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 إهداء 

 :اهدي هذا العمل الى 

 الى كل من علمني علما و ساهم في تعليمي و تدريس ي

 الى الوالدة و الوالد

 صل لهذا األمر (الى كل متابعي قنشوبة عبر منصات التواصل ) أنتم من لكم الفضل بعد هللا لن

 والية من الشرق الى الغرب و من الشمال الى الجنوب  48الى 

 

 مالحظة 

 أي نقص أو اقتراح او فكرة جديدة أو خطأ في امللخص أو سؤال يمكنكم مراستلي في 

 . 2021كون وجه خير على كل مترشح في بكالوريا حساب اإلنستغرام و أتمنى أن أ

 ملخص للتاريخ و الجغرافيا على بركة هللا أفتتح لكم سلسلة قنشوبة مع أول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل صاحبه قنشوبة عبد الحفيظ يجب تسديد سعر الكتاب

) والية الجلفة (  ccp  40cle  20558009:عبر رقم الكونت

يمكنك التوجه للبريد و االرسال دون شرط امتالكك ل 

    حساب بريدي. ) هذه امانة ل صاحب الكتاب و هللا بيننا (
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 لكل من اقتنى هذا الكتاب  هامة رسالة

السالم عليكم و ان شاء هللا تكون بصحة جيدة ، اعتبر نفسك تحمل ملخص مبسط للتاريخ و الجغرافيا يساعدك في فهم و حفظ الدروس 

التي ستطرح في واملصطلحات و الشخصيات و التواريخ ، و الطريقة التي اعتمدتها هي طريقة محبوبة لديكم بحيث تبين لكم ماهي األسئلة 

 :البكالوريا + معرفة العناصر مباشرة + تسهل لكم الحفظ ألنها على شكل مخطط ذاكرة بسيط 

 انصحك عند الحفظ ان تفهمها اوال بعدها اطرح دائما السؤال كيف و من اين و ملاذا و ملن و السبب ... املصطلحات

بين كل عنصر و عنصر و  - - -وهذا ما قمت به معك بحيث ستجدني اضع النه عند طرح األسئلة هذه ستجد نفسك تجيب و تحفظ األهم ، 

 اعتبره انت فاصلة ، ، ، 

انصحك عند الحفظ بطرح أسئلة ماهي جنسيتك ماهو عملك ماهي أهم انجازاتك وعند االجابة ستجد نفسك تجيب بطريقة  الشخصيات

 ممنهجة ، و بصراحة أقول لكم ما فائدة حفظ متى ولد ؟ و لهذا أنصحكم بحفظ مدة حكم او متى توفي اذا كان يوم وفاته مهم مثل ) ستالين (

 ...  1947ثل مشروع مارشال او حفظ تاريخ انجاز قام به م

  ناة قنشوبة في اليوتيب و املدرجات التي هي موجودة بقأنصحك بحفظها متسلسلة و بطرق ذكية مثل الحروف  التواريخ

انصحك بحفظها بطريقة ) خريطة كاملة + جدول ( كما هي في امللخص هنا يعني تحفظ الخريطة كاملة ثم جدول يحمل دول  الخرائط

 مصدرة و مستوردة و ... احسن من كل خريطة لوحدها 

مبدا جدانوف +  انصحك باالجابة على شكل عناصر و تكون اجابتك موضحة و كاملة ) مثال نقول مبد جدانوف و نسكت ؟ ال نقول  املقال

عناصر حسب  6الى  4+ يجب وضع تاريخه + فكرة عليه انه سياس ي جاء ردا على مشروع مارشال ( هنا تكون في العنصر االجابة كاملة 

 ديسمر -(4-3)1989امل للعنصر مثال مؤتمر مالطا او مؤتمر مالطا ، وبخصوص العناصر اذا كنت تحفظ تاريخ ك السؤال

صحك باالجابة على شكل عناصر و يجب ذكر ) تعريف للوثيقة يحمل االسم + نوعها اقتصادي اجتماعي + مصدرها ان التعليق على الجدول 

 صة ( و اكبر نسبة مع تفسير لها و اصغر نسبة مع تفسير لها ) مثال تعتبر امريكا اكبر مستهلك للبترول النها دولة متقدمة ( و خاتمة او خال 

مع الشعب  كل العناصر الن هناك اختالف بسيط بين شعبة اداب وفلسفة و تسيير و اقتصاد ان تدرسو أ انصحكم جميع الشعباألخير  و في

 ...ماي و ازمة انتصار الحريات الديمقراطية  8زمات الدولية و مجازر و هو األ  العلمية

 مريكية مفهووووم ؟ اال تحدة املواليات الاس ( يعني ال تكتبها في البكالوريا هكذا بل تكتب  –) و م ا  بخصوص بعض الكنياتو 

افع و ظروف و عندما نقول نتائج هي نفسها انعكاسات و مالمح مظاهر  :مالحظة   عندما نقول االسباب يعني نفسها حتمية و عوامل و دو

 و االن اخوتي على بركة هللا مباشرة في الدروس بالتسلسل و دعواتكم لنا بالتوفيق والصحة و العافية

 تابعوني على

Instagram : Guenchouba17 

Youtube :             قنشوبة 
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 1989-1945تطور العالم في ظل القطبية الثنائية ما بين  :مية االولى يالوحدة التعل

