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 الكفاءة الختامية
 
 

 في نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي

يكون المتعلم قادرا على فهم ظاهرتي االستعمار 

 ,األوربي

وحركات التحرر العالمي عبر تاريخ العالم 

 الحديث والمعاصر

باستغالل مصادر منتقاة في معالجة الوضعيات 

 اإلشكالية

 المرتبطة بالمواضيع محل الدراسة
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 الكفاءة القاعدية األولى
 

 

 

أمام وضعيات إشكالية تعكس ظاهرة الحركة االستعمارية األوربية 

وما قابلها من ,وحيثيات ظهورها  وتوسعها في قارتي إفريقيا واسيا 

) تحليل ,شرح,تصنيف :يكون المتعلم قادرا على ,كفاح تحرري 

 ,األهداف ,األسباب ,الظروف 
 

 األولى:لميةالوحدة التع
 ( 1511 – 1111)ومقاومته   ايقيوإفراالستعمار األوربي في أسيا 
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 2013/2011:السنة الدراسية                                        :                                                                        المادة 

 :   المدة                                                                                                             :المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 

 األولىالتعلمية

 (الظروف األسباب  واألهداف)   : الحركة االستعمارية         

 شكالية اإل

 

تغيرات جذرية في مختلف المجاالت أدت  15-11لقرنين لقد عرفت أوربا خالل ا

. إلى تزايد التوسع االستعماري األوربي على حساب شعوب قارتي إفريقيا واسيا 

 كيف ذالك ؟
 

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

  حدد 43الصفحة  11انطالقا من الوثيقة  – 1
 ارمفهوم االستعم*      

 حدد 11-11انطالقا من الوثائق الصفحة  – 2

 ظهور الحركة االستعمارية فظرو –ا      

 أسباب الحركة االستعمارية -ب     

 أهداف الحركة االستعمارية -ج     
 

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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    1513-1111'ومقاومته االستعمار األوربي في إفريقيا واسيا : الوحدة التعلمية األولى

 (األهداف,األسباب , الظروف)الحركة االستعمارية:الوضعية التعلمية األولى

 
الحركة االستعمارية األوربية  20والقرن  11من أهم نتائج النهضة األوربية والثورة الصناعية بين القرن :  تمهيد

 . على كل من شعوب القارة األفريقية واآلسيوية
 مفهوم الحركة االستعمارية               

 الحركة االستعمارية  ظروف ظهور              

 أسباب ظهور الحركة االستعمارية              

 أهداف الحركة االستعمارية              

 :مفهوم الحركة االستعمارية

آلسيوية وشعوب أمريكا هي حركة سياسية وعسكرية قامت بها الدول األوربية على حساب الشعوب اإلفريقية وا

 .م15و 11لتتوسع أكثر خالل القرنين  11ظهرت خالل القرن ,  ةالالتيني

 : ظروف ظهور الحركة االستعمارية

 النهضة األوربية 

 الكشوفات الجغرافية 

 الثورة الصناعية 

 انتقال موازين القوى من الشرق اإلسالمي إلى الغرب المسيحي. 

 يحيةالصراع الحضاري بين إلسالم والمس. 

 :أسباب ظهور الحركة االستعمارية
 :أوال األسباب االقتصادية      
 حاجة أوربا للمواد األولية والطاقوية كنتيجة للثورة الصناعية*        

 كنتيجة للثورة الصناعية الحاجة إلى أسواق خارجية لتصريف فائض اإلنتاج*        

 األموال كنتيجة للثورة الصناعيةالحاجة إلى مجال الستثمار فائض رؤوس *        

 :ثانيا األسباب اإلستراتجية والعسكرية      

  إقامة القواعد العسكرية بهدف 

 التحكم في أهم الطرق التجارية وحمايتها -

 حماية مناطق النفوذ الخارجية  -

 التوسع على حساب الشعوب األخرى -

 :ثالثا األسباب الدينية           

 يحية على حساب الديانات األخرى وخاصة الدين اإلسالمينشر المس. 

 :رابعا األسباب االجتماعية      

  التخلص من فائض السكان 

 :خامسا السبب الحضاري          

 ادعاء نشر الحضارة 

 أهداف الحركة االستعمارية
 :األهداف االقتصاديةأوال 

 .توفير المواد األولية الالزمة للصناعة* 
 .األموال سرؤو ضسواق الخارجية الالزمة الستثمار فائتوفير األ* 
 .توفير أسواق خارجية لتصريف فائض اإلنتاج* 

 :ثانيا األهداف الحضارية

 نشر المسيحية. 

 نشر الثقافة واللغات األوربية. 

 :العسكرية فثالثا األهدا
 .البحرية والنهريةالسيطرة على المواقع اإلستراتجية والممران  *
 .قواعد البرية والبحرية لحماية المصالحإقامة ال* 
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 2013/2011:السنة الدراسية :                                                                                                               المادة 

 :   المدة                                                                   :                                          المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 

 التعلميةالثانية

 ( الطرق والوسائل)  االسياسة االستعمارية في إفريقيا وآسي
 

 اإلشكالية 

 

إفريقيا  في كل من 15-11ازدادت الحركة االستعمارية خالل القرنين 

 وآسيا

 كيف ذالك ؟                      

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 حدد  15انطالقا من الوثائق الصفحة  – 1

 طرق التغلغل االستعماري*       

 وسائل تنفيذ المخططات االستعمارية*       

 حدد 21-21انطالقا من الوثائق الصفحة  – 2

 انعكاسات السياسة االستعمارية على إفريقيا واسيا *       

 
 

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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 (1511-1111)وأسيا   قياالحركة االستعمارية في إفري: الوحدة التعلمية األولى
 (الطرق والوسائل والنتائج) واسيا  ستعمارية في إفريقياالسياسة اال:الوضعية التعلمية الثانية

 
 (1111/1511)لقد استغل االستعمار األوربي في إفريقيا واسيا :هيدتم

 مختلف الطرق والوسائل بهد ف إحكام سيطرته  على شعوب          

 كيف ذالك ؟.إفريقيا واسيا           

 خططات االستعماريةطرق تنفيذ الم 

 وسائل تنفيذ المخططات االستعمارية 

 انعكاسات السياسة االستعمارية 

 

 :طرق تنفيذ المخططات االستعمارية
 :أوال الطريق المباشر        

  حكم مركزي أي أن جميع السلطات بيد المستعمرإخضاع المنطقة المستهدفة بحد السيف  وتطبيق نظام 

 :المباشر ثانيا الطريق غير        

  يكون الحكم فيها ال مركزي أي يترك تسيير الشؤون العامة للسكان المحليين 

  الرجوع للحاكم العام في اتخاذ القرارات لتسيير الحكم 

 اتخذ ت هذه الطريقة إشكاال مختلفة مثل الحماية والوصاية واالنتداب والمعاهدات... 

