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جمي���ع الحقوق محفوظة للنا�ش���ر دار الكتب 
العلمي���ة للطب��اع��ة و الن�ش���ر و التوزي����ع، يمن����ع 
منع�������ا كلي��ا اال�شتن�شاخ و االقتب��ا�ص م�ن ن�ش�و�ص 

و �شور هذا الكتاب اإال باإذن خطي من النا�شر.

تصميم و إخراج : صالح قورة
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مصطلحات و مفاهيم الوحدة األوىل التاريخ

  الليربالي��ة : مذهب اقتصادي واجتامعي يرتكز عىل مبدأ احلرية الفردية ويس�تبعد 
أي تدخل للدولة يف الشؤون االقتصادية.

  االش��راكية : نظام شمويل يقوم عىل هيمنة الدول عىل مناحي احلياة وهو مناهض 
للرأساملية تبناها االحتاد السوفييتي بعد نجاح الثورة البلشفية. 

  اإلمربيالي��ة : هيمن�ة اقتصادي�ة وعس�كرية و سياس�ية لدول�ة ع�ىل دول�ة أخرى 
وهي صورة أخرى لالستعامر التقليدي 

  الش��رق : يقصد به الدول التي تقع يف رشق أوربا و التي طبقت النظام االشرتاكي 
أثناء احلرب الباردة.

  الغ��رب : ال�دول الديمقراطية الرأس�املية التي تقع غرب أورب�ا وكذلك اىل جانب 
الو.م.األمريكية.

  الحل��ف األطلس��ي : 04 أفري�ل1949: النات�و حل�ف عس�كري يض�م الدول 
الرأس�املية بزعامة الو م أ هبدف مواجهة إملعس�كر الش�يوعي و حركات التحرر مقره 

بربوكسل 
  حلف وارس��و : م�اى 1955 حلف عس�كري تابع للمعس�كر الش�يوعي بزعامة 

االحتاد السوفيتي هيدف إىل مواجهة حتديات الغرب الرأساميل 
  الكريملني : القلعة احلصينة مقر الرئاسة السوفيتية 

بالعاصمة موسكو. 
  البيت األبيض : هو مقر رئيس الو م أ بواش�نطن 
ويس�تمد اس�مه م�ن الل�ون األبي�ض ال�ذي طليت به 

جدرانه.
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  الس��تار الحديدي : مفهوم اس�تعمله رئيس وزراء بريطانيا ونس�تون ترشش�ل ملا 
حت�دث عن أط�امع االحتاد الس�وفيتي التوس�عية يف أوروب�ا الرشقية ويمت�د من منطقة 

ستايتن عىل بحر البلطيق إىل ميناء تريستيا االيطايل. 
  الص��راع االديولوج��ي : ه�و رصاع فكري حضاري بني الش�يوعية و الرأس�املية 

بحيث يسعى كل طرف لفرض مذهبه.
  سياس��ة ملء الفراغ : هي سياس�ة اس�تعامرية تبنتها الواليات املتحدة األمريكية 
تقوم عىل تعويض الدول االس�تعامرية بعد ضعفها و انس�حاهبا من مستعمراهتا قابلها 

االحتاد السوفيتي بدعم حركات التحرر.
  سياس��ة االحت��واء : سياس�ة تقوم عىل إنش�اء سلس�لة م�ن األح�الف والقواعد 

العسكرية لتطويق وعزل اإلحتاد السوفييتي ومنع انتشار نفوذه وإيديولوجيته.
  ت��وازن الرعب النووي : توازن عس�كري ن�ووي دويل منبثق م�ن امتالك كل من 
ال�و م أ واإلحت�اد س، ق�وة عس�كرية ضارب�ة خاص�ة بع�د توص�ل كل منهام للس�الح 
النووي، تس�تطيع هبا تدمري القوة األخرى، وهكذا نشأت حالة من قوة الردع النووي 
العسكري املتبادلة، يتعذر يف ظلها عىل أي من الدولتني أن حتقق نرصا عىل األخرى أو 

أن تتحداها مبارشة خوفا من التدمري املبارش. 
  سياس��ة التكت��ل : توجه اس�رتاتيجي متارس�ه الدول الت�ي هلا مصالح وقواس�م 

مشرتكة سياسية اقتصادية عسكرية كام فعل القطبان اثناء احلرب الباردة.
  القطبي��ة الثنائي��ة : نظ�ام ميز العالق�ات الدولية ب�ني1945 و 1989 بوجود 

قطبني مؤثرين عىل الساحة الدولية مها الو م أ واإلحتاد س.
  املج��ال الحيوي : سياس�ة توس�عية تعن�ي ملء املج�االت اجلغرافية أو اس�تغللها 
 إىل ح�ني.. طبقته�ا النازي�ة والفاش�ية و بع�د احل�رب ع 2 طبق�ت يف ش�كل سياس�ة 

االحتواء.
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  سياس��ة االحالف : هي سياس�ة تقوم عىل تأس�يس تكتالت عس�كرية تضم دوال 
ذات مصالح مشرتكة بزعامة إحدى القوتني منها الناتو - حلف بغداد - وارسو.

  سياسة املشاريع: و تتمثل يف سعي كل طرف إىل احتواء واستقطاب اكرب عدد من 
الدول يف إطار مواجهته للمعسكر األخر عرب مشاريع سياسية واقتصادية. 

  االزمات الدولية : هي الفرتات التي متيزت فيها عالقات املعسكرين بالال استقرار 
 والتوت�ر احل�اد ال�ذي مل يصل ملس�توى احل�رب الفعلية و م�ن أبرزها األزم�ة الكورية 

و الكوبية.
   الحرب الباردة : هي رصاع اديولوجي حضاري 
و مصلحي عرفه العامل بعد الح ع 2 حتى س�نة 1990 
الوس�ائل  خمتل�ف  في�ه  اس�تعملت  املعس�كرين  ب�ني 

باس�تثناء املواجهةالعس�كرية املبارشة بني الو م أ االحتاد الس�وفيتي،بغية احلصول عىل 
مصالح مادية ومعنوية.

  الدعاي��ة املغرضة : من ابرز وس�ائل احلرب الباردة وتقوم ع�ىل نرش األفكار من 
أجل التأثري باس�تخدام وس�ائل اإلع�الم - اإلذاعات الصحف القن�وات التليفزيونية 

اإلشهار النرشيات الرسية.
  االنفراج : هي وصف لعالقات املعسكرين بعد تسوية أزمة كوبا اخلطرية حيث تم 

التخلص من الشدة و الضيق اللذان وصل إليهام. 
   التعاي��ش الس��لمي : مصطلح س�يايس يقصد به إبعاد ش�بح احلرب الس�اخنة 
كوسيلة لتسوية اخلالفات وحلها بالطرق السلمية مع القبول بازدواجية النظام الدويل 

يف ظل التعايش و تبادل املصالح بني.1977 - 1956.
  مش��روع مارش��ال : أعلنه الوزي�ر األمريكي جورج مارش�ال يف 5 ج�وان 1947 
ويقيض بتقديم مساعدات مالية ألوربا من أجل إعادة اعامر دمار احلرب ع 2 و برشوط. 
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  مبدأ جدانوف : 5 – 10 – 1947 نسبة إىل السيايس السوفيتي جدانوف وهو رد 
عىل مرشوع مارشال و عىل أساسه تم تأسيس مكتب اإلخبار الشيوعي - الكومنفورم 
  الكومنفورم : مكتب اإلخبار الش�يوعي هدفه مواجهة املش�اريع األمريكية بجمع 
املعلومات عنها ولذلك اعتربه الغرب مكتب للتجسس عىل املصالح الغربية يف العامل 
  مشروع إيزنهاور 1957 : مرشوع أمريكي برز بعد أزمة السويس يقيض بتقديم 

مساعدات مالية لدول الرشق األوسط مقابل رفض للشيوعية و القبول بإرسائيل.
  الربيستوريكا و الغالسنوست : كلمتني روسيتني وظفهام ميخائيل غورباتشوف 
لوصف سياس�ته الس�اعية إىل إدخال الش�فافية و الديمقراطية يف تس�ري أجهزة الدولة 
الس�وفيتية و احلزب الش�يوعي، وإع�ادة ترتيب لبيت الس�وفيايت بش�كل يؤمن للفرد 

السوفيايت حياة أفضل. 
  األحادي��ة القطبي��ة: نظام دويل جديد س�اد العامل بعد اهنيار املعس�كر الش�يوعي 

أصبحت فيه قيادة و توجيه العالقات الدولية والعامل للو م أ.
  الش��رعية الدولي��ة : يقصد هبا االلت�زام و تنفيذ القرارات الص�ادرة عن اهليئات 

الدولية كاألمم املتحدة وأجهزهتا. ما خيدم مصالح الو م أ و حلفائها.
   النظ��ام الدول��ي : هو جمموعة املب�ادئ و القيم التي تس�ري العالق�ات الدولية يف 

خمتلف املجاالت كميثاق ملزم للجميع و بإرشاف اهليئات واملنظامت الدولية.
  النظ��ام الدولي الجدي��د : مفهوم برز بعد لق�اء مالطا 1989 و اهنيار املعس�كر 
الش�يوعي يقوم عىل أس�اس توس�يع مفاهيم العوملة و الليربالية و فرض منطق اهليمنة 

األمريكية عىل العامل.
   املنظم��ات غ��ر الحكومية : هي منظ�امت خريية عاملية تع�رف باملجتمع املدين 
موظفوها متطوعون تنش�ط يف كافة امليادين كالبيئة. حقوق اإلنسان. اإلغاثة. الرعاية 

الصحية و الطفولة.
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  املنظمة العاملية للتجارة : منظمة دولية أنش�ئت س�نة 1995 
خلف�ا ملنظمة – الغات GATT تعمل عىل وضع القواعد والقوانني 

التي تنظم التجارة العاملية 2004 مقرها جنيف بسويرسا.
  النظ��ام الدول��ي الجديد : مفه�وم برز بعد لق�اء مالطا1989 و اهنيار املعس�كر 
الش�يوعي يقوم عىل أس�اس توس�يع مفاهيم العوملة و الليربالية و فرض منطق اهليمنة 

األمريكية عىل العامل.
  املنظم��ات غر الحكومي��ة : هي منظامت خريي�ة عاملية تع�رف باملجتمع املدين 
موظفوها متطوعون تنش�ط يف كافة امليادين كالبيئة. حقوق اإلنسان. اإلغاثة. الرعاية 

الصحية و الطفولة.
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التعريف بشخصيات الوحدة األوىل التاريخ 

  ه��اري ترومان : رئيس ال�و.م.أ 1945 1953 اآلمر 
بقنبل�ة هريوش�يام وناغازاك�ي مؤي�د اهلج�رة اليهودي�ة إىل 
فلس�طني و مفجر احلرب الباردة بإعالنه لسياسة االحتواء 

و التي تطورت إىل سياسة ملء الفراغ.

  ستالني جوزيف : رئيس االحتاد السوفييتي من 1924 
1953 متيزت فرتة حكمه بالفردية والتشدد يف نظر الغرب 
واج�ه املخطط�ات األمريكي�ة بمخطط�ات مض�ادة منه�ا 

الكومنفورم و حلف وارسو. 

  جدانوف أندري الكسندروفيتش : )1896 1948( 
س�يايس س�وفييتي صاح�ب أطروح�ة الكتلت�ني الرشقي�ة 
صاح�ب  و  اإليديولوج�ي  التش�دد  يف  س�اهم  الغربي�ة. 

املرشوع املعروف باسمه.

  مارش��ال ج��ورج : )1880 1959 ( جن�رال و وزير 
 1949 إىل   1947 ب�ني  م�ا   أمريك�ي يف عه�د روزفل�ت 
و ضع مرشوع دعم أوربا املعروف باسمه منح جائزة نوبل 

للسالم بعد هناية احلرب الكورية1953!!؟ 
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  خروتش��وف نيكيت��ا : خل�ف س�تالني س�نة 1953 
صاح�ب مبادرة التعايش الس�لمي و أول زعيم س�وفييتي 
ي�زور ال�و.م.أ حدثت يف عهده عدة أزم�ات أخطرها أزمة 

الصواريخ يف كوبا 1962. 

  كني��دي، فيتزجرالد : اصغر رئيس لل�و.م.أ 1961 
1963 و ه�و صاح�ب م�رشوع ابولو الفضائ�ي يف عهده 
وقعت أزمة كوبا 1962 عمل عىل حتس�ني أوضاع الس�ود 

مما عرضه للقتل.

  رونال��د ريغن : رئي�س الو.م.أ م�ن 1981 - 1989 
و مؤس�س التيار املحافظ. انتهج سياسة خارجية متشددة. 
يف 1983 أطل�ق م�ا عرف بمب�ادرة الدفاع االس�رتاتيجي 

ضد السوفيات املعروفة بحرب النجوم -

  بريجنيف ليوني��د اليتش : رئيس االحتاد س خلفا 
مب�دأ   ( بمبدئ�ه  مع�روف   1982  .1971 خلروتش�وف 
برجيني�ف( كان وراء العدي�د م�ن التدخ�الت العس�كرية 
السوفييتية يف اخلارج مثل براغ 1968 أفغانستان 1978.
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لالحت�اد  رئي�س  أخ�ر   : ميخائي��ل  غورباتش��وف    
السوفيايت 1985. 1990.اشتهر بسياسة الربيستوريكا و 
الغالسنوس�ت. وقع العديد م�ن االتفاقيات التي أدت إىل 

إهناء احلرب الباردة يف 1990 منح جائزة نوبل للسالم.
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مصطلحات و مفاهيم الوحدة الثانية التاريخ

  التبش��ر: حماول�ة األوروبني نرش املس�يحية و الثقافة الغربي�ة يف مناطق خمتلفة من 
العامل خاصة يف العامل العريب واإلسالمي متهيدا لالستعامر.

  االستعمار : هو السيطرة أو بسط النفوذ بوساطة دولة أو مجاعة منظمة عىل مساحة 
من األرض و عىل سكاهنا. 

