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 ثانوي األولى للسنة الجغرافيا و التاريخ شخصيات و مصطلحات

 . التاريخ .

 األولى ة مصطلحات الوحدة  التعليمي

 اشتركت في تكوينه عدة شـعوب علـى اخـتالف و حضارية هو عبارة عن رقعة جغرافية : العالم اإلسالمي
 مواقعها وأنماط معيشتها لكنها مشتركة في العادات والتقاليد ودينها الرسمي هو اإلسـالم وقـد عـرف فتـرات
 للقـــوة و االزدهــــار٬وفترات لضــــعف وانحطــــاط لكنــــه ال يــــزال قائمــــا علــــى شــــكل وحــــدات سياســــية مختلفــــة

 التسميات

 يساهم المجموعات البشرية في تشكيله و تنظيمه ويتطور الذي غرافي الوسط الج هو : المجال الجغرافي
 االجتماعية تبعا للتطورات االقتصادية والتقنية و لتطور البنيات والعقليات باستمرار

 هو موقع بلد أو قرية ما من سطح األرض وكذلك حدوده الجغرافية ومجاورته لبلدان ما أو مسطحات -
 . باإلضافة إلى امتداده الطبيعي مائية ألوجهه األربعة

 هي التركيبة الحضارية التي تحتوي على تراث محلي لوطن أو دولة تشمل ثقافات : البنية الحضارية
 وحضارات وتقاليد عبر العصور

 هـي الــروابط التـي يـرتبط بهـا ســكان منطقـة مـا فيمـا بيــنهم٬ أوهـي العالقـة القائمـة بــين : العالقـات الداخليـة
 واســتعملت بهــدف أن العــالم اإلســالمي دولــة واحــدة موحــدة ويقصــد بهــا هــي العالقــة بــين الحــاكم والرعيــة٬
 الممثل الشرعي للعالم اإلسالمي والواليات التابعة لها " الحاكمة " الدولة العثمانية

 هي العالقـات التـي يـتم عقـدها بـين بلـد وأخـر لتحقيـق صـداقات واحتياجـات ضـرورية : العالقات الخارجية
لدين في جميع المجاالت لشعوب الب
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 هي كلمـة مـأخوذة مـن الميـزان ومعنـاه االتـزان أو التسـاوي وهـو مصـطلح معنـاه عكـس االخـتالل : التوازن
 وهو التساوي لطرفـي كفتـين معينتـين أو دولتـين مثـل الشـرق والغـرب٬ ومعنـاه تكـافؤ القـوى وتحقيـق النظـام

 وحكم في مختلف القطاعات من أجل تحقيق مستوى عالي

 هو جهة من الجهات األربعة بفضلها يتم معرفة االتجاه وموقع جهة ما ٬ ويقصد به في السياسة : رب الغ
 الحالية الدول الرأسمالية وهي دول أوروبا وأمريكا الشمالية

 يرى الشيعة أن على بن أبي طالب ونسله من زوجته فاطمة بنت محمد النبي ص هم األئمة : الشيعة
 ع األساسي للمسلمين٬ وال يقرون بصحة خالفة كل من أبو بكر مفترضوا الطاعة وهم المرج

 الصديق٬على بن أبي طالب ٬ عثمان بن عفان
 هي أكبر طائفة إسالمية مصادر التشريع لديها القرآن السنة ٬ يأخذون الفقه عن أحد األئمة : السنة

 األربعة ويقرون بصحة خالفة كل الخلفاء الراشدين
 لقاء أو اجتماع ينتهي بإتفاقيات أو معاهدات وقد يكون داخليا٬ إقليميا٬ دوليا مثل مؤتمر : المؤتمر

 م 1878 برلين
 . منفذ بحري أو ممر بحري بين يابستين : المضيق

 محمد بن عبد الوهاب ظهرت في شبه الجزيرة إلى حركة إصالحية دينية تنتسب : الحركة الوهابية
 المسلمين ونبذ الخرافات والبدع تبنتها أسرة آل سعود بعد لجوء محمد إصالح أحوال إلى العربية تدعوا

 إليها بن عبد الوهاب
 هي الرقعة الجغرافية التي تسمى تركيا حاليا : األناضول

 الخ .. هي منطقة جغرافية تقع جنوب شرق أوربا وتضم كل من اليونان ألبانيا٬ بلغاريا٬ رومانيا : البلقان
 . كان يطلق على الجزائر في العصر الوسيط مصطلح : المغرب األوسط

 الدولة العثمانية إلى ظهرت بالمغرب األقصى و هي الدولة الوحيدة التي لم تنظم : الدولة السعدية
 . هم أهل الكتاب من مسيحيين ويهود الذين يعيشون في دولة إسالمية : أهل الذمة

بعد سيطرتهم على األندلس على وهي حروب شنها المسيحيون االسترداد هي حروب : الروكونكيستا
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 . واألوسط واألقصى األدنى المغرب إلى المسلمين الذين طردوا على إثرها

 . لقب أطلقه األوربيون على الدولة العثمانية في فترة ضعفها : الرجل المريض

 الثانية ة مصطلحات الوحدة  التعليمي

 ثالث دويالت وكان م ن بينه ا المغ رب األوس ط ظهر نتيجة انقسام دولة الموحدين إلى : المغرب الوسط

 . ويقصد به دولة الجزائر

 ه  ي تقس  يمات إداري  ة م  ن أج  ل تقري  ب اإلدارة م  ن الم  واطن وتجس  يد الالمركزي  ة ف  ي : التنظ  يم اإلداري

 أو هي عبارة عن نظم وقوانين تقسم ال بالد إل ى والي ات . * تسيير وتمكين المواطنين من القيام بشؤونهم

 وهو نظام التسيير الذي نصبته الدولة من أجل قيادة شؤونها اإلدارية وتقري ب اإلدارة م ن .* ومقاطعات

 . المواطن وتجسيد الالمركزية في تسيير الدولة

 وهي األحوال التي تس ود أي دول ة وتظ م العوام ل الداخلي ة والخارجي ة : األوضاع االجتماعية والثقافية

 . م وتعليمه لدولة ما مع نمط معيشتهم وحياتهم

 وهي عبارة ع ن مجموع ة م ن النش اطات تتمث ل ف ي الزراع ة والص ناعة والتج ارة : النشاط االقتصادي

 . وخاصة الفالحة

 ه   ي العالق   ات .* وه   ي عب   ارة ع   ن مب   ادالت ومع   امالت قائم   ة ب   ين دول الع   الم : العالق   ات الخارجي   ة

 ته دف إل ى دع م التف اهم ب ين و .* والصدقات واالتفاقيات التي تقام خارج الدولة أي مع البلدان المج اورة

 . الشعوب عبر جسور التعاون الدولي على كافة األصعدة الحضارية

 ب  ـلد٬ أو قط  ر٬ و ه  ي تعن  ي منطق  ة مض  بوطة مص  طلحات ش  بيهة مث  ل ع  دة لمص  طلح الدول  ة : الدول  ة

 د والح دو . الحدود٬ تخضع لسلطة مركزية واحدة يوجد مقّرها الدائم في العاص مة السياس ية لتل ك الدول ة

 أو رؤوس الجب  ال٬ أو تك  ون ح  دودا الفاص  لة م  ا ب  ين ال  دول يمك  ن أن تك  ون ح  دودا طبيعي  ة كاألنه  ار

 والدول التي تنفتح على البحر أو المح يط له ا ح دود بحري ة تض بط حج م . اصطناعية كاألسالك الشائكة