 :وسائل تنفيذ المخططات االستعمارية

 ة العسكرية وسياسة األرض المحروقة استعمال القو 

  (دينية وإدارية واقتصادية وسياسية ) االمتيازات والتي أخذت أشكاال مختلفة 

   الشركات التجارية  والبنوك المالية وذالك بتوريط المستعمرات في الديون 

  الشرعية الدولية وقوانيناالتفاقيات والوعود السرية وترجمتها بالمؤتمرات 

 

 :السياسة االستعماريةانعكاسات 
   :السياسية االنعكاسات اوال                   

 إعادة رسم الحدود السياسية    

 ظهور مشكل األقليات 

 ظهور مشكل الالجئين 

 النزاعات الحدودية 

 في فلسطين قيام نظام التمييز العنصري في إفريقيا  والكيان الصهيوني 

 :لثقافيةثانيا االجتماعية وا                   

  التخلف 

 التبعية الثقافية 

 وجود نخبة عميلة لالستعمار 

 انتشار الجهل واألمية واألمراض واألوبئة 

 :ثالثا االنعكاسات االقتصادية

 التبعية االقتصادية 

 التبعية المالية        

 :عمل منزلي 
 يةالحما, االنتداب , حدد الفرق بيت الوصاية                 
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 2013/2011:السنة الدراسية                                                                                                       :         المادة 

 :   المدة :                                                                                                            المستوى

 راحل الدرسم

 تقديم النشاط: أوال 

 الوضعية

 التعلمية الثالثة

 الكفاح التحرري في إفريقيا وآسيا        
 

 اإلشكالية 

 

تغيرات جذرية في مختلف المجاالت  15-11لقد عرفت أوربا خالل القرنين 

أدت إلى تزايد التوسع االستعماري األوربي على حساب شعوب قارتي إفريقيا 

 الك ؟كيف ذ. واسيا 
 

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 حدد  41الصفحة  11انطالقا من الوثيقة  – 1

 مفهوم حركات التحرر*     

 .حدد  21و 24انطالقا من المعلومات المكتسبة والوثائق الصفحة   -2

 ظروف ظهور الحركة التحررية *    

 تحررية أسباب ظهور الحركة ال*    

 أهداف الحركة التحررية*    
 

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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 الحركة االستعمارية في إفريقيا:الوحدة التعلمية األولى
 (1511-1111)وأسيا                                 
 الحركات التحررية في إفريقيا وآسيا:الوضعية التعلمية الثالثة

 
 :تمهيد 
حركات التحرر هي مجموع ردود الفعل السياسية والعسكرية التي قامت بها شعوب المستعمرات ضد الوجود         

 .االستعماري منذ بداية توسعه وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية

 فما ظروف وأسباب وأهداف ذالك ؟ 

 :ظروف ظهور حركات التحرر

 الوجود االستعماري 

 ولى والثانيةالحربين العالميتين األ 

 ظهور الفكر اإلصالحي 

 نجاح الثورة الشيوعية في روسيا 

 انتشار األفكار القومية 

  التنافس بين الدول االستعمارية 

  (الفرنسية األمريكية) الثورات السياسية في أوربا ومبادئها 

   (عصبة األمم هيئة األمم ) مواثيق المنظمات الدولية 

 :أسباب ظهور حركات التحرر
 :األسباب الداخلية        

 االستغالل , السياسة االستعمارية القمع 

 تزايد الوعي السياسي وظهور نخبة سياسية وطنية 

 الخبرة العسكرية من خالل المشاركة في الحروب األوربية 

 حصول بعض الشعوب على استغاللها المبكر 

 :األسباب الخارجية       

 مصير اثر ظهور المبادئ التحررية ومبدأ حق تقرير ال 

 11مبادئ ولسن  -

  مبادئ عصبة األمم ثم هيئة األمم -

 الوعود الكاذبة من الدول االستعمارية 

 تراجع مكانة الدول االستعمارية بعد المواجهة العسكرية األوربية األولى والثانية 

 الصراع في إطار الحرب الباردة بعد المواجهة األوربية الثانية 

  في العالم بعد المواجهة العسكرية األوربية الثانيةتطور وسائل اإلعالم واالتصال 

 :أهداف حركات التحرر  

 التخلص من الوجود االستعماري 

 القضاء على األنظمة المرتبطة باالستعمار 

 التخلص من الضغوط والقيود األجنبية 

 دعم االستقالل السياسي باالستغالل االقتصادي 

 (األمراض, الفقر,الجهل ) القضاء على مخلفات االستعمار 

  (الحرب الباردة) االبتعاد عن الصراع بين الشرق والغرب 

 التكتل والتضامن بين الشعوب اإلفريقية واآلسيوية 

 1511الحركة األفروآسيوية ومؤتمر باندونغ  -

  1561حركة عدم االنحياز  -
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 2013/2011:السنة الدراسية                                        :                                                                        المادة 

 :   المدة :                                                                                                            المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 

 التعلميةالرابعة

 (األساليب  والوسائل والخصائص)  التحررية في إفريقيا وآسياالحركات 
 

 اإلشكالية 

 

رغم إحكام الدول االستعمارية السيطرة على شعوب إفريقيا وآسيا إال 

كيف .  أن شعوب إفريقيا وآسيا لم تدخر جهدا  في مقاومة االستعمار 

 ذالك ؟

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 ماتالتعلي

 

 

 

 

 

 

 

 حدد  25-21-21انطالقا من وثائق الصفحة  – 1

 أساليب ووسائل الحركات التحررية في إفريقيا وآسيا *      

 حدد  44-42-41انطالقا من وثائق الصفحة  – 2

 الخصائص العامة للحركات التحررية في إفريقيا وأسيا *      

 طبيعة حركات التحرر في إفريقيا وآسيا *      
 

 عمل ثنائي ستراتجيةاإل

 المالحظات
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 ( 1511-1111)الحركة االستعمارية في أفريقيا وآسيا :األولى الوحدة التعلمية

 (الوسائل واألساليب والخصائص) الحركات التحررية :الوضعية التعلمية الرابعة 

 

 :تمهيد 
 يا وآسيا والتطورات الدولية إلىأدى تنوع االستعمار وطول فترة وجوده في إفريق         

 . تنوع حركات التحرر         

 فما هي أساليب ووسائل وخصائص هذه الحركات ؟ -                                 

 :أساليب ووسائل حركات التحرر  

 مقاولة سياسية وثقافية: 

 : أحزاب سياسية  - 01

 مقاطعة االنتخابات,ي نعصيان مد, مظاهرات  -                         

 مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية                           

 زوايا , طرق صوفية , نوادي, جمعيات - 02

 توعية, تحريض, قيادة, مقاومة -                          

 :مقاومة عسكرية*                  

 :سميةالمقاومة الشعبية الر – 01                          

 :المقاومة الشعبية المنظمة - 02                          

 :مقاومة اقتصادية *                

 مقاطعة اقتصادية                                    

 السلع االستعمارية االمتناع عن استهالك, رفض دفع الضرائب , إضرابات -

 :مة لحركات التحرراعال الخصائص   

 رفض الوجود االستعماري ومقاومته 

 تنوع األساليب والوسائل 

 التزامن والتضامن والتأثير والتأثر 

 تعدد األطراف التي واجهتها 

 وحدة األهداف والدوافع والظروف 

 تبنيها المبادئ الدولية 

 أدت إلى تراجع االستعمار التقليدي 

 :طبيعة حركات التحرر    

 ة حركات وطني 

  حركات وطنية قومية 

 حركات وطنية ذات امتداد أيديولوجي 

            

