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أبنائي الطلبة ...بناتي الطالبات..
المترشحون لنيل شهادة البكالوريا
يسععع عأعدني أن أضععع ع بين أيعديكم ع ا عال دليعل الع جمأعت هيع
مصعطلحات وماا يم وشعيصعيات وأحدا مألمي ليكون لكم مسعاددا
لتحضععير امتحان شععهادة البكالوريا هي مادة التاريخ والجغراهيا ..وقد
حعاولعت أن أيتصعععععر معا تضعععععمنع من ماعا يم وتأعاريد دون الي ل
بمأانيها تياياا دنكم وتسهي للمراجأة والحاظ.
وتع كروا أنع ي ينجإ الي من كعان مجتهعدا ماعابرا مواظبعا بعانتظعام دلى
مراجأة دروس .
أتمنى لكم التوهيق والنجاح.

ثانوية اهلادي بوعزيز بوادي العلندة
ربيع األول1441هـ/نوفمرب2019م
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اهم مصطلحات الوحدة األوىل ملادة التاريخ ) تطور العامل يف إطار الثنائية القطبية (
الليبرالية  :مذهب اقتصا ا وا تااتم ير كزتعل يمب م ول ايةزكل اييزوكل تكسااات أو لا تولل يموتيل ر
ايشؤتن االقتص وكل.
الشععععيودية :هر مذهب تنظ م سااااك ساااار كفتم يمب عزا ايةلب ايتاةو تيمب م ول ايممعكل ايام يكل
يتس ئل اإلنت ج ط ق ر اإلتة و ايست ك تر ر . 1917
ايشععتراكية  :نظ م شاامتير كفتم يمب هكمنل ايوتل يمب من ةر ايةك ا تهت من هض يمزلساام يكل ت ن ه
االتة و ايست ككتر أو نا ح ايثتزا اي مشيكل .
اإلمبريالية  :هكمنل اقتصااا وكل تيسااااعزكل ت سااااك سااااكل يوتيل يمب وتيل للز تهر صااااتزا للز
يالستأم ز ايتفمكوا .
الشرق  :كفصو ه ايوتل ايتر تفع ر شزق لتز ت ايتر ط فت اينظ م االشتزاعر لثن ء ايةزب اي زوا .
الغرب  :ايوتل ايوكمفزاطكل ايزلسم يكل ايتر تفع غزب لتز تعذيك ايب ا نب ايت.م .األمزكعكل .
الحلد األطلسعي 1949/04/04 :ةمف يساعزا كضام ايوتل ايزلسام يكل لي مل ايت م ل دوف متاادل
إيمأسعز ايشكتير ت ةزع ت ايتةزز .
حلد وارسعو14 :م  1955ةمف يساعزا ت ع يممأساعز ايشاكتير لي مل االتة و ايسات كتر كدوف
إيب متاادل تةوك ت ايغزب ايزلسم ير .
السعتار الحديد  :ميدتم اساتأممه زئك تلزاء زكط نك تنساتتن تشازشال يم تةو ين لطم ت االتة و
ايساات كتر ايتتسااأكل ر لتزت ايشاازقكل تكمتو من منطفل ساات كتن يمب ةز اي مطكق إيب مكن ء تزكسااتك
االكط ير .
الصعرا اإليديولوجي :هت صازات عزا ةضا زا كن ايشاكتيكل ت ايزلسام يكل ةك كساأب عل طزف
ييزض مذه ه.
سياسة التطويق :استزاتكاكل غز كل لمزكعكل ا ءت أو شل س سل االةتتاء تأتمو يمب األةالف
سععياسععة ملء الاراغ  :هر سااك ساال اسااتأم زكل لمزكعكل ا ء د لكلند تز يتأتكض اييزاغ ايذا تزعته
ايوتل االستأم زكل ( زنس ت زكط نك ) ر ا زكفك تاسك أو ضأيد ت انسة د من مستأمزاتد .
صعرا الناو  :هت ايصازات ايذا نشاب كن ايوتل االساتأم زكل من لال تتساكع من طق نيتذه ر وتل
ايأ يم ايث ي الستغالل لكزاتد تضم ن مص يةد .
سعياسعة التكتل  :تتاه اساتزاتكار تم زساه ايوتل ايتر يد مصا يو تقتاسام مشاتزعل ساك ساكل اقتصا وكل
يسعزكل عم أل ايفط ن اثن ء ايةزب اي زوا .
القطبيعة الانعائيعة  :نظا م مكل ايأالقا ت اياوتيكال كن 1945ت 1989تاتو قط كن مؤثزكن يمب ايساااا ةال
ايوتيكل هم ايت م ل تاإلتة و .
سععياسععة ايح د  :هر سااك ساال تفتم يمب تأسااك تعتالت يسااعزكل تضاام وتال ذات مصا يو مشااتزعل
لي مل إةو ايفتتكن مند اين تت  -ةمف غواو  -تازست.
سععياسععة المشععاري  :ت تتمثل ر ساأر عل طزف إيب اةتتاء تاساتفط ب اع ز يوو من ايوتل ر إط ز
متاادته يممأسعز األلز ي ز مش زكع سك سكل تاقتص وكل .
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التأايش السعلمي  :مصاطمو ساك سار كفصاو ه إ أ و شا و ايةزب ايسا لنل عتساكمل يتساتكل ايلال ت تةمد
يطزق ايسممكل مع ايف تل لوتااكل اينظ م ايوتير .
األحادية القطبية  :نظ م وتير اوكو سا و ايأ يم أو اندك ز ايمأساعز ايشاكتير لصا ةت كه قك وا ت تتاكه
ايأالق ت ايوتيكل يمتالك ت ايمتةوا األمزكعكل.
الشععععردية الدولية  :كفصااااو د االيتلام ت تنيكذ ايفزازات ايصاا ا وزا ين ايدكئ ت ايوتيكل ع ألمم ايمتةوا
تلادلتد  .م كلوم مص يو ايتالك ت ايمتةوا ت ةمي ئد .
المنظمات غيرالحكومية :هر منظم ت تطتيكل ي يمكل تأزف يماتمع ايمونر متظيته متطتيتن
تنشط ر ع ل ايمك وكن ع ي كئل  ،ةفتق اإلنس ن ،اإلغ ثل ...
اهم مصطلحات الوحدة األوىل ملادة اجلغرافيا ) واقع االقتصاد العاملي(
دالم الشععمال  :ايأ يم ايمتطتز ايتاقع ر اينصااف ايشاام ير يوزض ت كضاام ايوتل ايصاان يكل ايمعتيكل ت
ايمصوزا يممتاو ايغذائكل ت ايصن يكل.
دالم الجنوب  :ي يم مشااعل من وتل ةوكثل االسااتفالل تاقأل ر اينصااف ايانت ر غنكل يمتازو ايط كأكل
تأ نر ايتلمف ت ايت أكل .
تبيض األموال  :هر ازكمل اقتصاااا وكل كتم كد تةتكل لمتال معتساااا ل طزق غكز شاااازيكل إيب لمتال
شزيكه ي ز يممك ت نعكه ت تا زكه .
التنمية  :مصطمو اقتص وا كأنر قزازات تإازاءات تمش زكع تدوف يتةفكق ايتطتز االقتص وا ت ايز ه
االاتم ير ي ز االستغالل األمثل يإلمع ن ت.
المؤشععر :ي زا ين زقم إةص ا ئر كمثل ظ هزا ااتم يكل ات وكمتغزا كل ات اقتص ا وكل لالل تزا لمنكل
مةووا.
المأيار  :مأطك ت ق يوكل يضاا ط متاصااي ت متةوا يظ هزا م ت هت عذيك قكمل لت إشاا زا زقمكل تساامو