  االستعمار الجديد : أسلوب السيطرة السياسية و االقتصادية و الثقافية عىل دولة 
أو جمموع�ة دول م�ع االعرتاف باس�تقالهلا وس�يادهتا مبتعدا عن أس�اليب االس�تعامر 

التقليدية واستخدام وسائل خاصة يف حتقيق أغراضه.
االس��تعمار االس��تيطاني : وج�ود غرب�اء وس�ط س�كان الب�الد األصلي�ني    
 يش�عرون بالنق�اء والتف�وق و يامرس�ون إزاء الس�كان األصلي�ني ش�تى أن�واع التمييز 

و ينكرون وجودهم القومي. 
  التي��ار الث��وري: جمموع�ة الش�باب املتحم�س املؤم�ن ب�رورة العم�ل املس�لح 

و الثورة و هم أفراد املنظمة اخلاصة و كل من يؤيد العمل املسلح. 
  تصفي��ة االس��تعمار : اجله�ود و التضحيات التي قدمتها الش�عوب املس�تعمرة أثناء 
نضاهلا وحروهبا ضد القوى االستعامرية السرتجاع سيادهتا و حتقيق االستقالل و حريتها.
  األح��زاب الوطني��ة : وهي جمموع التنظي�امت ذات الطابع الس�يايس التي ظهرت 
يف اجلزائر بعد احلرب ع 1 إىل 1954 و املتش�كلة يف أربعة اجتاهات رئيس�ية هي دعاة 

املساواة , دعاة اإلدماج , دعاة االستقالل , دعاة اإلصالح.
  املؤتمر اإلسالمي عام 1936 : هو أول جتمع وطني جزائري مجع كل التيارات 
السياس�ية رغ�م اختالف اجتاهاهتا عقد بس�بب إصدار فرنس�ا ملرشوع بل�وم فيوليت. 
بدع�وة م�ن عبد احلمي�د بن بادي�س و الدكتور بن جل�ول و فرحات عب�اس.و قد تم 
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االتف�اق عىل تش�كيل وفد ع�ن املؤمتر ينتق�ل إىل باريس لتقديم مطال�ب اجلزائرين إىل 
حكومة اجلبهة الشعبية بباريس.

  املد التحرري : هو رد الفعل النضايل الوطني للش�عوب املس�تعمرة ضد االستعامر 
و قد امتد بني 1945  إىل 1965 يف قاريت افريقيا و اسيا.

  ح��رب التحرير : اجلهود العس�كرية والسياس�ية التي ش�اهدهتا اجلزائ�ر يف الفرتة 
 املمت�دة ب�ني 1954 إىل غاي�ة 1962 هب�دف حتقي�ق االس�تقالل واس�رتجاع الس�يادة 

و اخراج املحتل.
  املواثيق : هي جمموعة القرارات املتفق عليها و التي تأخذ صفة املبادئ واألس�س 

مثل ميثاق الصومام -, ميثاق طرابلس.
  الربنامج : هو جمموع األطروحات و القرارات املتفق عليها و هو عبارة عن خطة 

عمل بأهداف وإجراءات وأجال حمددة ودقيقة 
  البيان : هو ترصيح كتايب يتعلق بقضية معينة مثاله بيان نوفمرب 

  الثورة التحريرية :و هي فعل حترري ش�امل ورد ش�عبي عنيف هيدف للس�يادة 
و االستقالل من خالل العمليات العسكرية والسياسية جليش و جبهة التحرير 

  النش��اط املس��لح : ه�ي جمم�وع 
العملي�ات العس�كرية و الفدائي�ة الت�ي 
داخ�ل  اجلزائري�ون  الث�وار  هب�ا  ق�ام 
وخ�ارج اجلزائ�ر يف الف�رتة املمت�دة بني 
1954 - 1962 والتي انتهت بتحقيق 

االستقالل.
  سياسة اإلغراء : سياسة الرتغيب بواسطة املشاريع االقتصادية و االجتامعية التي 

أقرهتا فرنسا يف اجلزائر للقضاء عىل الثورة و كسب عمالء.
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  سياس��ة القمع : اس�تعامل فرنس�ا ألقىص وس�ائل التنكي�ل و اإلب�ادة و التهجري 
و التجهي�ل إلخض�اع و قت�ل روح املقاومة يف اجلزائريني كام حدث يف س�طيف و قاملة 

وملعب سكيكدة و استخدام االسلحو املحرمة دوليا. 
  تدويل القضية : التعريف بالقضية اجلزائرية يف املحافل الدولية و الدعاية للثورة 

لكسب حلفاء هلا.
  الدبلوماس��ية: جهود بذلتها الثورة بإنش�اء جهاز دبلومايس يتحرك بني العواصم 

و املحافل الدولية لكسب الدعم السيايس مع الثورة اجلزائرية. 
  مش��روع سوستال : نس�بة إىل صاحبه جاك سوستال الوايل العام للجزائر 1955 
و قد تناول جوانب إدارية واقتصادية واجتامعية وثقافية هبدف دمج اجلزائريني بفرنسا.
  املكات��ب العربي��ة : جه�از إداري خ�اص أقامته اإلدارة الفرنس�ية هيتم بش�ؤون 

اجلزائريني و هيدف إىل رضب الثورة 
  املحتش��دات : مراكز مس�يجة ومغلقة و حمروس�ة وهى إحدى الوس�ائل القمعية 
الرهيب�ة الت�ي جلأت إليها فرنس�ا خلنق الثورة ع�ن طريق عزل الش�عب عنها وضمت 

قرابة 3 مليون جزائري.
 مشروع قسنطينة : هو مرشوع استعامري 
 1958 أكتوب�ر   3 يف  ديغ�ول  أعلن�ه  دعائ�ي 
بقس�نطينة و تضم�ن بن�اء 200 ألف مس�كن و 
توزي�ع 250 أل�ف هكت�ار م�ن األرايض ع�ىل 
اجلزائري�ني و توظيفه�م. وبن�اء املدارس خالل 
مخس س�نوات 1959 – 1963 هبدف إفش�ال 
فئ�ة  و خل�ق  عنه�ا  الش�عب  و فص�ل   الث�ورة 

من املتغربني اجلزائريني. 
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  الجزائ��ر جزائرية : فكرة فرنس�ية أعلن عنها ديغ�ول عام 1960 تنص عىل تقيلد 
مناص�ب احلكم يف اجلزائ�ر ملن تثق فيهم اإلدارة الفرنس�ية أي هتمي�ش جبهة التحرير 

الوطني وكل العاملني معها.
  مخطط شال وموريس : )نسبة للجنرال 
ش�ال و موري�س( إجراءات عس�كرية ش�املة 
هت�دف للقضاء ع�ىل الثورة بتكثي�ف العمليات 
العس�كرية ل�رب وح�دات اجلي�ش و من�ع 
 تواصلها مع غلق احلدود تونسية واملغربية بخطني 
 )كهرب�اء حراس�ة ألغ�ام( لش�ل حت�رك الث�وار 

و وقف الدعم عنهم. 
  الق��وة الثالث��ة : طبقة برجوازي�ة عميلة يف اجلزائ�ري دعمتها فرنس�ا كبديل عن 

الثورة و جهازها السيايس جبهة ت.و. و لتغليط الراى العام العاملي.
  س��لم الش��جعان : مناورة سياس�ية و حرب نفس�ية أطلقها ديغول يوم 23 – 10 
 - 1958 تقيض باستسالم الثوار وتسليم أسلحتهم مقابل ضامن حريتهم و سالمتهم 

و قد هدف اىل إفراغ الثورة من حمتواها وإظهارها إىل العامل عىل أهنا ثورة جياع.
  املخطط��ات اإلنمائية : عبارة ع�ن برامج تنموية اقتصادي�ة و اجتامعية و ثقافية 
ش�املة ترتكز عىل املنهج االش�رتاكي أعدهتا اجلزائر املستقلة لتطوير االقتصاد الوطني 
واخلروج من حالة التخلف والتبعية للخارج منها املخطط الثالثي و الرباعي ومشاريع 

كربى مثل طريق الوحدة االفريقية و السد األخر. 
  الث��ورة الزراعي��ة : إصالح�ات جذري�ة ادخلته�ا الدول�ة اجلزائرية ع�ىل القطاع 
الزراع�ي س�نة 1972 حتت ش�عار – األرض مل�ن خيدمها – هبدف النه�وض بالقطاع 

وحتقيق االكتفاء الذايت تم الرتاجع عنها بداية من سنة 1984. 
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  حرك��ة ع��دم االنحي��از : تنظي�م س�يايس تأس�س يف 1961 تضم ال�دول حديثة 
االس�تقالل التي اختارت احلياد االجيايب و عدم امليل ألي من املعس�كرين املتصارعني 

يف احلرب الباردة.
  نظام اقتصادي عاملي جديد : دعوة تقدمت هبا اجلزائر يف الدورة الطارئة لألمم 
املتح�دة ابريل 1974 هتدف إىل إعادة صياغة القواع�د املنظمة للعالقات االقتصادية 
الدولية عىل أسس عادلة حتمي مصالح الدول املتخلفة و الدول املتقدمة عىل السواء.

  النظ��ام الدول��ي الجديد : يقصد ب�ه فرض وج�ه النظر األمريكية آلليات س�ري 
العالقات الدولية بعد اهنيار املعس�كر الش�يوعي وهناية احلرب الباردة 1990 بام خيدم 

مصاحلها ومصالح حلفائها.
  ح��ركات التحرر : ظاهر سياس�ية و عس�كرية ش�هدها العامل بعد احل�رب العاملية 
2 – 1965 – 1965 متمثل�ة يف كف�اح ونض�ال الش�عوب املس�تعمرة ض�د الوج�ود 

االستعامري مما أسهم يف تراجع وتصفية االستعامر التقليدي يف أغلب املستعمرات.
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التعريف بشخصيات الوحدة الثانية التاريخ 

  مصال��ي الح��اج 1898 - 1974 :  زعي�م التي�ار 
 االس�تقاليل و أول م�ن طال�ب به رم�ز للوطني�ة والتحرر 
يف الش�امل اإلفريقي، مؤسس نجم شامل إفريقيا ثم حزب 
الش�عب ثم حركة االنتصار للحريات الديمقراطية غري أن 

موقفه كان سلبيا من الثورة؟

:  أول رئي�س   1985 - 1899 فرح��ات عب��اس    
للحكومة املؤقتة 1958 احد قادة التيار اإلدماجي  ش�ارك 
يف صياغ�ة بيان فيفري 1943 التحق بالثورة س�نة 1956 

أسس االحتاد الديمقراطي للبيان اجلزائري.

  أحم��د بن بلة 1918 - 2013 : أول رئيس للجزائر 
الش�عب  ح�زب  يف  مناض�ل   1965 –  1962  املس�تقلة 
و حرك�ة ا ح د ترأس املنظم�ة اخلاصة احد مفجري الثورة 
التحريري�ة تم اعتقال�ه يف عملية القرصنة اجلوية الش�هرية 

.1956
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  ب��ن يوس��ف ب��ن خ��دة 1923 - 2003 : رئي�س 
 احلكوم�ة املؤقت�ة اجلزائري�ة م�ن 1961 – 1962 مناضل 

يف حزب الشعب و حركة ا ح د  

  مصطف��ى ب��ن بلعي���د1917 - 1956 : مناض�ل 
يف حزب الش�عب و حرك�ة ا ح د عضو جلنة 22 و جلنة  6 
قائد الوالية   األوىل القي عليه القبض وس�جن  بقس�نطينة 

أستشهد يف 22 مارس 1956. 

  العربي بن مهي�دي 1923 - 1957:  قائد الوالية اخلامسة  
- وه�ران - أرشف عىل إرضاب الس�بعة أي�ام بالعاصمة،ألقي 
علي�ه القب�ض يف 23 فيف�ري 1957 بمدين�ة اجلزائر أستش�هد 

بالسجن حتت التعذيب يوم 03 مارس 1957.

  دي��دوش م���راد 1927 - 1956 : انخ�رط يف ح�زب 
الشعب اجلزائري سنة 1943 ساهم يف تكوين املنظمة الرسية 
من مفجري الثورة عني قائدا للوالية الثانية،قاد معركة قرب 

قرية سمندو يف والية سكيكدة يف 18 جانفي 1956.
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  زيغ��ود يوس��ف  1956 - 1921 : مناض�ل بحزب 
الش�عب و عضو املنظمة اخلاصة و اللجنة الثورية للوحدة 
و العمل من مفجري الثورة نظم ھهجوم 20 أوت 1955  
ثم ُعنينِّ عضوا باملجلس الوطني للثورة اجلزائرية استش�هد 

يوم 25 سبتمرب  1956.

  محمد بوضياف 1919 - 1992 : انضم إىل صفوف 
حزب الش�عب ثم عضوا يف املنظمة الرسية عضو  جمموعة 
22 اعتق�ل يف حادثة اختطاف الطائ�رة 22 أكتوبر 1956 
إىل غاية وقف إطالق النار استدعي لينصب رئيسا 1992 

تويف مقتوال سنة 1994.

  كري��م بلقاس��م 1922 - 1970: مناض�ل بح�زب 
الشعب منذ 1947 و عضو جمموعة  6  كان احد مفجري 

الثورة و قاد العمليات يف منطقة القبائل.

  رابح بيطاط 1925 - 2000 : ناضل يف صفوف حركة 
االنتص�ار للحري�ات الديمقراطية عض�و يف اللجنة الثورية 
للوح�دة والعم�ل وهو عض�و يف جمموع�ة 22 وجمموعة 9 
اعتقل س�نة 1955 و بعد وقف إط�الق النار أطلق رساحه 

توىل رئاسة املجلس الشعبي الوطني إىل غاية 1990.

21

Mr Laraadj   sebih



  حس��ني ايت احمد  1926: انضم إىل صفوف حزب 
الشعب وعند إنشاء املنظمة اخلاصة كان من ابرز عنارصها 
 انتق�ل إىل القاه�رة رفق�ة حمم�د خي�ر 1951 واعتق�ل 

يف حادثة اختطاف الطائرة.

  محمد خيضر 1912 - 1967 : انخرط يف صفوف 
نج�م ش�امل أفريقي�ا ثم ح�زب الش�عب اجلزائ�ري جلا إىل 
القاه�رة 1951 وأصب�ح مندوب�ا حلركة انتص�ار احلريات 
الديمقراطي�ة ثم احد عنارص املنظمة اخلاصة وكان من بني 

املختطفني يف حادثة الطائرة 1956.

  ش��ارل ديغ��ول 1890 - 1970 : س�يايس وجن�رال 
فرنيس مؤس�س اجلمهورية الفرنس�ية اخلامسة عام 1958. 
ح�اول رضب الث�ورة  بسياس�ته الت�ي مجع�ت ب�ني القم�ع 
واإلغ�راء وحماولة االخ�رتاق وأخريا وق�ع اتفاقيات ايفيان 
مع جبهة التحرير الوطني. مما أنقذ فرنسا. تويف سنة 1970.