 

 

 

 

 

 



11 

 

 ( 1511-1111)الحركة االستعمارية في أفريقيا وآسيا :الوحدة التعلمية األولى  

 االستعمار األوربي في إفريقيا وآسيا وردود فعل هذه الشعوب :وضعية اإلدماج األولى   

  
 : 1,2تقديم الوثيقة          
 وثائق تاريخية سياسية: طبيعة الوثائق           

 15/20قارتي إفريقيا خالل القرن : اإلطار الزماني والمكاني           

 15/20تطور االستعمار األوربي في أفريقيا وآسيا خالل القرنين : الفكرة العامة            

 األفكار األساسية            

 : الوثيقة األولى            

 تزايد الحاجة إلى األسواق الخارجية 

 تزايد التوسع االستعماري 

 :الوثيقة الثانية              

 تراجع االستعمار التقليدي 

 ظهور االستعمار الجديد 

 : تحديد العالقة بين رجال السياسة والمال  

 لسياسة منرجال المال واألعمال يتدخلون في توجيه ا. العالقة عالقة تكامل                

 للدولة برؤوس األموال والتي تسمح بتمويل الجيوش   نخالل كونهم اكبرا لممولي                

 وبالتالي يضطر رجال السياسة إلى خدمة رجال المال واألعمال بالتوسع                  

 الستثمار  االستعماري  لتوفير مصادر للمواد األولية وأسواق خارجية ومجال                

 .رؤوس األموال                

 :  مدى التزام  الدول االستعمارية بالمواثيق الدولية  

 عدم التزام الدول االستعمارية بالمواثيق الدولية الخاصة بالمستعمرات فرغم قرار               

 االستعمارية لم الخاص بتصفية االستعمار فان الدول 1512األمم المتحدة لعام                

 .تخرج من المستعمرات إال بقوة السالح               

 : طبيعة الحركات التحررية واألساليب المعتمدة في نضالها  

  : اأوال طبيعة حركات التحرر في اندونيسي              

 حركة تحرر وطنية ذات امتداد جهوي  

 :دونيسيا ثانيا وسائل الحركة التحررية في ان             

 المقاطعة االقتصادية 

 تشكيل األحزاب السياسية والمطالبة بالحكم الذاتي 

                       الدعوة باللجوء إلى العنف العسكري لتحقيق االستقالل التام 

 :    تقويم مرحلي       
 للمفتاح على خريطة العالم المرفقة وزع مناطق نفوذ االستعمار األوربي وفقا               

 , البلجيكي ,البريطاني ,الفرنسي ,الهولندي ,البرتغالي ,االستعمار األسباني )                

 .في كل من إفريقيا وآسيا ( األلماني     
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 ( 1511-1111)الحركة االستعمارية في أفريقيا وآسيا :الوحدة التعلمية األولى  

 ي إفريقيا وآسيا وردود فعل هذه الشعوباالستعمار األوربي ف :وضعية التقويم األولى  
 

 : 3, 4,  2, 1استخراج األفكار األساسية للوثائق    
 :الوثيقة األولى            

  االهتمام بالمواصالت في المستعمرات 

 نهب ثروات المستعمرات  
 :الثانية  ةالوثيق           

  تقسيم االستعمار للقارة 

 زرع بذور االنقسام بالقارة 

 االستغالل  والعبودية في القارة   فرض 

 :الوثيقة الثالثة         

 ظهور النزعة القومية والوطنية بالمستعمرات 

 إحياء أمجاد األمة ومقوماتها 

 :الوثيقة الرابعة        

 انتشار الحركات الوطنية بالقارة اإلفريقية 

 تراجع االستعمار بالقارة 

 :تطبيعة االستعمار وأثره على المستعمرا  
 ان االستعمار األوربي  قام باستغالل المستعمرات اقتصاديا من خالل 2, 1تبرز الوثيقة                    

  نهب ثروات المستعمرات 
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 الثانية الكفاءة القاعدية

 

إشكالية تعكس أوضاع الجزائر إبان الفترة   وضعيات  أمام

لم قادرا على فهم ظروف وأسباب االحتالل يكون المتع.االستعمارية 

الفرنسي للجزائر وإدراك السياسة االستعمارية بمختلف أهدافها 

 .وانعكاساتها  والمقاومة الشعبية باستغالل السندات ذات الداللة
 

 الثانية الوحدة التعلمية

 

 1130/1511االستعمار الفرنسي في الجزائر 
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 2013/2011:السنة الدراسية                                                                                                              :  المادة 

 :    المدة:                                                                                                            المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 

 التعلميةاألولى

 أسباب  وأهداف االستعمار الفرنسي للجزائر

 اإلشكالية 

 

لقد خاضت فرنسا حربا شرسة ضد الجزائر تمكنت من السيطرة عليها بالحديد 

سنة بحجة االنتقام لما عرف بحادث 130والنار وقامت باستغاللها لمدة 

 يف ذالك ؟ك. المروحة 

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 حدد 51, 15الصفحة  6إلى  1انطالقا من الوثائق من 

 ظروف الغزو الفرنسي للجزائر 

 حدد . 54.  51. 15الصفحة  5إلى  1انطالقا من الوثائق من 

 األسباب الحقيقية لالستعمار الفرنسي للجزائر. 

 حدد 51. 54. 51. 11ن وثائق الصفحة انطالقا م

 أهداف السياسة االستعمارية *  

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 1130/1511االستعمار الفرنسي في الجزائر:  نيةالوحدة التعلمية الثا    

    لجزائرأسباب وأهداف االستعمار الفرنسي في ا:         الوضعية التعلمية األولى    

 

 :ظروف الغزو الفرنسي للجزائر   
 :أوال الظروف الدولية        

 التحوالت التي عرفتها أوربا بعد الحروب النابليونية 

  تراجع االستعمار األوربي في القارة األمريكية 

  انتشار األفكار القومية 

 ةالتنافس االستعماري على القارة اإلفريقية لحماية المستعمرات األسيوي 

 تزايد األطماع األوربية لتقسيم الدولة العثمانية 

 :  ثانيا الفرنسية     
 تراجع مكانة فرنسا القارية والدولية بعد هزيمة نابليون 

 تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

 :الظروف الجزائرية ثالثا     
 حر المتوسطتراجع اإلمكانيات االقتصادية للجزائر بعد تراجع القرصنة في الب 

  1111التحالفات األوربية ضد الجزائر بعد مؤتمر فينا 

 1121نتحطم األسطول الجزائري بعد معركة نافا ري 

 رغبة فرنسا في استرجاع مكانته وإمكانياتها مستغلة تراجع مكانة الجزائر+    

 :األسباب الحقيقية لغزو فرنسا للجزائر  
 :أوال األسباب االقتصادية    

 السيطرة على أموال الخزينة الجزائرية  الرغبة في 

 الرغبة في استغالل الخيرات االقتصادية للجزائر وخاصة االقتصادية 

 للصناعة الفرنسية  ةالرغبة في إيجاد أسواق للمنتجات الصناعية ومصدر للمواد األولية الالزم 