 تص  ادية لتل  ك أو تقص  ر بحس  ب الق  وة العس  كرية و االق تتس  ع المي  اه اإلقليمي  ة التابع  ة له  ا٬ و ه  ي ح  دود

. هو خارج تلك المياه اإلقليمية يعّد تابعا للمياه الدولية و ما الدولة٬
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 " هي مجموعة من األفراد يمارسون نشاطهم في إقليم معين يخضعون لسلطة سياسية تمارس السيادة *

 . األرض٬ الشعب٬ السلطة٬ السيادة : وتقوم على عدة أركان هي " مستقلة

 دود جغرافية معلوم ة م ع مجموع ة م ن ال دول يس كنها ش عب مع ين وتتمت ع هي رقعة جغرافية ذات ح *

 . بالسيادة ولها نشاطات وتنظيمات وقوانين معينة

 للدول ة عل ى الس لطة الفعلي ة معناها االستقالل السياسي واالقتصادي بفضل كفاح شعبها وتمل ك : السيادة

 . واالختيارات سكان وموارد والحرية في المواقف إقليمها وما فيه من

 ........ هي تمتع بلد ما باالستقالل الكامل في الرموز الوطنية وهي العملة *

 هم المولودون من أب عثماني وأم جزائرية : الكراغلة

 هو الموظف الذي يتولى إدارة خزينة الدولة : الخزناجي

 هو الموظف الذي يشرف على أمالك الدولة و على جمع الضرائب : خوجة الخيل

 هو قائد الجيش البري غا اآل

 يتولى الشؤون الخارجية والبحرية : وكيل الخرج

 يشرف على أمالك األوقاف والحبوس : البيت المالجي

 مصطلح سلجوقي فارسي أطلقه األتراك على القاضي المعتمد الذي ينظر في قضايا األندلسيين : الكيخيا

 لباي عسكريا وٕاقتصاديا وهي حلقة الوصل بين هي القبائل الجزائرية المتعاونة مع ا : قبائل المخزن

 السكان والسلطة

 يعرف المركزية على أنها حصر المهام والمسؤوليات والوظائف في نقطة واحدة من : تعريف المركزية

 الدولة تمثل عاصمتها مثل رئيس الجمهورية الحكومة والبرلمان والمحكمة العليا للدولة والمجلس األعلى

 . للقضاء

وهي عبارة عن توزيع المهام والوظائف على نقاط التراب الوطني حسب عدد السكان : ّالمركزية تعريف ال
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 يمثل المجلس المنتخب قاعدة الالمركزية و مكان مشاركة المواطنين في . مثل البلدية الدائرة الوالية

 . تسيير الشؤون العمومية

 طائفة عسكرية من المشاة العثمانيين٬ يشكلون تنظيما خاصا٬ لهم ثكناتهم العسكرية : اإلنكشارية

 وشاراتهم ورتبهم وامتيازاتهم

 م نسبة للملوك الثالثة سباستيان ملك البرتغال والملك الغربي 1578 / 08 / 04 واقعة وادي المخازن الملوك

 لى المحيط األطلسي الواقعة على محمد المتوكل والسلطان عبد الملك الذين خاضوا معركة أصيلة ع

 وادي المخازن وتوفوا كلهم وانتهت بفشل الصليبيين في البقاء بالمغرب اإلسالمي باستثناء مدينة وهران

 والمرسى الكبير

 ٬ ألمانيا٬ إسبانيا٬ الدانمارك٬ ا هولند " صليبي يتكون من سبعة دول هو تكتل وتحالف : الحلف السباعي

 1814 تأسس سنة ". أ إيطاليا٬ روسيا٬ الو م

 معركة بحرية دارت باليونان بين األسطول المسيحي واألسطول العثماني : معركة ليبانت

 أمير األمراء : البايلرباي

 عملة الجزائر العثمانية : السلطاني

 الثالثة ة مصطلحات الوحدة  التعليمي

 م ن أس وأ أو أفض ل وض ع إلى مصطلح سياسي هي الخروج عن الوضع الراهن سواء بأنها : الثورة

 الش رقية ع ام وث ورات أوروب ا 1789 الوضع القائم و قد تكون الثورة شعبية مث ل الث ورة الفرنس ية ع ام

 عس  كرية وه ي الت ي تس  مى أو 2004 وث ورة أوكراني ا المعروف ة ب  الثورة البرتقالي ة ف ي ن  وفمبر 1989

 الخمسينيات٬الستينيات من القرن العش رين٬ ي مثل االنقالبات التي سادت أميركا الالتينية في حقبت انقالبا

كما قد تعني الث ورة ف ي معن ى } 1962  1954 { الجزائرية أو حركة مقاومة ضد مستعمر مثل الثورة ,
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 حي ث يس تخدم ة التطبيقي متع ارف علي ه ف ي مج ال التكنولوجي ا و العل وم اخ ر التط ور االيج ابي كم ا ه و

 . علومات و التكنولوجيا ثورة الم إلى اإلشارة في ) ثورة ( مصطلح

 ويطلق علماء السياسة على هذا النوع من الثورات ثورات ضد الس لطة٬ لكونه ا ذات : الثورة السياسية

 مراح ل وفي عديد من الحاالت تم انتقال ه ذه الث ورات إل ى . محدود هو اإلطاحة بالحكومة القائمة هدف

 . . أعلى٬ فتحولت إلى ثورات سياسية أو اجتماعية

 1789 ٬ أوت 26 هو اإلعالن الذي أصدرته الجمعية التأسيس ية الوطني ة ف ي : سان والمواطن حقوق اإلن

ف فيها وثيقة حقوق يعتبر اإلعالن  الحقوق الفردية والجماعية من وثائق الثورة الفرنسية األساسية وُتعرَّ

 . لألمة

 الت ي ق ال به ا مفك رون والحق وق الطبيعي ة االجتم اعي العق د ونظري ات التن وير اإلعالن مت أّثر م ن فك ر

 . الدس تور ص ياغة ٬ وهو يشكل الخط وة األول ى ل مونتيسكيو ٬ فولتير ٬ جون لوك ٬ جان جاك روسو أمثال

 إال أّنه لم يحدد ) وليس حقوق المواطنين الفرنسيين فقط ( رغم أن اإلعالن حّدد حقوق البشر دون استثناء

 الق انون الفرنس ي مكانة النساء أو العبودية بش كل واض ح٬ إن لمب ادئ ه ذا اإلع الن مكان ة دس تورية ف ي

 . الحالي
 ه  و إس  تالء دول  ة عل  ى قط  ر م  ن األقط  ار٬ وإدارة ش  ؤونه والعم  ل عل  ى اس  تثمار مرافق  ه : االس  تعمار

 المختلف  ة٬ إم  ا بي  د مه  اجرين يرحل  ون إلي  ه٬ أو س  كانه األص  ليين٬ أو بإش  راك ك  ال الف  ريقين٬ والدول  ة

 . عليها المستعمرة تضمن لنفسها ولقومها أعظم فائدة تستطيع الحصول

 تعني البعث الجديد أو الوالدة الجديدة هي حركة إحياء التراث القديم اليوناني والروماني وما : لنهضة ا
 صاحب ذلك من تطور في الفنون واآلداب والعلوم٬ وقد ظهرت بوادر النهضة األوربية بإيطاليا خاصة٬

