسي العاـ احلاكم :سوستيل جاك-68
. باجلزائر1958 ماي13 أحداث بعد فرنسا
 تاريخ يف رئيس أصغر كاف.1963-1961 من حكم.35 ادلتحدة الواليات رئيس :كينيدي جون-69

 القضاء يف فشل .كروتشوؼ مع1961 فيينا لقاء حضر ،حيث السوفيت مع التعايش قبل.ادلتحدة الواليات
 .1963نوفمرب26 تكساس والية( داالس )مدينة يف اغتيل( .1962الصواريخ أزمة )كوبا يف الشيوعية على
 اذلادئ احمليط يف احللفاء و األمريكي اجليش قائد.أمريكي جنراؿ.1964-1880(:دوغالس)آرتر ماك_70
 القنبلة الصني بقصف ىدد.1950كوريا يف األمريكية القوات قاد كما(1945-1941)2ع احلرب زمن

. 1951أفريل11 تروماف الرئيس الذرية،فأقالو
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