تفككم ة يل لت تضأكل اقتص وكل مأكنل .
رؤوس األموال  :هر ايمتازو ايم يكل ايتر تساااتلوم يمةصاااتل يمب اإلنت ج ات تةساااكنه ت هر تتت ز من
تزاعم ئض يمل س ق .
ايستامارات  :هر تتظكف األمتال يشزاء ايمأوات تاآلالت تايأف زات يغزض اإلنت ج .
البنوك  :هت منشاأا م يكل تت از ينفتو تيد غزض زئكسار هت ايأمل عتساكط كن زؤت األمتال ت كن
ما الت االستثم ز.
البورصة  :هر ستق يمتأ مل مع األتزاق ايم يكل ين طزكق االعتت ب ت إصواز األسدم ت ايسنوات.
السندات  :هر ي زا ين قزتض كفومد ايمستثمزتن إيب ايمؤسس ت تايةعتم ت مف ل ئوا مةووا .
األسععهم  :تمثل ممعكل ر شاازعل م ت هر لتزاق تةمل قكمل نفوكل متغكزا تهب يزضاال يتفم ت األسااأ ز
تكتم تواتيد ر ايستق.
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الأملة  :هر ايشااعل ايف نتنر يمنفو ايمتواتل ت تشاامل األتزاق ت اينفتو ايمأونكل ت ايأممل ايصااأ ل هر
ايأمالت ايف مل يمتةتكل إيب ايوتالز .
اإلشععهار و الدداية  :زساا يل تدوف إيب تزتكس ساامأل لت لومل لت عزا ين طزكق تساا ئل اإليالم ت
االتص ل تايمأمتم تكل.
الأولمة  :تأنر ي يمكل ايسااتق إنت ا تاسااتدالع ي ز إلايل ايةتاال لم م انتف ل ايساامع ت ايلوم ت ت
زؤت األمتال ت ايمأمتم ت ت لنم ط ايأكش ت هر تمثل لطز ت تةوا يموتل ايمتلميل .
منظمة ايوبيك :OPECتأساسات 1960/09/10:غواو دوف ةم كل مصا يو األيضا ء ت ايتقتف ر
تاه ايشاااازع ت االةتع زكل تضاااام :ايأزاق ،ايسااااأتوكل ،ايعتكت ،نلتكال ،إكزان ،قطز،انوتنكسااااك
،اإلم زات ايأز كل ،ايالائز ،نكاكزك .
الشعركات المتأددة الجنسعيات  :هر ايتر ممعكتد تإوازتد تلضاع يساكطزا انساك ت متأووا تتم ز
نش طد ر الو لان كل تأزف يأ زا يمف زات.
منظمة التجارة الأالمية  OMC :لنشئت سنل  1995لمي يمنظمل – ايغ ت  GATTتأمل يمب تضع
ايفتايو تايفتانكن ايتر تنظم ايتا زا ايأ يمكل مفزه انكف ستكسزا.
اهم شخصيات الوحدة األوىل ملادة التاريخ ) تطور العامل يف إطار الثنائية القطبية (
ار ترومان  :زئك ايت.م.ل  1945ااااااا ا  1953اآلمز فن مل هكزتشااااكم تن غ لاعر مؤكو ايدازا
ايكدتوكل إيب مسااطكن ت مياز ايةزب اي زوا اليالنه يسااك ساال االةتتاء ت ايتر تطتزت إيب سااك ساال
ملء اييزاغ .
سععتالين جوفيد :زئك االتة و ايساات ككتر من  1924ايب  1953تمكلةعمه ييزوكل تايتشااوو تااه
ايملطط ت األمزكعكل ملطط ت مض وا مثل ايعتمنيتزم.
جدانود أندر  :سااك ساار ساات ككتر ص ا ةب لطزتةل ايعتمتكن ايشاازقكل تايغز كل ،س ا هم ر ايتشااوو
اإلكوكتيتار ت ص ةب "م ول اوانتف".
مارشعال جور  :انزال ت تلكز لمزكعر ر يدو تزتم ن م كن  1947إيب  1949ت ضاع مشازتت
ويم لتز ايمأزتف سمه .
يروتشعود نيكيتا  :لمف سات يكن سانل  1953صا ةب م وزا ايتأ كش ايساممر ت لتل ليكم سات ككتر
كلتز ايت.م.ل ةوثت ر يدوه للمل ايصتازكخ ر عت 1962
كنيد  ،جيرالد  :اصغز زئك يمت.م.ل ت هت ص ةب مشزتت ا تيت اييض ئر ر يدوه تقأت للمل
عت ،يمل يمب تةسكن لتض ت ايستو مم يزضه يمفتل
رونعالعد ريغن  :زئك ايت.م.ل ت مؤساااا ايتكا ز ايمةا ظ ،انتدس سااااكا سااااال لا زاكال متشاااااووا  .ر
1983لطمق م يزف م وزا ايو ت االستزاتكار ضو ايست ك ت ايمأزت ل ةزب ايناتم -
بريجنيد ليونيد :زئك االتة و ايساااات ك تر يزف م وئه ( م ول زكانكف) ع ن تزاء يوكو ايتولالت
ايأسعزكل ر ايل زج مثل زاغ  1968ا ل غ نست ن 1978
غورباتشعود مييائيل  :للز زئك يالتة و ايسات ك تر .1990 . 1985اشاتدز ساك سال اي زكساتتزكع
ت ايغالسنتست .س هم ر إند ء ايةزب اي زوا ر 1990
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ونسععتون تشععرشععل :سااك ساار زكط نر ق و الوه ر ايةزب ايأ يمكل  02شاا زك ر مؤتمز ك يط 1945
ص ةب مصطمو ايست ز ايةوكوا ن ل ا ئلا نت ل يآلواب.
روفهلت هرانكلين :سك سر امزكعر زئك ايت.م ل .ر ايةزب ايأ يمكل  02ش زك ر مؤتمز ك يط .1945
نيكسعون ريتشعارد :ساك سار امزكعر زئك ايت.م ل ،.من  1969ايب  1974تقع مأ هوا سا يت  01متساعت
 1972ويم سك سل ايتأ كش ايسممر.
اليفنهاور :ساااك سااار امزكعر زئك ايت.م ل ،.من  1953ايب  1961صا ا ةب مشااازتت اكلند تز 1957
اشتدز سك سل ملء اييزاغ.
جوا ر يي نهرو :ساااك سااار هنوا لةو ليم ء ةزعت ايتةزز ق و ايمف تمل ايساااك ساااكل ضاااو االةتالل
اي زكط نر لتل زئك تلزاء يمدنو لةو مؤسسر ةزعل يوم اإلنةك ل.
جمال دبد الناصعر :ساك سار مصازا ق و ايثتزا ايمصازكل  1952لمم قن ا ايساتك تصاو يمأوتان ايثالثر
ويم ايثتزا ايالائزكل ت مسطكن من مؤسسر ةزعل يوم اإلنةك ل.
جوفيد تيتو:ساااك سااار كتغساااال ر لةو ليم ء ايتةزز تمن ايمؤساااساااكن يةزعل يوم اإلنةك ل تتزل
مؤتمزه األتل مغزاو .1961
بوش األب :سااك ساار امزكعر رلز زؤتس ا ء ايت.م.ل ر ايةزب اي زوا ش ا زك ر مؤتمزا م يط 1989
ت زك  1990ليمن ين قك م اينظ م ايوتير اياوكو.
اهم أحــــداث الوحدة األوىل ملادة التاريخ ) تطور العامل يف إطار الثنائية القطبية (
التاريخ
1945/08/9-6
1945/02/04
1945/10/24
1947/03/12
1947/06/05
1947/09/22
1947/10/05
1949/01/25
1949/04/04
1949/10/01
1954/09/08
1955/02/24
1955/04/24-18
1955/05/14
1956/07/26
1956/10/29
1957/01/05
1961/04/12
1969/08/13