 (  معايير و أسس تشكل العالم الى شرق و غرب  1

 السياسة : التاريخية و 

 2فرنسا و بريطانيا ( بعد نهاية ح ع  تراجع اإلستعمار التقليدي ) 1

 خروج الوم أ من عزلتها السياسية ودفاعها عن مذهبها الرأسمالي 2

إنتقال الزعامة من أوروبا إلى الوم أ و إس وإنقسام العالم إلى  3

 معسكرين 

 1945اكتوبر  24تأسيس منظمة األمم   املتحدة في  4

يم أملانيا وظهور وتقس 1945فيفري 4/11إنعقاد مؤتمر يالطا  5

 الثنائية القطبية

 : اإلقتصادية

 إنهيار اإلقتصاد األوروبي وضعف اإلنتاج الزراعي والصناعي  1

من الذهب  %80خروج وم أ كأكبر مستفيد إقتصاديا من الحرب ) 2

 العاملي(

مع صندوق النقد الدولي  1944ظهور  نظام إقتصادي دولي جديد  3

 والبنك العاملي 

النظام اإلشتراكي في أوروبا الشرقية ومحاربته للرأسمالية بروز  4

 واإلمبريالية

 

 

 

 

 اإلجتماعية :

 مليون قتيل ( 50)  2الخسائر املادية والبشرية  في ح ع  1

تدمير اوروبا واليابان مع إنتشار  البطالة ) البطالة  2

 والطبقية واألوبئة( ورفاهية وأمريكا

 العلمية والتكنولوجية :

السباق  نحو التسلح  وغزو الفضاء مع تطور العلوم  1

 والتكنولوجيا

 مع غزو الفضاء 1945تفجير القنبلة الذرية  2

 

 تقدم كتقويم

 

 

 

 

 

ل صاحبه قنشوبة عبد  يجب تسديد سعر الكتاب

 الحفيظ

) والية  ccp  40cle  20558009:عبر رقم الكونت

الجلفة ( يمكنك التوجه للبريد و االرسال دون شرط 

امتالكك ل حساب بريدي لك. ) هذه امانة ل صاحب 

اقع التواصل  الكتاب و هللا بيننا (  ممنوع النشر في مو
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افعها :  أسبابها دو

 اإلختالف اإلديولوجي وتصادم املعسكرين في عديد املجاالت  1

 التسابق نحو التسلح وظهور أسلحة الدمار الشامل  2

 من عزلتها وزوال مبررات التحالف مع اإلتحاد سأخروج الو م  3

 إنتشار الشيوعية في أوروبا وفي آسيا 4

 رغبة كل طرف في فرض هيمنته و نظامه في العالم 5

 

 

 

 الكتلة الغربية :

 :و السياسية املشاريع اإلقتصادية 

 موجهة  لتركيا واليونان بهدف ل:دوالر مليون  040 : 1947 03 12مبدأ ترومان : 

 تقديم مساعدات عسكرية وإقتصادية للدول التي تهددها الشيوعية  1

 فرض الهيمنة األمريكية ونفوذها في املنطقة  2

 ألوروبا واليابان بهدف :مليار دوالر  12  :1947 60 05مشروع مارشال : 

 إعمار أوروبا وإنعاش إقتصادها  1

 ربط إقتصادها باإلقتصاد األمريكي ودعم اإلستثمار  2

 حماية أوروبا من الشيوعية  3

 دفع اإلتحاد س إلتباع سياسة مالئمة في حالة قبوله باملشروع  4

مليون  200ط بلغت امواله لدول الشرق األوس : 1957 01 50مشروع إيزنهاور : 

 دوالر ومن أهدافه :

 حماية إسرائيل وتمويل السد العالي  1

 فرض الهيمنة على املنطقة وصد الشيوعية  2

 و االحتواء و التطويق و االستقطاب  سياسة ملء الفراغ

 من مجلس األمن  vitoاستعمال حق ال 

 األحالف العسكرية : اإلستراتيجية العسكرية :

  ) الناتو (  مقره بروكسل 1949 04 04األطلس ي الحلف  1

 ) السياتو ( مقره مانيال  1954 09 08حلف جنوب شرق آسيا  2

 بغداد العراق ) السانتو ( مقره  1955 02 24د املركزي حلف بغدا 3

 غتياالت واإلنقالبات  العسكرية اإل و  التسابق نحو التسلح وغزو الفضاء 4

 الجوسسة و نشر القواعد العسكرية مع التحريض , إثارة األزمات والحروب و  5

 

 

 

 

 

 

 

 الكتلة الشرقية :

 :السياسية  و  املشاريع اإلقتصادية

بهدف تحقيق التنمية  1949-1-25الكوميكون 1

 وإنشاء منطقة حرة 

 حركات التحرر  تدعيم2

 1947 09 22مبدأ جدانوف  3

 1947 10 06م الكومينفور مكتب  4

 : األحالف العسكرية: اإلستراتيجية العسكرية 

مقره  1955 05 14حلف وراسو  .1

 وارسو ) بولونيا (

 التسابق نحو التسلح وغزو الفضاء .2

 اإلغتياالت واإلنقالبات العسكرية .3

 إثارة األزمات والحروب والتحريض .4

 نشر القواعد العسكرية .5

 املضادةالجوسسة  .6

 

 

 

 

 

( االستراتيجيات و 3

 الوسائل الخاصة بكل كتلة 

الحرب ( 2

 الباردة

 :طبيعة العالقات بين الكتلتين 

 :عالقة صراع وتوتر دائمين من أجل النفوذ تميزت ب 

 بروز سياسة االستقطاب و االحتواء و التطويق  1 

 السباق نحو التسلح و انشاء االحالف العسكرية  2

 صراع يهدف  بملء الفراغ الذي تركه االستعمار التقليدي  3

 صراع ايديولوجي في اطار ما يعرف بالحرب الباردة  4
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 : 1956 أزمة السويس