 :ثانيا األسباب االجتماعية  
  التخلص من فائض السكان 

 لغير مرغوب فيها التخلص من الفئات ا 

 :ثالثا األسباب السياسية  
 محاولة شارل العاشر إسكات المعارضة السياسية وإشغالها 

 محاولة فرنسا استعادة مكانتها  ومحو أثار هزائمها المتكررة وخاصة أمام بريطانيا 

 إبعاد الضباط المعارضين لسياسة شارل العشر 

 :رابعا األسباب الحضارية   
 لثقافي بين الشرق اإلسالمي والغرب المسيحيالصراع الديني وا 

  محاولة البروز أمام المسيحيين بخدمة المسيحية 

 :خامسا االدعاءات الفرنسية  
 اتهام الجزائر بالقرصنة 

 حادث ما عرف بالمروحة 

 استغالل فرنسا لحادث المروحة بهدف تغطية األسباب الحقيقية لغزو الجزائر+    

 :نسي للجزائرأهداف الغزو الفر  
 اتخاذ الجزائر كبوابة إلفريقيا 

 السيطرة على اإلمكانيات االقتصادية للجزائر 

 أموال الخزينة  -

 اإلنتاج الزراعي  -

 الثروات الطبيعية  -

 التخلص من الديون التي كانت في ذمتها لصالح الجزائر 

 إيجاد سوق خارجية لتصريف فائض اإلنتاج وخاصة الصناعي 

 ئض السكانإيجاد مكان إلسكان فا 

 تنصير الجزائر والقضاء على الدين اإلسالمي 
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 2013/2011:السنة الدراسية :                                                                                                               المادة 

 :   المدة                                                                                                         :    المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 

 التعلميةالثانية

 السياسة االستعمارية ومظاهرها

 اإلشكالية 

 

خالل الفترة  بين لقد كان هدف السياسة االستعمارية في الجزائر 

 . هو فرض السيطرةعلى التراب والشعب الجزائري 1130/1511

 كيف ذالك ؟

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

                     حدد 55. 51انطالقا من الوثائق الصفحة  -

 السياسة العسكرية الفرنسية في الجزائر*  

                      حدد 111ا من الوثائق الصفحة انطالق-      

 السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر*      

                حدد 114.  112انطالقا من الوثائق الصفحة  -

 السياسة االقتصادية الفرنسية في الجزائر*  

                  حدد 111. 113انطالقا من الوثائق الصفحة -

 ياسة المالية الفرنسية في الجزائرالس*   

                   حدد 111. 116انطالقا من الوثائق الصفحة -

 السياسة االجتماعية الفرنسية في الجزائر*  

          حدد 111. 111. 115انطالقا من الوثائق الصفحة  -     

 السياسة الثقافة والدينية الفرنسية في الجزائر*       

 عمل ثنائي يةاإلستراتج

 المالحظات
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 1130/1511االستعمار الفرنسي في الجزائر والمقاومة الوطنية  :الثانيةالوحدة التعلمية 

 السياسة الفرنسية في الجزائر ومظاهرها :الوضعية التغلمية الثانية  

 

 تمهــــــــيد   
 ولذالك كانت السياسة الفرنسية في الجزائر  لقد أولت فرنسا  الجزائر اهتماما خاصا نظرا ألهميتها 

 غاية قيام  إلى 1130تهدف إلى إحكام السيطرة الكاملة عليها بمختلف الوسائل  منذ بداية االحتالل  

 فيما تمثل ذالك ؟.  1511الثورة  
 السياسة العسكرية الفرنسية في الجزائر 

 السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر 

 دية الفرنسية  في الجزائرالسياسة االقتصا 

 السياسة المالية الفرنسية في الجزائر 

 السياسة االجتماعية الفرنسية في الجزائر 

 السياسة الثقافية والدينية الفرنسية في الجزائر 

 السياسة العسكرية الفرنسية في الجزائر   
 ثناء غزوها للجزائرتسخير فرنسا لكامل اإلمكانيات العسكرية الفرنسية أ. 

  سنة 20مضاعفة عدد القوات الفرنسية في الجزائر في اقل من 

 انتهاج سياسة األرض المحروقة والنهب والتجويع ضد الشعب الجزائري. 

 وضع الجزائر تحت إدارة وزارة الحربية. 

 المكاتب ) استغالل بعض الجزائريين في الحرب على الشعب الجزائري

 (.العربية

 يطان األوربي لدعم ومساندة الجيش الفرنسي تشجيع االست. 

 فرض السيطرة على التراب والشعب الجزائري بالحديد والنار+              

 :السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر  
  1111ودستور  22/06/1131اعتبار الجزائر قطعة من فرنسا اثر مرسوم 

  الشرع اإلسالمي اثر قانوناعتبار الجزائريين رعايا فرنسيين يخضعون لقانون 

 11/01/1161سيناتوكونسلت 

  21/10/1110منح يهود الجزائر الجنسية الفرنسية اثر قانون كريميوا 

 فرض إجراءات استثنائية على الشعب الجزائري عرفت بقانون األهالي بداية من 

  1111مارس     

  ديات كاملة وإقامة بل 1111تحويل الحكم في الجزائر الشمالية إلى حكم مدني

 الصالحيات

  دون أن يكون لألهالي حق االستئناف 1502إنشاء المحاكم الرادعة 

 03/02/1512إصدار قانون التجنيد االجباري 

   هدف السياسة اإلدارية الفرنسية في الجزائر إحكام السيطرة على الشعب الجزائري+             
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 2013/2011:السنة الدراسية                                                                                      :                          المادة 

 :   المدة :                                                                                                            المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط :أوال 

الوضعية 
 الثالثةالتعلمية

 رفض الشعب الجزائري للوجود االستعماري

 اإلشكالية 

 

منذ أن وطأت أقدام االستعمار الفرنسي أرض الجزائر انطلقت المقاومة وتنامت مع 

 كيف ذالك ؟. مرور الزمن ورغم اختالف أساليبها إال أنها تقاسمت نفس األهداف 

 السندات

 

 رسيالكتاب المد 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 حدد 111انطالقا من المعلومات المكتسبة  والوثائق الصفحة -

  أهداف المقاومة 

 حدد  121الى  111انطالقا من المعلومات المكتسبة والوثائق الصفحة من -

  15األساليب المنتهجة في لمقاومة خالل القرن 

 حدد. 144. 141. 141. 121. 121. 121. 124. 122انطالقا من الوثائق الصفحة -

 20أساليب المقاومة خالل النصف األول من القرن * 

  حدد. 141. 144انطالقا من المعلومات المكتسبة والوثائق الصفحة -

 .1511/  1130نتائج المقاومة الجزائرية بين * 

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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              1511-1130 المقاومة و الجزائر في الفرنسي االستعمار:   الثانية لميةالتع الوحدة