الحد
اللقاء الو.م.أ القنبلة النووية دلى يروشيما وناغفاكي
انأقاد مؤتمر يالطا
تأسيس منظمة األمم المتحدة
الد ن مبدأ ترومان
اد ن مشرو مارشال
صدور مبدأ جدانود
تأسيس مكتب الكومناورم
انشاء منظمة الكوميكون
تأسيس الحلد األطلسي ""NATO
نجاح الاورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ
تأسيس حلد جنوب شرق آسيا
تأسيس حلد بغداد
مؤتمر باندونغ للتضامن األهرو-آسيو
تأسيس حلد وارسو
تأميم قناة السويس
الأدوان الا اي دلى مصر
مشرو اليفنهاور
صأود السوهياتي "يور غاغا رين" للاضاء
بوط األمريكي "نيل أرمسترونغ" دلى سطإ القمر
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1961/08/13
1961/09/01
1963/06/20
1972/05/26
1979/02/24
1989/11/09
1989/12/04-03
1990/11/20-19
1990/10/03
1991/06/28
1991/07/01
1991/12/21
1991/12/26-25

بناء جدار برلين
تأسيس حركة ددم اإلنحياف
انشاء اليط الهاتاي األحمر بين السوهيات واألمريكان
توقي اتااقية "سالت "01
توقي اتااقية "سالت "02
سقوط جدار برلين.
قمة مالطا
مؤتمر باريس والد ن نهاية الحرب الباردة رسميا
توحيد ألمانيا
حل منظمة الكوميكون
حل حلد وارسو
قمة "ألما آتا" والد ن استق ل الجمهوريات السوهياتية
استقالة غورباتشود وحل اإلتحاد السوهياتي رسميا