 : أسبابها

 عدم إلتزام الوم أ بتمويل مشروع السد العالي  1

ثم  1956 -7- 26تأميم قناة السويس  2

 العدوان الثالثي على مصر 

تهديد اإلتحاد س بإستعمال النووي على  3

 عواصم الدول املعتدية 

 : نتائجها

 نهاية النفوذ الفرنس ي والبريطاني في املنطقة  1

زيادة النفوذ السوفياتي وتقديم الوم أ ملشروع  2

 إيزنهاور 

هروب اليهود من مصر وتحول مصر إالى قلعة  3

 اإلمبريالية للنضال ضد

 

 

 

 

 

 

 

 :1953 /1950أزمة كوريا : 

 أسبابها :

قرارات مؤتمر بوتسدام والخالف حول  1

 مستقبل كوريا بعده 

 دعم الوم أ لكوريا ج واإلتحاد س لكوريا ش  2

 1950 -06 -25إجتياح كوريا ش للجنوبية في  3

 فقامت بها حرب أهلية 

تدخل قوات أمريكية إلى جانب كوريا ج  4

 وصينية لكوريا ش 

 نتائجها:

 كثرة الخسائر املادية والبشرية  1

 ظهور العداء بين شعبي املنطقة الواحدة  2

عقد هدنة بين الكوريتين وإنشاء منطقة  3

 منزوعة السالح بينهما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( األزمات 4

 الدولية

                                                     1962ا: بأزمة كو 

 أسبابها :                             

 ا نحو الشيوعية وطردها للشركات األمريكيةبتحول كو  1

 بعد محاولة اإلنقالب الفاشلةقطعها لعالقاتها مع الوم أ  2

 إكتشفاف الوم أ ملنصات قاذفات نووية في كوبا 3

 1962- 10- 22محاصرة الوم أ بحريا لكوبا في  4

 

 

 

 

 

 

 

 كاسات أزمات الحرب الباردة :إنع

 محليا:

 الخسائر املادية والبشرية  1

 تغير خريطة الدول  2

 أصبحت دول العالم الثالث مسرحا للصراع  3
  

 

 

 

 نتائجها :

سحب الوم أ موسكو لصواريخها من كوبا مقابل  سحب 1

 لصواريخها بتركيا 

 تقديم كوبا ملطنقة غواتانامو للوم أ  3

إنشاء الخط الهاتفي األحمر وتحول كوبا إالى قلعة تناصر حركات  4

 التحرر 

 بداية إنتشار الشيوعية في أمريكا الالتينية 5

 

 

 

 

 

 : 1949 /1948  :1أزمة برلين

 أسبابها :

 1948 /06 /03قرارات مؤتمر لندن  1

 الخالف بين اإلتحاد س والحلفاء حول نظام العملة 2

 1948 /06 /23حصار اإلتحاد س لبرلين الغربية إبتداءا من  3

 نتائجها :

 إنتهى برفع هذا الحصار .تكوين جسر جوي  1

  1949 /05 /23اإلعالن عن قيام املانيا غ في  2

 1949 /10 /07إعالن اإلتحاد س عن قيام برلين ش في  3

 

 

 

 1961:  2أزمة برلين

 أسبابها:

 رفض الغرب أن تكون برلين مدينة حرة منزوعة السالح  1

 فشل قمة خروتشوف وكينيدي بجنيف  2

  الهجرة الجماعية من برلين الشرقية نحو برلين الغربية 3

 نتائجها :

 1961 /08/ 13إقامة جدار برلين في  1

 

 

 

 

 

 على العالقات الدولية :

 تأزم العالقات الدولية  1

 ظهور فكرة التعايش السلمي  2

 تأسيس حركة عدم اإلنحياز 3

 درس يخص شعبة اداب و فلسفة و تسيير و اقتصاد
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 : )حتمية و سبب(  عوامل الجنوح إلى السلم

 النووي  رعبالسباق نحو التسلح وتوازن ال 1

و التدخالت جراء األزمات الكبيرة الخسائر  2

 و النفقات العسكرية

وظهور الحكم  1953مارس 5 ستالينات وف 3

 الثالثي الترويكا

حدوث خالفات و تصدعات في  4

 املعسكرين،بعد ظهور حركة عدم االنحياز

 )هيئة األمم و ح ع إ(دور الرأي العام العاملي 5

 

 

 

 

 

 الظروف الدولية السائدة :

ظهور مراكز تأثير جديدة في العالم  1

 العالم الثالث كأوروبا و

 لى التكتل اإلقتصاديجنوح أوروبا غ إ 2

 3إنتشار موجة التحرر وظهور العالم  3

 تراجع اإلستعمار 4

آسياوي ثم  فرو ظهور التضامن اال  5

 حركة عدم اإلنحياز

 املشاكل داخل  املعسكرين 6

 

 

 

 

 

 

 

اإلنفراج ( 5

          الدولي 

) التعايش 

 السلمي ( 

 

 الدولي على العالقات الدولية:كاسات اإلنفراج إنع

 تجنب حرب عاملية نووية  1

 إنهاء الكثير من األزمات  2

 ق نحو التسلح ابالحد ولو جزئيا من الس 3

 الو م ا بالصين الشعبية  إعتراف السوفيات باملانيا غ و 4

نهاية الثنائية القطبية مطلع التسعينات وظهور األحادية  5

 القطبية 

 

 

 

 : ) نتائج و مظاهر التعايش (  بين املعسكرين صيغ التقارب

 التعاون في مجال الفضاء  املشاكل الدولية وتسوية بعض  1

 زعماء الكتلتين تبادل الزيارات بين  2

 إبرام معاهدات الحد من التسلح النووي  3

 1956افريل  17م ر و حل الكومينف 4

  1963جوان  20إنشاء الخط الهاتفي األحمر 5

 عقد مؤتمر الحوار والتعاون األوروبي  6

 

 

 