  جاك سوستال 1912 : عني واليا عاما عىل اجلزائر سنة 
1955  و هو صاحب مرشوع سوستال  نصب نفسه مدافعا 
عن »اجلزائر الفرنس�ية« وسياس�ة اإلدماج عينه ديغول س�نة 

1958 بوزارة اإلعالم ثم الوزارة املنتدبة للصحراء.
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مصطلحات و مفاهيم الوحدة الثالثة التاريخ

  االس��تعمار التقلي��دي : ه�و القائ�م عىل أس�اليب اإلخض�اع باس�تخدام القوة 
و احلمالت العسكرية لتحقيق اهليمنة و هنب   ثروات  املستعمرات و استغالل شعوهبا 

استغالال مبارشا.
   االس��تعمار املقنع : حماولة الدول االس�تعامرية إىل إخفاء تغلغلها بأقنعة جديدة 
منها االتفاقيات السياس�ية و االقتصادية و إلثقافية و باس�تخدام املساعدات اإلنسانية 

و وسائل  اإلعالم.
  التبعي��ة : وص�ف للعالقة غ�ري متكافئة ب�ني الدول االس�تعامرية و مس�تعمراهتا 
الس�ابقة يف املجال االقتصادي و الس�يايس   و الثقايف مما جيعلها يف حالة ضعف وعجز 

و فاقدة لسيادهتا.
  املنظم��ات العاملي��ة : هي منظامت مفتوح�ة يف عضويتها جلميع الدول املس�تقلة 

رشط االلتزام بمواثيقها مثل منظمة األمم املتحدة و املنظمة العاملية للتجارة و...
  املنظم��ات غ��ر الحكومية : هي هيئ�ات خريية عاملي�ة غري جتاري�ة  متخصصة 
موظفوها متطوعون تنش�ط يف كافة    امليادين ذات الطابع اإلنس�اين كالبيئة، أطباء بال 

حدود، حقوق اإلنسان، جهود اإلغاثة    الرعاية و  الصحية و الطفولة...
  االس��تقرار السياس��ي : حالة سياس�ية تتميز هبا ال�دول الكربى نتيجة اس�تقرار 
مؤسس�ات احلك�م فيها و  التزامه�ا   بالديمقراطية بينام تعاين ال�دول املتخلفة من عدم 

استقرار ها السيايس نتيجة كثرة الرصاعات عىل السلطة بني طوائف الشعب.
  التحرر السياسي  : أهم هدف ضحت من اجله حركات التحرر و هو اسرتجاع 
احلري�ة و االس�تقالل و إخراج قوات   املس�تعمر و بناء دول�ة وطنية  حتظى باالعرتاف 

الدويل.
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  التحرر الشامل : هو دعم االستقالل السيايس باالستقالل االقتصادي بحيث ترشف 
الدولة وتتحكم يف ثرواهتا و   مواردها و يف مواقفها واختياراهتا  الداخلية  واخلارجية. 

  اتفاقيات االستقالل : هي تلك املعاهدات التي يتم توقيعها بني الدولة املستعمرة 
و بني القوى التحررية يف دولة ما   و يف الغالب تتضمن قيود ورشوط تفرضها الدول 

االستعامرية لضامن محاية مصاحلها يف املنطقة.
  الديكتاتورية : من أشكال احلكم تكون فيه السلطة مطلقة يف يد فرد - دكتاتور- 
ال يتقيد بدستور و ال بقانون و يعمل عىل تقييد احلريات األساسية – التعبري. التجمع. 

التظاهر. التغري -  كام يتميز بالتسلط و االستبداد.
  األنظمة الفردية : هي تس�تمد س�لطتها من فرد واح�د يتحكم يف مصري الدولة 

و توجهاهتا السياسية واالقتصادية دون العودة لشعبها أو مؤسساهتا.
  الح��رب األهلي��ة : ه�ي احل�روب التي تق�ع داخل  البل�د الواحد وب�ني مجاعات 
من ش�عبه بس�بب االختالفات العرقية أو   السياسية و تلعب الدول االستعامرية دورا 

يف إشعاهلا و إدامتها. 
  التميز العنصري : سياس�ة اس�تعامرية تقوم عىل التمييز و التفضيل بسبب العرق 
أو الل�ون أو الدين يف التعامل وممارس�ة احلقوق السياس�ية و االقتصادية و االجتامعية 
ع�ىل ق�دم املس�اواة بني مجيع الس�كان ك�ام كان احل�ال   يف جن�وب إفريقيا م�ع - نظام 

االبرتايد العنرصي – و احلركة الصهيونية.
  الحدود املوروثة : حدود للدول املستعمرة سابقا  التي وضعها االستعامر و كثريا 
ما تتس�بب يف نش�وب حروب بني دول اجلوار  الهنا قنابل موقوتة وضعها االس�تعامر 

لتفجريها وقت للحاجة.
  التعددي��ة السياس��ية : مرشوعي�ة تع�دد الق�وى واآلراء السياس�ية وحقه�ا يف 

التعايش والتعبري عن نفسها واملشاركة يف    القرار السيايس يف جمتمعاهتا 
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  حروب الخليج : 
األوىل : من سنة 1980 إىل 1988 بني العراق و إيران 

الثاني�ة : م�ن 1990 إىل 1991 احت�الل العراق للكويت و تش�كل التحالف 
الدويل بقيادة الو م أ الذي أخرجه منها وفرض عليه احلصار.  

الثالثة : سنة 2003 و احتالل العراق من طرف الو م أ إىل اليوم 
  املنظم��ات اليهودية :  هي منظامت وهيئات داعم�ة للحركة الصهيونية عملت 
و تعمل لالستالء عىل كل فلسطني    وحتويلها إىل وطن قومي لليهود و هتويد مقدساهتا.
: تأس�يس س�لطة وطني�ة فلس�طينية مت�ارس إرشاف داخ�ي  الذات��ي  الحك��م    
ع�ىل األوضاع يف مدينة غ�زة وأرحيا ثم الضفة لغربية كام نص�ت عليه االتفاقية املوقعة 
يف 13 سبتمرب 1993 بواشنطن  بني منظمة التحرير الفلسطينية  و الكيان اإلرسائيي. 
  االنتفاضة : ش�كل من أش�كال املقاومة التي ابتكرها الفلس�طينيون ضد الوجود 
 اإلرسائي�ي بداي�ة من ي�وم 07 ديس�مرب 1987 و تقوم عىل االرضب�ات و املظاهرات 

و املقاطعة للبضائع اإلرسائيلية و املواجهة اليومية مع جيشها. 
  املقاومة : هي كل األش�كال التي يأخذها نطال الش�عوب املس�تعمرة ) سياس�ية 
واقتصادية وعسكرية( ضد الوجود  االستعامري فهي  وسيلة حركات التحرير الوطني 

من أجل االستقالل و استعادة السيادة وحترير أراضيها و حتقيق تقرير مصريها.
  الحركة الصهيونية : حركة سياس�ية عنرصية ظهرت سنة 1897 عمل زعامؤها 
 ع�ىل املطالب�ة بإقام�ة وطن قوم�ي لليهود الكفاح املس�لح : حق الش�عوب املس�تعمرة 
 يف اللجو ء اىل القوة للتحرر من املحتل و اخراج قواته و هو حق أكدت عليه األمم املتحدة 

يف 1974.
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التعريف بشخصيات الوحدة الثالثة التاريخ 

  املهاتم��ا غان��دي 1869 - 1948 : داعي�ة وطن�ي 
و زعي�م  هن�دي نض�ال ضد الوج�ود الربيطاين  و اش�تهر 
باس�تخدام اس�لوب الالعنف يف نضال�ه. اغتيل من طرف 

متطرف هندويس عام 1948. 

رج�ل   :  1964  -  1889 نه��رو  الال  جواه��ر    
سياس�ة هن�دي و تلمي�ذ غان�دي م�ن صانع�ي اس�تقالل 
 )1964  اهلن�د ش�غل منص�ب الوزي�ر األول )1947 - 

و كان من ابرز أقطاب  حركة عدم االنحياز. 

  محمد علي جناح 1876 - 1948 : مناضل حترري 
وس�يايس باكس�تاين ناضل لتحرير ش�به الق�ارة اهلندية من 
الوج�ود الربيطاين و كان رشي�كا لغاندي وهنرو عمل عىل 
االنفص�ال ع�ن اهلند قي اطار دول باكس�تان س�نة 1947 

التي اصب حاول رئيس هلا.
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  هوش��ي من��ه 1890 - 1969 : مؤس�س احل�زب 
الش�يوعي الفيتنام�ي قاد حرب�ا ضد الوج�ود الفرنيس من 
1946 ث�م تزعم احلرب ضد احلكوم�ة العميلة يف الفيتنام 
اجلن�ويب وض�د الوالي�ات املتح�دة ع�ام 1960 وانته�ت 
بانتص�ار الش�امليني وانس�حاب ال�و.م.أ وتوحي�د الب�الد 

رسميا عام يف أفريل1975.

  جم��ال عبد الناص��ر 1918 - 1970 : انظم لتنظيم 
الضباط األحرار ال�ذي اطاح بامللك فاروق1952 أصبح 
رئيسا للجمهورية عام 1956 من أهم انجازاته تأميم قناة 
الس�ويس و بناء الس�د العايل يف عهد كان�ت هزيمة حرب 

1967 تويف سنة 1970.

  أرنس��تو ش��ي غيف��ارا  1928 - 1967 : طبيب و 
ثوري ماركيس من أصل أرجنتيني شارك يف الثورة الكوبية 
إىل جانب كاسرتو 1956 - 1959 حاول التأسيس لثورة 
ش�املة يف أمريكا الالتينية ضد اهليمنة األمريكية و املوالني 

هلا. أصبح رمزا  عامليا. قتل يف بوليفيا سنة 1967.
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  في��دال كاس��رو  1926 : ثائر و س�يايس كويب - قاد 
الثورة ضد - باتيس�تا -  قوبلت سياسته بالعداء من طرف 
الواليات املتحدة التي حاولت اإلطاحة به - عملية خليج 
اخلنازير 1961 - تقارب مع  السوفيت  مما أدى إىل وقوع 
أزم�ة  الصواري�خ 1962. كان صديق�ا مقرب�ا للجزائر يف 

عهد هواري بومدين.

  باتريس لومومبا  1925 - 1961 :  سيايس كنغويل 
ناضل من أجل اس�تقالل بالده عن االستعامر البلجيكي و 
أصبح وزيرا أوال بعد االس�تقالل 1960 س�عى من اجل 
استعادة السيادة عىل إقليم كاتنغا الغني بالثروات الطبيعية. 

اغتيل 1961 وتتهم املخابرات األمريكية بمقتله.

  ياس��ر عرفات  1929 - 2004 : رمز حلركة النضال 
الفلس�طيني و أحد مؤسيس حركة فتح و قائدها العام منذ 
1969  اس�مة احلقيقي حممد عبد الرؤوف عرفات امللقب 
»اب�و ع�امر« حاصل عىل جائ�زة نوبل للس�الم عام 1994 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية املنتخب 1996 تويف يف 

ظروف غامضة يف نوفمرب 2004.

28

Mr Laraadj   sebih



الجزء الثاني

Mr Laraadj   sebih



 الوحدة التعلمية األوىل : تطور العامل ما بني 1945 - 1989م
الوضعية التعلمية األوىل : بروز الرصاع وتشكل العامل ) الثنائية القطبية(

الحدثالتاريخ
ميثاق األطليس بني بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية14أوت 1941م

قيام ونجاح الثورة البلشفية يف روسيا25-24 أكتوبر 1917م
مؤمتر يالطا بني الوم.أ + إ.س + بريطانيا11-04 فيفري 1945م

إمتالك الو.م.أ السالح الذري ) القنبلة الذرية(16جويلية 1945م
املصادقة عىل ميثاق األمم املتحدة26 /06/ 1945م

مؤمتر بوتسدام )بريطانيا - إ.س - و.م.أ( أقر تقسيم أملانيا17 جويلية - 02 أوت 1945م
تأسيس صندوق النقد الدويل22 جويلية 1945م

تفجري قنبلتني نوويتني عىل هريوشيام وناكازاكي يف اليابان09-06 أوت 1945م
تأسيس هيئة األمم املتحدة24 / 10 / 1945م

05 مارس 1946
تس�مية مصطل�ح الس�تار احلديدي م�ن ط�رف الربيطاين 

ترششل
مبدأ/ مرشوع هاري ترومان12 مارس 1947 م

مرشوع  جورج مارشال05 جوان 1947م
تأسيس وكالة املخابرات املركزية األمريكية )C.A.I(26 جويلية 1947م
مبدأ جدانوف22سبتمبر 1947م
إنشاء مكتب الكومنفورم06 أكتوبر 1947م

انسحاب يوغوسالفيا من الكومنفورم28 جوان 1948م
تأسيس منظمة الكوميكون25 جانفي 1949م
تأسيس احللف األطليس ) الناتو( )NATO-OTAN(04 أفريل 1949م

تفجري أول قنبلة ذرية سوفياتية21 سبتمبر 1949م
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01 أكتوبر 1949م
انتص�ار الث�ورة الش�يوعية بقي�ادة م�او ت�يس تون�غ وقيام 

مجهورية الصني الشعبية.
وصول ايزهناور إىل الرئاسة يف الو.م.أ04 نوفمبر 1952م
تأسيس جلنة أمن الدولة السوفياتية )K.J.B(13 مارس 1954م
تأسيس حلف جنوب رشق أسيا ) السياتو(08/09/1954م

تأسيس حلف بغداد24 فيفري 1955م
تأسيس حلف وارسو14/05/1955م

مرشوع ايزهناور05 جانفي 1957م

الوضعية التعلمية الثانية : األزمات الدولية يف ظل الرصاع بني املعسكرين 
الرشقي و الغريب

03 جوان 1948م
اجت�امع لن�دن ب�ني ) بريطانيا-فرنس�ا- و.م.أ( بتأس�يس 

حكومة ديمقراطية رأساملية يف بون األملانية
حصار برلني الذي فرضه السوفيات.23 جوان 1948م
إنشاء جرس جوي إىل برلني وفك احلصار عنها.25 جوان 1948م

تأسيس أملانيا الغربية الرأساملية االحتادية عاصمتها بون.08 ماي 1949م
رفع حصار برلني12 ماي 1949م

07 أكتوبر 1949م
تأس�يس أملاني�ا الديمقراطية الرشقية الش�يوعية عاصمتها 

برلني الرشقية

25 جوان 1950م
ان�دالع احل�رب الكوري�ة بغزو القس�م الش�اميل للجنوب 

واجتياز خط 38°
هناية احلرب الكورية27 جويلية 1953م
صفقة السالح املرصية مع تشيكو سلوفاكيا27 سبتمبر 1955م
العدوان الثالثي عىل مرص)فرنسا-بريطانيا-إرسائيل(29 أكتوبر 1956م
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05 نوفمبر 1956م
هتدي�د )إ.س( ب�رب عواصم ال�دول املعتدية عىل مرص 

بالسالح النووي.
انسحاب فرنسا وبريطانيا من بور سعيد املرصية23 ديسمبر 1956م

انسحاب إرسائيل من غزة و سيناء06 مارس 1957م
إنذار السوفيات بجعل مدينة برلني مدينة حرة.27 نوفمبر 1958م

انسحاب الصني من الكومنفورم20 جوان 1959م
تطبيق احلصار االقتصادي عىل كوبا من طرف الو.م.أ07 فيفري 1962م

14 أكتوبر 1962م
التق�اط طائ�رة التجس�س األمريكي�ة للصواري�خ النووية 

السوفياتية يف كوبا
فرض احلصار العسكري عىل كوبا من طرف الو.م.أ22أكتوبر 1962م

28 أكتوبر 1962م
قرار س�حب السوفيات للصواريخ من كوبا وهناية األزمة 

الكوبية
إنشاء اخلط األمحر اهلاتفي بني موسكو- واشنطن20 جوان 1963م

إقامة جدار برلني13 أوت 1961م
تدخل االحتاد السوفيايت يف أفغانستان27 ديسمبر 1979م

الوضعية التعلمية الثالثة: مساعي االنفراج الدويل

وفاة زعيم االحتاد السوفيايت جوزيف ستالني05 مارس 1953م
مؤمتر باندونغ ) التضامن االفرو أسيوي(24-18 أفريل 1955م

اعرتاف )إ.س( بأملانيا الغربية االحتادية.05 ماي 1955م
حل مكتب الكومنفورم17  أفريل 1956م

انعقاد مؤمتر جنييف ) فرنسا- بريطانيا- الو.م.أ- إ.س(21 - 23 /06/ 1955م
تبني خروتشوف سياسة التعايش السلمي14 فيفري 1956م
إطالق )إ.س( أول قمر إصطناعي )سبوتنيك(04 أكتوبر 1957م

زيارة رئيس الوزراء الربيطاين إىل موسكو02/21 - 03/03 1959م

Mr Laraadj   sebih



33

زيارة خروتشوف إىل واشنطن15 - 18 /09/ 1959م

21 / 04 / 1961م
أول رحل�ة لغ�زو الفض�اء م�ن ط�رف ي�وري غاغاري�ن 

السوفيايت
تأسيس حركة عدم االنحياز ببلغراد01 - 06/ 09/ 1961م

اتفاقية سالت األوىل للحد من األسلحة اإلسرتاتيجية26 ماي 1972م
املؤمتر الرابع حلركة عدم االنحياز باجلزائر09 سبتمبر 1973م

اتفاقي�ة س�الت الثاني�ة بفيين�ا ت�م فيه�ا حتديد كمي�ة عدد 18 جوان 1979م
األسلحة  و الصواريخ العابرة للقارات.