اهم مصطلحات الوحدة الثانية ملادة التاريخ ) اجلـــزائر بني ( 1989-1945
التيار الاور  :ايشا ب ايمؤمن ضازتزا ايأمل ايمسامو ت ايثتزا ت هم ليضا ء ايمنظمل ايل صال ت عل
من كؤكوهم.
األحفاب الوطنية :هر ايتنظكم ت ايساااك ساااكل ايتر ظدزت ر ايالائز أو ايةزب ت  1إيب 1954
تتتمثل ر وي ا ايمس تاا ,وي ا اإلوم ج ,وي ا االستفالل ,وي ا اإلصالح .
المد التحرر  :هت زو اييأل اينضا ير ايتطنر يمشاأتب ايمساتأمزا ضاو االساتأم ز ل صال ر ق زتر
ا زكفك ت اسك .
حرب التحرير  :ايادتو ايأساعزكل تايساك ساكل ايتر شادوتد ايالائز ر اييتزا ايممتوا كن  1954إيب
غ كل  1962دوف تةفكق االستفالل تاستزا ت ايسك وا .
المواايق :هر مامتيال ايفزازات ايمتيق يمكدا ت ايتر تاألاذ صاااايال ايم ا و تاألساااا مثال مكثا ق
ايصتم م  ,مكث ق طزا م
البرنعام :هت مامتت األطزتةا ت ت ايفزازات ايمتيق يمكدا ت هت ي ا زا ين لطال يمال اأهاواف
تإازاءات تلا ل مةووا توقكفل .
البيان :هت تصزكو عت ر كتأمق فضكل مأكنل مث ل ك ن لتل نت م ز .
الاورة التحريرية  :هر يمل تةززا شا ا مل تزو ق وه ايشاااأب ايالائزا ي ز ايأممك ت ايأساااعزكل
تايسك سكل ياكش ت ا دل ايتةزكز ايتطنر كن 54ت.1962
النشعععاط المسعععلإ  :هر مامتت ايأممك ت ايأساااعزكل ت اييوائكل ايتر ق م د ايثتاز ايالائزكتن والل
تل زج ايالائز لثن ء تتزا ايتةزكز. .
سععياسع ة اإلغراء  :لصااالة ت تمش ا زكع نيذتد زنس ا ر ايالائز إل أ و ايشااأب ين ثتزته لهمد
مشزتير ستست ل  1955تقسنطكنل.1958
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سياسة القم  :استأم ل زنس ألقصب تس ئل ايتنعكل ت اإل وا ت ايتداكز إللض ت ايالائزككن.
الدبلوماسععية :ادتو ذيتد ا دل ايتةزكز النشا ء اد ل و متم سار كتةزك كن ايأتاصام ت ايمة ل ايوتيكل
يعسب ايويم ايسك سر يمثتزا ايالائزكل .
مشعرو سعوسعتال  :نسا ل إيب صا ة ه ا ك ساتسات ل ايتاير ايأ م يمالائز  1955تهت مشازتت اغزائر
هو ه يلل ايشأب ين ايثتزا.
لق متاه اإلوازا اييزنساااااكل كدتم شاااااؤتن ايالائزككن ت كدوف إيب
المكعاتب الأربيعة  :ادا ل إوازا ل
ضزب ايثتزا .
المحتشععدات :مزاعلمسااكال تمةزتساال  ،ياأت إيكد زنسا يلنق ايثتزا ين طزكق يلل ايشااأب يند
تضمت قزا ل  3ممكتن الائزا .
مشععرو قسععنطينة  :هت مشاازتت اغزائر ليمنه وكغتل ر  1958/10/03فساانطكنل  ،دوف تشااعكل ئل
متايكل ييزنس ،تإ ش ل ايثتزا ت صل ايشأب يند .
ميطط شعال وموريس  :إازاءات يساعزكل شا ممل هو د ايفضا ء يمب ايثتزا تعثكف ايأممك ت ايأساعزكل
تغمق ايةوتو ايتتنسكل تايمغز كل لطكن معدز كن تممغمكن ،يشل تةزك ايثتاز تتقف ايويم يندم.
القوة الاالاة  :ط فل زاتالكل يمكمل ر ايالائز ويمتد زنس ع وكل ين ايثتزا ت تا دل ايتةزكز
ايتطنر تيتغمكط ايزلا ايأ م ايأ يمر
سلم الشجأان  :من تزا سك سكل لطمفد وكغتل كتم  1958/10/23تفضر ستسالم ايثتاز تتسمكم لسمةتدم
مف ل ضم ن ةزكتدم ت سالمتدم.
الميططات اإلنمائية  :ي زا ي ن زامس تنمتكل اقتصاا وكل ت ااتم يكل ت ثف كل ش ا ممل تزتعل يمب ايمندس
االشتزاعر ليوتد ايالائز ايمستفمل يتطتكز االقتص و تايلزتج من ايتلمف تايت أكل .
الاورة الفراديعة  :إصاااااالة ت اذزكل اولمتدا ايوتيل ايالائزكل يمب ايفط ت ايلزاير سااااانل  1972تةت
شأ ز(األزض يمن كلومد ) دوف ايندتض يفط ت تتةفكق االعتي ء ايذاتر .
التأميمات :سك سل ات أتد ايوتيل ايالائزكل تمثمت ر استزا ت ممعكل تتسككز ايشزع ت اي تزتيكل تاألزاضر
ايلزايكل ايتر كمتمعد ايمأمزتن.
اهم مصطلحات الوحدة الثانية ملادة اجلغرافيا ) القوى االقتصادية الكربى يف العامل(
تنظيم اإلقليم  :هت ي زا ين هكعمل يممظ هز اياغزا كل تاي شاااازكل ت االقتصاا ا وكل يمب مسااااتت اإلقمكم
تضع لطط يتطتكزه.
الهيمنة والناو  :هر يممكل ايسااكطزا ت االسااتغالل ايتر تم زسااد ايوتل ايمتفومل يمب ايوتل ايمتلميل ت
يمب ايمؤسس ت ايسك سكل ت ايم يكل ايأ يمكل .
ايسععتقطاب  :يممكل اذب تإغزاء يإل زاو ت االسااتثم زات ت ايشاازع ت نةت وتيل لت منطفل سااب اييتائو
تايلوم ت ت ايضم ن ت ت ايةم كل ايممنتةل .
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الدورة الفرادية  :هر لزايل مامتيل مة صاااكل تأ قب منظم يوا سااانكن دوف اإلةتي ظ لصااات ل
ايتز ل ت تنتكع اإلكزاو ايلزاير .
النطاقات  :هت تلصااك