  مظاهره و الفرنسي للوجود الجزائري الشعب رفض -:  الثالثة الوضعية
 

 :المقاومة أهداف

 

 بعث – االندماج و االستيطان منع -أمالكه و ثرواته حماية/ االستعماري الوجود من التخلص-

 سيادة ذات الجزائرية الدولة بناء – زائريةالج الشخصية

 

 : المنتهجة األساليب

 

 : المسلحة المقاومة – آ  -

  بالشرق باي أحمد الحاج مقاومة منها -( :1111-1130) الرسمية المقاومة -

 بالغرب الجزائري القادر عبد األمير مقاومة – منها -( :1111-1132) المسلحة الشعبية المقاومة -

 –( 1111-1111) نسومر فاطمة اللة مقاومة – بوبغلة مقاومة -1115 الزعاطشة مقاومة – الجزائري

 ...  الشيخ سيدي أوالد مقاومة

  الصمود لروح ترسيخها رغم االستعمار طرد في تنجح لم لكنها 

 :السياسي النضال -ب

  لخارجا إلى الهجرة و الوفود إرسال و الرسائل و العرائض تقديم: األولى البوادر -1

 و المحافظين لجنة مثل إصالحية و سياسية اتجاهات ظهور-: 21القرن مطلع في النضال تبلور -2

 (  الفرنسية بالثقافة المثقفين) المجددة الليبرالية النخبة

 األمير)  اإلصالح حركة منها: سياسية تنظيمات عدة-:األولى العالمية الحرب بعد النضال تطور -4 

/   المسلمين النواب( /  النخبة جماعة) اإلدماجي االتـجاه( / الحاج مصالي)الستقالليا االتجاه( / خالد

 . الجزائري الشيوعي الحزب/   اإلسالمية الكشافة و المسليمن العلماء جمعية

 

 : المقاومة نتائج

 /اإلتحاد و التالحم ألهمية الجزائري الشعب إدراك/ الستعمارية المخططات إفشال

 و الوحدة على الحفاظ و األصالة و التفتح على قرتها أظهرت/ الحقيقية فرنسا سياسة كشفت المجازر

 . الثورة يقود جيل إعداد و العروبة
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 الثالثة الكفاءة القاعدية

 

 

أمام  وضعيات  إشكالية تعكس طبيعة العالقات األوربية الداخلية 

 رهايكون المتعلم قادرا على تحديد وتحليل مظاه

 مستخلصا انعكاساتها القارية والعالمية باستغالل

 

 

 

 الوحدة التعلمية الثالثة
 

 

العالقات األوروبية األوروبية وانعكاساتها القارية 

 1111/1511والعالمية
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 2013/2011:السنة الدراسية                                   :                                                                             المادة 

 :   المدة :                                                                                                            المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 

 التعلمية األولى

 ت األوربية ومظاهرهاطبيعة العالقا
 

 اإلشكالية 

 

ارتبطت العالقات األوربية األوربية بالتحوالت الشاملة التي عرفتها أوربة اثر 

.   الحروب الدينية  وفق ما تمليه المستجدات الفكرية والسياسية  واالقتصادية 

 كيف ذلك ؟

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 .31انطالقا من الخريطة الصفحة  – 1

 حدد القوى السياسية الكبرى في القارة األوربية*          

 .34الصفحة . 1.2.4والوثائق  32انطالقا من الخريطة الصفحة  – 2

 1111/1511حدد طبيعة العالقات بين القوى األوربية خالل الفترة *          

 . 33.31.36.31انطالقا من الوثائق الصفحة  – 4

حدد مظاهر العالقات بين القوى األوربية خالل الفترة *          

1111/1511 

 . 11.14انطالقا من الوثائق الصفحة  – 3

  حدد عوامل التحول في العالقات األوربية وانعكاساتها*         

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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 1111/1511عالقات األوربية األوربية وانعكاساتها العالمية والقارية ال:الوحدة التعلمية الثالثة    

 طبيعة العالقات األوربية األوربية ومظاهرها:الوضعية التعلمية األولى   

 

 : القوى السياسية الكبرى في اوربا   
 : ية اناالمبراطورية االستعمارية البريط*   

 االمبراطورية االستعمارية افرنسية*   

 االمبراطورية النمساوية المجرية *   

 بروسيا  امارة*    

 القيصرية الروسية*    

 االمبراطورية البرتغالية *    

 االمبراطورية االسبانية*    

 الخالفة العثمانية*    

 :طبيعة العالقات بين القوى األوربية  
 التحالف ضد الحركات القومية الصاعدة 

 بي والدوليتصادم المصالح على المستوى األور 

  الحلف الثالثي بين ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية * سياسة التحالفات 

 الوفاق الثالثي بين فرنسا وروسيا وبريطانيا ثم انضمام ايطاليا*                           

 توتر العالقات بين القوى الكبرى 

 الدعاية اإلعالمية المغرضة 
 :وربيةمظاهر العالقات األوربية األ   

 عقد المؤتمرات لحل الخالفات وإنشاء التحالفات :اوال    
  1111/1111مؤتمر فينا 

  11/12/1111مؤتمر اكس الشابيل 

  1120مؤتمر تروباو 

  1121مؤتمر سان بترس بورغ جانفي 

  1116مؤتمر باريس 

  1111مؤتمر برلين 

  1111مؤتمر برلين الثاني 

 توقيع المعاهدات :  ثانيا    
 1111س األولى معاهدة باري 

  1111الحلف المقدس 

  1111معاهدة باريس الثانية 

  1110معاهدة لندن 

  1111معاهدة سان ستيفانو 

 :عقد التحالفات  :اثالث   
 1111 التحالف الرباعي ضد فرنسا 

  1153التحالف الروسي الفرنسي 

 1101الوفاق البريطاني الفرنسي 

 1501الوفاق البريطاني الروسي 

 1112ماني النمساوي التحالف األل 

  1112التقارب األلماني اإليطالي 

  1151التقارب األلماني العثماني 
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 : األزمات الدولية :رابعا   
  1501أزمة البوسنة والهرسك 

  1511أزمة أغادير 

  1512/1513أزمة البلقان األولى والثانية 

 عوامل التحول في العالقات األوربية األوربية     
 ن مخلفات حروب نابليو 

 مخلفات الحروب الدينية 

  السعي إلرساء قواعد التعاون 

  الحاجة لألمن واالستقرار بهدف استثمار نتائج النهضة 

 ظهور فلسفة تدعو للتخلي عن النزاعات 

  نتائج الثورات السياسية في أوربا 

 ازدواجية الموقف من الحركات القومية في أوربا والدولة العثمانية 

 الدعاية اإلعالمية–السباق نحو التسلح –التحالفات ) ات تصاعد التوتر في العالق 

 ( تصادم المصالح االستعمارية                                          

 :انعكاسات التحول    
  انتقال الصراع إلى المستعمرات 

 1123ظهور مبدأ مونرو 

  تزايد التنافس على الدولة العثمانية 

 نية ظهور قوة جديدة محليةتزايد الصراع في أسيا وإمكا  
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 2012/2013:السنة الدراسية :                                                                                                               المادة 