حركة عدم ( 6 

 اإلنحياز 
 تها: أظروف نش

 بين الكتلتينإشتداد الصراع اإليديولوجي  1

املعسكرين وإستقطاب دول  محاولة 2

 الجنوب

 وي في باندونغ سيافرو التقارب والتظامن اال  3

تنامي املد التحرري وإستقالل الكثير من  4

 الدول 

مواجهة تحديات التنمية جراء الحقبة  5

 اإلستعمارية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورها في قضايا التحرر:

دعم قضايا الشعوب املكافحة  1

 كفلسطين وجنوب افريقيا 

رفض التدخل األمريكي في الهند  2

 الصينية والتنديد به 

رفض السياسة العدائية األمريكية  3

 تجاه كوبا ومحاصرتها إقتصاديا 

مناصرتها الحركات التحررية في  4

 املحافل الدلولية 

 

 

 

 

 

 

 التعايش السلمي: ءفي إرساحركة عدم اإلنحياز  دور 

 دعوة املعسكرين الى نبذ الحرب الباردة وتبني التعايش السلمي  1

 د من السباق نحو التسلح حدعت  الى ال 2

  الحياد االيجابي و رفض امليل الحد املعسكرين  3

 رفض املشاريع و االحالف العسكرية كمشروع ايزنهاور و حلف بغداد  3

 3دعم حركات التحرر وتمثيل العالم  4

  قبول الصين كعضو دائم في مجلس األمنكانت وراء  5

 

 

 

 

بعده االنفراج الدولي  1962بعده ازمة كوبا  1956بعده التعايش السلمي  1955بعده الحكم الثالثي بعده طرح فكرة حركة عدم االنحياز  1953وفاة ستالين  :مالحظة 

1962 

 1973بعدها تطورت من سياسية الى اقتصادية في مؤتمر الجزائر 1961بعدها تأسست في مؤتمر بلغراد  1955طرحت فكرة التضامن في مؤتمر باندنوغ  :حركة عدم االنحياز 
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 تفكك الكتلة الشرقية : سبابو أ عوامل

 للشرق  واإلقتصاديطبيعة النظام السياس ي  1

 لإلتحاد السوفيتيطبيعة املناخ واملساحة الكبيرة  2

قوميات واللغات التعدد التركيب البشري و  3

 مع الدياناتجناس واأل 

) بروسترويكا  ةلسياسة غورباتشوف التي كانت فاش 4

  و غالسنوست ( 

قيلة ثبالصناعة ال وفيتيسالإهتمام اإلتحاد  5

 وإهماله للصناعة الخفبفة والتنمية 

   للمعارضة والحركات اإلنفصالية أدعم الو م  6

سياسة االحتواء و التطويق التي مارسها الغرب ضد  7

 االتحاد سوفيتي 

 

 

 

 

 

 ( ) مظاهر نهاية الحرب الباردةمظاهر تفكك الكتلة الشرقية 

 و نهاية الحرب الباردة  1990مؤتمر باريس  1989ديسمبر 4-3مؤتمر مالطا  1

 إستقاللها وظهور مجموعة الدول املستقلة  إعالن الجمهوريات السوفياتية 2

  1990-1989 للرأسماليةها سقوط األنظمة الشيوعية في شرق أوروبا وتوجه  3

 ( 1990اكتوبر  3)وحيد األملانيتين ( و ت1989نوفمبر 9سقوط جدار برلين ) 4

 1991جويلية  1وحلف وارسو  1991جوان  28منظمة الكوميكون حل  5

و سقوط  1991ديسمبر  21اعالن الجمهوريات استقاللها عن اتحاد سوفيتي في  6

 1991ديسمبر  26-26اتحاد 

 

 

 

 

 

 مفهومه :

بوش األب  في  جورجفكرة طرحها الرئيس 

تتمثل في هيمنة الوم أ  1990لقاء باريس 

 الم بكل الوسائل لحماية مصالحها على الع

 

 

 

 

 

 كاساته )القطبية األحادية ( على العالم الثالث:إنع

 خضوعه للمديونية  1

 تعرضه للضغوطات وكثرة نزاعاته اإلقليمية والحروب  2

 منعه من إكتساب التكنولوجيا وبقائه في التخلف و التبعية  3

 نهب ثراوته الطبيعية  4

 املعيش يض مستواه تدهور أمنه الغذائي وإنخفا 4

 

 

 

 

 ( عوامل سقوط اإلتحاد السوفياتي ) أسباب التفكك و التصدع ( 7-1

النظام ( 7-2

الدولي 

 الجديد

 

لى من الثنائية إ( 7

 األحادية القطبية

 

 مؤسساته الفاعلة:

  مؤسسة سياسية م املتحدة ) مجلس االمن و حق الفيتو ( هيئة األم 1

 ) مؤسسات مالية اقتصادية (  و منظمة التجارة الدولية صندوق النقد الدولي والبنك العاملي 2

 ) مؤسسة عسكرية (  natoالحلف األطلس ي  3

 ت  غير الحكومية  املنظما 4

 شركات متعددة الجنسيات ) تتحكم في االسواق العاملية (  5

 مريكية ( قنوات لنشر الثقافة األ :املؤسسات االعالمية ) مثل  6

 

 

 

 الجديد: مالمح النظام الدولي

 في القضايا الدولية تراجع دور النظام االشتراكي  1

 كإطار قانوني لخدمة مصالح الوم أإستعمال  هيئة األمم  2

  دولة  28توسع حلف الناتو الى  3

 تراجع دور حركة عدم االنحياز  4

 التقارب األمريكي الروس ي في الكثير من القضايا 5

 املباشر على دول العالم الثالث  األمريكيالتدخل  6

 

 

 

 

 

 أهدافه:

 املعلنة :