مساا ةل شاا سااأل إلنت ج مةصااتل تاةو تهر مكلا يملزايل األمزكعكل (مثل

نط ق ايذزا .ايفمو  .ايت غ ) .
ايتحاد  :مصاااطمو كفصاااو ه ليمب وزا ت ايتأ تن تايتنساااكق تايتع مل كن مامتيل وتل ر إقمكم لت
ق زا تاةوا ر ايمك وكن ايسك سكل ت االقتص وكل ت االاتم يكل مثل اإلتة و األتز ر.
التكتل  :هت تتةكو يعل اإلمع نك ت ايمتت زا ر وتيتكن لت لعثز غكل تشااعكل قتا قو تعتن تعتل سااك ساار
ات اقتص وا ات يسعزا.
مأا دة روما :مأ هوا متقأل ر  1957/3/ 25زتم االكط يكل من ق ل زنس ا .اكط يك  .ليم نك ايغز كل
 .ماكع  .هتينوا  .يتعسم تزج  .تن
البنيلوكس  :اتة و اقتصا وا تأسا

يمب إنش ء ايستق األتز كل ايمشتزعل تمفزه زتعسل ماكع
ي م  1944كن هتينوا ت ماكع ت يتعسام تزغ ت االسام مشاتق من

ايةزتف األتيب يتمك ايوتل .
أألراضعي المنياضعة  :هت االسام ايزسامر يدتينوا ألن ةتاير نصاف لزاضاكد تفع تةت مساتت ساطو
اي ةز ت لعثز من لمسر لزاضكد مغط ا مك ه اي ةز لت اي ةكزات .
مأا دة ماسعععترييت  :هر االتي قكل ايمؤسااساال يالتة و األتز ر تم االتي ق يمكد ر موكنل م سااتزكلت
ايدتينوكل .1992/02/07ت ولمت ةكل ايتنيكذ ر  1نت م ز 1993
القطب ايقتصععاد  :هت مزعل كمثل نفطل قتا تنشاا ط اقتصاا وا عثكف يتت زه يمب امكع ايشاازتط (
ق يوا  .نكل تةتكل  .زؤت

لمتال  .تعنتيتاك ) .

الوفن الديمغراهي  :هت ايتأواو ايسع نر ايع كز ت ايذا كأت ز ي مل قتا ر اقتص و منطفل إذا لةسن
االستثم ز كه ت تتظكيه ر يممكل اإلنت ج ت ايتنمكل.
مجم المدن – ميقالوبوليس  :منطفل ةضازكل تاساأل تتمكل تامع يوا مون ذات عث ل ساع نكل ع كزا
تمتأووا اينش ط ت االقتص وكل تمتصمل يأوا عكمتمتزات.
اهم شخصيات الوحدة الثانية ملادة التاريخ ) اجلـــزائر بني ( 1989-1945
نام شااام ل إ زكفك ثم ةلب ايشاااأب ثم ةزعل

مصعععالي الحا  :ليكم ايتك ز االساااتفالير  ،مؤسا ا
االنتص ز يمةزك ت ايوكمفزاطكل
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يمةعتمل ايمؤقتل  1958اةو ق وا ايتك ز اإلوم ار شا زك ر صاك غل ك ن

هرحات دباس :لتل زئك

كيزا  1943ايتةق يثتزا سنل . 1956
أحمد بن بلة  :لتل زئك

يمالائز ايمستفمل  1965 – 1962من ضل ر ةلب ايشأب  ،تزل

ايمنظمل

ايل صل  ،تم ايتف يه ر يممكل ايفزصنل اياتكل . 1956
بن يوسعد بن يدة  :زئك

ايةعتمل ايمؤقتل ايالائزكل من  1962 – 1961من ضال ر ةلب ايشاأب

ت ةزعل اإلنتص ز يمةزك ت ايوكمفزاطكل.
مصعطاى بن بلأيععععععد :من ضال ر ةلب ايشاأب ت  ،يضات يانل  22تيانل  6ق ئو ايتالكل األتيب ايفر
يمكه ايف ض تسان فسنطكنل لستشدو ر  22م ز

.1956

الأربي بن مهيد  :ق ئو ايتالكل ""05لشازف يمب إضازاب ايسا أل لك م يأ صامل ،ق ض يمكه ر 23
 ، 1957/2/لستشدو تةت ايتأذكب ر.1957/3/ 03 :
ديدوش مععععععراد :من ضل ر ةلب ايشأب ت ايمنظمل ايل صل من ميازا ايثتزا  ،ق ئو ايتالكل ايث نكل،
ق و مأزعل سمنوت سعكعوا ر .1956 /1/ 18
فيغود يوسد  :من ضل ةلب ايشأب ت ايمنظمل ايل صل ت ايمانل ايثتزكل يمتةوا ت ايأمل من ميازا
ايثتزا نظم هاتم  20لتت  1955ثم ي ُِّكن يضاتا يمام

ايتطنر يمثتزا ايالائزكل اساتشادو كتم 25

س تم ز .1956
محمد بوضعععياد :يضااات ةلب ايشاااأب ت ايمنظمل ايل صااال يضااات مامتيل  22ايتفل ر ة وثل
التط ف ايط ئزا  1956/10/ 22إيب غ كل تقف إطالق اين ز اساتوير يكنصاب زئكسا ر1992/01/16
اغتكل سنل . 1994
كريم بلقاسعم :من ضال ةلب ايشاأب منذ  1947ت يضات مامتيل ايساتل ع ن ق و ايأممك ت ر منطفل
ايف ئل .
رابإ بيطاط :ن ضال ر صايتف ةزعل االنتصا ز يمةزك ت ايوكمفزاطكل يضات ر ايمانل ايثتزكل يمتةوا
تايأمل ت مامتيل  22ايتفل ساانل  1955ت أو تقف إطالق اين ز لطمق ساازاةه تتيب زئ ساال ايمام
ايشأ ر ايتطنر ةتب .1990
حسعععين ايت احمد :انضااام إيب صااايتف ةلب ايشاااأب تينو إنشا ا ء ايمنظمل ايل صااال ع ن من ا زل
ينا صااااازها انتفال إيب ايفا هزا ز فال مةماو لكضاااااز  1951تايتفال ر ةا وثال التطا ف ايطا ئزا تت ر
ر.2015
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محمد ييضععر :انلزط ر صاايتف نام شاام ل ل زكفك ثم ةلب ايشااأب ايالائزا يا إيب ايف هزا
 1951تلصا و منوت يةزعل انتصا ز ايةزك ت ايوكمفزاطكل ثم لةو ين صاز ايمنظمل ايل صال تع ن
من كن ايملتطيكن ر ة وثل ايط ئزا 1956
شععارل ديغول :سااك ساار تانزال زنساار مؤسا