 16 م و 15 لقرنين م لتزدهر خالل ا 14 م ثم عمت أرجاء أوربا في القرن 12 منذ أواخر ق

 هي طبقة كبار مالكي األراضي٬ ارتبط الفالحون بالعمل في أراضي النبالء وكبار : الطبقة اإلقطاعية
 المالكين ضمن أعمال العبودية تطورت الحقا بأعمال سخرة جماعية لكل من يسكن من الفالحين ضمن

 إطار ممتلكات هذا اإلقطاعي أو ذاك
 هي رحالت قام بها األوربيون الكتشاف العالم الجديد واستغالل موارده الطبيعية : الكشوفات الجغرافية

وقد أسفرت حركة الكشوف الجغرافية عن نتائج عديدة٬ كتقدُّم والعلوم٬ وترتب على ذلك٬ تعديل . والبشرية
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 هج كثير من النظريات التي سادت أوروبا وظهور نظريات جديدة تدعو إلى حرية البحث٬ واستخدام المن
 . العلمي القائم على التجربة

 هو مصطلح ُأطلق على القارتين االمريكيتين من قبل المستوطنين األوروبيين األوائل : العالم الجديد
 وعكسه مصطلح العالم القديم الناتج . الذين اعتقدوا حينها أن العالم يتألف فقط من أوروبا وآسيا وأفريقيا

 . يقيا عنه٬ الذي اطلق على أوروبا أسيا وأفر

 هي لقب للطبقة الوسطى في أوربا وتتكون من التجار أصحاب المهن الحرة لعبت دورا هاما : البرجوازية
 . في إنهاء النظام اإلقطاعي

 شهدتها بلدان أوروبا الغربية خالل القرن . هي انتشار وٕاحالل العمل اليدوي بالمكننة : الثورة الصناعية
 بحاث لتشمل مختلف فروع العلم ولتؤدي إلى اختراعات مهمة م بعد نهضة علمية شاملة فتنوعت األ 18

 . م 19 كانت السبب المباشر في قيام الثورة الصناعية خالل القرن
 أو هو مجموعة قواعد يتبعها , هو البرنامج الذي يحدد لنا السبيل للوصول إلى الحقيقة : المنهج العلمي

 ولجميع الدراسات على . ن الحقيقة في العلوم الباحث في إعداد بحثه٬ أو الطريق المؤدي إلى الكشف ع
 منهج للتعلم٬ ومنهج للقراءة٬ ومنهج للتربية٬ ومنهج لآلثار٬ ومنهج للعلوم : فهناك , اختالف مناهجها

 التطبيقية٬ ومنهج في الطب
 صراع ديني عرفته بريطانيا بين إنجلترا الكاثوليكية وشعب اسكتلنده البروتيستانتي سنة : الحرب األسقفية

 انتهت بانهزام الملك شارل ملك إنجلترا 1640 م و 1639
 عصيان مدني٬ ثورة٬عدوان ) نظام استثنائي٬ تعتمد الحكومات في ظروف استثنائية : األحكام العرفية

وتقر فيه حالة الطوارئ التي تمنحها سلطات واسعة تتجاوز أحكام الدستور لفرض األمن ) خارجي
 م شهد حكمها حركة التطور الدستوري٬ التي 1714 الى 1603 أسرة إنجليزية حكمت من : آل ستيوارت

 حددت شخصية إنجلترا في تاريخها الحديث والمعاصر
 أسرة ملكية حكمت فرنسا ويعد هنري الرابع أول ملوكها وحكمت ذريته المباشرة فرنسا فيما : آل البوربرن

 . ل العاشر حين خلع الملك شار 1830 م٬ وحتى 1814 – م 1791 عدا الفترة مابين

 واليات٬ أعلنوا معارضة تدخل البرلمان البريطاني في 9 مندوب يمثلون 27 حضرة : مؤتمر نيويورك
الشؤون األمريكية٬ وال يمكن أن تفرض الضرائب إال بواسطة مجالس المستعمرات
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 تتكون من رجال الدين الذين يتمتعون بامتيازات سياسية وقضائية ومالية : طبقة اإلكليريوس
 كحصن للدفاع عن باريس ومن 1383 و 1370 هو سجن ُأنشئ في فرنسا بين عامي : ن الباستيل سج

 وأصبح على مدار . ثم كسجن للمعارضين السياسيين والمسجونين الدينيين والمحرضين ضد الدولة
 تزال وما . 1789 يوليو 14 السنين رمزًا للطغيان والظلم وانطلقت منه الشرارة األولى للثورة الفرنسية في

 في (Fête Nationale) فرنسا حتى اليوم تحتفل بمناسبة اقتحام السجن باعتبارها اليوم الوطني لفرنسا
 . الرابع عشر من يوليو من كل عام وانتهاء حقبة طويلة من الحكم المطلق

 ى مذهب يقوم على أساس المواالة للقوم بحيث أن اإلنسان يوالي ويعادي بناء على االنتساب إل : القومية
 القوم٬ فالقومية بهذا االعتبار أن ينتسب كل إنسان إلى قومه فيجعل األصل فيما يواليهم وفيما يعاديهم

 . بناء على ذلك٬ وهذا الذي تراه في كثير من الناس بحيث يكون أمره دائًرا على هذا المعنى

 نسية عيشون من طائفة جمع أقلية٬ وهي طائفة من الناس تجمعهم رابطة الدين أو اللغة أو الج : األقليات
 . أخرى أعظم شأنا

 شخصيات التاريخ

 : شخصيات الوحدة األولى
 أشهر سالطين الدولة العثمانية ازدادت مساحة 1566 و 1459 عاش بين عامي : سليمان القانوني

 الدولة العثمانية في عهده بأكثر من الضعف٬ كما عرف بسنه للقوانين المنظمة لشؤون الدولة وظلت
 م و ذلك هو مصدر تلقيبه بالقانوني 19 غاية القرن إلى هذه القوانين تطبق

 عقد مع السلطان سليمان القانوني معاهدتين األولى 1547 إلى 1515 ملك فرنسا من : فرانسوا األول
 م حددت فيها الدولة العثمانية االمتيازات للفرنسيين والثانية كانت بعد نجاح تطبيق المعاهدة 1528 سنة

 م وكانت أكثر شموال من األولى 1535 األولى سنة
 1520 سبتمبر 22 وتوفي في 1470 أكتوبر 10 ابن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح ولد في : األول سليم

 أول من تلقب بالخليفة وأمير المؤمنين من العثمانيين بعد تنازل الخليفة بركات في مكة عن الحكم٬ حكم
 سنوات وفي عهده تم إلحاق مصر والشام بالدولة العثمانية 8 سليم األول مدة

الدولة العثمانية أول سالطينها ولد سنة م مؤسس 1326 م ـ 1258 : أو عثمان بن أرطغل األول عثمان



اإلجتماعيات أولى ثانوي طلحات و شخصيات ص م
 ثانوي ولى لأل

9  www.eddirasa.com عن موقع 

 غزو المغول لبغداد وسقوطها
 سنة فاتح 20 وعمره 1451 م تولى الحكم سنة 1481 ـ 1432 : محمد الثاني أو محمد الفاتح

 القسطنطينية عاصمة البيزنطيين
 ي٬ ناضل ضد االستعمار اإلنجليزي بمصر٬ تلميذ جمال الدين األفغان 1905 م ـ 1849 : محمد عبده

 كانت حركته إصالحية ثقافية٬ مؤسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات
 هو من أسرة أفغانية نشأ بكابل تعلم اللغات العربية والفارسية كما 1897 ـ 1839 : جمال الدين األفغاني