الوضعية التعلمية الرابعة: من الثنائية إىل األحادية القطبية
سقوط جدار برلني09 نوفمبر 1989م
حتقيق الوحدة األملانية بني) أملانيا الغربية- أملانيا الرشقية(03 أكتوبر 1990م

مؤمتر باريس وإعالن هناية احلرب الباردة رسميا.19 - 21 نوفمبر 1990م

03 - 04 ديسمبر 1989م
مؤمت�ر مالطا ب�ني غورباتش�وف وجورج ب�وش أعلن فيه 

هناية احلرب الباردة وزوال القطبية الثنائية.
حل احلزب الشيوعي السوفيايت05 سبتمبر 1991م
إنزال علم االحتاد السوفيايت من مبنى هيئة األمم املتحدة01 جانفي 1991م

حل منظمة الكوميكون28 جوان 1991م
حل حلف وارسو01 جويلية 1991م

21 ديسمبر 1991م
زوال االحت�اد الس�وفيايت رس�ميا وظه�ور اجلمهوري�ات 

املستقلة  بمؤمتر »أملا آتا«
استقالة غورباتشوف من رئاسة االحتاد السوفيايت25 ديسمبر 1991م
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الوحدة التعلمية الثانية : اجلزائر مابني 1945 - 1989م

الوضعية التعلمية األوىل : من تبلور الوعي الوطني و الثورة التحريرية 
الكربى

فيف��ري   03-10
1943م

بيان الشعب اجلزائري) بيان فيفري(

مرشوع إصالحات جاء هبا ديغول يف اجلزائر12/12/1943م
إطالق رساح البشري اإلبراهيمي وفرحات عباس16 مارس 1945م

مظاهرات وجمازر أحداث قاملة وسطيف وخراطة08 ماي 1945م
حل حزب أحباب البيان و احلرية15 ماي 1945م

09 مارس 1946م
قانون العفو الش�امل الذي أصدرته س�لطات االستعامر يف 

اجلزائر عىل املعتقلني السياسيني اجلزائريني.
تأسيس حزب االحتاد الديمقراطي للبيان اجلزائري.17 أفريل 1946م

املؤمتر التاسع جلمعية العلامء املسلمني اجلزائريني21 جويلية 1946م

02 نوفمبر 1946م
تأسيس حركة انتصار احلريات الديمقراطية بزعامة مصايل 

احلاج.
فيف��ري   15-16

1947م
تأس�يس املنظم�ة اخلاصة إث�رى املؤمتر األول بقي�ادة حممد 

بلوزداد
صدور الدستور اخلاص باجلزائر ) القانون اخلاص(20/09/1947م

انتخابات املجلس اجلزائري11-4 أفريل 1948م
اكتشاف املنظمة اخلاصة18 مارس 1950م

إنشاء اجلبهة اجلزائرية للدفاع عن احلريات واحرتامها.05 أوت 1951م
نفي مصايل احلاج إىل برازافيل بالكونغو14 ماي 1952م

أزمة حركة انتصار احلريات الديمقراطية يف مؤمترها الثاين6-4 أفريل 1953م
تأسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل) CRUA(23 مارس 1954م
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اجتامع جمموعة 2522 جوان 1954م
جويلي��ة   16  -  14

1954م
مؤمت�ر »أورن�و ببلجيكا« أتب�اع مصايل احلاج بح�ل اللجنة 

املركزية
مؤمتر أتباع اللجنة املركزية بعزل مصايل احلاج13 - 15 أوت 1954م

23 أكتوبر 1954م
اجت�امع جلنة الس�تة)06( بتأس�يس ح�زب جبه�ة التحرير 

الوطني وجيش التحرير الوطني
حتديد تاريخ اندالع الثورة و إعداد بيان أول نوفمرب24 أكتوبر 1954م

اندالع الثورة التحريرية الكربى01 نوفمبر 1954م

الوضعية التعلمية الثانية : العمل املسلح ورد فعل االستعامر
حل فرنسا حلزب حركة انتصار احلريات الديمقراطية05 نوفمبر 1954م

استشهاد ديدوش مراد18/01/1955م
تعيني جاك سوستيل حاكام عاما عىل اجلزائر01 فيفري 1955م
سقوط حكومة منداس فرانس05 فيفري 1955م

اعتقال مصطفى بن بولعيد12/02/1955م
اعتقال رابح بيطاط23 مارس 1955م
إعالن حالة الطوارئ يف اجلزائر03 أفريل 1955م

هجومات الشامل القسنطيني بقيادة زيغود يوسف20 أوت 1955م
حل فرنسا للحزب الشيوعي اجلزائري12 سبتمبر 1955م
إنشاء املصالح اإلدارية اخلاصة )الصاص(26 سبتمبر 1955م

التحاق مجعية العلامء املسلمني بالثورة.07/01/1956م
تأسيس حكومة غي مويل01 فيفري 1956م
تأسيس االحتاد العام للعامل اجلزائريني24 فيفري 1956م
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22 أفريل 1956م
حل ح�زب حرك�ة االحت�اد الديمقراطي للبي�ان اجلزائري 

وانضامم فرحات عباس إىل الثورة
إرضاب االحتاد العام للطلبة املسلمني والتحاقهم بالثورة19 ماي 1956م
انعقاد مؤمتر الص����ومام20 أوت 1956م

22 أكتوبر 1956م
اختط�اف طائرة  ق�ادة الوف�د اخلارجي للث�ورة ) القرصنة 

اجلوية الفرنسية(
مرشوع خمطط فصل الصحراء عن الشامل10/01/1957م

اجتامع جلنة التنسيق و التنفيذ بالعاصمة22 جانفي 1957م
 04  - 28جانف��ي 

فيفري 1957م
إرضاب 08 أيام الذي دعت إليه جبهة التحرير

استشهاد العريب بن مهيدي05 مارس 1957م
سقوط حكومة غي مويل21 ماي 1957م

08 فيفري 1958م
حادثة قصف س�اقية س�يدي يوس�ف عىل احلدود التونسية 

اجلزائرية
إنشاء املناطق املحرمة19 فيفري 1958م
دعم مؤمتر طنجة للكفاح يف اجلزائر28 أفريل 1958م

13 ماي 1958م
مت�رد اجليش و الضباط الفرنس�يني يف اجلزائر عىل احلكومة 

الفرنسية

25  ماي 1958م
ظه�ور جلن�ة اإلنقاذ الفرنس�ية ودعوهت�ا لع�ودة ديغول إىل 

السلطة
وصول ديغول إىل السلطة وتأسيس اجلمهورية اخلامسة01 جوان 1958م

تنظيم االستفتاء حول دستور اجلمهورية اخلامسة28 جويلية 1958م
تشكيل احلكومة اجلزائرية املؤقتة بقيادة فرحات عباس19 سبتمبر 1958م
مرشوع قسن����طينة13 أكتوبر 1958م
مرشوع سلم الشجعان ) سلم األبطال(23 أكتوبر 1958م
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احلكومة املؤقتة ترفض سلم األبطال.25 أكتوبر 1958م
استشهاد العقيد عمريوش ويس احلواس28 مارس 1959م

إعالن ديغول حلق اجلزائريني يف تقرير املصري16 سبتمبر 1959م
أول تفجري نووي لفرنسا يف الصحراء اجلزائرية13 فيفري 1960

حمادثات م���والن25 - 29 / 06 /1960م

11ديسمبر 1960م
مظاهرات يف اجلزائر من طرف اجلزائريني ضد دعاة اجلزائر 

فرنسية

29 ديسمبر 1960م
اعرتاف اجلمعية العامة لألمم املتحدة بحق اجلزائر يف تقرير 

املصري.
ظهور منظمة اجليش الرسي اإلرهابية الفرنسيةفيفري 1961م

لقاء لوسارن بسويرسا بني الوفد الفر نيس و اجلزائري20 فيفري 1961م
االنقالب العسكري ضد ديغول من طرف جنراالت اجلزائر21 أفريل 1961م

20 ماي - 13 جوان 
1961م

مفاوضات ايفيان األوىل

تعيني بن خدة رئيسا للحكومة اجلزائرية خلفا لفرحات عباس26 أوت 1961م

17 أكتوبر 1961م
مظاه�رات املهاجري�ن اجلزائري�ني بباري�س الت�ي نظمته�ا 

فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا
مفاوضات ايفيان الثانية07 - 18 /03 1962م

وقف إطالق النار بني اجلزائر و الفرنسيني وتوقيف القتال19 مارس 1962
ظهور اهليئة التنفيذية املؤقتة برئاسة عبد الرمحن فارس29 مارس 1962م

انعقاد مؤمتر طرابلس ) برنامج طرابلس ثلث وثيقة للثورة(27-25 جوان 1962م
استفتاء تقرير املصري يف اجلزائر01 جويلية1962م
نتائج االستفتاء ب %99 نعم لالستقالل02 جويلية 1962م
إعالن ديغول استقالل اجلزائر رسميا03 جويلية 1962م
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إعالن استقالل اجلزائر رسميا من طرف احلكومة اجلزائرية املؤقتة05 جويلية 1962م
انتخاب اجلمعية التأسيسية اجلزائرية20سبتمبر 1962م
إعالن قيام اجلمهورية اجلزائرية25 سبتمبر 1962م
انتخاب أمحد بن بلة رئيسا احلكومة29 سبتمبر 1962م

الوضعية التعلمية الثالثة: استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة اجلزائرية
إعالن بن بلة لقانون التسيري الذايت29 مارس 1963م

استفتاء حول أول دستور للجزائر )نظام احلزب الواحد(08 سبتمبر 1963م
انتخاب أمحد بن بلة رئيسا للجمهورية اجلزائرية15 سبتمبر 1963م
بداية حرب الرمال احلدودية بني اجلزائر و املغرب األقىص08 أكتوبر 1963م
هناية حرب الرمال بني اجلزائر و املغرب األقىص05 نوفمبر 1963م
صدور ميثاق اجلزائر.16 أفريل 1964م

19 جوان 1965م
حرك�ة التصحيح الث�وري بقيادة ه�واري بومدين وإزاحة 

أمحد بن بلة
تشكيل هواري بومدين للحكومة10 جويلية 1965م

تأميم املناجم06/05/1966م
انتخابات املجالس البلدية05 فيفري 1967م

انسحاب القوات الفرنسية من قاعدة املرسى الكبريجانفي 1968م
انتخابات املجالس الوالئية02 ماي 1969م

تأميم املحروقات24 فيفري1971م

10أفريل 1974م
املتح�دة األم�م  يف  بومدي�ن  ه�واري  الرئي�س   خط�اب 

و املطالبة بنظام إقتصادي عاملي
وفاة مصايل احلاج بفرنسا14 أوت 1974م

14 أوت 1974م
انط�الق انجاز م�رشوع الس�د األخر من طرف ش�باب 

اخلدمة الوطنية
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إعادة صيغة امليثاق الوطني األول27/06/1976م.
انتخاب أول جملس شعبي وطني يف اجلزائر27 فيفري 1976م

19/11/1976م
الدس�تور الث�اين للجزائ�ر ) الع�ودة إىل النظ�ام اجلمهوري 

الرئايس(
انتخاب هواري بومدين رئيسا للجمهورية10/12/1976

وفاة الرئيس هواري بومدين27 ديسمبر 1978م
جانف��ي   30  -  27

1979م
ح�ل جمل�س الث�ورة وتعيني ش�اديل ب�ن جدي�د أمين�ا عاما 

.FLN للحزب
انتخاب شاديل بن جديد رئيسا للجمهورية اجلزائرية07 فيفري 1979م
حركة احتجاجية بمنطقة القبائل )الربيع األمازيغي(20 أفريل 1980م
زلزال الشلف )10000 ضحية(10 أكتوبر 1980م
إطالق رساح أمحد بن بلة و الطاهر الزبريي.30أكتوبر 1980م
انتخاب شاديل بن جديد للعهدة الثانية12 جانفي 1984م
إرضابات يف قسنطينة08 نوفمبر 1986م

05 أكتوبر 1988م
إرضابات ومظاهرات ش�غب  باجلزائر العاصمة )أحداث 

أكتوبر(
استفتاء حول دستور التعددية احلزبية و السياسية يف اجلزائر23 فيفري 1989م
إنشاء املجلس الدستوري09 مارس 1989م

الوضعية التعلمية الرابعة: تأثري اجلزائر واسهامها يف حركة التحرر العاملية
انضامم اجلزائر إىل هيئة األمم املتحدة08 أكتوبر 1962م
فتح أول مكتب حلركة فتح الفلسطينية يف اجلزائر23 سبتمبر 1963م

06 جوان 1967م
قط�ع اجلزائ�ر العالق�ات الدبلوماس�ية مع الو.م.أ بس�بب 

دعمها إلرسائيل.
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أكتوب��ر   15  -  10
1967م

انعقاد مؤمتر التنمية ملجموعة 77 باجلزائر

س��بتمبر   16 -  13
1968م

املؤمتر اخلامس ملنظمة الوحدة اإلفريقية باجلزائر

نوفمب��ر   29  -  14
1973م

املؤمتر السادس جلامعة الدول العربية باجلزائر

13 نوفمبر 1974م
خط�اب يارس عرف�ات التارخي�ي يف األمم املتح�دة  بفضل 

جهود اجلزائر بقيادة وزير اخلارجية عبد العزيز بوتفليقة
إعالن قيام دولة فلسطني باجلزائر15 نوفمبر 1988م
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الوحدة التعلمية الثالثة : العامل الثالث بني 1945 - 1989م

الوضعية التعلمية األوىل: العامل الثالث بني تراجع االستعامر التقليدي 
واستمرارية التحرر
الهند الصينية

تأسيس احلزب الشيوعي الفيتنامي03 فيفري 1930م

احتالل اليابان للهند الصينية22 /09/1940م

اخضاع اهلند الصينية للسيطرة اليابانية كليا25 جويلية 1941م

02 سبتمبر 1945م
 إع�الن ه�ويش من�ه اس�تقالل الفيتن�ام واستس�الم اليابان 

يف احلرب العاملية الثانية
تأسيس حركة الفيت منه الفيتناميةديسمبر 1941م

هناية احلامية الفرنسية عىل اهلند الصينية10 مارس 1945م

مؤمتر مونتينيبلو بني فرنسا والفيتنامماي 1946م

اندالع الثورة الفيتنامية19 ديسمبر 1946م

تنصيب باوداي إمرباطورا عىل الفيتنام اجلنويب05 جوان 1948م.