ايامدتزكل اييزنسااكل ايل مساال ي م  .1958ة تل

ضااازب ايثتزا ساااك ساااته ايتر امأت كن ايفمع تاإلغزاء تمة تيل االلتزاق تللكزا تقع اتي قك ت
اكيك ن مع ا دل ايتةزكز ايتطنر.
جاك سوستال :يكن تايك ي م يمب ايالائز سنل  1955ت هت ص ةب مشزتت ستست ل نصب نيسه
موا أ ين "ايالائز اييزنسكل" تسك سل اإلوم ج يكنه وكغتل سنل  1958تلازا اإليالم ثم ايتلازا
ايمنتو ل يمصةزاء.
اهم أحــــداث الوحدة الثانية ملادة التاريخ ) اجلـــزائر بني ( 1989-1945
التاريخ
 23مارس 1954
 23جوان 1954
 01نوهمبر1954
 20أوت 1955
 24هيار 1956
 19ما 1956
 20أوت 1956
 22اكتوبر 1956
 28جاناي 1957
 08هيار 1958
 13ما 1958
 19سبتمبر 1958
 28سبتمبر 1958
 03أكتوبر 1958
 23أكتوبر 1958
 11ديسمبر 1960
 22أهريل 1961
 20ما  13 -جوان 1961
 17أكتوبر 1961
 18 - 07مارس 1962
 19مارس 1962
27ما الى 2جوان 1962
 01جويلية 1962

الحد
النشاء اللجنة التورية للوحدة والأمل
اجتما مجمودة 22
اندي الاورة التحريرية
جومات الشمال القسنطيني
النشاء اإلتحاد الأام للأمال الجفائريين
الضراب الطلبة
دقد مؤتمر الصومام
ايتطاد طائرة الوهد ( القرصنة الجوية )
الضراب الامانية أيام
أحدا ساقية سيد يوسد
تمرد المستوطنين والمطالبة بأودة دوغول
اإلد ن دن الحكومة المؤقتة الجفائرية
ايستاتاء دلى دستور الجمهورية اليامسة.
اإلد ن دن مشرو قسنطينة
"سلم الشجأان"
مظا رات الشأب الجفائر
المحاولة اينق بية الااشلة ضد دوغول
مااوضات ايايان األولى
مظا رات الجالية الجفائرية هي هرنسا
مااوضات ايايان الاانية
الد ن وقد الط ق النار
انأقاد مؤتمر طرابلس
استاتاء تقرير المصير.
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 05جويلية1962
 25سبتمبر 1962

اإلد ن الرسمي دن ايستق ل
ايد ن دن قيام الجمهورية الجفائرية

 08سبتمبر 1963
 19جوان 1965
 24هيار 1971
 8نوهمبر 1971
 27ديسمبر1978
 7هيار 1979
 23هيار 1989

المصادقة دلى أول دستور للجفائر
التصحيإ الاور وابأاد بن بلة دن الرئاسة
تأميم المحروقات
صدور قانون الاورة الفرادية
وهاة الرئيس وار بومدين
انتياب الشا لي بن جديد رئيسا للجمهورية
ايستاتاء دلى الدستور ال تبنى مبدأ التأددية