 ى لخص درس العلوم اإلسالمية جند نفسه إلصالح حياة المسلمين من مؤلفاته العروة الوثقى وأم القر
 فيهما أفكاره اإلصالحية

 الملك المظفر سيف الدين قطز واسمه الحقيقي هو محمود بن ممدود بن خوارزم شاه ولقب بسيف : قطز
 السلطان المصري ذو األصل المملوكي1260 ٬ الدين٬ توفي

 الدولة ٬ أول سالطين 1257 الملك المعز عز الدين أيبك الجاشنكير التركماني توفى بالقاهرة عام : أيبك
 بعد أن تزوجته وتنازلت له عن العرش شجر الدر 1250 المملوكية نصب سلطانا على مصر في عام

 وبقي سلطانا على مصر إلى أن أغتيل بقلعة , سلطانة مصر وأرملة السلطان األيوبى الصالح أيوب
 . كان من أصل تركماني . 1257 الجبل في عام

 بيبرس العالئي البندقداري الصالحي النجمي لقب بـأبو الملك الظاهر ركن الدين 1277 توفي : بيبرس
 سلطان مصر والشام ورابع سالطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي٬ بدأ مملوكا يباع في . الفتوح

 أسواق بغداد والشام وانتهى به األمر كأحد أعظم السالطين في العصر اإلسالمي الوسيط
 امبراطورية مالي٬ ومن أشهر زعماء أفريقيا واإلسالم في مأعظم زعماء 1337 توفي عام : منسا موسى

 في عهده ازدهرت جامعة سانكوري . كان عالما ورعا إلى جانب حنكته السياسية . القرون الوسطى
 في عهده صارت . وسع دولته لتضم مناجم الذهب في غينيا بالجنوب . اإلسالمية كمركز للعلم في أفريقيا
 يشتهر برحلته الى الحج التي رويت . جارية عبر الصحراء بالشمال عاصمته تمبكتو محط القوافل الت

 . حولها العديد من األساطير

كانت فترة بداية . 1848 إلى 1805 مؤسس مصر الحديثة وحاكمها ما بين 1849 - 1769 : محمد علي
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 حكمه فترة حرجة في تاريخ مصر خالل القرن التاسع عشر حيث نقلها من عصور التردي إلى أن
 دولة قوية يعتد بها أصبحت

 : شخصيات الوحدة الثانية

 اشترك مع أخيه في .( كان قائد أساطيل عثمانية ومجاهدا بحريا 1546 - 1472 : خير الدين بربروس
 فكان بذلك مع أخيه واضع أسس بناء الجزائر . محاوالت فتح بجاية ٬ وفي الكثير من غزواتهما المظفرة

 الجزائر بعد استشهاد أخيه أروج وبعد قبول الدولة العثمانية العثمانية٬ صار خير الدين سلطانا على
 وبعث إلى خير الدين بفرمان تعيينه . أرسل السلطان سليم فرمانا يعلن فيه قبوله لعرض أعيان الجزائر

 . بايلربايا على الجزائر

 مراء٬ وأصل ُعرف لدى األوربيين بلقب َباْرَباُروسَّا٬ أي ذو اللحية الح 1518 - 1470 عروج بربروسا
 هذه التسمية هو أن عروج كان قد عال ذكره في غرب البحر األبيض المتوسط لما كان ينقذ اآلالف من

 في معركة ضد اإلسبان الذين كانوا عاما 55 األندلسيين وينقلهم إلى شمال أفريقيا٬استشهد عروج وعمره
 يحاولون إعادة احتالل تلمسان

 لواليات المتحدة٬كان خصًما لإلنفصاليين وقاد الثورة أول رئيس ل 1799 - 1732 ن جورج واشنط
 وقع مع والي . 1776 يوليو 4 التحريرية التي انتهت بإعالن استقالل الواليات المتحدة عن بريطانيا في

 الجزائر بكلر حسن معاهدة في أواخر القرن الثامن عشر
 المعروفة بإسمه حملة 1816 قائد الحملة اإلنجليزية على الجزائر سنة 1833 - 1757 إكسماوث

 إكسماوث ورغم فشل الحملة إال أنها ألحقت خسائر كبيرة بالجزائر
 ملك إسبانيا وصاحب الحملة الشهيرة على 1558 - 1500 أو كارلوس الخامس هابسبورغ : شارلكان

 م 1541 الجزائر سنة
 م مؤسس الدولة الزيانية وعاصمتها تلمسان 1235 - م 1206 : يغمراسن بن زيان

 م في عهده تم توقيع معاهدة تحرير وهران ومرساها الكبير من األسبان 1807 - م 1789 : لثالث سليم ا
 1791 سنة

 كان متسلط ٬ أمر باحتالل الجزائر 1830 ٬ – 1824 ملك فرنسا بين 1846 – 1775 شارل العاشر
. 1836 فر إلى انجلترا و مات في النمسا سنة 1830 أطاحت به ثورة
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 م٬ آخر دايات الجزائر قام بإصالحات عديدة في اإلدارة والجيش مما 1838 ـ م 1773 الداي حسين
 سنوات 3 دفع األوربيين للتفكير في احتالل الجزائر وضرب هذه القوة اختار منفاه في إيطاليا مكث بها

 . ثم انتقل الى اإلسكندرية الى غاية وفاته

 مهمة وضع تقرير 1808 وقد أوكل له عام 1772 هو فانسون ايف بوتان ولد في جانفي عام : بوتان
 لكن نابليون لم يستطع تحقيقه بسبب , وقد عرف هذا التقرير بمخطط بوتان , مفصل الحتالل الجزائر

 م 1838 مشاكله الكثيرة داخل القارة األوروبية توفي سنة
 ذي حدث معه حادثة المروحة آخر قنصل لفرنسا بالجزائر وال : دوفال

 في مقاطعة فريني عين 1773 سبتمبر 2 ولد في . هو لويس أوغست فكتور دي شاز : دي بورمون
 بعد أن اختاره الملك شارل العاشر لمهمة قيادة الحملة العسكرية 1825 ماي 23 وزيرا للحربية في

 ي مسقط رأسه بقصره الموجود ف 1846 أكتوبر 27 توفي في . الفرنسية على الجزائر ٬

 : شخصيات الوحدة التعليمية الثالثة
 م كان أمير برتغالي٬ وهو االبن الثالث لجواو األول٬ ملك البرتغال 1460 - 1394 : هنري المالح

 آنذاك٬ لم يكن هنري بحارًا بنفسه٬ ولكنه حصل على هذا االسم بسبب تنظيمه للرحالت التي اكتشفت
 دأ التوسع االستعماري األوروبي فقد اكتشف الساحل الغربي ينظر له كالشخص الذي ب . أراٍض جديدة

 . إلفريقيا٬ الرأس األخضر وساحل غانا

 القمة الجنوبية , م مستكشف برتغالي أبحر حول رأس الرجاء الصالح 1500 - 1450 : بارتليميو دياز
 فكان أول أوروبي يقوم بهذا العمل , م 1488 لقارة إفريقيا في عام

 مستكشف جنوب إفريقيا . م٬ أول من سافر من أوروبا إلى الهند بحًرا 1524 - 1469 : فاسكو دا جاما
 مدغشقر وساحل ميليبار غرب الهند

 م رحالة إيطالي مشهور٬ ينسب إليه اكتشاف العالم الجديد 1506 - 1451 : كريستوف كولمبوس
 كتشف كذلك واكتشف ما تسمى اليوم جزر البهاماس إال أنه أطلق عليها اسم سان سيلفادور وا , أمريكا
 . كوبا