منح االستقالل للالووس19 جويلية 1949م

منح االستقالل لكمبوديا09 نوفمبر 1953م

معركة ديان بيان فو واهنزام فرنسا بالفيتنام7 ماي 1954

مؤمتر جنييف اخلاص بالقضية الفيتنامية20 جويلية 1954

23/ 10/ 1955م
 إلغ�اء امللكي�ة وتأس�يس النظ�ام اجلمه�وري بقي�ادة دي�م 

يف الفيتنام اجلنويب

2/8/1964
هجوم القوات الفيتنامية الشاملية عىل القوات األمريكية يف 

خليج تونكني
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القصف األمريكي  بطائرات يب 52 عىل فيتنام الشاملية.31/7/1966

وفاة هويش منه رئيس فيتنام الشاملية03/9/1969

وقف إطالق النار من طرف الو.م.أ يف الفيتنام الشاملية15/1/1973

27/1/1973
توقيع هدنة باريس بني الو.م.أ  و الفيتنام الشاميل و الفيتنام 

اجلنويب
احتالل القسم اجلنوب الفيتنامي من طرف قوات الشاملأفريل 1975م

استقالل وتوحيد الفيتنام17/06/1975

الهند
 06  - م��ارس   12

أفريل 1930م
مسرية امللح يف اهلند

مظاهرات أمريتسار يف اهلند13 أفريل 1919م

خطاب غاندي بالدعوة إىل رحيل االنجليز08 أوت 1942م

استقالل وتقسيم اهلند15 أوت 1947م

مصر

26/08/1936
معاهدة لندن بني مرص وبريطانيا بمنح االس�تقالل الشكي 

ملرص
اندالع الثورة املرصية23 جويلية 1952م

عزل ونفي امللك فاروق26 جويلية 1952م

18 جوان 1953م
إلغاء النظام امللكي يف مرص وقيام النظام اجلمهوري برئاسة 

حممد نجيب
انتخاب مجال عبد النارص رئيسا ملرصجوان 1954

توقيع معاهدة جالء وانسحاب بريطانيا من مرص19 أكتوبر 1954م
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18 جوان 1956م
انته�اء و جالء الق�وات الربيطاني�ة من مرص رس�ميا )قناة 

السويس(
تأميم قناة السويس26 جويلية 1956

23 فيفري1958 إلى 
28 سبتمبر 1961

إعالن مجال عبد النارص الوحدة السورية املرصية

كوبا

26 جويلية 1953م
االنقالب الفاش�ل لفيدال كاس�رتو عىل نظام باتيستا)بداية 

الثورة الكوبية(

08 جانفي 1959م
نجاح الثورة الكوبية بسقوط نظام باتيستا ووصول كاسرتو 

إىل السلطة
تأسيس منظمة الفرنكوفونية20 مارس 1970

الوضعية التعلمية الثانية : أثر سقوط االحتاد السوفيايت عىل العامل الثالث

وصول غورباتشوف إىل السلطة يف االحتاد السوفيايت11 مارس 1985م

حادثة ترشنوبيل النووية يف أوكرانيا26 أفريل 1986م

اندالع حرب اخلليج الثانية بغزو العراق للكويت02 أوت 1990م

06 أوت 1990م
ق�رار جملس األم�ن 661 بف�رض عقوب�ات إقتصادية عىل 

العراق
قرار جملس األمن 678 بتشكيل قوة حتالف ضد العراقنوفمبر 1990م

17 جانفي 1991م
التدخ�ل العس�كري للتحال�ف ال�دويل بقي�ادة و.م.أ ع�ىل 

العراق يف حرب اخلليج الثانية
انتهاء حرب اخلليج الثانية وانسحاب العراق من الكويت26 فيفري 1991م

إعالن حقوق األشخاص املنتمني إىل األقليات القومية18 ديسمبر 1992م
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الوضعية التعلمية الثالثة : فلسطني من تصفية االستعامر التقليدي إىل اهليمنة 
األحادية و التواطئ الدويل

املؤمتر األول للحركة الصهيونية ببال السويرسية31-29 أوت 1897م

اتفاقية سايكس بيكو16 ماي 1916م

وعد بلفور02 نوفمبر 1917م

مؤمتر سان ريمو بإعالن االنتداب الربيطاين عىل فلسطني31 ماي 1920م

تعيني هربرت صموئيل مندوبا بريطانيا ساميا عىل فلسطني30 جوان 1920م

29 سبتمبر 1923م
وضع فلس�طني حتت االنت�داب الربيطاين رس�ميا بتكليف 

من عصبة األمم
ثورة الرباق الرشيف )حائط املبكى(29-23 أوت 1929م

اندالع الثورة العربية الكربى بقيادة عز الدين القسام28 أوت 1936م

مرشوع بيل الربيطاين يف تقسم فلسطني07 جويلية 1937م

املرشوع األممي 181 يف تقسيم فلسطني.29 نوفمبر 1947م

إعالن بريطانيا هناية االنتداب عىل فلسطني14 ماي 1948م

إعالن قيام دولة إرسائيل15 ماي 1948م

هدنة مؤقتة ملدة شهر بني إرسائيل و العرب11 جوان 1948م

هزيمة العرب يف حرب 1948م16 جويلية 1948م

هدنة رودس بطلب من جملس األمن بني إرسائيل و العرب07 جانفي 1949م

جمزرة دير ياسني ضد الفلسطينيني09 أفريل 1949م

االعرتاف الدويل بإرسائيل من طرف األمم املتحدة11 ماي 1949م

توقف العدوان الثالثي عىل مرص06 نوفمبر 1956م
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تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية28 ماي 1964م

اندالع ثورة التحرير الفلسطينية01 جانفي 1965م

احلرب العربية اإلرسائيلية الثالثة )حرب النكسة(05 جوان 1967م

إهناء حرب النكسة وهزيمة العرب10 جوان 1967م

22 نوفمبر 1967م
القرار األممي 242 القايض بانس�حاب إرسائيل من أرايض 

1967م

حرب االستنزاف املرصية ضد إرسائيل08 سبتمبر 1968م

معركة الكرامة20 مارس 1968م.

سبتمبر 1970م
أح�داث أيل�ول األس�ود أو س�بتمرب األس�ود) األح�داث 

املؤسفة (
احلرب العربية اإلرسائيلية الرابعة ) حرب رمضان(06 أكتوبر 1973م

استخدام العرب لسالح النفط ضد الدول املؤيد إلرسائيل15 أكتوبر 1973م

22 أكتوبر 1973م
ق�رار جمل�س األم�ن 338 بالدع�وة إىل وقف إط�الق النار 

وتطبيق قرار 242.
هناية حرب رمضان 1973م25 أكتوبر 1973م

24 أكتوبر 1974م
االعرتاف بمنظم�ة التحرير الفلس�طينية كعضو مراقب يف 

األمم املتحدة

17 سبتمبر 1978م
توقي�ع اتفاقية كامب ديفيد بني أنور الس�ادات واإلرسائيي 

مناحيم بيغن
معاهدة السالم يف واشنطن بني مرص وإرسائيل26/03/1979م

العدوان اإلرسائيي عىل لبنان06 جوان 1982م

مرشوع رونالد ريغن األمريكي01/09/ 1982

Mr Laraadj   sebih



46

مرشوع فاس من طرف امللك فهد بن عبد العزيز09/09/ 1982

مرشوع التسوية للزعيم السوفيايت برجينيف15/09/1982م

جمازر صربا وشتيال يف لبنان18 سبتمبر 1982م

االنتفاضة الفلسطينية األوىل) انتفاضة أطفال احلجارة(07 ديسمبر 1987م

انعقاد قمة االنتفاضة باجلزائر09 جوان 1988م
 03  - أكتوب��ر   30

نوفمبر 1991م
انعقاد مؤمتر مدريد للسالم

اتفاقية أوسلو بواشنطن بني يارس عرفات و إسحاق رابني13 سبتمبر 1993م

عودة يارس عرفات إىل قطاع غزة01جويلية 1994م

انتخاب يارس عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية20جانفي 1996م

انسحاب إرسائيل من جنوب لبنان24 ماي 2000م

انتفاضة األقىص الثانية29 سبتمبر 2000م
 14  - جويلي��ة   12

أوت 2006م
احلرب العربية اإلرسائيلية السادس�ة ) العدوان اإلرسائيي 

عىل لبنان(
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مفاهيم و مصطلحات الوحدة األوىل يف الجغرافيا

  عالم الش��مال : العامل املتطور الواقع يف النصف الش�اميل ل�ألرض و يضم الدول 
الصناعية املكتفية و املصدرة للمواد الغذائية و الصناعية.

  عالم الجنوب : عامل مش�كل من دول حديثة االس�تقالل واقعة يف النصف اجلنويب 
لألرض غنية باملوارد الطبيعية تعاين التخلف و التبعية. 

  العالم الثالث : استخدم هذا املصطلح سنة االقتصادي الفرنيس » ألفريد صويف« 
للتمييز بينه وبني العامل األول الرأس�اميل والثاين االش�رتاكي و يضم دول أسيا وإفريقيا 

وأمريكا الالتينية.
  العالم املتقدم : هو جمموعة الدول املتطورة يف كل امليادين و الواقعة شامل دائريت 
عرض 30 ° شامال يف أمريكا و 35 ° شامال يف أوربا وآسيا باإلضافة إىل جنوب إفريقيا  

أسرتاليا ونيوزيلندا يف اجلنوب.
  تبي��ض األموال : هي جريمة اقتصادية يتم فيها حتويل أموال مكتس�بة بطرق غري 

رشعية إىل أموال رشعيه عرب عمليات بنكيه و جتاريه. 
  اتفاقي��ة لومي : اتفاقية موقع س�نة 1975 بني االحت�اد األورويب ودول يف إفريقيا 
ومنطقتي البحر الكاريبي واملحيط اهلادي حيث تس�تفيد صادراهتا إىل دول االحتاد من 

اإلعفاء من الرسوم اجلمركية.
  مجموع��ة التبادل الحر ALENA 1944: اتفاقية اقتصادية للتعاون و التبادل 

التجاري احلر تضم الواليات املتحدة و كندا و املكسيك 
  التنمي��ة : مصطل�ح اقتص�ادي يعني جمم�وع الق�رارات واإلجراءات واملش�اريع 
الت�ي هت�دف لتحقيق التط�ور االقتص�ادي و الرف�اه االجتامعي عرب االس�تغالل أمثل 

لإلمكانات.  
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  املؤشر  : عبارة عن رقم إحصائي يمثل ظاهرة اجتامعية او ديموغرافية او اقتصادية 
خالل فرتة زمنية حمددة و هو وسيلة لتقييم الواقع واملستقبل و إصدار حكم باإلجياب 

أو السلب.
  التق��دم : ه�ي احلركة التي تس�ري نحو األه�داف و حتقق التط�ور والوضع أفضل 

ثقافية وإنتاجية  باالستغالل األمثل للموارد و اإلمكانيات.
  التخل��ف : ظاه�رة ختتّص هب�ا البل�دان التي تعاين م�ن ضعف النم�و االقتصادي 
و بط�ئ التنمي�ة البرشي�ة و الرتكيز عىل إنت�اج املحاصي�ل التجارية و اس�تخراج املواد 

األّولية الباطنية مقابل ضعف األنشطة الصناعية التحويلية و نقص اخلدمات.
  املعي��ار : معطي�ات قاعدية لضبط مواصفات موحدة لظاه�رة ما و هو كذلك قيمة 

أو إشارة رقمية تسمح بتقييم حالة أو وضعية اقتصادية معينة.
  رؤوس األموال : هي املوارد املالية التي تس�تخدم  للحصول عىل اإلنتاج او حتس�يه 

و هي تتوفر من تراكم فائض عمل سابق.
  االستثمارات :  هي توظيف األموال لرشاء املعدات واآلالت والعقارات لغرض 
اإلنتاج و قد تكون مبارش بالتمويالت الذاتية أو بالرشاكة و غري مبارش تقوم هبا الدولة.
  البنوك : هو منش�أة مالية تتاجر بالنقود وهلا غرض رئييس هو العمل كوس�يط بني 

رؤوس األموال و بني جماالت االستثامر 
  البورص��ة : هي س�وق للتعامل م�ع األوراق املالية عن طري�ق االكتتاب و إصدار 

األسهم و السندات 
  السندات : هي عبارة عن قروض يقدمها املستثمرون إىل املؤسسات واحلكومات 

مقابل فائدة حمددة و يمكن إصدار السندات لفرتات تصل إىل ثالثني عاما 
   األس��هم : متث�ل ملكي�ة يف رشك�ة ما و ه�ي أوراق حتمل قيمة نقدي�ة متغرية وهى 

عرضة لتقلبات األسعار و يتم تداوهلا يف السوق 
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  العملة : هي الش�كل القان�وين للنقد املتداول و تش�مل األوراق و النقود املعدنية 
و العملة الصعبة هي العمالت القابلة للتحويل إىل الدوالر.