الحفاظ على األمن والسلم في العالم  1

 وتسوية بؤر التوتر 

إرسال دعائم الديمقراطية وإحترام  2

 حقوق اإلنسان 

محاربة األنظمة الدكتاتورية وظاهرة  3

 اإلرهاب 

 الخفية :

 ولية املحافظة على مكانه الوم أ الد 1

 روات العالم والسيطرة عليها نهب ث 2

 في العالم الهيمنة على مصادر الطاقة  3

ل العربية حماية إسرائيل وإضعاف الدو  4

 القوية 
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 1945ماي / 08مظاهرات 

 ظروفها

 2خروج الجزائريين لالحتفال بنهاية ح ع  1

 تذكير فرنسا بوعودها ) حقهم في تقرير املصير ( 2

 املطالبة باطالق سراح الزعيم ) مصالي الحاج ( 3

 أسبابها :

 تزايد الوعي الوطني  1

 أكسبهم وعي سياس ي وخبرة عسكرية  2مشاركة الجزائريين في ح ع  2

 السياسة اإلستعمارية وتدهور األوضاع في الجزائر  3

تشدد اإلستعمار وبروز مالمح تنكره للمواثيق الدولية الداعية  4

 لتطبيق مبدأ تقرير املصير 

 نتائجها:

آالف والحكم  06ألف من الجزائريين وسجن  45إستشهاد  1

 منهم  59اإلعدام على ب

 حل األحزاب وإعتقال الزعماء  2

 تدمير املئات من القرى وغلق املدارس العربية  3

 التباين والتباعد بين الشعب واإلدارة الفرنسية  4

 اإلقتناع بعقم الكفاح السياس ي وضرورة العمل املسلح 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من تبلور الوعي الوطني  1

 الجزائري الى الثورة التحريرية 

 1989 - 1945الجزائر ما بين  : الثانيةمية يالوحدة التعل

 ) القانون الخاص ( 1947/ 20/09دستور 

افع صدوره ) اهدافه ( :  دو

  1945سعي فرنسا إلمتصاص غضب الشعب بعد مجازر  1

 تخوف فرنسا من نشاط الحركة الوطنية خاصة التيار اإلستقالليي  2

 رغبة فرنسا لإلحتفاظ بالجزائر وإستدراكها ملطالب النخبة  3

  2عودة املجندين املشاركين في ح ع  4

 أهم بنوده :

 الجزائر جزء اليتجزأ من فرنسا  1

 يحافظ املسلمون الجزائريون على شخصيتهم اإلسالمية 2

 الوظائف العامة متاحة أمام الجزائرين  3

 فصل الدين عن الدولة وإعتبار اللغة العربية لغة رسمية ثانية  4

 إنشاء مجلس جزائري منتخب  5

 موقف الكولون منه :

 رحب به املعمرون رغم وجود بعض البنود التي تتعارض مع مصالحهم

 الحركة الوطنية منه : موقف

 نافي للديمقراطية ولم يشاركو في صياغتهرفضته الحركة الوطنية وكذلك الشعب الجزائري ألنه مكرس لإلستعمار وم

 

 

 

 

 

 صار (تازمة حركة اإلنأزمة حزب الشعب ) 

 أسبابها :

 السياسة اإلستعمارية ) القانون الخاص وتزوير اإلنتخابات ..( 1

 تأثير إكتشاف املنظمة الخاصة وسلبية القيادة تجاه أعضائها 2

 خالفات سابقة في القيادة 3

 غياب ميصالي الحاج واإلختالف حول طرق قيادة الحزب 4

 عالقتها في التعجيل بالثورة :

 1954 /03 /23تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل  1

 (06وتكوين مجموعة ) 1954/ 06/ 23في / 22إجتماع  2

 مناطق 05وتقسيم البالد إلى  1954 -10 -10في  06إجتماع  3

وتغير إسم اللجنة  1954 -10 -23في  06إجتماع مجموعة  4

 إلى جبهة التحرير الوطني ونشر بيان نوفمبر  الثورية

 1954/ 11/ 1تفجير الثورة في  5
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 الظروف اإلقليمية والدولية للثورة 

 اإلقليمية :

 1952نجاح الثورة املصرية  1

 بداية الكفاح في تونس واملغرب  2

 دعم ليبيا لحركات التحرر املغاربية  3

 الدولية :

 بداية اإلنفراج الدولي وإمكانية تسوية قضية الشعب الجزائري  1

 صدور املواثيق الدولية التي تقر حق الشعوب في تقرير مصيرها  2

 ظهور وإنتشار موجة التحرر  3

 1954ماي  07بيان فو إنهزام فرنسا في معركة ديان  4

 

 

 

العمل املسلح ورد 

 فعل اإلستعمار 

 املحطات الرئيسية إلندالع الثورة :

 23/03/1954تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل  1

  6وتكوين مجموعة  1954 /23/06في  22إجتماع  2

 05وتقسيم البالد إلى  10/10/1954في  06إجتماع  3

 مناطق 

وتغيير إسم  10/1954/ 23في  06إجتماع مجموعة  4

 اللجنة الثورية إلى جبهة التحرير الوطني ونشر بيان نوفمبر 

 1/11/1954تفجير الثورة في  5

 

 

 

 

 

 على املستوى الداخلي :

التعبئة الشعبية من خالل البيانات واملناشير ووسائل  / 1

 مع تاسيس االتحاد العام للعمال  اإلعالم

الشمال القسنطيني تنظيم مؤتمر الصومام و هجومات  /2

 عسكريا مع تاسيس جيش التحرير الوطني

 هيكلة القاعدة الشعبية من خالل املنظمات  /3

 تقسيم الجزائر جغرافيا وتوسيع النشاط العسكري   /4

 تكثيف النشاط الفدائي وتنظيمه في املدينة /5

إتباع حرب العصابات وتنشيط القاعدة الشرقية والغربية  /6

 التنسيق والتنفيذ واملجلس الوطني للثورة /7

 