رحالة برتغالي ثم نال بعد ذلك الهوية اإلسبانية نتيجة لخدمته للملك : 1480 1521 - فرديناندو ماجالن
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 اإلسباني كارلوس الخامس نجح في اإلبحار غربا بحثا عن طريق إلى جزر التوابل وهي جزر الملوك
 هي أول حملة بحرية عبرت 1522 - 1519 في أندونيسيا صبحت رحلة ماجالن والتي تمت في الفترة

 المحيط األطلسي إلى المحيط الهادئ وقد أسماها ماجالن بالبحر الهادئ؛ وقد مر خالل خروجه من
 وهو أول من دار حول . ٬ وهو أول من عبر المحيط الهادئ ) األطلسي بمضيق أسماه مضيق ماجالن

 . الكرة األرضية

 يًا٬ قام بأول رحلة من إنجلترا إلى أمريكا كان مستكشفًا ورحالًة إيطال 1450 1498 : جون كابوت
 . من وضع يدها على أراضي أمريكا الشمالية 1479 الشمالية٬ مكنت إنجلترا عام

 يعد أحد أهم المستكشفين األوروبيين في عصر التوسع االستعماري٬ قام 1779 - 1728 : جيمس كوك
 لهذه المنطقة وقام بالعديد من بثالث رحالت في المحيط الهادئ٬ وقام برسم الكثير من الخرائط

 برز بعد مقتل الرحالة . األكتشافات مثل أكتشاف الساحل الشرقي ألستراليا وجزر هاواي ونيوزيلندا
 . م قام بثالث رحالت 1768 ماجالن عام

 م بحار فرنسي استطاع أن يصل خليج سانت لورانس وضفاف نهر 1557 - م 1491 : جاك كارتيه
 . قد سماه المنطقة كندا سانت لورانس ويصفهما هذا و

 م مخترع أمريكي من أصل هولندي ولد في قرية ميالن بوالية 1931 – 1847 : توماس الفا اديسون
 أوهايو األمريكية٬ومن اختراعاته مسجالت اإلقتراع والبارق الطابع والهاتف الناقل الفحمي والميكرفون

 . والفونوغراف واعظم اختراعاته المصباح الكهربائي

 كان أحد العلماء البارزين٬المخترع٬المهندس الذي يرجع إليه 1922 — 1847 : جراهام بيل الكسندر
 . الفضل في اختراع أول هاتف عملي

 اخترع السفينة البخارية 1815 توفي سنة - 1765 مهندس ومخترع أمريكي ولد سنة : روبرت فولتن
 1809 فبراير 11 وحصل على براءة االختراع في

 مهندس إنجليزي قام بإنشاء أول خط سكك حديدية في العالم 1848 – 1781 : جورج ستيفنسون
 مم1435 ٬ كما أنه مصمم مقياس السكك الحديدية المستخدم عالميا وهو . يستخدم قطارات البخارية

 ويعرف أحيانا باسم مقياس ستيفنسون
. 1649 وحتى أعدم من طرف الثوار في 1625 كان ملك انكلترا 1600 1649 : شارل األول



اإلجتماعيات أولى ثانوي طلحات و شخصيات ص م
 ثانوي ولى لأل

13  www.eddirasa.com عن موقع 

 ملك إنجلترا وٕاسكتلندا وأيرلندا بالفترة من 1685 - 1630 ولد في لندن Charles II : ارل الثاني ش
 عاش فترات حياته األولى في المنفى حيث كان ذلك في أعقاب قيام الثورة٬ وانتصار . 1685 إلى 1660

 الكومنولث قيادة قوات George Monk البرلمانيين بقيادة أوليفر كرومول٬ إال أن تولي جورج مونك
 . 1660 وٕاعالن والئه للملك٬ ساهم في عودته عام

 قائد عسكري وسياسي إنجليزي٬ اعتبره نقاده أحد القادة الديكتاتوريين1658 ٬ - 1599 ألفير كرومويل
 جعل إنجلترا جمهورية وقاد كومنولث إنجلترا ]. 1 [ ُيعرف بأنه هزم الملكيين في الحرب األهلية اإلنجليزية

 مصلح ديني مسيحي ألماني شهير٬ يعد األب الروحي لإلصالح 1546 - 1483 مارتن لوثر
 . البروتستانتي

 كان تفكير كالفن ومواعظه . أحد الزعماء الرئيسيين لإلصالح البروتستانتي 1564 - 1509 جون كالفن
 والعديد من الكتب التي كتبها ومراسالته وقدرته التنظيمية٬ قد جعلت منه شخصية مهيمنة في العملية

 وقد تركز نفوذه بشكل خاص في سويسرا وٕانجلترا وأسكتلندا ومستعمرات أمريكا الشمالية . إلصالحية ا
 أخر ملوك فرنسا قبل , ) 1793 يناير 21 – 1754 أغسطس 23 . و : Louis XVI لويس السادس عشر

 ج من الحكم المطلق في عهده٬ تزو ة طاح اإل إلى وأدت الثورة الفرنسية٬ في عهده قامت الثورة الفرنسية
 منها لويس السابع وأنجب . العام ة واألخيرة تصغره بقراب ماري انطوانيت وهو في عمر الخامسة عشر٬

 فأرسل فرقة األمريكية م ساعد لويس السادس عشر في الثورة 1776 سنة . عشر الذي مات صغيرا
 شر الفرار م حاول لويس السادس ع 1793 في سنة . فرنسيه بقياده الفاييت لمساعدة الثوار األمريكيين

 من فرنسا برفقة زوجته ماري انطوانيت٬ ولكن ُألقي القبض عليهما وتم إعدامهما عبر المقصلة في
 . باريس

 محام فرنسي٬ من أهم الشخصيات المؤثرة في الثورة الفرنسية : 1794 – 1758 ماكسميليان روبسبير
 انتخب رئيسا لحزب سياسي اليعاقبة٬ وازدادت شعبيته كعدو للملكية ونصير 1790 في عام

 انتخب روبسبير أول مندوب 1792 وعقب سقوط الملكية في فرنسا عام . لإلصالحات الديمقراطية
 ي ألح فيه على مطلب إعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته وهو ما لباريس للمؤتمر القومي الذ

 فأعدم معظم زعماء " أعداء الثورة " بدأ روبسبير في القضاء على كل من اعتبرهم . 1793 تحقق عام
الثورة الفرنسية٬ وهو ما عرف بعهد اإلرهاب ولذلك دبرت مؤامرة ضد روبسبير وأعوانه و أعدموه
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 أول رئيس للواليات المتحدة٬كان خصًما لإلنفصاليين وقاد الثورة 1799 - 1732 جورج واشنطن
 وقع مع والي . 1776 يوليو 4 التحريرية التي انتهت بإعالن استقالل الواليات المتحدة عن بريطانيا في

 الجزائر بكلر حسن معاهدة في أواخر القرن الثامن عشر
 وأحد الشخصيات . االقتصاد السياسي هو فيلسوف اسكتلندي ورائد في 1790 - 1723 : آدم سميث

 الرئيسية في التنوير االسكتلندي٬ سميث هو صاحب كتب نظرية المشاعر األخالقية والتحقيق في طبيعة
 هذا األخير٬ عادة ما يشار اليه باختصارا باسم ثروات األمم٬ ويعتبر من أعظم ما . وأسباب ثروة األمم

 على ‐ الرأسمالية – آدم سميث يعتبر والد االقتصاد الحديث . أبدع وأول عمل يتناول االقتصاد الحديث
 نطاق واسع
 كان فيلسوًفا ألمانًيا٬قام بتأليف العديد من المؤلفات إال أن نظريته 1883 - 1818 : كارل ماكس

 لذلك يعتبر مؤسس . المتعلقة بالرأسمالية وتعارضها مع مبدأ اجور العمال هو ما أكسبه شهرة عالمية
 . اركسية٬ ويعتبر مع صديقه فريدريك إنجلز المنظرين الرسميين األساسيين للفكر الشيوعي الفلسفة الم

 . الجغرافيا .