 :   المدة                                         :                                                                    المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 

 التعلمية الثانية

 المواجهة العسكرية األوربي األولى وانعكاساتها القاري والعالمية
 

 اإلشكالية 

 

أدى توتر العالقات األوربية في مطلع القرن العشرين إلى 

ت مختلف دول القارة كان لها المواجهة عسكرية شمل

 ؟كيف ذالك.             انعكاسات قارية وعالمية 

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 .11.11انطالقا من الوثائق الصفحة  – 1

 . حدد ظروف وأسباب المواجهة العسكرية األوربية األولى*       

 . 11.15لمرفق والسند الصفحة انطالقا من السند ا – 2

حدد مراحل تطور المواجهة العسكرية األوربية *       

 .األولى

 .64.61.66.61انطالقا من الوثائق الصفحة  – 4

 .  حدد انعكاسات المواجهة العسكرية األوربية األولى*        
 

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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 العالقات األوربية األوربية وانعكاساتها القارية والعالمية :علمية الثالثةالوحدة الت       

 1511/1511المواجهة العسكرية األوربية األولى  : الوضعية التعلمية الثانية       

 

 عوامل المواجهة العسكرية األوربية األولى  

 :أوال العوامل غير المباشرة    

 ية الوطنية تزايد النزعة القوم*            

 تزايد التنافس االستعماري*           

 إنشاء التحالفات *          

 التحالف الثالثي –ا                           

 الوفاق الثالثي –ب                          

 السباق نحو التسلح*         

 الدعاية اإلعالمية المغرضة *        

 :ثانيا  العامل المباشر    
 21/06/1511تقتل ولي عهد النمسا وقرينته في سراجيفو يوم        

 :مراحل المواجهة العسكرية األولى     

    I- 1511/1516المرحلة األولى : 

 :الجبهة الغربية        

 زحف ألمانيا على فرنسا عبر بلجيكا ووصولها إلى مشارف باريس -

 تحول الحرب حول باريس إلى حرب خنادق -

 لقوات البريطانية الفرنسية الزحف على القوات األلمانية ففشلتحاولت ا -

 1516حاول األلمان االلتفاف حول القوات الفرنسية التي تحمي باريس عبر حصن فردان سنة  -

 ففشلت

 وتمكنت1516( معركة الدبابات( )معركة السوم)ردت فرنسا وبريطانيا بهجوم معاكس  -

 ية وإنهاء معركة الخنادقمن االنتصار على القوات األلمان      

 :الجبهة الشرقية      

 1511زحف الجيش الروسي على القوات النمساوية المجرية والتي تراجعت -

 1511تبعتها بالغاريا 1511أعلنت تركيا دخول الحرب إلى جانب ألمانيا أكتوبر  -

 1511انضمام ايطاليا إلى دول الوفاق في ماي  -

 1511تراجع الروس أمام األلمان  -

 زام األسطول الفرنسي البريطاني أمام األتراك في مضيقي البوسفور والدردنيل  انه -

 1511تمكن البريطانيون من رد الهجوم التركي على مصر -

 (1516الثورة العربية)إعالن الشريف حسين الحرب على تركيا إلى جانب الحلفاء  -

   П – 1516/1511المرحلة الثانية: 
 :الغربية الجبهة      

 تمكن القوات البريطانية من السيطرة على فلسطين والشام بمساعدة قوات الشريف حسين -

   (1516/1511) 

 1511قيام الثورة الشيوعية في روسيا وخروجها من الحرب  -

 :الجبهة الغربية                       

 قيام األسطول البريطاني بمحاصرة السواحل األلمانية  -

ة بمحاصرة الجزر البريطانية وضرب كل السفن الخارجة منها أو الداخلة قيام الغواصات األلماني -

 إليها

 الحرب إلى جانب الوفاق على اثر تعرض الغواصات األلمانية للسفن. أ.م.دخول الو -

 1511األمريكية

 انسحاب تركيا ثم بلغاريا فالنمسا من الحرب  -

 هت المواجهة العسكرية األوربية األولىوبذالك انت 1511تراجع القوات األلمانية ثم استسالمها سنة  -
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 :انعكاسات المواجهة العسكرية األوربية األولى   
 :النتائج االقتصادية البشرية        

 هالك الماليين  -

 وجود ماليين من المعطوبين واليتامى واألرامل والمشردين -

 انتشار األمراض واألوبئة والبطالة والمجاعة  -

 الثقافية والتربويةتدمير المنشآت العمرانية و -

 هدر مليارات العملة وتدمير المصانع والناجم والطرقات -

 :النتائج السياسية       

 :نتج عنه  1515عقد مؤتمر الصلح من طرف الدول المنتصرة في الحرب سنة  -

 توقيع معاهدات الصلح مع الدول المنهزمة في الحرب 

  إنشاء عصبة األمم 

 :انعكاسات الحرب      

 (معاهدات الصلح)م الحدود وخاصة في أورباإعادة رس -

 ظهور مشكل األقليات -

 1525األزمة االقتصادية العالمية  -

 ظهور الديكتاتوريات الحديثة -

 السباق نحو التسلح -

 ظهور العديد من األزمات الدولية الحادة 

  1531أزمة منشوريا 

  1531أزمة الحبشة 

  1531قيام ألمانيا  بضم النمسا فيفري 

  1536/1535األهلية االسبانية الحرب 

  1531أزمة السوديت ومؤتمر ميونخ سبتمبر 

  وقيام المواجهة العسكرية الثانية  1535أزمة بولندا 

 (خاص بالقسم األدبي) :أعمال خارجية    

 تحدد فيه  1515اكتب مقاال حول مؤتمر الصلح   -1  

 أهم أطراف المؤتمر                   

 أهم قرارات المؤتمر                   

 تحدد فيه  1525اكتب مقاال حول األزمة االقتصادية العالمية لعام  -2 

 أسباب األزمة                 

 مراحل تطور األزمة               

 نتائج وانعكاسات األزمة              
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 2013/2011:السنة الدراسية                                                                             :                                   المادة 

 :   المدة :                                                                                                            المستوى

 مراحل الدرس

 نشاطتقديم ال: أوال 

الوضعية 
 التعلميةالثالثة

 1545/1531المواجهة العسكري  األوربية الثانية  

 اإلشكالية 

 

لقد كانت نتائج المواجهة العسكرية األوربية األولى سبب لمواجهة 

أكثر دمارا وخرابا على القارة  1553/1511عسكرية أوربية ثانية 

 كيف ذالك ؟. والعالم

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 علومات المكتسبةالم 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 .61.65الصفحة   1.2.4.3انطالقا من معلوماتك السابقة والوثائق   – 1

 .حدد عوامل المواجهة العسكرية  األوربية الثانية*                

والجدول الصفحة  61انطالقا من الخريطة المرفقة والسلم الزمني الصفحة  – 2

 . 12.14والوثائق الصفحة  11.11

 .حدد باختصار مراحل تطور المواجهة العسكرية األوربية الثانية*               

 .11.16.11انطالقا من الوثائق الصفحة  – 4

 حدد انعكاسات المواجهة العسكرية األوربية الثانية *               

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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 1111/1511العالقات األوربية األوربية وانعكاساتها القارية والعالمية: ية الثالثة الوحدة التعلم    

 1535/1511المواجهة العسكرية األوربية األوربية الثانية :  الوضعية التعلمية الثالثة     

 

 :1545/1531عوامل المواجهة العسكرية األوربية الثانية    
 :ةأوال العوامل الغير مباشر      

  الرغبة في االنتقام من طرف ألمانيا وايطاليا اثر معاهدة الصلح. 

