
�� ماده التار�خ  ثالثالفرض ا��روس األول للثال�ي ال 

 ................................................................................................................................................................... ا!�زء األول :

من          $عد تيق#"ا  بالثورات التحرر�ةع�� القيام )  ... مصر  –ال�ند  –( ا��زائر  تجرأت شعوب املستعمرات  « ...  التا)� :إليك السند    / 01 /

تد@5              حيث =انت الو م أ  ...   6يئة األمم املتحدةاإلقتصادي و السيا789 و 56  56 ا�4ال العسكري و  �ادعماإل.س النصر ، ال سيما و أن 

 » .. . حكم�ا الذاEي56  ، أو ق الشعوب �� تقر�ر مص;69او حقإحABام 

�� تار�خ الغالم املعاصر املرجع :  F;حالق/  الوج �Gحسان ع . 

o.إشرح ما تحته خط 

oطة  العالم املرفقة وقعQخر � مع توضيح أسلوب =ل واحدة . ( الواردة 56 السند ) بلدان ا�Sر=ات التحررQة،  ع�

     ا!�دول التا)� : أكمل / 02 /

 قضية أثره عPG مسار ال ا!�دث التار�خ

  قيام دولة إسرائيل. 

   م.1967جوان   05

  اتفاقية ا�Sكم الذاEي 
 

 ............................................................................................................................................................................... !�زء الثاSي :ا

� من أجل تحررgا السيا789، ثم ما فتeت تناضل بمختلف الوسائل كمرحلة أو  عملت دول ا��نوب ع�� مقاومة اإلستعمار                  h                      

من أجل تحررgا الشامل 

 إنطالقا من الفكرة ، و إعتمادا ع�� ما درست أكتب مقاال تارQخيا Eعا�k فيه : املطلوب :

o.ة 56 العالم الثالثQر=ات التحررSoكة لABصائص املشqا� 

o ر=اتSن من ا�Qة.موقف املعسكرQالتحرر 
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oإشرح ما تحتإشرح ما تحته خط

 خرQطة  العالمع�� خرQطة  العالم املرفق

التا)� : التا)� :       لدول

m/m/em/em/e
قيام دوقيام دولة إس mmmmommmmيEكم الذاSكم الاتفاقية ا�Sفاقية ا�coc.................................................

�لوسائل كمرحلة أو لف الوسائل كمرحلة أو h�hووو

QرQ سرست أكتب مقاالست أكتب مقاال تا  ما د
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: PGماده التار�خ                                                               الثالفرض ا��روس األول للثال�ي الث اإلجابة ع ��

 ................................................................................................................................................................... ا!�زء األول :

$عد تيق#"ا          من  بالثورات التحرر�ةمصر  ... ) ع�� القيام  –ال�ند  –تجرأت شعوب املستعمرات  ( ا��زائر  « ...  إليك السند التا)� :   / 01 /

حيث =انت الو م أ              تد@5  ...   6يئة األمم املتحدةالنصر ، ال سيما و أن اإل.س دعم�ا 56 ا�4ال العسكري و  اإلقتصادي و السيا789 و 56 

�� تار�خ الغالم املعاصر املرجع :                 » ...  Eيحكم�ا الذا، أو  56 ق الشعوب �� تقر�ر مص;69او حقإحABام  F;حالق/  الوج �Gحسان ع . 

o.إشرح ما تحته خط 

o. ة ( الواردة 56 السند ) مع توضيح أسلوب =ل واحدةQر=ات التحررSطة  العالم املرفقة وقع ، بلدان ا�Qخر � ع�

 ن )04(     أكمل ا!�دول التا)� : / 02 /

 قضية أثره عPG مسار ال ا!�دث التار�خ

 قيام دولة إسرائيل. م 1948ماي  16

 فرwسا  –برQطانيا  –إعABاف القوى الكAuى s"ا مثل الو م أ  -

توقيع معاgدة  + % من فلسطyن 77ترسيخ الكيان الص�يوwي  -

  م بyن إسرائيل و الدول العر{ية =ل ع�� حدى 1949رودس

ية  م.1967جوان   05  03إسرائيلية  –ا!�رب الع̂ر
                            ) س�ناء -ا��والن - غزة احتالل إسرائي�5 ألرا�78 جديدة ( -

 لم يطبق يدعوا إسرائيل لالS�wاب  242قرار من مجلس األمن  -

13  9bتمcي م 1993سEكم الذاSحا.  - اتفاقية ا�Qكم الفلسطي�7  لقطاع غزة و أرSنقل ا� 
 

 ............................................................................................................................................................................... ا!�زء الثاSي :

� من أجل تحررgا السيا789، ثم ما فتeت تناضل  عملت دول ا��نوب ع�� مقاومة اإلستعمار                  hبمختلف الوسائل كمرحلة أو                      

من أجل تحررgا الشامل 

                                                               إنطالقا من الفكرة ، و إعتمادا ع�� ما درست أكتب مقاال تارQخيا Eعا�k فيه : املطلوب :

 موقف املعسكرQن من ا�Sر=ات التحررQة.  ب //  ا�qصائص املشABكة لSoر=ات التحررQة 56 العالم الثالث.   أ //
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ooإشرإشرح ما

ooطة  الQخر �ع�� خرع�

لتا التا)� : (   لل ا!�دوأكمل ا!�دولل

�ر�خ قيام دxeex/eلتا //e/em/e
ية  يةا!�رب الع̂ر إإسرائي–ب الع̂ر ommmm

cocة ا�Sكم الاتفاقية ا�Sكم الذاEي
..............................................