 

 

 

 :الخارجي  على املستوى 

 1954التمثيل الديبلوماس ي من طرف الوفد الخارجي ) بن بلة و ايت احمد و خيضر ( بداية من  / 1

 البحث عن مصادر للتمويل بالسالح و فضح الجرائم الفرنسية  /2

 ( 1961و مؤتمر بلغراد  1955مؤتمر باندونغ الحضور في املحافل الدولية )  /3

 بباريس 1961اكتوبر  17مظاهرات  /4

 1960ثم تدويلها  1955تسجيل القضية الجزائرية في هيئة االمم املتحدة  /5

 1958سبتمبر  19إنشاء إذاعة صوت العرب و الحكومة الجزائرية املؤقتة بالقاهرة  /6

  

 

 

 

 إستراتيجية تنفيذ الثورة  2
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 خارجيا :

 

إعتبار قضية الجزائر شأن داخلي لعرقلة  1

 قرارات األمم املتحدة

 كسب التأييد الدولي خاصة بريطانيا والوم أ 2

 تظليل الرأي العام بالتعتيم  اإلعالمي 3

 على مصراملشاركة في العدوان الثالثي  4

 10 /22إختطاف الطائرة املقلة للوفد الخارجي  5

/1956 

قمع املظاهرات بفرنسا ومنح اإلستقالل لتونس  6

 واملغرب

 إصدار قانون حق املتابعة 7

 1958/ 02 /08قنبلة ساقية سيدي يوسف  8

 

 

 

 

 

 

 

 

رد فعل فرنسا  3

  للقضاء على الثورة

 

 داخليا :

 (58-54قبل وصول ديغول للحكم )  عسكريا :

  و هو معروف بوحشيته و جرائمه  1955تعيين جاك سوستال واليا للجزائر  1

مع مضاعفة القوات الفرنسية توزيع األسلحة على املعمرين وتأسيس امليليشيات  2

 1955افريل  3جندي و اعالن حالة طوارئ  80000

 مع املحتشدات  sasمحاصرة األوراس والقيام باإلعتقاالت ونشأة  3

  و القمع إستعمال سياسة التجويع والتمشيط املستمر 4

) خط موريس  سالك املكهربة وإقرار مبدأ املسؤولية الجماعيةغلق الحدود ش غ باأل  5

  ( و هو خط مكهرب ملغم على الحدود الشرقية و الغربية  1956

 لعزل الشعب عن الثورةإتباع سياسة األرض املحروقة وحرب اإلبادة  6

 ) جمهورية خامسة ( 62-58عسكريا بعد وصول ديغول للحكم 

 1959( 3+املنظار في والية 4+ الحزام في والية  5القيام بعمليات عسكرية ) تاج في والية  1

 سمية بمخطط شال 

 مضاعفة القوات العسكرية بالجزائر  2

 قيام بعمليات محرمة دوليا ال 3

مع مضاعفة املحتشدات و املراكز االدارية  1959مرافقة خط موريس بخط شال  4

 املختصة ) الصاص( لتعذيب الجزائريين

 : سياسيا

 )سياس ي اغرائي ( 1958اكتوبر  23مشروع سلم الشجعان  1

 من العمالء الجزائريين و التحدث باسمهم القوة الثالثة  2

 ) مشروع سياس ي اغرائي( 1959سبتمبر  16تقرير املصير مشروع  3

 : و االجتماعية اإلقتصادية

  (دمج الجزائريين لفصلهم عن الثورةاصالحي يهدف ل) 1955فيفري  15مشروع سوستال 

 مشروع قسنطينة وكان يهدف إلى :

 املعلنة : 

 شراء األراض ي وتوزيعها على الجزائريين  1

 ألف سكن وتوفير الخدمات  250إقامة  2

 تساوي األجور بين الجزائريين والفرنسيين  3

 فتح مجال العمل أمام الجزائريين  4

 ائف العليا للجزائريينظمن الو  % 10  5

 :  الخفية

 إخضاع الجزائر وربطها بفرنسا وخلق القوة الثالثة  1

 خدمة مصالح الطبقة الزراعية اإلستعمارية  2

 ضمان التعايش السلمي بين فئات الشعب وتحرير املرأة وتثبيت سياسة اإلدماج  3

 مشاريع تقسيم الجزائر :

 (وهران  الجزائر و) مشروع هرسان  1

 إقليمان فرنسيان وقسنطينة وتلمسان بحكم ذاتي  2

 فصل الصحراء عن الشمال  3

  يعمل على تجميع املستوطنين في أقاليم معينة مخطط بيرف 4
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  1955اوت  20ومات هج 4 

 نتائجها :

 ف الحصار على األوراس  وتأكيد قدرة جيش التحرير على املواجهةتخفي 1

 تيهايدين بشرعية الثورة وحتممر إقناع معظم املت 2

 الخسائر البشرية لدى املعمرين والجزائرية 3

 التضامن مع الشعب املغربي الشقيق في الذكرى الثانية لنفي محمد الخامس 4

 ة القضية الجزائريةاللدليل القاطع لألمم املتحدة بعدإعطاء ا 5

 

 

 

 

 

 

افعهاأهدافها   : و اسبابها و دو

تخريب منشآت العدو  وتكبيده لخسائر  1

 سالحالوالحصول على 

 ها فرنساتالرد على املجازر الوحشية التي إرتكب 2

نيد اإلدعاءات بأن الثوار مجرد متمردين تف 3

 وقطاع طرق 

  تأكيد إلتحام الشعب بالثورة 4

فك الحصار على األوراس وتشتيت الجيش  5

 الفرنس ي

 