 األولى ة مصطلحات الوحدة  التعليمي

 هي تمثيل لظاهرة على قطعة مستوية من الورق٬ تمثل جزءا أو كل سطح األرض٬ وف ق : الخريطة / 1

 . مقياس معين٬ يكون مطابقا للواقع أو قريبا منه

 والخريطة غالبا ما تك ون أص غر ب آالف أو بمالي ين الم رات م ن الج زء الحقيق ي ال ذي تمثل ه م ن س طح

 و ما يقابلها من أبعاد على الطبيعة٬ و يعبر عن فهناك عالقة بين األبعاد الخطية على الخريطة . األرض

. ‘‘ مقياس الرسم ’’ هذه العالقة بنسبة تسمى



اإلجتماعيات أولى ثانوي طلحات و شخصيات ص م
 ثانوي ولى لأل

15  www.eddirasa.com عن موقع 

 و ق د ابتك ر . بدأ التفكير في مساقط الخرائط منذ ع رف اإلنس ان أن األرض كروي ة الش كل : المسقط / 2

 وم بض ع مئ ات العلماء و منهم علماء الخرائط على مر العصور الكثير من المساقط حتى أصبح لدينا الي

 ومن الناحية العملية ٬ نالحظ أن عددا  قليال نسبيا هو المستخدم من ه ذه المس اقط . من مساقط الخرائط

 الكثيرة ٬ كما أنه ليس هناك أي مسقط منها يمكن أن يكون مرضيا تماما ٬ أي ليس هناك مسقط يستطيع

 . كل ص حيح إال نم وذج الك رة األرض ية أن يتجنب تشويه العالقات المكانية التي ال يمكن أن يظهرها بش

 و باستخدام نفس مبدأ الظالل٬ يمكن استنباط مسقط منظور مماثل إذا لففنا اسطوانة من ال ورق ح ول **

 المس  اقط األس  طوانية و الن  وع الث  اني م  ن المس  اقط : الك  رة الزجاجي  ة و يس  مى ه  ذا الن  وع م  ن المس  اقط

 س اقط الت ي نحص ل عليه ا نتيج ة اس تخدام مب دأ الظ الل المنظورة هي المساقط المخروطية ٬ كل هذه الم

 . الساقطة تسمى مساقط الرسم المنظور

 : الصورة / 3

 ص  دق هللا » ..... ف  ي أي ص  ورة م  ا ش  اء ركب  ك « ه  ي الش  كل ٬ ق  ال هللا تع  الى : التعري  ف اللغ  وي / ا

 الشئ هي خياله العظيم٬ وتعني أيضا النوع والصفة والوجه٬ يقال بصورة عامة أي بوجه عام٬ فصورة

 وتعني الص ورة نق ل الش ئ  م ن الواق ع وتجس يده عل ى ورق ن اعم : التعريف االصطالحي / في الذهن ب

 بواسطة آلة التصوير وه ي أداة مس اعدة عل ى تق ديم معطي ات متنوع ة تختل ف زاوي ة االلتق اط ب اختالف

 األهداف

 مجس  مات مش  اريع (  ي  ة تمثي  ل ظ  واهر طبيع – ه  ي أش  كال تح  اكي ظ  واهر طبيعي  ة : المجس  مات / 3

 ) عمرانية

 . الذي يحمل بيانات أو معلومات موثوق بها  الملموس – هي الوعاء المادي : الوثيقة / 4

 . و هي الوسيط الذي يقدم معلومات و حقائق مختلفة

 فالمص  ادر المادي  ة م  ن آث  ار و عم  ارة و نق  وش و أخت  ام مس  كوكات و آالت الح  رب ه  ي م  ن أص  ناف

 طوطات و الكتب و الصحف و المواد السمعية  و البصرية و الخرائط و الج داول الوثائق٬ كما إن المخ

 . اإلحصائية هي أيضا وثائق

 : تبرز أهمية الوثائق في كونها

. مصدر المعرفة التاريخية والجغرافية و ال مناص للباحث من االعتماد عليها 
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 و السياسية و االجتماعية للدولة و المؤسسات ة قدرتها على شف التطورات اإلدارية و االقتصادي 

. 

 األشكال البيانية هو تحويل أرق ام مج ردة إل ى أش كال مختلف ة تعك س وض ع تط ور : األشكال البيانية / 5

 الظاهرة المعطاة في الجدول٬ وهي تختلف باختالف الظاهرة المعطاة٬ كما أن إنجاز هذه األشكال يجب

 . لدقة والوضوح أن تخضع لمقاييس علمية توخيا ل

 هي عبارة عن معطيات عددية لظاهرة أو أكثر لدولة ما أو إقليم م ا٬ أو لمنت وج : الجدول اإلحصائي / 6

 دولة ما في سنة واحدة أو ع دة س نوات٬ ورغ م أهمي ة ه ذه الج داول ف ي ق راءة الظ اهرة اإلقتص ادية أو

 . تعرف باألشكال البيانية اإلجتماعية إال أن التبسيط والتوضيح يقتضيان تحويلها إلى أشكال

 لما كان العالم الحقيقي أكبر من أن تستوعبه ورقة الرسم فقد عرفت الخ رائط بأنه ا : مقياس الرسم / 7

 صورة مصغرة للواقع وذلك بإيجاد نسبة بين ما يرسم عل ى الورق ة وب ين م ا يمثل ه عل ى س طح األرض

 د رسمها على الورق٬ فالمقياس هو النسبة ونعني بمقياس الرسم نسبة تصغير المسافات على الطبيعة عن

 . بين مسافة ما على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة

 يعتبر من أساسيات الخريطة التي ال يمكن إغفالها عند رسم الخرائط وذلك ألن ه يش رح م ا : المفتاح / 8

 ف ي الخريط ة تمثله الرموز والعالقات االصطالحية المختلفة في رسم الخريطة٬ وك ل الرم وز موج ودة

 . يتم تفسيرها بنفس الشكل الموجود عليه في الخريطة

 : وهي الميل الذي يختار اللتقاط صورة ما و تكون إما : زاوية االلتقاط / 9

 ) صورة عادية – صورة أرضية ( أفقية 

 ) صور فضائية عبر الساتل  صور جوية عبر الطائرات ( عمودية 

 ) من طرف مائل ( مائلة 

 كلنا نعرف ه وه و ال ذي عن د القط ب الش مالي ٬ وه و المرس وم عل ى الخريط ة :* رافي الشمال الجغ / 10

 وهو الشمال الحقيقي نستخدمه في معرفة اإلجاهات *

 ه  و حق  ل مغناطيس  ي ي  وج ف  ي القط  ب الش  مالي ل  ألرض و لدي  ه ق  وة ج  ذب : الش  مال المغناطيس  ي / 11