  اإلش��هار و الدعاية : رس�الة هتدف إىل ترويج س�لعة أو خدمة أو فكرة عن طريق 
وسائل االتصال و اإلعالم  من صحف مذياع تلفزيون لوحات اشهارية

  العوملة :  العوملة تعني عاملية السوق إنتاجا واستهالكا عرب إزالة احلواجز أمام انتقال 
 الس�لع و اخلدم�ات و رؤوس األم�وال و املعلومات و أنامط العي�ش و هي متثل خطر 

و حتدي لدول املتخلفة 
  منظمة االوبيكOPEC  : منظمة د م م للنفط تأسس�ت يف 10 س�بتمرب 1960 
ببغ�داد هب�دف محاي�ة مصال�ح األعض�اء و الوق�وف يف وج�ه ال�رشكات االحتكارية 
الكوي�ت،  الس�عودية،  الع�راق،  تض�م:  للمحروق�ات  مناس�بة  أس�عار   حتقي�ق  و 

فنزويال،إيران،قطر،اندونيسيا ،اإلمارات العربية،اجلزائر،نيجرييا.
  الش��ركات املتعددة الجنس��يات : ه�ي التي ملكيته�ا وإدارهتا ختضع لس�يطرة 
 جنس�يات متع�ددة ومت�ارس نش�اطها يف ب�الد أجنبي�ة  و تعد م�ن العوامل األساس�ية 

يف ظهور العوملة و تعرف بالرشكات العابرة للقارات.
  منظم��ة التج��ارة العاملي��ة : OMC  منظم�ة دولي�ة تأسس�ت س�نة 1995 
ع�ىل أنق�اض منظمة - اجلات – تعمل ع�ىل حترير التجارة العاملية قصد تس�هيل تدفق 
الس�لع واخلدم�ات و تتوىل فض النزاع�ات التجارية بني البلدان األعض�اء  151 بلدا 

سنة 2007. 
  صندوق النقد الدولي : مؤسس�ة مالية دولية تأسس�ت يف ديس�مرب 1945 مقرها 
واش�نطن للعم�ل عىل تس�ري النظام النق�دي الدويل و ض�امن احرتام قواع�ده و تقديم 

الدعم للدول التي تواجه مشاكل مالية واقتصادية.
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  البن��ك العاملي : انش�أ يف 25 ج�وان 1946  يقدم املس�اعدات التقنية و القروض 
للدول وخاصة النامية قصد متويل املشاريع التنموية.

  اقتصاد الس��وق : نظ�ام اقتصادي يقوم عىل قانون الس�وق )الع�رض والطلب( 
وعىل املبادرة احلرة والتنافس بني املؤسسات و الرشكات.

  األس��واق العاملي��ة : وه�ي مناط�ق التب�ادل التجاري والت�ي تعرف حرك�ة كثيفة 
يف االسترياد والتصدير وخمتلف األنشطة التجارية.

  مجموعة الثمانية : بدأ تش�كلها س�نة 1975 وتضم فرنسا أملانيا إيطاليا بريطانيا 
الواليات املتحدة كندا اليابان روسيا تعقد اجتامعاهتا كل سنة لبحث قضايا اقتصادية، 

سياسية و أمنية.
  مؤشر التنمية البشرية :  مقياس تأليفي ترتاوح قيمته من 0 إىل 1 لقياس درجة 

تقدم الدول يتألف من أمل احلياة ونسبة التمدرس والناتج الداخي اخلام للفرد.
  التكت��الت االقتصادي��ة : ه�ي معاهدات اقتصادي�ة هتدف لتوحيد السياس�ات 

االقتصادية بني الدول او بني الرشكات  لتحقيق مصاحلها و لسيطرة عىل األسواق 
  نات��ج داخلي خ��ام : قيمة ما تنتج�ه خمتلف القطاع�ات االقتصادي�ة داخل البلد 

الواحد خالل سنة.
  نات��ج داخلي خام للفرد : )الدخل الفردي( وهو حاصل قس�مة الناتج الداخي 

اخلام عىل عدد السكان وهو مقياس نسبي.
  نات��ج وطني خام : مجلة الدخل ال�ذي حتققه عوام�ل اإلنتاج)مصانع خدمات( 
ببل�د ما إضافة إيل املداخيل املتأتية من اخل�ارج )حتويالت العامل املهاجرين و عائدات 

االستثامرات(.
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مفاهيم و مصطلحات الوحدة الثانية يف الجغرافيا

  تنظيم اإلقليم : هو عبارة عن هيكلة للمظاهر اجلغرافية والبرشية و االقتصادية 
بوض�ع خطة هتدف لتوفري االحتياجات و تأخذ بعني االعتبار الظروف و اإلمكانيات  

و املوارد التي يتوفر عليها اإلقليم.
الهيمنة والنفوذ : هي عملية الس�يطرة و االس�تغالل التي متارس�ها الدول املتقدمة 
عىل الدول املتخلفة و عىل املؤسس�ات السياس�ية و املالية العاملية كام تعني االس�تحواذ  

عىل األسواق و التحكم فيها ) العرض و الطلب و األسعار (
 االس��تقطاب : عملية جذب وإغراء لإلفراد و أالس�تثامرات و الرشكات نحو دولة 

أو منطقة بسب الفوائد واخلدمات و الضامنات و احلامية املمنوحة. 
ال��دورة الزراعي��ة : ه�ي زراعة جمموع�ة حماصيل بتعاق�ب منظم عدة س�نني هبدف 

لالحتفاظ بخصوبة الرتبة و تنويع اإليراد الزراعي. 
النطاقات : هو ختصيص مس�احة شاس�عة إلنتاج حمصول واحد وهي ميزة للزراعة 
األمريكي�ة )مث�ل نطاق ال�ذرة. القمح. التب�غ  ( وتتطل�ب إمكاني�ات طبيعية وبرشية 

ومادية ضخمة.
مجم��ع امل��دن – ميقالوبوليس : يطلق عىل منطقة حرية واس�عة تتميز بتالحم 

عمراين و تعدد املدن استخدم الول مرة لوصف الساحل الشاميل الرشقي للو م أ.
التنمية البشرية : مؤرش تركيبي مستخلص من معطيات إحصائية  واقعية وطبيعية 
لنات�ج الداخي اخل�ام والدخل الفردي و امليزان التجاري و نس�بة األمي�ة و أمد احلياة 

ونسبة  التأطري الطبي ومستوى املعيشة ونسبة وفيات األطفال.
االتح��اد : مصطلح يقصد به أعىل درجات التعاون والتنس�يق والتكامل بني جمموعة 

دول يف إقليم أو قارة واحدة يف امليادين السياسية و االقتصادية و االجتامعية.
التكتل : احتاد جمموعة دول موثق يف اتفاقية له هياكل عضوية و تنظيمية موحدة يتمتع 
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بالشخصية القانونية و له جمال جغرايف تلغى فيه كل احلواجز اجلمركية بني األعضاء.
معاهدة روما : معاهدة موقعة يف 25 مارس 1957 بروما االيطالية من قبل فرنس�ا.
ايطاليا. أملانيا الغربية. بلجيكا. هولندا. لوكسمبورج. تنص عىل إنشاء السوق األوربية 

املشرتكة ومقرها بروكسل ببلجيكا وقد انضمت إليها دول أوربية أخري فيام بعد.
 البنلوك��س : دول البنلوك�س  ه�ي احت�اد اقتصادي تأس�س عام 1944 ب�ني هولندا 

و بلجيكا و لوكسمبورغ و االسم مشتق من احلروف األوىل لتلك الدول.
أألراضي املنخفضة : هو االسم الرسمي هلولندا ُسميت كذلك ألن حوايل نصف أراضيها 

تقع حتت مستوى سطح البحر و أكثر من مخيس أراضيها مغطاة بمياه البحر أو البحريات. 
ماس��ريخت : ه�ي االتفاقية املؤسس�ة لالحتاد األوريب ت�م االتفاق عليه�ا يف مدينة 

ماسرتخيت اهلولندية 10 ديسمرب 1991. و دخلت حيز التنفيذ يف 1 نوفمرب 1993 
القط��ب االقتصادي : هو مرك�ز  يمثل نقطة قوة ونش�اط اقتص�ادي كثيف لتوفره 
عىل مجيع الرشوط ) قاعدة. بنية حتتية. رؤوس أموال. تكنولوجيا  ( التي متكنه من إن 

يساهم  يف تفعيل احلركية االقتصادية و ينافس أقطاب أخرى.
التنين��ات األربعة : ال�دول 4 الت�ي التحقت برك�ب التطور الصناع�ي منذ 1960 
)كوري�ا ج –هون�غ كونغ – س�نغافورة – تاي�وان ( كنتيجة لتطبيقها النم�وذج الياباين 

)خاصة يف الصناعات الدقيقة (
النم��ور : ال�دول حديثة التصدير وه�ى ) تايالن�د – ماليزيا – اندونس�يا – الفلبني (  

تطورت باالستثامرات اليابانية و الصينية
اآلس��يان : منظمة سياس�ية و اقتصادي�ة 1967 تظم 10 دول من جنوب رشق أس�يا  
هبدف صد الش�يوعية  وبعد هناية احلرب الباردة حتولت إىل منظمة تبادل حر و تعاون 

عىل التنمية يف املنطقة
 ال��وزن الديمغرايف : هو التعداد الس�كاين الكبري و الذي يعترب عامل قوة يف اقتصاد 

منطقة إذا أحسن االستثامر فيه و توظيفه يف عملية اإلنتاج و التنمية .
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مفاهيم و مصطلحات الوحدة الثالثة يف الجغرافيا

  امل��وارد الطبيعية : هي مجيع الثروات الس�طحية والباطنية مثل املعادن والبرتول 
والغابات التي تتش�كل بش�كل تلقائي و يمكن إنتتحول إىل ثروة فعلية بأي صورة من 

الصور إما عىل هيئة سلع أو خدمات أو غريها. 
  امل��وارد الطبيعية املتجددة:  التي تتجدد بصفة مس�تمرة ما مل يعرتض اإلنس�ان 

عملية نموها مثل الغابات واملراعى واملياه وغريها  و الطاقة الشمسية.
  امل��وارد غر متج��ددة : التي تتع�رض للزوال والنف�اذ نتيجة اإلف�راط يف عملية 

استغالهلا مثل املوارد الطاقوية و املعدنية. 
  التنمي��ة : جمم�وع اإلج�راءات واملش�اريع الت�ي هت�دف إىل االس�تغالل األمث�ل 
لإلمكان�ات الطبيعي�ة و املادي�ة والبرشية هبدف حتقي�ق التطور االقتص�ادي والرفاهية 

االجتامعية.
  التنمي��ة املتوازنة : التي متّس القطاعات الثالث الصناعة و الزراعة و اخلدمات 

و متّس كل جهات البالد و تستفيد منها كل الفئات االجتامعية.
  التنمية البشرية : مؤرش يقيس مستويات رفاهية الشعوب و التوقعات العمرية 

ومستويات األمية و نصيب الفرد من الناتج املحي اإلمجايل.
  التنمية الش��املة  : هي التي تش�مل التنمية االقتصادية والبرشية و السياسية – 
التعددية واالنتخابات النزهية واحرتام احلّريات األساس�ية وحقوق اإلنس�ان - لذلك 

فإهّنا التنمية األمثل و التي تطمح هلا كل الشعوب.
  التنمية املس��تدامة : االستغالل األمثل للموارد الطبيعية و البرشية بشكل يلبي 

حاجيات األجيال احلالية و األجيال املقبلة دون االرضار بالبيئة.
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  الخوصص��ة : سياس�ة نقل ملكية املنش�آت العام�ة أو إدارهتا من القط�اع العام إىل 
اخلاص هبدف تقليص دور احلكومة و دعم  القطاعاخلاص يف نشاط اإلنتاجي.

  الش��راكة : تع�اون  ب�ني أط�راف هل�ا أ ه�داف مش�رتكة  ويؤس�س ه�ذا التع�اون
 ع�ىل اتفاق�ات حت�دد أه�داف الرشاكة وجماالهت�ا   وحتفظ ل�كل طرف مصاحل�ه وتلبي  
 احتياجات�ه  و يتعل�ق األم�ر بمب�ادرة أوروبية موجهة نح�و بلدان اورومتوس�طية منها 

اجلزائر.
  اتفاقيات الش��راكة لالتح��اد األوروبي : هي املعاهدات ب�ني االحتاد األورويب 
والبل�دان غ�ري األعض�اء يف االحتاد، والتي تؤس�س اط�ارا للتعاون فيام بينه�ا. لتطوير 

الروابط السياسية والتجارية واالجتامعية والثقافية واألمنية.
  االورومتوس��طية : مصطلح يقصد به التعاون بني دول ضفتي املتوس�ط الشاملية 

واجلنوبية طبقا ملا جاء يف إعالن مؤمتر برشلونة نوفمرب 1995.
  النيب��اد : ه�و االس�م املخترص ملب�ادرة الرشاك�ة اجلدي�دة لتنمية إفريقيا تأسس�ت 
 يف 2002 بمب�ادرة ) اجلزائ�ر، م�رص، الس�نغال، جنوبإفريقي�ا، نيجريي�ا ( وهي�دف

إىل اإلصالح والتحديث والتطوير يف إفريقيا من خالل تبادل اخلربات.
  الث��ورة الخضراء : ش�عار سياس�ة زراعي�ة انتهجتها اهلند بداية م�ن 1966 هتدف 

إىل زيادة اإلنتاجية و حتقيق االكتفاء الغذائي و تطوير األرياف.
  اإلص��الح الزراع��ي : هو جمموعة اإلج�راءات التي تق�وم هبا الس�لطة قصد إلغاء 
أو تقلي�ص احتكار األريض الزراعية بوضع حد أع�ىل للملكية اخلاصة ال جيوز ختطيه 
 و تنظي�م العالقة ب�ني م�الك األرايض ومس�تأجرهيا، وتدريب الفالحني وإرش�ادهم 
و تنظيمه�م يف تعاوني�ات ودعمه�م تقني�ا ومادي�ا ومس�اعدهتم يف تس�ويق املنتجات 

الزراعية.
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  املثلث الحيوي : منطقة متتد عىل شكل مثلث يف جنوب رشق الربازيل بني املدن-  
ريو دي جانريو، ساوباولو، برازيليا - و تتميزبالكثافة السكانية العالية و تركز خمتلف 

أالنشطة االقتصادية هبا.
  مثلث العطش : توصف به املنطقة الشاملية الرشقية من سواحل الربازيل و تتميز 
بظاهرة مناخية غريبة هي قلة تساقط األمطارمقارنة باملناطق املجاورة هلا رغم أهنا تقع 

ضمن منطقة يسودها مناخ مداري رطب.
  حوض األمازون : هضبة متتد يف شامل الربازيل عىل مساحة 3.5 م كلم 2 من جبال 
االنديز غربا إىل املحيط األطليس رشقاخيرتقها هنر األمازون وروافده و تغطيها غابات 

كثيفة تعرف بغابات األمازون.
  غابة األمازون : هي أكثر الغابات كثافة واتس�اعا تقع ش�امل الربازيل وخيرتقها هنر 

األمازون و هلا أمهية اقتصادية و بيئية كبرية  - رئةاألرض.
  االحت��كارات : ه�ي ممارس�ات خمالف�ة  لقان�ون الس�وق يق�وم هبا رج�ال الصناعة 
و البنوك و الرشكات الكربى قصد االنفراد بس�وق سلعة أو خدمة أو هي فعل هيدف 
إىل إحداث اختناقات يف وفرة السلع وجودهتا وأسعارها بغرض السيطرة عىل السوق 

والتخلص من املنافسني.
  البني��ة التحتية: التجهيزات الرورية لتنش�يط احلركية االقتصادية كالطرقات 

و السكك واملوانئ و اجلسور و املدارس و اجلامعات واملستشفيات.
  املديونية : ھي ظاهرة معارصة تعرفها دول اجلنوب  تتمثل يف تزايد حجم الديون 

والعجز عن تسديدھا يف املدة الزمنية املتفق عليها.
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بحر الروم 
البحر المتوسط 