 

 

 

 

 

 : الظروف التي سبقت هذه الهجومات 

 ألوراس الحصار املفروض على ا حالة الطوارئ واعالن فرنسا  1

 بعث مشروع جاك سوستال وتطبيق األحكام العرفية  2

 إستشهاد ديدوش مراد وإعتقال مصطفى بن بو لعيد ورابح بيطاط 3

 

 

 

 

 

 

 أهم قراراته :

) جهاز إنشاء لجنة التنسيق والتنفيذ  (1

 تنفيذي ( 

 الجزائريةجلس الوطني للثورة إنشاء امل 2

 تأسيس هيئة األركان  3

) الرتب و تنظيم الجيش وترتيبه  4

 املسؤوليات ( 

نبذ  إقرار مبدأ القيادة الجماعية و 5

وية الداخل على الخارج أول النزاعات و

 والسياس ي على العسكري 

القضية الجزائرية وتنظيم  تدويل 6

 الشعب   

 

 

 

 

 

 

 أسباب إنعقاده بمنطقة القبائل الكبرى :

 ألنها منطقة وسط بين املناطق الثورية 1

 ألن إهتمام فرنسا بالشمال القسنطيني  واألوراس 2

 ن امليدانيين للثورة في الداخليمعظم القيادي 3

 أجنبيعائات فرنسا  بأن الثورة مخطط تكذيب إد 4

 

 

 

 

 بعد الصومام : رحلة مااملمميزات 

 تزايد العمل الثوري 1

 أصبح للثورة غطاء سياس ي 2

أصبحت الثورة العامل املؤثر في  3

 إستراتيجية فرنسا

 

 

 

 

 

 :ظروف انعقاد املؤتمر  1956 -08-20مؤتمر الصومام  5

حاجة الثورة للتنظيم و التقييم بعد  1

 عامين من اندالعها

 2و  1الحصار املفروض على املنطقة  2

تزايد جرائم الجيش الفرنس ي  3

 للقضاء على الثورة

مؤتمر دعم الدول االفرو اسيوية في  4

 باندونغ

استقالل تونس و املغرب ) مارس  5

1956) 

 26تاميم مصر لقناة السويس  6

 1956جويلية 
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 لتفاوض :أسباب قبول فرنسا ل

 تعذر اإلنتصار العسكري للجيش الفرنس ي في الجزائر  1

مع عجز الديبلوماسية تزايد نفقات الجيش الفرنس ي  2

 في إقناع الرأي العام الدولي بموقفها في الجزائر الفرنسية 

 1960تدويل القضية الجزائرية في هيئة االمم املتحدة  3

على إرسال مظاهرات األمهات الفرنسيات إحتجاجا  4

 كمجندين إلى الجزائر  أبنائهم

 ظروفها:

 فشل سياسية ديغول والخسائر التي لحقت بفرنسا  1

 تزايد الدعم الدولي للثورة  2

 تزايد  الدعم الدولي للصورة  3

 قوة وتنظيم الثورة  4

 نقل الثورة إلى فرنسا  5

 

 

 

 

 

 

 شروط املفاوض الجزائري :

 وحدة األمة الجزائرية  السيادة الكاملة و 1

 الترابية  الوحدة 2

 جبهة التحرير هي املمثل الشرعي والوحيد  3

 إطالق النار التفاوض ثم وقف 4

 املناورات الفرنسية

  االستقالل الذاتي  1

 فصل الصحراء  2

 ) التفاوض مع عدة اطراف (  املستديرةالطاولة  3

 وقف اطالق النار ثم التفاوض  4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إستعادة السيادة الوطنية  6

    وبناء الدولة الجزائرية 

 ظروف قيام الدولة الجزائرية 

 السياسية :

انشاء هيئة تنفيذية مؤقتة لتسيير املرحلة  1

 االنتقالية ترأسها عبد الرحمان فارس 

و إعالن وقف  18/03/1962توقيع اتفاقية يوم  2

  19/03/1962اطالق النار 

اشتداد النشاط االرهابي ملنظمة الجيش السري  3

  ( الجهاض تطبيق اتفاقية ايفيان o.a.sالفرنس ي )

الذي  1962انعقاد مؤتمر طرابلس في ماي/جوان  4

  حدد االختيارات الكبرى للجزائر املستقلة 

اجراء استفتاء تقرير املصير يوم  5

واعتراف  3/07/1962واعالن النتائج 1/07/1962

 5/07/1962باستقالل الجزائر فرنسا 

 

 

 

 

 

 

 1962يارات الكبرى ملؤتمر طرابلس تاإلخ

 السياسية :

 تشييد دولة عصرية  ديمقراطية في إطار الحزب الواحد  1

 محاربة اإلستعمار واإلمبريالية  2

 العربية واإلفريقية املغاربية و  العمل على تجسيد الوحدة 3

 الدعم الفعال للسلم والتعاون الدولي  4

 إعتماد الحياد اإليجابي   5

 اإلقتصادية :

  اإلشتراكية ومحاربة اإلحتكارات  تبني 1

 تصنيع البالد ومراجعة العالقات مع الخارج 2

  اعتماد الدينار الجزائري عملة وطنية  3

 اإلجتماعية :

  رفع املستوى املعيش ي وتطويره 1

 تحسين الخدمات  2

مها بإعطاء اللغة العربية إستعادة الثقافة الوطنية وتدعي 3

 مكانتها 

 ترسيخ القيم في أبعادها الحضارية العربية واإلسالمية  4
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التطور السياس ي للجزائر   7