المعادن التي تتأثر بالمغناطيس
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 جرينلند و لكنه تقريباً في الشمال من كندا أو ... أما الشمال المغناطيسي فهو ليس في شمال الكرة تماماً 

 الشمال المغناطيسي تس تخدمه و .... و المغناطيس يشير إلي الشمال المغناطيسي وال يشير إلي الجغرافي

 الشخصية ) GPS ( أجهزة لك واإلكترونيه منها وكذا العادية البوصلة أجهزة المالحة وعلى سبيل أجهزة

 و تس تطيع معرف ة .. و ه ي تختل ف م ن مك ان ألخ ر ... تس مي زاوي ة األزيم وث ن الش ماليي و الزاوية بين

 أو بالتحدي د ال دقيق للقبل ة أو ببرن امج تحدي د ... قيمة تلك الزاوية في بالدك بسؤال مختص ف ي الجغرافي ا

 ). علمياً ( استخدامها القبلة الشهير أو باستخدام بوصلة دقيقة بشرط أن تجيد

 الثانية ة مصطلحات الوحدة  التعليمي

 ال تدور األرض على مدارها اإلهليليجي بشكل عمودي أي بتعام د محوره ا القطب ي : زاوية الميل  12

 على مستوى هذا المدار  و إنما بشكل مائل بحيث ينحرف محور القطبين عن وض عه العم ودي بمق دار

 . ° 66.32 وينحرف عن مستوى مدار األرض بمقدار ° 23.27

 , وه و الف رق ب ين أعل ى درج ات الح رارة وأدناه ا ألي مك ان عل ى س طح األرض : المدى الحراري  13

 . وهذا المدى إما أن يكون يوميا أو شهريا أو سنويا

 يا للح رارة المس جلة ه و الف ارق ب ين الدرج ة القص وى والدرج ة ال دن : مدى حراري ي ومي *

 ساعة 24 خالل اليوم الواحد

 و ه و الف رق ب ين أعل ى و أدن ى متوس ط درج ات الح رارة : المدى الحراري الشهري *

 . التي سجلت خالل أيام الشهر
 هو الفارق بين معدل حرارة أسخن شهر ومعدل حرارة أبرد شهر : مدى حراري سنوي *

في السنة

 هو تحديد موقع ما من سطح األرض باالعتماد على اإلحداثيات الجغرافية أي نحدد : الموقع الفلكي  14

 . موقع المنطقة بخطوط الطول و دوائر العرض

: خطوط الحرارة و الضغط المتساوية  15
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 درج  ات الح  رارة عل  ى ت  ربط ب  ين النق  اط الت  ي له  ا نف  س خط  وط وهمي  ة : خط  وط تس  اوي الح  رارة *

مستوى سطح البحر وتستعمل لرسم خرائط الحرارة

 خط وط وهمي ة ت ربط ب ين النق اط الت ي تتس اوى فيه ا قيم ة الض غط : خطوط تساوي الض غط الج وي *

 . المعدلة على سطح البحر

 اء نفس ها يعرف النبات الطبيعي على أنه مجم وع النبات ات الت ي تنب ت و تنم وا تلق : النبات الطبيعي  16

 دون أن يتدخل اإلنسان في هذه العملية بشكل مباشر أي النباتات الت ي تنم و طبيعي ا ف ي مج ال م ا نتيج ة

 . توفر الشروط  المناخية البيئية كالرطوبة والحرارة والتساقط والتربة العضوية

 ن نقط ة يتكاثف بخ ار الم اء الموج ود ف ي اله واء إذا انخفض ت درج ة حرارت ه إل ى م ا دو : التكاثف  17

 ٬ ) وهي درجة الحرارة التي يتحول عندها جزء من بخار الماء العالق بالهواء إلى قط رات مائي ة ( الندى

 ففي هذه الحالة تقل مقدرته على حمل بخار الماء العالق به وتحدث ظاهرة التكاثف٬ وقد يكون التك اثف

 لسيولة وأهم مظاهر التك اثف بالقرب من سطح األرض أو بعيدا عنها٬ كما قد يتخذ صورة الصالبة أو ا

 الخ .... الندى والضباب والسحاب و األمطار والثلج : هي

 و , الثامن ة ص باحا : تقاس درجة الحرارة ع ادة ث الث م رات يومي ا و أوقاته ا : متوسطات الحرارة  18

 ومي ويؤخذ متوسط الثالث قراءات و بذلك نحصل على المتوسط الي , و الثامنة مساء , الثانية بعد الظهر

 وتحصل بعض الدول على هذا المتوسط من جم ع ال درجات الت ي يس جلها الترم ومتر , لدرجة الحرارة

 . للنهاية العظمى والدرجة التي يسجلها الترمومتر للنهاية الصغرى ثم يقسم حاصل الجمع على اثنين

 هو ال ذي يع رف عل ى أن ه مس احة م ن س طح األرض تمت از بالتش ابه ف ي عناص ر : اإلقليم المناخي  19

 مناخها المختلفة كما تختلف مميزاتها المناخية عم ا ع داه م ن أج زاء س طح األرض٬ ولك ل إقل يم من اخي

 أنواع معينة من النباتات تختلف عن األقاليم األخرى٬ فالنبات م رآة ص ادقة لمن اخ اإلقل يم وه و م ا جع ل

 لمناخ يتفقون على أن عنصرا واحدا من عناصر المناخ ال يكفي لتقسيم الع الم إل ى أق اليم مناخي ة علماء ا

 وقد استقر الرأي على أن الحرارة ولتساقط دون سائر عناصر المناخ يمكن استعمالهما لتقسيم العالم إلى

 . أقاليم مناخية

 أقس ام مختلف ة يع رف ك ل منه ا ب اإلقليم قسم الجغرافيون غطاء األرض النب اتي إل ى : اإلقليم النباتي  20

س بق الت ي المناطق المناخية الحرارية  إلى حد كبير  النباتي الذي يتميز عن غيره وتطابق هذه األقسام
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 إقل  يم  3 . إقل  يم النبات  ات المعتدل  ة الدافئ  ة  2 . إقل  يم النبات  ات الح  ارة  1 : وه  ذه األق  اليم ه  ي . أن درس  تها

 إقليم النباتات الجبلية  5 . إقليم النباتات القطبية  4 . النباتات المعتدلة الباردة

 ظاهرة طبيعية ناتجة عن الزالزل الت ي تتك ون بؤره ا بالمحيط ات أو البح ار٬ إذ تح دث : ي م تسونا  21

 30 متر إلى 20 الهزات تموجات تنتشر في كل االتجاهات٬ تتحول إلى أمواج عاتية يزيد ارتفاعها عن

بالشواطئ القارية

 ه  ي تموج  ات تظه  ر عل  ى س  طح األرض متباع  دة بعض  ها ع  ن بع  ض مؤلف  ة األمكن  ة : لت  وءات اإل  22

 المرتفعة والمنخفض ة٬ وه ي انثن اءات القش رة األرض ية ويرج ع ح دوثها إل ى تغ رض القش رة األرض ية

 للضغوط الجانبية بصفة دائمة

 الصخور يص احبه تدعى بالصدوع أو الفوالق أو األخاديد٬ وهي عبارة عن كسر في : االنكسارات  23

 انزالق على جانب واحد من هذا الكسر على األقل٬ ويتراوح مقدار االن زالق م ن ع دة س نتيمترات إل ى

 . مئات الكيلومترات

 وهي حركات باطنية تحدث في باطن األرض بين الصفائح القارية محدث ة ب ذلك : الحركة التكتونية  24