بحر  
إيجة 

بحر بنطش 
كورسيكا البحر األسود 

سردينيا  صقلية 

كريت  قبرص 
رودس 

البليار 

المحيط 
 األطلسي 

كوريا 
 الجنوبية 

تايوان 
هونغ كونغ 

سنغفورة 

كوريا  
الشمالية 

الصين 

اليابان 

الفلبين 
كمبوديا 

يتنام 
في

تايالند 

ميانمار 
الووس 

 الدول الصناعية الجديدة
 النمور اآلسيوية

Mr Laraadj   sebihأهم الجز ر يف حوض البحر األبيض املتوسط
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المحيط 
المحيط األطلسي 

الهادي 

مدار الجدي 

خط اإلستواء 

فورتاليزا 
بيليم 

سلفادور 

رسيف 

ريودي جانيرو 

بيلواريرنتي 

برازيليا 

ساوبولو 

بورتوأليغري 

كوربتسا 

 الشمال
الشرقي  الشمال

 الجنوب الشرقي
الغربي  الوسط

 الجنوب

برازيليا  العاصمة
نسمة من مليون  أقل

مليون نسمة  من 1 إلى   5
مليون نسمة  من 5 إلى   15

مليون نسمة  أكثر من   15

Mr Laraadj   sebihاألقاليم الخمسة الكربى يف الربازيل
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المحيط 
الهندي 

المحيط 
األطلسي 

إفريقيا 

أمريكا الجنوبية 

أمريكا الشمالية 

آسيا 

أستراليا 

القارة المتجمدة الجنوبية 

المحيط. المتجمدة. الشمالي 

أوروبا 

البراري 

الكامبوس 

البمباس  الفلد 

األستيس 

بتاجوليا 

الالنوس 

المحيط 
الهادي 

المحيط 
الهادي 

المحيط 
الهندي 

المحيط 
األطلسي 

القارة المتجمدة الجنوبية 

المحيط. المتجمدة. الشمالي 

المحيط 
الهادي 

المحيط 
الهادي 

توزيع الرعي التجاري يف العالم

توزيع الزراعة يف العالم

Mr Laraadj   sebih



71

الكبري الصناعية السبع  الدول
أخرى صناعية  دول
ناشئة صناعية  دول

المحيط 
الهندي 

المحيط 
األطلسي 

القارة المتجمدة الجنوبية 

المحيط. المتجمدة. الشمالي 

المحيط 
الهادي 

المحيط 
الهادي 

المحيط 
الهندي 

المحيط 
األطلسي 

القارة المتجمدة الجنوبية 

المحيط. المتجمدة. الشمالي 

المحيط 
الهادي 

المحيط 
الهادي 

إفريقيا 

أمريكا 
 الجنوبية 

أمريكا الشمالية 

آسيا 

أستراليا 

أوروبا 

توزيع الصناعة يف العالم

مناطق زراعة القمح يف العالم
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المحيط 
الهندي 

المحيط 
األطلسي 

إفريقيا 

أمريكا الجنوبية 

أمريكا الشمالية 

آسيا 

أستراليا 

القارة المتجمدة الجنوبية 

المحيط. المتجمدة. الشمالي 

أوروبا 

المحيط 
الهادي 

المحيط 
الهادي 

تجاري  صيد
تجاري غير  صيد

توزيع مصايد األسماك يف العالم

أندونيسيا الطبيعة
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املوضوع األول

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

»...إن س�تارا حديدي�ا قد أس�دل ع�ىل أورب�ا... إنه جزء م�ن الرصاع 
ال�ذي إحت�دم ب�ني الوالي�ات املتح�دة األمريكية و االحت�اد الس�وفيايت...
 لق�د اتبع املعس�كران جمموعة من الوس�ائل اخلطرية... لق�د أصبح اجلنوح
 إىل الس�لم و التعاي�ش الس�لمي رضورة ملحة جس�دته دول الع�امل الثالث 
م�ن خ�الل تأس�يس حركة ع�دم االنحياز الت�ي كانت تعب�ريا واضحا عن 

رفض الرصاعات الدولية...«

األسئلة:
1 - عرف ماسطر حتته.

2 - عرف الش�خصيات التالي�ة : ج�ورج مارش�ال -  ميخائي�ل غورباتش�وف   
-فيدال كاسرتو -  نيكيتا خوتشوف.

3 - أكمل اجلدول التايل:

تارخيهاحلدث
.............................اعالن مرشوع مارشال

.............................انشاء اخلط األمحر
.............................انشاء احللف االطليس

.............................توحيد األملانيتني

م�ا الب�اردة  احل�رب  أزم�ات  أه�م  ح�دد  املرفق�ة  الع�امل  خريط�ة  ع�ىل   -  4 
بني 1948 - 1962.
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  الجزء الثاني : 4ن

رصح ديغول قائال:
»...نع�م ان فرنس�ا هنا، و س�تبقي اىل األبد...انني أض�ع كل إمكانات 
 فرنس�ا حتت ت�رصف اجليش الفرن�يس ليمحو ع�ار اهلزيمة الت�ي حلقت بنا

يف اهلند الصينية و غريها من امليادين العسكرية...«

التعليمات : 
اعتامدا عىل مكتسباتك القبلية و عىل ضوء السند أكتب مقاال تارخييا تبني فيه: 

1 - الوس�ائل املتبع�ة من طرف الس�لطات االس�تعامرية الفرنس�ية للقضاء عىل 
الثورة خالل الفرتة املمتدة ما بني 1954اىل 1958.

2 - انجازات الثورة خالل هذه الفرتة.

الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

 »...ويف ظ�ل هذا أصبح لزاما عي ال�دول املتخلفة اجياد حلوال واقعية 
 لدف�ع عجلة التنمية و النهوض احلضاري، و اليتم ذلك اال بتهيئة األقاليم 
 و استثامر العنرص البرشي...و ربام يكون احلل يف اتباع سياسة التكتالت...

و هو ما اتبعته دول منظمة اآلسيان...« 

األسئلة :
1 - عرف ماسطر حتته.

2 - حدد املعايري االقتصادية لظاهرة التخلف.
3 - إلي�ك اجل�دول التايل الذي يمث�ل بعض انتاج بعض الدول للقمح يف س�نة 

.2000
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أملانياأسرتالياكنداروسيافرنساالوم أاهلندالصنيالدولة
10170623737262221االنتاج /م طن

 Quid2002 : املصدر                                                                                                    
4 - مثل معطيات اجلدول بواسطة األعمدة البيانية وفق مقياس :

1 سم   15م طن  
1 سم   1 دولة  

5 - حدد أسباب تركز جل االنتاج يف دول عامل الشامل.
6 - عىل خريطة العامل املرفقة وقع ثالث دول وردت يف اجلدول.

  الجزء الثاني : 4ن

متكن�ت دول أورب�ا م�ن ختط�ي أحق�اد األم�س و الوص�ول اىل حتقي�ق 
جمموعة هامة من املكاس�ب و ذلك بانتهاج سياس�ة التكتل، فبعد 30 س�نة 
من اتباع سياس�ة التكتل إرتق�ى االحتاد األوريب اىل مصاف أقوى األقطاب 

االقتصادية العاملية.

التعليمات : 
اعتامدا عىل مكتسباتك القبلية و عىل السند و يف مقالة جغرافية بني :

1 - أمهية الواجهة الشاملية و الغربية يف إقتصاد االحتاد االوريب.
2 - أهم املكتسبات املحققة من وراء سياسة التكتل.
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املوضوع الثاني

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

»... فكث�ري م�ن ح�ركات التحرر تأث�رت ب�رصاع احلرب الب�اردة.... 
و اس�تفادت فرنس�ا من م�رشوع مارش�ال و احللف األطل�يس يف مواجهة 
ح�ركات التح�رر يف اجلزائ�رو الفيتنام... ه�ذا احللف الذي حت�ول اىل أداة 
يف ي�د الواليات املتح�دة األمريكية لتطبيق النظام الدويل اجلديد و الرشعية 

الدولية كام ترى...«

األسئلة:
1 - عرف ما سطر حتته.

2 - ع�رف الش�خصيات التالي�ة : ه�ويش من�ه  - املهامت�ا غان�دي   -  مجال عبد 
النارص -  هواري بومدين.

3 - أكمل اجلدول التايل :

تارخيهاحلدث
انعقاد مؤمتر جنيف

قيام اجلمهورية الفرنسية اخلامسة
استقالل اهلند

تأسيس منطمة الدول الفرونكفونية
4 - عىل خريطة العامل املرفقة وقع نامذج احلركات التحررية املدروسة.
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  الجزء الثاني : 4ن

»...نعت�رب أزمة برلني يف أملانيا بداية رصاع احلرب الباردة بني املعس�كر 
الش�يوعي بزعامة االحتاد السوفيايت واملعسكر الرأس�اميل بزعامة الواليات 
املتح�دة االمريكي�ة... إن ه�ذا الرصاع أخ�ذ أبعادا خط�رية كادت أن تزج 

بالعامل يف حرب كونية ثالثة...«
التعليمات : 

اعتامدا عىل مكتسباتك القبلية و عىل السند و يف مقالة تارخيية بني :
 1 - الوس�ائل السياس�ية و االقتصادية املتبعة يف الرصاع بني املعس�كر الشيوعي

و املعسكر الرأساميل.
2 - عوامل اجلنوح اىل السلم.

الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

»... يكتيس احتاد املغرب العريب  أمهية كبرية جدا يف تفعيل اقتصاد دوله 
خاصة يف ظل إس�رتاتيجية التكتالت املتبعة...و رب�ام التوجه نحو الرشاكة 
 األورو متوس�طية يلزمن�ا برورة التكت�ل لتحقيق االندم�اج االقتصادي 

و عدم التأثر باألزمات اإلقتصادية...«
األسئلة:

1 - عرف ماسطر حتته.
2 - كيف تفرس عدم تفعيل إحتاد املغرب العريب ميدانيا ؟

3 - حدد آليات الرشاكة األورومتوسطية.
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 الي�ك اجل�دول الت�ايل ال�ذي يمث�ل النس�ب العاملي�ة لب�ض املنتج�ات الزراعي�ة
يف الواليات املتحدة املريكية.

القطنالصوجاالشعريالذرةالقمحنوع اإلنتاج
%19%46%5,2%42%10النسبة العاملية

Iamge économique de monde 2002

4 - مثل نسب اجلدول بواسطة الدائرة النسبية.
5 - عىل خريطة الواليات املتحدة األمريكية، وقع نطاقات إنتاج هذه املحاصيل.

  الجزء الثاني : 4ن

 »...وأم�ام التزاي�د املس�تمر للطل�ب ع�ىل الب�رتول و ارتف�اع أس�عاره 
يف الس�وق العاملية بدأت الدول املصدرة تزيد من كمية انتاحها بغية حتيقيق 
أرباح إضافية و ربام هذا اإلجراء قد تكون له نتيجة عكس�ية عند انخفاض 

سعر هذه املادة االسرتاتيجية...«

التعليمات : 
اعتامدا عىل السند و عىل مكتسباتك القبلية و يف مقالة جغرافية :

1 - حدد املناطق الرئيسية املنتجة للبرتول.
2 - العوامل املتحكمة يف سعر البرتول.

3 - انعكاسات انخفاض أسعاره عىل الدول املصدرة.
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املوضوع الثالث

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

1 - عرف ما ييل : البريو سرتويكا - الغالسنوست - احلياد اإلجيايب.
 2 - عرف الش�خصيات التالي�ة: ميخائي�ل غورباتش�وف  - ه�اري تروم�ان  - 

مجال عبد النارص.
3 - أربط األحداث بتارخيه :

تارخي��هاحل���دث
................ وصول ميخ�ائيل غ�وربا تشوف إىل السلطة

.................انعقاد قمت�ي يالط�ا ومالط��ا
03  /1990/10م.............................................

  الجزء الثاني : 4ن
إليك الوثيقة التالية : 

»...غلب�ت عىل عالق�ات القطبني خالل مرحلة ما بع�د احلرب العاملية 
الثانية أجواء العداء و التوتر مع اتس�اع هوة اإلختالفات بينهام يف وجهات 
النظر و املصالح... فضال عام ساد هذه املرحلة من خالفات عقائدية أهلبت 
ح�دة احلرب الدعائي�ة بني املعس�كرين... و كادت الرصاعات و األزمات 
الدولي�ة الت�ي تفج�رت خ�الل ه�ذه املرحل�ة  أن تص�ل اىل ح�د املواجهة 

العسكرية بني القطبني...«
الديوان الوطني للتكوين عن بعد
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التعليمات : 
1 - ما هي أسباب العداء و التوتر بني القطبني بعد احلرب العاملية الثانية.

2 - أذكر األزمات الدولية بني املعسكرين خالل فرتة احلرب الباردة.

الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

1 - عرف ما ييل: التخلف - صندوق النقد الدويل - منظمة األوبيب
2 -  اجلدول التايل يمثل إحصائيات خاصة بمعدالت النمو السكاين و الوفيات 

يف بعض الدول 2006

معدل الوفيات %معدل النمو %الدولة
4,2114,4أفغانستان
0,260,4السويد 
2,144,5اجلزائر
0,260,4أسرتاليا

3 -  مثل اجلدول بيانيا ) بواسطة األعمدة( 
1سم  2 %     

  2سم  دولة)2ن(
4 - تناول اجلدول بالتعليق و التعليل.)2ن( 

  الجزء الثاني : 4ن
التعليمة:

من خالل الوثيقة و ما درست حدد عوامل القوة اإلقتصادبة األمريكية
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املوضوع الرابع

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

1 - عرف املصطلحات التالية: تدويل القضية- املجال احليوي- احلياد اإلجيايب
2 - عرف الشخصيات التالية: أمحد يب بلة -  أمحد سوكارنو- نيكيتا خروتشوف.

3 - حدد طبيعة األحداث الواردة يف اجلدول.

تارخيهاحلدث
15/05/1948.............................................
10/10/1962.............................................
العدوان العدوان الثالثي عىل مرص..................

  الجزء الثاني : 4ن

عرفت احلركة الوطنية اجلزائريةيف الفرتة ما بني 1945 - 1954تطورات 
هامة توجت باندالع ثورة التحرير املباركة يف الفاتح نوفمرب 1954

التعليمة: 
 بناءا عىل الفقرة و إعتامدا عىل ما درست

1 - ابرز اهم التحوالت التي عرفتها احلركة الوطنية خالل هذه الفرتة   1945 
.1954 -

2 - كي�ف ت�م اإلعداد للثورة ؟وما هي اهم األحداث التي ميزت الثورة خالل 
سنتها األوىل.

82

Mr Laraadj   sebih



الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

1 - حدد مفهوم املصطلحات التالية: امليزان التجاري - الدخل الفردي- احلوار 
جنوب جنوب.

2 - إلي�ك ج�دوال للدول العرش األوىل املنتجة للقمح يف العامل لس�نة  2005 - 
الوحدة مليون طن.