 ظهور  الديكتاتوريات الحديثة وسياستها التوسعية 

  فشل عصبة األمم 

 ظهور مشكل األقليات 

  م1525األزمة االقتصادية العالمية 

  ظهور التحالفات 
 التحالف األلماني االيطالي الياباني -

 التحالف الجرماني السوفيتي -
 التحالف البريطاني الفرنسي -

  ( 1531مؤتمر ميونخ ) التناقض في السياسة البريطانية تجاه ألمانيا   
 :ثانيا العامل المباشر    

 .م وإعالن فرنسا وبريطانيا على ألمانيا1535زحف ألمانيا على بولندا سبتمبر          

 :1545/1531مراحل المواجهة العسكرية األوربية الثانية      
 م1535/1511مرحلة تفوق المحور        
 3/5/1535وإعالن فرنسا وبريطانيا الحرب على المانيا 1/5/1535زحف ألمانيا على بولندا  -

 1510زحف ألمانيا على الدول االسكندنافية ابريل  -

 1510زحف ألمانيا على هولندا وبلجيكا وفرنسا ماي  -

 10/06/1510دخول ايطاليا الحرب  -

 11/06/1510سقوط باريس  -

 1510أكتوبر –معركة بريطانيا جويلية -

 1511زحف المحور على البلقان ومصر افريل  -

 1511جوان  22زحف ألمانيا على االتحاد السوفيتي  -

 1/12/1511الهجوم الياباني على قاعدة بيرل هاربر األمريكية  -

 1511/1513: مرحلة توازن القوى      
 1511/1512حلفاء شتاء دخول االتحاد السوفيتي الحرب إلى جانب ال -

 1/12/1511أ الحرب إلى جانب الحلفاء .م.دخول الو -

 23/10/1512انتصار الحلفاء في العالمين  -

 1/11/1512نزول الحلفاء في شمال إفريقيا  -

 1513/1511مرحلة تفوق الحلفاء وانتصارهم وانتهاء الحرب     
 على ألمانيا وأنصار اإلتحاد السوفيتي 2/2/1513معركة ستالين غراد  -

 13/11/1513استسالم ايطاليا  -

 6/6/1511نزول الحلفاء بنورمندي  -

 11/11تحرير أوربا الشرقية  -

 1/1/1535استسالم ألمانيا  -

 1/1/1511إعالن االتحاد السوفيتي الحرب على اليابان -

 1511-1-/06/05يومي  أ مدينتي هيروشيما ونغازاكي اليابانيتين بالقنبلة الذرية.م.ضرب الو -

 11/01/1511استسالم اليابان يوم  -

 2/05/1511انتهاء الحرب رسميا  -
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 :انعكاسات المواجهة العسكرية األوربية الثانية   
 :أوال االقتصادية واالجتماعية   

  مليون قتيل 11هالك أكثر من 

 وجود عشرات الماليين من اليتامى واألرامل والمعطوبين والمفقودين 

 الالجئين  المشردين  البطالة الفقر األمراض واألوبئة واآلفات ) اكل االجتماعية ظهور العديد من المش

 (االجتماعية

 اختالل التركيبة االجتماعية للعديد من الدول األوربية 

  تدمير طرق المواصالت والمنشآت العمرانية واالقتصادية تدميرا شبه كلي 

 أ.م.خروج الدول األوربية مفلسة ومدينة لصالح الو 

 ب واستنزاف ثروات المستعمراتنه 

 أ .م.االستفادة المادية للو 

 من الذهب العالمي % 10سيطرتها على  -

 امتالكها لديون ضخمة على حساب الدول األوربية  -

 تطور إنتاجها الصناعي والزراعي  -

 ظهور فروع خارجية للشركات األمريكية -

 أصبح الدوالر العملة الوحيدة الموازية للذهب -

 مليار دوالر 11التجاري يحقق ربحا بأكثر من أصبح ميزانها  -

 :ثانيا النتائج السياسية     
 إعادة رسم الخارطة السياسية ألوربا والعلم 

 انتقال موازين القوى إلى خارج أوربا 

 خروج بريطانيا وفرنسا منهكة القوى -

 م.تزايد نفوذ وقوة االتحاد السوفيتي و الو -

 المعسكر الشيوعي بزعامة االتحاد) تصارعين انقسام العالم إلى معسكرين م 

 .أ.م.السوفيتي والمعسكر الرأسمالي بزعامة الو

 انتشار حركات التحرر 

 ظهور مالمح قطب ثالث بظهور حركة عدم االنحياز 

 ظهور العديد من المنظمات اإلقليمية والدولية 

 هيئة األمم المتحدة -

 الجامعة العربية  -

 منظمة الوحدة اإلفريقية -

 المؤتمر اإلسالمي  منظمة -
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 2013/2011:السنة الدراسية :                                                                                                               المادة 

 :   المدة                                                 :                                                            المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

الوضعية 
 التعلميةالرابعة

 تطور العالم عقب  المواجهة العسكرية األوربية الثانية
 

 اإلشكالية 

 

أوربية األسباب  1535/1511يقال أن المواجهة العسكرية األوربية الثانية 

 كيف ذالك ؟. النتائج واالنعكاسات عالمية 

 

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 .انطالقا من المعلومات المكتسبة 

 .حدد واقع إفريقيا وآسيا بعد المواجهة العسكرية األوربية الثانية  -01

 .حدد واقع أوربا بعد المواجهة األوربية الثانية  -02

 .15/11/11الصفحة  15إلى  15ومات المكتسبة والوثائق من انطالقا من المعل

 .حدد طبيعة العالقات الدولية عقب المواجهة األوربية الثانية-01    

 حدد مظاهر العالقات الدولية عقب المواجهة األوربية الثانية-02    

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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 1111/1511العالقات األوربية األوربية وانعكاساتها القارية والعالمية: نيةالوحدة التعلمية الثا    

    تطور العالم عقب المواجهة العسكرية األوربية الثانية :الوضعية التعلميةالرابعة   

 واقع إفريقيا وآسيا عقب المواجهة العسكرية األوربية الثانية 
 انتشار حركات التحرر 

 على استقاللها حصول العديد من الدول 

  (االمبريالية) ظهور االستعمار الجديد 

 الجامعة /حركة عدم االنحياز/الحركة األفروآسياوية ) محاولة التكتل بين الشعوب اإلفريقية واألسيوية

 ( منظمة الوحدة اإلفريقية/العربية 

 :واقع أوربا عقب المواجهة العسكرية األوربية الثانية     
 أ.م.ة األوربية لصالح الوتراجع المكانة االقتصادي 

 ا.م.تراجع المكانة السياسية لصاح االتحاد السوفيتي والو 

 واالتحاد السوفيتي. أ.م.تراجع مكانتها العسكرية لصاح الو 

 انقسامها إلى كتلتين متصارعتين إحداهما ضمن المعسكر الشرقي والثانية ضمن المعسكر الغربي 

 بية محاولة التكتل فيما عرف باالتحاد األور 

 :مصير العالقات بين حلفاء المواجهة العسكرية األوربية الثنية    

  انقسام الحلفاء إلى معسكرين متصارعين 

 معسكر شرقي شيوعيي بزعامة االتحاد السوفيتي -

 أ.م.معسكر غربي رأسمالي بزعامة الو -

 ظهور ما عرف بالحرب الباردة. 