� منhمف الوسائل كمرحلة أو �hسائل كمرحلة أو

QرQخي ت أكتب مقاالست أكتب مقاال تا سر د

وقف املعسكرQن منموقف املعسكرQن من //
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: PGماده التار�خ  الثاألول للثال�ي الثالفرض ا��روس  اإلجابة ع ��                                                         

 ............................................................................................................................................................. ا!�زء األول :

 ن )03(         مفeوم املصط�dات : 

خاصة عسكرQة قامت s"ا الشعوب املستعمرة للمطالبة با�SرQة و اإلستقالل   - مقاومات سياسيةرد فعل شع�7 و �5   :بالثورات التحرر�ة ** 

                                                                               .                                                                                                                             02 – 5601 فABة ا�Sر{yن العامليتyن 

مة :  6يئة األمم املتحدة **
ّ
ة العالم دول  جميع تضم عاملّية منظ

ّ
 الّصyن ( الدائمة 05ال الّدول  تصديق $عد 1945 /10 /24  56 تأّسست املستقل

� �"دف  دستورgا، ع��) ا م   الو / املّتحدة اململكة /ّس .  اال / فرwسا /h5 الّتعاون تحقيق و الوّدية، العالقات وإنماء والّسالم األمن حفظ إhالّدو.                

        السلطة ش�ل يقرروا أن إم�انية اS4ليyن الس�ان أو الشعب منح �ع�7 الدو5h القانون  56 مصط�o  حقوق الشعوب �� تقر�ر مص;69ا :** 

 .خار�5 تدخل بدون  و حر $ش�ل تحقيق�ا طرQقة و يرQدو�"ا ال�7

 ............................................................................................................................................................................... ا!�زء الثاSي :

يب من أجل ا�Sصول ع�� اإلستقالل التخلص            من مد تحرري مختلف اآلسالعرفت شعوب العالم الثالث خاصة 56 إفرQقيا و آسيا            

م#"ا  املعسكرQن موقف و ماSر=ات التحررQة 56 العالم الثالث ؟ ا�qصائص املشABكة لo فما �5.اإلستعمار  و الوقوف 56 وجه األطماع ا�qارجية 

 ن )0.50(    .؟ 

           01     // ��                                                                                                                          ن )70(  العالم الثالث :ا!jصائص املش9hكة ل�dرgات التحرر�ة 

**                                                                                                                      شملت =ل البلدان ال�7 =انت خاضعة لإلستعمار.** الشمولية                   

                                                                                                                                                              .2ظ�رت أغل¢"ا 56 فABة ما $عد ا�� ع الFhامن                      

                                                                                               آسياوي و شعوب املغرب العر¤ي. –مادي و معنوي مثل التضامن اإلفرو ** التضامن              

                                  إعتمدت ع�� =ل فئات الشعب مثل ( عمال، فالحون، طلبة، موظفون ... ).                                                                                  شعبية** 

                                                                      =انت وطنية 56 مخططا�"ا و مبد§"ا.                                                                                                                وطنية ** 

                                                                                                                     ل با�Sلول الوسطى و تصر ع�� اإلستقالل التام.=انت ال تقب                     اإلصرار** 

 استعمار مباشر ...) –انتداب  –تنوع االستعمار ( حماية                   التنوع ** 

 )ن 03(      : سكر�ن من ا!�رgات التحرر�ة. موقف املع//  02

جاء موقفه مدعما لSoر=ات التحررQة ضد القوى اإلستعمارQة الرأسمالية و داعما للمقاومة الشعبية 56 ال�ند الص�نية   ** اإلتحاد السوفياuي :

 للرأسمالية .و ا��زائر ضد ال�يمنة الرأسمالية ع�� شعوب املنطقة و إقامة أنظمة سياسية غAy خاضعة 

حاولت EعوQض الدول اإلستعمارQة من خالل تطبيق سياسة ملء الفراغ ( ال�ند الص�نية ) و إقامة أنظمة عميلة و ال©"ديد ** الو م أ :

� جانب املستعمرات 56 إطار حق الشعوب 56 تقرQر مصgAyا  إالو ا�Sصار ( =و{ا ) hق للشعب أ�"ا 56 وقت الحق إدعت وقوف�ا إS56    و إعطاء ا�

 إختيار نوع النظام السيا789 الذي يرQده. 

(  .رغم قوة و تمسك الدول اإلستعمارQة بمستعمرا�"ا إال أن إرادة الشعوب =انت أقوى لSoصول ع�� حرQ©"ا و التصدي لألطماع ا�qارجية            

ن )0.50
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56 فABة56 فABة ا�Sر

6يئة األمم6يئة األمم املت****

ms
اململ/سّسّ. . اال//سافرwسا/

قحقوقق الشعوب �� تق الشعوب �� تقر�ر م

xaقةوو�"اQقةطرQش�تحقيق�تحقيق�اطر$

..................................................

ث خاصة 56 إفرم الثالث خاصة 56 إفرQقيا و

جججررجية جية  ا�qفما �5فما �5..ا�qاطماع ا�qا

 ��nم الثاالعالم الثالث رتحرر�ة �� �ة  c
                 إلستعمار.ضعة لإلستعمار.

                                                                    

 عوب املغرب العرو شعوب املغرب العر¤ي.

ننبة، موظفو، طلبة، موظفونن ... ... ).     

                                                                   

                                                             

الشعبية 56 ال�مقاومة الشعبية 56 ال�ند ال

يد  و ال©"ديد 

56 56       ب لشعب 
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