اإلنتاج-م/طنالبلد
96الصني
72اهلند

57الو.م.أ
46روسيا
37فرنسا
26كندذا

24أسرتاليا
24أملانيا

22باكستان
21تركيا

املصدر:منظمة التغذية و الزراعة 2005
التعليمة:

1سم  لكل 10 مليون طن مثل أرقام اجلدول  بأعمدة بيانية بمقياس :  
1سم  لكل دولة      

3 - عىل خريطة العامل املرفقة عني 05 دول واردة يف اجلدول.
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  الجزء الثاني : 4ن

إن دول رشق�ي آس�يا تواص�ل النم�و بوت�رية مذهلة،ك�ام أن التكام�ل 
اإلقتص�ادي يواص�ل إزدي�اده، فف�ي ع�ام 1980 وصل�ت حص�ة رشقي 
آس�يانظرا للنمو اإلقتص�ادي القوي هلذه ال�دول....« %  ويف عام 2005 

إرتفع إىل %19 من الناتج املحي اإلمجايل17.

دليل املستثمرات العاملي- اليابان قبلة املستثمرين 2006
التعليمة : 

إنطالقا من الفقرة و إعتامدا عىل ما درست حرر فقر تبني فيها :
1 - إمكانيات التكامل اإلقتصادي بني دول املنطقة.

2 - إنعكاسات التكامل عىل التنمية اإلقتصادية لدول املنطقة.
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املوضوع الخامس

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

هناك دالئ�ل قاطعة أثبتت وجود قواعد للصواري�خ يف كوبا قادرة عىل 
الوصول إىل واش�نطن،قناة باناما،أو مكسيكو.أرى أن هناك هتديدا لألمن 
و الس�لم لكل أمري�كا عىل عك�س التطمينات و الترصحي�ات املتكررة من 
طرف الس�وفييت، باملقابل أعلن عن تش�كيل جهاز رادع و صارم عىل كل 
األصعدة العس�كرية اهلجومية موجهة نحو كوبا.إن سياس�ة بلدنا تعترب أن 
إط�الق أي ص�اروخ نووي م�ن كوبا عىل أي بل�د غريب ه�و بمثابة هجوم 
س�وفييتي ضد الواليات املتح�دة األمريكية مما يتطلربد اهلجوم ضد االحتاد 
 الس�وفييتي، أدع�و الّرئيس خروتش�وف إىل التخ�ي عن فكرة قي�ادة العامل 

و سحب أسلحته من كوبا.

خطاب الّرئيس كيندي 22 /10 / 1962 
التعليمة :

1 - عّرف ما ييل :  كينيدي - فيدال كاسرتو-احللف األطليس - معاهدة سالت 
- االنفراج الدويل.

2 - حّدد عىل اخلريطة األماكن التي حتتها خط.
3 - حّدد طبيعة احلدث املعلمي : 5/ 6 /1947.
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  الجزء الثاني : 4ن

دخل�ت الثورة اجلزائرية بع�د عام 1956م مرحلة جدي�دة من الكفاح 
و حققت نجاح  عس�كري و ديبلومايس، مما جعل الس�لطات اإلس�تعامرية 

تلجأ إىل خمتلف الوسائل  للقضاء عليها.

التعليمة : 
بناءا عىل الفقرة و إعتامدا عىل ما درست أكتب مقاال تارخييا توضح فيه :
1 - مظاهر النجاح العسكري و الديبلومايس للثورة  بعد عام 1956.

2 - رد فعل اإلستعامر جتاه الثورة.

الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

آس�يا-  تنين�ات  اإلقتص�ادي-  الثال�وث  التالي�ة:  املصطلح�ات  إرشح   -  1
ميكالوبوليس.

2 - إليك جدوال يمثل تطور أسعار البرتول  ما بني 1970 - 2006 الوحدة/
دوالر

7075808285909500020506السنوات
0212253227141720366070السعر

املطلوب: مثل أرقام اجلدول يف منحنى بياين بمقياس رسم :
1سم  لكل 5 سنة    

1سم  لكل 5/د  
3 - إرشح أمهيةاملحروقات يف التنمية اإلقتصادية للدول املنتجة.
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  الجزء الثاني : 4ن

إن التخلف الذي تعرفه دول اجلنوب ليس قدرا حمتوما و إنام ظاهرة هلا 
أسباهبا و يمكن جتاوزها.

املطلوب:
 إنطالقا من الفقرة و إعتامدا عىل ما درست أكتب مقاال جغرافيا توضح فيه :

1 - أسباب التخلف يف دول اجلنوب.
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النموذج األول من األسئلة مع اإلجابة

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

1 - عرف املصطلحات التالية : التيار الثوري - القوة الثالثة - الديبلوماسية - 
تدويل القضية اجلزائرية.

2 - عرف الشخصيات التالية : مصايل احلاج -  فرحات عباس - عيسات 
إيدير- كريم بلقاسم.

3 - إربط األحداث اخلاصة بالثورة اجلزائرية بتوارخيها.

التاريخ احلدث 
إعالن وقف إطالق النار

إعالن دو غول حق تقرير  املصري للجزائريني
إلتحاق الطالب اجلزائري بالثورة

قانون حالة التوارئ
إنعقاد مؤمتر الصومام

01 أبريل 1955  
19 ماي 1956
20 أوت 1956

16 سبتمرب 1959
19 مارس 1962

  الجزء الثاني : 4ن
عرف�ت اجلزائ�ر يف الف�رتة ماب�ني 1945 - 1954 مجلة م�ن األحداث 
السياس�ية و العس�كرية، كان�ت يف جممله�ا عوام�ل مه�دت لقي�ام الث�ورة 

التحريرية الكربى يف 1نوفمرب 1954م.

التعليمة: إنطالقا من القول و ما درس�ت  إرشح إس�رتاتيجة تنفيذ الثورة عىل 
املستوى الداخي.
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الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

اإلقتصادي-ب�راءة  إس�تقطاب-اإلنفتاح   : التالي�ة  املصطلح�ات  ع�رف   -  1
اإلخرتاع-امليكالوبوليس.

2 - اليك جدول خاص  ببعض املنتجات الصناعية )الو م أ 2006( 

املادةاإلنتاج  أو القيمةالرتبة العاملية
الفوالذ4 مليون طن3
السيارات12 مليون طن1
املطاط الصناعي2,1 مليون طن1

املصدر : مالمح العامل اإلقتصادية 2006 - 2007
التعليمة : مثل أرقام اجلدول يف أعمدة بيانية بمقياس رسم.

1 سم   لكل 2 م طن    
2 سم  لكل مادة  

1 - علق عىل اجلدول موضحا عوال القوة الصناعية للو.م.أ.
  الجزء الثاني : 4ن

السند - 1 : »...إن البرش هم الثروة احلقيقية  ألي أمة و تكمن فيام متتلكه 
م�ن ق�درات برشي�ة مؤهل�ة و مدربة و ق�ادرة ع�ىل التكيف م�ع أي جديد 
 بكف�اءة و فعالي�ة، وم�ا جترب�ة دول رشق و جنوب رشق آس�يا  من�ا ببعيد، 
و الت�ي تعم�ل ع�ىل جتمي�ع رأس امل�ال البرشي و حتويل�ه  إىل طاق�ة و ميزة 
تنافس�ية عالية تم توجيهها إىل إستثامرات  عالية اإلنتاجية، كان مبعثه إيامهنا  
ب�أن نموه�ا يكمن يف عق�ول أبناءها و س�واعدهم. وقد كان ث�امر ذلك أن 
حققت إقتصادياهتا معدالت  نمو متسارعة أهبرت اخلرباء و املختصني...«
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الس��ند - 2 :  » يف هناي�ة ع�ام 1999 بلغ�ت هونغ كونغ واح�دا من أعىل  
مس�تويات  الالمس�اواة يف العامل. فقد كان متوس�ط  دخل األغنياء  يساوي 
23 ضع�ف  متوس�ط دخ�ل الفق�راء، وكان   األكث�ر فق�را % م�ن الدخل 
القوم�ي يف ح�ني كان %10  األكثر ثروة حيصل�ون عىل %32 10 بالكاد 

حيصلون عىل 02 باملئة من ذلك الدخل...«

 سمري أمني-فرانسوا أوتار/ مناهضة العوملة
التعليمة  : 

بن�اءا عىل الس�ندات الواردة و ما درس�ت أكتب مقالة توض�ح فيها دور العنرص 
 الب�رشي يف حتقي�ق ه�ذه املعجزة.وأهم املش�اكل الت�ي تعاين منه�ا منطقة رشق 

و جنوب رشق آسيا.
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النموذج الثاني من األسئلة مع اإلجابة

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

1 -  أعط مفهوما للمصطلحات التالية : الستار احلديدي -  العوملة -  التعايش 
السلمي -  عدم االنحياز -  الكومنفورم -  احلرب الباردة.                                     

2 - ح�دد  التواري�خ املعلمي�ة التالي�ة : 05/06/1947  -  14/04/1949  
  .06/10/1947 -  04/05/1955  -

3 - عرف  الشخصيات : خروتشوف  - ترومان.

  الجزء الثاني : 4ن

مل يكد العامل يسرتيح من احلرب العاملية ثانية حتى دخل يف دوامة رصاع 
من طبيعة جديدة ُسمي » احلرب الباردة «.

التعليمة : أكتب فقرة وفق منهجية واضحة ) مقدمة – عرض – خامتة(
ال تتعدى 10 أسطر جتيب فيها عىل ما يي : 

1 - سببني هلذا الرصاع.   
2 -  نتيجتني للرصاع.         

الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

1 - عرف املصطلحات التالية  : تبييض األموال - االس�تثامرات - السندات - 
األوبيك - امُلؤرش - العملة.
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2 - املواق�ع : ح�ّدد املوق�ع اجلغرايف ملا يي: الش�امل املتق�دم - اجلنوب املتخلف 
-  فنزويال - إيران - السعودية - روسيا

3 - حّدد املعايري االجتامعية للتفريق بني التقدم و التخلف.

  الجزء الثاني : 4ن

 يتوجه العامل نحو التحول من قرية كونية إىل ما يوصف بالقريةالصغرية.

التعليمة :
أكتب فقرة وفق منهجية واضحة )مقدمة - عرض -خامتة( يف 10 أسطر جتيب 

فيها عن: 
1 - سبني هلذا التحول.

2 - نتيجتني هلذا التحول.

اخلريطة املرفقة
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اإلجابة النموذجية

التاريخ 
  الجزء األول  : 6ن

املصطلحات :
- الس�تار احلديدي : صاحب املصطلح هو رئيس وزراء بريطانيا » ونس�تون 
ترششل« ويقصد به انقسام أوربا إىل شطرين متعارضني يف النظام السيايس، 

شطر رأساميل و شطر اشرتاكي.
- العوملة : انتش�ار قالب اقتص�ادي و ثقايف و اجتامعي واحد يف العامل أو عامل 

بال حواجز.
- التعايش السلمي : حل املشاكل الدولية  يف فرتة رصاع احلرب الباردة عن 

طريق احلوار و التفاهم بدل الرصاع.
- عدم االنحياز : عدم امليل و االرتباط بأحد املعسكرين املتصارعني.

- الكومنفورم : مكتب األخبار الشيوعي، أنشاه إ س هبدف نرش مذهبه يف العامل.
- احلرب الباردة : رصاع ايديولوجي و سيايس و فكري طهر بعد ح ع 2 بني 

املعسكرين.

التواريخ املعلمية :
مرشوع مارشال      47 / 6 / 5

14 /4 / 49    احللف االطليس 
حلف وارسو     55/ 5 / 4

مكتب الكومنفورم    47 / 10/ 6
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أع����الم :
- خروتشوف : زعيم إ س بعذ وفاة ستالني، صاحب فكرة التعايش السلمي.
- ه�اري تروم�ان : رئي�س و م أ بعد وف�اة روزفيلت، هو ال�ذي أمر بقصف 

القنبلتني عىل اليابان  من أشد املدعمني للصهيونية.

  الجزء الثاني : 4ن
مقدمة : ارتباط ظهور الرصاع بنهاية احلرب ع 2.

سببني للرصاع :
-  التباين اجلوهري بني االشرتاكية و الرأساملية.

-  سباق التسلح.
نتيجتني للرصاع :

-  التخوف من حرب ع 3
-  إمهال املجاالت االجتامعية و االقتصادية لصالح التسلح.

قد جييب التلميذ بأسباب ونتائج أخرى صحيحة.
اخلامتة : خطورة احلرب الباردة عىل السالم العاملي.                                      

الجغرافيا 
  الجزء األول : 6ن

املصطلحات :
-تبيي�ض األم�وال : حتويل أموال غري مرشوع�ة إىل أموال رشعية عن طريق 
 عملي�ات بنكي�ة و جتارية، مص�در األموال غ�ري املرشوعة جت�ارة املخدرات 

و األسلحة و التزوير و الرسقة.
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- االستثامرات :تشغيل و توظيف األموال يف املشاريع االقتصادية.
- الس�ندات : صك�وك متوس�طة و طويلة األجل تصدره�ا احلكومة هبدف 

احلصول عىل موارد اضافية لتغطية العجز يف املوازنة.
- االوبيك : منظمة الدول املصدرة للبرتول تأسست يف مؤمتر بغداد 1960 

لتوحيد السياسات البرتولية بني الدول األعضاء
- املؤرش : الدليل أو املوجه الذي يسمح بقياس مستوى االنجاز يف جمال ما

- العمل�ة : وس�يلة لتقييم و تقدي�ر البضائع املتداولة وه�ي ختضع يف قيمتها 
لقوة اقتصاد الدولة.

م���واقع :
الش�امل املتقدم: جمموعة الدول الواقعة شامل دائرة عرض °30 شامال يف قارة 
أمريكا و °35 ش�امال يف قاريت أوربا و آس�يا، إضافة إىل أس�رتاليا و نيوزيلندا 

الواقعة يف اجلنوب.
 اجلن�وب املتخلف :  جمموعة الدول الواقعة جنوب دائرة عرض °30 ش�امال 
 يف ق�ارة أمري�كا و °35 ش�امال يف ق�اريت أورب�ا وآس�يا باس�تثناء أس�رتاليا 

و نيوزيلندا.
فنزويال :دولة تقع يف أمريكا اجلنوبية

إيران : دولة تقع يف غرب قارة أسيا
السعودية: دولة تقع غرب أسيا

روسيا : تقع يف رشق أوربا
املعاير االجتماعية للتفريق بني التقدم و التخلف:

-  الدخل الفردي
-  خدمات الصحة و التعليم و التغذية
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  الجزء الثاني : 4ن
مقدمة : معنى العوملة.

سبني هلذا التحول:
-  تطور و سائل اإلتصال.

-  اهنيار املعسكر االشرتاكي.
نتيجتني هلذا التحول:

-  تغليب ثقافة العامل املتقدم خصوصا األمريكية.
-  اهليمنة االقتصادية للشامل بسبب حترير املبادالت التجارية العاملية.

قد جييب التلميذ بأسباب ونتائج  أخرى صحيحة.
اخلامتة : العوملة ظاهرة حتمية جيب االستعداد هلا.
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