اهم مصطلحات الوحدة الثالثة( تطور العامل الثالث ما بني  45و (1989ملادة التاريخ
ايسعتأمار التقليد  :هت ايف ئم يمب لسا يكب اإللضا ت ساتلوام ايفتا ت ايةمالت ايأساعزكل يتةفكق ايدكمنل
ت ندب ثزتات ايمستأمزات ت استغالل شأت د استغالال م شزا .
ايسعتأمار المقن  :مة تيل ايوتل االساتأم زكل إيب إلي ء تغمغمد أقنأل اوكوا مند االتي قك ت ايساك ساكل
ت االقتص وكل ت ايثف كل .
التبأية  :تصاف يمأالقل غكز متع ئل كن ايوتل االساتأم زكل ت مساتأمزاتد ايسا فل ر ايما ل االقتصا وا
ت ايسك سر ت ايثف ر مم كاأمد ر ة يل ضأف تيال ت قوا يسك وتد
المنظمات الأالمية  :هر منظم ت ميتتةل ر يضااتكتد يامكع ايوتل ايمسااتفمل شاازط االيتلام متاثكفد
مثل منظمل األمم ايمتةوا ت ايمنظمل ايأ يمكل يمتا زا ..
التحرر السععياسععي  :لهم هوف ضااةت من اامه ةزع ت ايتةزز ت هت اسااتزا ت ايةزكل ت االسااتفالل
ت إلزاج قتات ايمستأمز ت ن ء وتيل تطنكل تةظب اليتزاف ايوتير .
اتااقيات ايسعتق ل  :هر تمك ايمأ هوات ايتر كتم تتقكأد كن ايوتيل ايمساتأمزا ت كن ايفت ايتةززكل ر
وتيل م .
الحدود المورواة  :ةوتو يموتل ايمساتأمزا سا ف ايتر تضاأد االساتأم ز ت عثكزا م تتسا ب ر نشاتب
ةزتب كن وتل اياتاز الند قن ل متقتتل تضأد االستأم ز يتياكزه تقت يمة ال .
مأا دات السعع ع م :هر ايمأ هوات ايتر ل زمت كن أض ايةعتم ت ايأز كل تايكدتو ر اط ز ايةزتب
ايأز كل – اإلسزائمكل دوف تتقكع هذا ايصزات تإكا و ةل يمفضكل اييمسطكنكل .
المنظمات اليهودية  :هر منظم ت تهكئ ت وايمل يمةزعل ايصاادكتنكل يممت ت تأمل يالسااتالء يمب عل
مسطكن تتةتكمد إيب تطن قتمر يمكدتو ت تدتكو مفوس تد .
الحكم ال اتي  :تأساااك سااامطل تطنكل مساااطكنكل تم ز إشااازاف والمر يمب األتضا ا ت ر موكنل غلا
تلزكة ثم ايضاااايل ايغز كل عم نصاااات يمكه االتي قكل ايمتقأل ر  1993 - 09 – 13تاشاااانطن كن
منظمل ايتةزكز اييمسطكنكل ت ايعك ن اإلسزائكمر .
اينتااضة  :شعل من لشع ل ايمف تمل ايتر ا تعزه اييمسطكنكتن ضو ايتاتو اإلسزائكمر واكل من كتم 07
 1987 – 12ت تفتم يمب االضز ت ت ايمظ هزات ت ايمف طأل يم ض ئع اإلسزائكمكل ت ايمتاادلايكتمكل مع اكشد .
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اهم مصطلحات الوحدة الثالثة ) اإلقتصاد والتنمية يف دول اجلنوب ( ملادة اجلغرافيا
الموارد الطبيأيعة  :هر امكع ايثزتات ايساااااطةكال تاي ا طنكال مثال ايمأا ون تاي تزتل تايغا ا ت ايتر
تتشاعل شاعل تمف ئر ت كمعن إن تتةتل إيب ثزتا أمكل أا صاتزا من ايصاتز إم يمب هكئل سامع لت
لوم ت لت غكزه .
الموارد المتجددة  :ايتر تتاوو صااايل مساااتمزا م يم كأتزض اإلنسااا ن يممكل نمته مثل ايغ ت
تايمزايب تايمك ه تغكزه ت ايط قل ايشمسكل .
الموارد غير متجددة  :ايتر تتأزض يملتال تايني ذ نتكال اإل زاط ر يممكل استغاليد مثل ايمتازو
ايط قتكل ت ايمأونكل .
التنمية الشاملة  :هر ايتر تشمل ايتنمكل االقتص وكل تاي شزكل ت ايسك سكل – ايتأووكل تاالنتل ت
اينلكدل تاةتزام ايةزك ت األس سكل تةفتق اإلنس ن  -يذيك الند ايتنمكل األمثل ت ايتر تطمو يد عل
ايشأتب .
التنمية المسعععتدامة  :االسااتغالل األمثل يممتازو ايط كأكل ت اي شاازكل شااعل كم ر ة اك ت األاك ل
اية يكل ت األاك ل ايمف مل وتن االضزاز ي كئل .
دوف
اليوصعععصعععة  :سااك ساال نفل ممعكل ايمنشااات ايأ مل لت إوازتد من ايفط ت ايأ م إيب ايل
ر نش ط اإلنت ار .
تفمك وتز ايةعتمل ت ويم ايفط ت ايل
الشعراكة ايورومتوسعطية  :مصاطمو كفصاو ه ايتأ تن كن وتل ضايتر ايمتتساط ايشام يكل تايانت كل
ط ف يم ا ء ر إيالن مؤتمز زشمتنل نت م ز 1995
النيباد  :هت االساام ايملتصااز يم وزا ايشاازاعل اياوكوا يتنمكل إ زكفك تأسااساات ر  2002م وزا
ايالائز  .مصاز .ايسانغ ل  .انتب إ زكفك  .نكاكزك ) تكدوف إيب اإلصالح تايتةوك تايتطتكز ر
إ زكفك من لالل ت ول ايل زات .
البيئة ايسعتوائية  :تتتااو ر ايمنطفل ايممتوا كن وائزتر يزض  10شام ل تانتب لط اإلساتتاء
تهر تتمكل فتا تعثا ال اإلن ا ت تتنتياه عما تتمكل ا يةزازا تغلازا األمطا ز مثال غا ال األما لتن
ر اي زالكل .
المالع الحيو  :منطفال تمتاو يمب شاااا عال مثما ر انتب شااااازق اي زالكال كن ايماون  -زكت وا
اا نكزت  .سااا ا ت ا تيت  .زالكمكا  -ت تتمكل ا يعثا ال ايسااااعا نكال ايأا يكال ت تزعل ملتمف لالنشااااطال
االقتص وكل د .
مال الأطش  :تتصاف ه ايمنطفل ايشام يكل ايشازقكل من ساتاةل اي زالكل ت تتمكل ظ هزا من لكل
غزك ل هر قمل تس قط األمط ز مف زنل يمن طق ايما تزا يد ز.
حوض األمافون  :هضا ل تمتو ر شم ل اي زالكل يمب مس ةل  3.5م عمم  2من ا ل االنوكل غز
إيب ايمةكط األطمسااار شااازق كلتزقد ندز األم لتن تزتا وه ت تغطكد غ ت عثكيل تأزف غ ت
األم لتن .
غابة األمافون  :هر لعثز ايغ ت عث ل تاتسا ي تفع شام ل اي زالكل تكلتزقد ندز األم لتن ت يد
لهمكل اقتص وكل ت كئكل ع كزا  -زئل األزض .
ايحتكارات  :هر مم زسا ت مل ييل يف نتن ايساتق كفتم د زا ل ايصان يل ت اي نتك ت ايشازع ت
ايع ز قصو االنيزاو ستق سمأل لت لومل.
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اهم شخصيات الوحدة الثالثة ) تطور العامل الثالث ما بني  45و (1989ملادة التاريخ
جمال دبد الناصر :انظم يتنظكم ايض ط األةزاز ايذا اط ح يممك زتق 1952لص و زئكس
يمامدتزكل ي م  1956من لهم انا لاته تأمكم قن ا ايستك ت ن ء ايسو ايأ ير ر يدو ع نت هلكمل
ةزب  1967تت ر سنل . 1970
أرنستو شي غياارا  :ط كب ت ثتزا م زعسر من لصل لزانتكنر ش زك ر ايثتزا ايعت كل إيب ا نب
ع ستزت  1956ا  1959ة تل ايتأسك يثتزا ش ممل ر لمزكع ايالتكنكل ضو ايدكمنل األمزكعكل ت
ايمتايكن يد  .لص و زملا ي يمك  .قتل ر تيكيك سنل 1967
هيدال كاسترو  :ث ئز ت سك سر عت ر  -ق و ايثتزا ضو  -تكست  -قت مت سك سته يأواء من طزف
ايتالك ت ايمتةوا ايتر ة تيت اإلط ةل ه – ر يممكل لمكس ايلن لكز  - 1961تف زب مع ايست كت
مم لو إيب تقتت للمل ايصتازكخ . 1962
ياسر درهات  :زمل يةزعل اينض ل اييمسطكنر ت لةو مؤسسر ةزعل تو ت ق ئوه ايأ م منذ 1969
ايممفب "ا ت يم ز" ة صل يمب ا ئلا نت ل يمسالم ي م  1994زئك ايسمطل ايتطنكل اييمسطكنكل
ايمنتلب  1996تت ر ر ظزتف غ مضل ر نت م ز 2004
المهاتما غاند  :ليكم هنوا ن ضل ضو ايتاتو اي زكط نر تاشتدز ستلوام اسمتب ايالينف ر
نض يه .
جوا ر يي نهرو :زال سك سل هنوا ت تممكذ غ نوا من ص نأر استفالل ايدنو شغل منصب ايتلكز
األتل ( 1947ا  )1964ت ع ن من ا زل لقط ب ةزعل يوم االنةك ل .
محمد دلي جناح :من ضل تةززا تسك سر عست نر ن ضل يتةزكز ش ه ايف زا ايدنوكل من ايتاتو
اي زكط نر ت ع ن شزكع يغ نوا تندزت يمل يمب االنيص ل ين ايدنو ر اط ز وتيل عست ن سنل
 1947ايتر اص و اتل زئك يد .
وشي من  :مؤس ايةلب ايشكتير اييكتن مر ق و ةز ضو ايتاتو اييزنسر من  1946ثم تليم
ايةزب ضو ايةعتمل ايأمكمل ر اييكتن م ايانت ر تضو ايتالك ت ايمتةوا .
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اهم أحداث الوحدة الثالثة ) تطور العامل الثالث ما بني  45و (1989ملادة التاريخ
1947/08/15
1952/07/23
1955/04/24
1956/07/26
1956/10/29
1959/01/01
1961/09/06-01
1973/9/09-05
1946 / 1954
1954/05/07
1954/07/21
1973/10/27
1975/04/30