 . تحت قارة وكذلك تغير في التضاريس تصادم فيما بينها مما يؤدي بذلك إلى دخول قارة

 الثالثة ة مصطلحات الوحدة  التعليمي

 إغريقي ة 1855 التي تم استعمالها كما اشرنا في مطلع النصف الثاني من القرن الس ابق : ا الديمغرافي  25

 وتعن   ي يكت    ب " Gropho " وتعن   ي الن    اس أو الش   عب و " Demo " األص   ل تت   ألف م   ن مقطع    ين هم   ا

 ) 3 ( وه ي مج ال الدراس ة ف ي عل م الس كان٬ " الكتاب ة ع ن الن اس " الكلمة بصفة عامة وتعني " كتابة " ويصف

 هي الدراسة العلمية للسكان بما في ذلك الموالي د والوفي ات والزيج ات٬ فق د ا وعلى ذلك فإن الديموغرافي

 كانت هناك محاولة الستبدال لفظ ديموغرافيا الذي يتضمن معنى الوصف بلفظ ديمولوجيا الذي يتضمن

 ر ث اني بمعن ى العل م٬ وذل ك به دف اإلش ارة إل ى الناحي ة العلمي ة ف ي البح ث الس كاني غي ر أن ه ذه عنص

. المحاولة لم تستمر كثيرا
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 السكان : الزيادة السكانية  26  إن التباين بين معدلي المواليد والوفيات هو الذي يؤدي إلى تغير حجم

 المعدلين  هذين  بين  الفرق  عنه ( وذلك ألن  يعبر  الطبيعية والذي  نمو ) بالزيادة  في  األساسي  العامل  هو

 يحصل  وقد  ترتفع٬  الطبيعية  الزيادة  فإن  الوفيات  وانخفض معدل  المواليد  معدل  زاد  فكلما  السكان٬

 . العكس فتنخفض بانخفاض األول وارتفاع الثاني أو قد تبقى على ما هي عليه

 ب  ين الس  كان ومس  احة األرض الت  ي يقطنه  ا العالق  ة م ا يش  ير مفه  وم الكثاف  ة الس  كانية إل ى : الكثاف ة  27

 السكانية من خالل قسمة عدد الس كان عل ى مس احة األرض ويعب ر عنه ا هؤالء السكان ٬ وتقاس الكثافة

 . في الهكتار الواحد أو في الكيلو متر مربع أو الميل المربع بمجموع عدد األشخاص

 الكلية *  بين المساحة  عن العالقة  السكان هي عبارة  تعتبر من أبسط المقاييس كثافة  السكان و  وعدد

 جغرافي  في  وشيوعا  استعماال  من ة وأكثرها  شيئا  طياته  في  يحمل  المقياس  هذا  أن  والشك  السكان٬

 المبالغة خصوصا وأنه يفترض تساوي توزيع السكان على سطح األرض بحيث ال يعطي نسبة التركيز

 . فيها الكثافة وأخرى تنخفض إذ أن هناك مناطق ترتفع . السكاني في كل منطقة بدقة

 وعل   ى ال   رغم م   ن االنتق   ادات والعي   وب الت   ي توج   ه للكثاف   ة العام   ة إال أنه   ا له   ا بع   ض المحاس   ن

 ٬ حي ث أن البيان ات الت ي تحتاجه ا تت وفر ف ي أغل ب المن اطق باإلض افة إل ى س هولة حس  ابها ت واإليجابي ا

 . وبساطتها

 يعن     ي التركي     ب الس     كاني الخص     ائص الكمي     ة للس     كان وأهمه     ا الن     وعي : تركي     ب الس     كان  28

 20 م ن ) أطف ال = ( س نة 19 يوم إل ى 1 من « هو توزيع السكان حسب فئات السن : فالعمري { والعمري

 وتعتب ر التركيب ة الس كانية فتي ة إذا م ا فاق ت نس بة ). ش يوخ = ( س نة ف أكثر 65 ). كهول = ( سنة 64 إلى

 م ن % 10 كان وف ي المقاب ل تك ون التركيب ة هرم ة إذا فاق ت نس بة الش يوخ من عدد الس % 40 الشبان

 والريف ي والخض ري والتعليم ي وأخي را التركي ب اإلقتص ادي ال ذي } » إن اث٬ ذك ور « والنوع » السكان

يفيد في معرفة ما تملكه الوالية من موارد بشرية

 إحص  اء دوري ( ع  داًدا لس  كانها الحكوم  ات ت تُ  نظم معظ  م . اإلحص  اء السُّ  كاني : اإلحص  اء الس  كاني  29

 وتس مى الدراس ة اإلحص ائية له ذه . وخص ائص الس كان وذلك لمعرفة األع داد٬ ومك ان الس كن٬ ) للسكان

 وق  د أج  رت العدي  د م  ن ال  دول تع  دادات لس  كانها ف  ي . الس  كانية اإلحص  اءات الحيوي  ة ب  ـ عل  م الدراس  ات

السبعينيات والثمانينيات المزيد من الدول خالل الستينيات و الخمسينيات٬ كما نفذتها



اإلجتماعيات أولى ثانوي طلحات و شخصيات ص م
 ثانوي ولى لأل

21  www.eddirasa.com عن موقع 

 هي المعلومات والبيانات الرقمية التي تقوم بها الدولة أو المؤسسات للحصول عل ى معلوم ات وبيان ات *

 دقيقة عن سكان الدولة أو الجماعة أو اإلقليم والتي يمكن الحصول عليه ا م ن الس جالت الرس مية لدول ة

 أو 5 عض التعدادات السنوية العامة التي تقام كل بتسجيل الوقائع الحيوية للسكان أو عن طريق إجراء ب

 س نوات مث  ل التع  داد الع  ام للس كان أو التع  داد الخ  اص بفئ  ات معين  ة م ن المجتم  ع مث  ل التع  داد الع  ام 10

 الصناعي أو التجاري أو غيره م ن األس اليب األخ رى الت ي تس تعملها الدول ة لمعرف ة الس كان والمقيم ين

 . فيها سواء

 ه  و متوس  ط ع  دد الس  نوات الت  ي يتوق  ع أن يعيش  ها جي  ل باعتب  ار نس  بة : د ال  والدة أم  ل الحي  اة عن  30

 . الوفيات المالحظة خالل السنة المعينة

 عملية انتقال أو تحول أو تغير فيزيقي لفرد أو جماع ة م ن منطق ة اعت ادوا عل ى اإلقام ة :ʺ الهجرة  31

 باض طراره عل ى ذل ك على إرادة الف رد أو فيها إلى منطقة داخل حدود البلد أو خارجها ٬ وقد تتسم بناء

أو لهدف خطط المجتمع وقد يكون االنتقال على نحو دائم أو مؤقت

 وأكب ر . تمثل ظاهرة حديثة  وهي المدن التي يتجاوز عدد س كانها الملي ون نس مة  : المدن المليونية  32

 . عدد من المدن المليونية يوجد في قارة أسيا

 وه  ي الم  وارد الت  ي تتع  رض لل  زوال والنف  اذ نتيج  ة اإلف  راط ف  ي عملي  ة : غي  ر متج  ددة لم  وارد ا  33

 وارد الطاقوي             ة والمعدني             ة لم ا ف             ي اس             تغاللها وتتمث             ل

.. المي اه والنب ات والطاق ة الشمس ية وه ي الم وارد الت ي تتج دد باس تمرار مث ل : الموارد المتج ددة  34