 : مفهوم الحرب الباردة+       
 ولوجي بين المعسكر الشرقي الشيوعي بزعامة االتحاد السوفيت والمعسكر الغربيصراع إيدي        

    أ.م.بزعامة الو           

 :أسباب الحرب الباردة +        

 االختالف األيديولوجي 

 تصادم المصالح 

 المد الشيوعي خارج االتحاد السوفيتي 

 السباق نحو التسلح 

 الدعاية اإلعالمية 

 العالقات لدوليةطبيعة +      

 التوتر السياسي 

 التوتر العسكري 

 الصراع اإلعالمي 

 :مظاهر العالقات الدولية+      

 األزمات الدولية 

  الصراع في إطار األمم المتحدة وأجهزتها 

 المشاريع االقتصادية 

 ميالد المؤسسات المالية الدولية 

  األحالف العسكرية 

 السباق نحو التسلح 

 القواعد العسكرية 

 ر االغتياالت واالنقالبات تدبي 

 الدعاية اإلعالمية المغرضة 
 



32 

 

 2012/2013:السنة الدراسية :                                                                                                               المادة 

 :   المدة                                                                             :                                المستوى

 مراحل الدرس

 تقديم النشاط: أوال 

وضعية اإلدماج 

 الثانية

 1111/1511العالقات األوربية األوربية وانعكاساتها  العالمية

 اإلشكالية 

 

ي توجيه العالقات الدولية إذا كانت دول القارة األوربية هي التي تتحكم ف

فان موازين القوى قد انتقلت  20والنصف األول من القرن  15خالل القرن 

م  20أ واالتحاد السوفيتي خالل النصف الثاني من القرن .م.من أوربا إلى الو

 كيف توضح ذالك ؟

 السندات

 

 الكتاب المدرسي 

 المعلومات المكتسبة 
 

 التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 حدد 12الصفحة . 1.2ائق انطالقا من الوث -11

 مخاطر السباق نحو التسلح. 

 دور عصبة األمم 

 12الصفحة  4انطالقا من الوثيقة  -12

  حدد مدى التناقض بين الشعارات والممارسات األمريكية. 

 حدد 14الصفحة  13.11انطالقا من الوثائق  -14

التغيرات الني طرأت على العال قات الدولية ودورها في إفشال مساعي * 

 .المتحدة بعد المواجهةالعسكرية  األوربية الثانيةاألمم 

 عمل ثنائي اإلستراتجية

 المالحظات
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 1111/1511العالقات األوربية األوربية  وانعكاساتها العالمية والقارية:  : وضعية اإلدماج الثانية   

     

 :مخاطر السباق نحو التسلح    
 يام كل طرف بزيادة إمكانياته العسكرية لتحقيق التفوق وغالبا ما يكون الهدفالسباق نحو التسلح هو ق     

 هو حماية المصالح أي دفاعي بالدرجة األولى غير أن زيادة القوة العسكرية لدى األطراف     

 :المتنازعة والمتصارعة يؤدي إلى     

  زيادة مخاطر الصدام العسكري 

  اتساع المجال الخاص بالمعركة 

 ترة المعركةطول ف 

  ضخامة الخسائر 

  إرهاق الشعوب اقتصاديا 

 وخير دليل على ذالك المواجهة العسكرية  األوربية األوربية األولى والثانية    

 :أسباب فشل عصبة األمم    
 بعد المواجهة العسكرية األوربية األولى 1515عصبة األمم منظمة دولية ظهرت اثر مؤتمر الصلح سنة     

 إال أنها فشلت في تحقيق ذالك ’ ا حفظ السلم واألمن في العالم ومنع تكرار مواجهة عسكرية ثانية هدفه     

 :حيث قامت المواجهة العسكرية األوربية الثانية وذالك بسب     

 هيمنة الدول الكبرى على العصبة 

  عدم امتالك العصبة لقوة ردع ضد الدول المخالفة لقراراتها 

 بحيث نجد معظم الدول الكبرى إما لم تنتمي مطلقا للعصبة أو انسحبت منها كونها لم تكن عالمية 

 :العالقة بين الشعارات والممارسات األمريكية    

 :العالقة بين الشعارات والممارسات األمريكية عالقة تناقض واختالف فا كانت الشعارات تقوم على      

  االقتصادية واالجتماعية مساعدة الشعوب واألخذ بيدها في مختلف المجاالت 

  نشر الديمقراطية في مختلف مناطق العالم 
 :فإن الممارسات األمريكية تقوم على      

  أو غير( االستعمار) استغالل ونهب خيرات الشعوب وعرقلة نموها عن طريق االستغالل المباشر 

 ينية كما هو الحال في دول أمريكا الالت( الشركات االحتكارية ) المباشر      

  دولة) إعالن الحروب على الشعوب ودعم النظم الديكتاتورية مثل ما يحدث في الشرق األوسط 

  وما يحدث اآلن في العراق ولبنان وأفغانستان والسودان والصومال   ( إسرائيل

 :دور األمم المتحدة بعد المواجهة العسكرية الثانية    
 بهدف نشر السلم 1511رت بعد المواجهة العسكرية األوربية الثانية سنة األمم المتحدة منظمة دولية ظه    

 واألمن في العالم إال أنها وان كانت قد تمكنت من حل الكثير من األزمات السياسية واالقتصادية    

 واالجتماعية وخاصة تلك التي كانت بين الشعوب الضعيفة فإنها قد فشلت فشال كامال  في حل الكثير من    

 األزمات الكبر ى في العالم تلك األزمات التي كانت بين القوى الكبرى أو بين إحدى القوى الكبرى    

 :والشعوب الضعيفة وهذا يعود إلى     

 1515- 1511أوال خالل عهد القطبية الثنائية         

 هيكلة األمم المتحدة وخاصة مجلس األمن ومنح القوى الكبرى حق االعتراض 

 1515نيا خالل عهد القطبية الحادية منذ ثا       

  هيمنة الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها على مختلف أجهزة المنظمة ومن ثم أصبحت المنظمة 

 تخدم المصالح األمريكية  أي غطاء للسياسة الخارجية األمريكية التي تهدف إلى الهيمنة على العالم    

      
 

 

 

 

 