ا ستق ل الهند وقيام باكستان
الاورة المصرية
مؤتمر باندونغ باندونيسيا
تأميم قناة السويس من طرد دبد الناصر
الأدوان الا اي دلى مصر ( بريطانيا  ،هرنسا  ،هرنسا )
الاورة الكوبية بقيادة " هيدال كاسترو"
مؤتمر بلغراد التأسيسي لحركة ددم اينحياف
المؤتمر الراب بالجفائر لحركة ددم إلنحياف
الحرب التحررية الايتنامية ضد هرنسا
مأركة ديان بيان هو
مؤتمر جنيد الياص بالهند الصينية
اتااقية باريس و انسحاب و م أ من الايتنام
توحيد شطر الايتنام

1931/12/11
1970/03/20

تأسيس منظمة الكومنول
تأسيس منظمة الارانكاونية.

1947/11/29
1948/05/14
1948/05/16
1964/05/28
1965/01/01
1967/06/05
1973/10/06
1978/09/17
1987/12/09
1988/11/15
1991/10/30
1993/09/13

مشرو تقسيم هلسطين " قرار "181
اإلد ن دن قيام السرائيل
الحرب الأربية اإلسرائيلية األولى
قيام منظمة التحرير الالسطينية
انط ق الاورة الالسطينية
الحرب الأربية اإلسرائيلية " النكسة الأربية"
بداية حرب أكتوبر
توقي اتااقية " كامب ديايد"
اينتااضة الالسطينية األولى
اإلد ن دن قيام الدولة الالسطينية هي مؤتمر بالجفائر
مؤتمر مدريد للس م
اتااقية أوسلو الياصة بالحكم ال اتي هي قطا غفة والضاة الغربية

يان
أَيي لَن تَنا َل ال ِأل َم ِال اي ِب ِ
ستَّة *** َ
سأُنبيكَ دَن تَاصي ِلها ِببَ ِ
ان
َكاء َو ِحرص َواِجتِهاد َوبُلغَة*** َو ُ
صحبَةُ أُستا َوطو ُل َفمع ِ
اإلمام الشاهأي
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✓ اإلستأانة باهلل تايتتعل يمكه وائم ...مع ايسأر تايمث زا تاإلاتد و
تايةز

.

✓ طادة الوالدين تطمب ايوي ء مندم  ..تايأمل يمب تةفكق اينا ح من لامدم.
✓ ايمتاظ ل تايةضتز ايذهنر لثن ء ايةص
✓ ضزتزا وض

برنام

تايمش زعل تايتي يل...

وائم يممزااأل تايمذاعزا تيوم ز طد

تقت

االمتة ن ت تاييزتض فط.
✓ التركيف يمب ايمنتتج ايمفوم لثن ء ايةصل تايمسال ر عزا

ايم وا ألن

االيتم و يمب مزااع للز كؤوا ايب تشتكش ذهنك.
✓ ضزتزا التدرب ر اي كت يمب استأم ل لوتات اياغزا ك (ايتتقكع يمب
ايلزكطل ،األيموا تايمنةنك ت اي ك نكل ،ايوائزا اينس كل )...ألند مصوز يعسب
يالم ت أقل ادو.
✓ لثن ء االمتة ن قراءة األسئلة جيدا تيوم ايتسزت ألن " ههم السؤال  ...و
كل اإلجابة "
✓ ال تيعز ر الغش تتذعز قتل ايزستل َ " من َ
س ِمنَّا" تايتمو
غ َّ
شنَا هَلَي َ
يمب نيسك.
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