 1989-1962من 

تأثير الجزائر وإسهاماتها  8

 في حركات التحرر  

 درس يخص شعبة اداب و فلسفة و تسيير و اقتصاد

 

- 06- 19إلى  1962املرحلة األولى 

1965  

أحمد بن بلة رئيس للدولة  1

الجزائرية واملصادقة على 

 وامليثاق  الدستور 

اإلنضمام  إلى الهيئات  2

 واملنطمات الدولية  واإلقليمية

   اقرار نظام الحزب الواحد  3

 

 

 

 

 

 

 1978إلى  1965املرحلة الثانية  

 اإلعالن عن التصحيح الثوري  1

نقل السلطة إلى مجلس الثورة   2

 هواري بومدين رئيس الدولة تعيين و 

 اإلهتمام بمؤسسات الدولة  3

يد اإلعالن عن الدستور الجد 4

سية وامليثاق وتنظيم إنتخابات رئا

1976  

س الوطني الشعبي جلتأسيس امل 5

1977  

بلوغ الديبلوماسية أقص ى مراحل  6

 نجاحها في الجزائر 

 

 

 

 

 

 9219إلى  9197املرحلة الثالثة 

وفاة الرئيس هواري بومدين وترأس  1

 يوم 45رابح بيطاط للدولة ملدة 

إنتخاب الشاذلي بن جديد كرئيس  2

 1979للدولة 

والتغيرات بسبب كل ظهور بعض املشا 3

 خيلتراجع املدا

حدوث إظطرابات وأحداث شغب في  4

05 -10-1988 

توجه الجزائر نحو اإلنفتاح والتعددية  5

 وحرية التعبير الحزبية 

 

 

 

 

 

 أهمية الثورة الجزائرية 

 كشف وسائل وأساليب اإلستعمار  1

 شجعت الشعوب املظطهدة على الثورة والتغيير  2

 تسببت في تصفية اإلستعمار من إفريقيا  3

 أصبحت نموذجا يقتدي به للحركات التحررية في العالم  4

 

 

 

 

 وأسس السياسة الخارجية للجزائر مبادئ 

 تصفية اإلستعمار بمختلف أشكاله 1

 مساندة الحركات التحررية 2

التحرر اإلقتصادي وتحقيق التنمية  3

 والتعاون مع دول العالم  الثالث

املوضوعية السياسية خدمة للمصالح  4

 دون األضرار باملتعاملين الخارجيينالوطنية 

 الحرية في املواقف واإلختيارات 5

عدم اإلنحياز في املواقف إيزاء القضايا  6

 الدولية

 

 

 

 

 

 دور الجزائر في هيئة األمم :

 1962-10- 08إنضمت إليها في  1

 1974دعت الجزائر إلى دورة طارئة لجمعيتها  في   2

 املشاركة بوفود رسمية سنويا في قممها 3

 القضية الفلسطينية و الصحراويةدعم  4

 حركة عدم اإلنحياز :دور الجزائر في 

 1961شاركت الجزائر في مؤتمر تأسيسها  1

إنضمت إليها بعد إستقاللها ولعبت دورا في إنجاح مؤتمرها في  2

 1973الجزائر 

دعت إلى نظام إقتصادي عاملي والتحرر اإلقتصادي والحد من  3

 الحرب الباردة

  

 

 

 

 

 دور الجزائر اتجاه القضية الفلسطينية :

  1964لحركة فتح سنة فتح أول مكتب  1

  1970إنشاء إذاعة صوت فلسطين بالجزائر  2

  1965إرسال شحنة أسلحة تحظيرا لبداية الثورة فيها  3

  1974ترتيب زيارة الرئيس الفلسطيني لألمم املتحدة  4

 املشاركة في حروب ضد إسرائييل  5

 1988اإلعالن عن قيام فلطسين بالجزائر  6
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 العالم الثالث بين تراجع اإلستعمار التقليدي وإستمرارية حركات التحرر 

 

 أساليب الكفاح التحرري:

: تعبئة الشعب  كفاح سياس ي

 واألحزاب مثل الهند 

املواجهة  كفاح مسلح :

العسكرية مثل الجزائر 

 والفيتنام 

تونس  املزج بين الكفاحين :

 واملغرب

 

 

 

خصائص 

الحركات التحررية 

: 

 الهند الصينية :

ثورتها على اإلستعمار الفرنس ي من  1

 1975 -1956ثم األمريكي  1954 -1946

 إستخدامها الكفاح املسلح  2

 حركة ذات إمتداد شيوعي  3

كانت ضد العمالة وتسببت في إستقالل  4

 الالووس وكمبوديا 

  أصبحت دولة شيوعية بعد إستقاللها5

 

 

 

 

 

 

 الهند:

إستخدامها الكفاح السياس ي عن  1

 طريق الالعنف 

 إعتمادها االحزاب واملجاالت 2

 والجرائد 

إنقسامها إلى دولتين عند إستقاللها  3

والهند والباكستان  08-1947- 15

 بشقيها  

إنفصال الباكستان الشرقي عن  4

وتكوينه لدولة  1947الغربي سنة 

 البنغالدش

 

 

 

 

 

 

 الجزائر :

 إستعمالها للكفاح املسلح  1

 حركة وطنية متعددة األبعاد  2

ساعدت على إستقالل تونس  3

 واملغرب 

أنهت الوجود اإلستعماري في  3

 املغرب العربي 

 دعمت الحركات التحررية  4

أصبحت من أقطاب حركة  5

 عدم اإلنحياز

 

 

 

 

 

 

 مصر:

رفضها لسياسة الهيمنة واإلستغالل  1

 والقيادات املوالية 

إستخدامها لألسلوب السلمي عن طريق  2

 اإلنقالب على الحكم 

توجهها نحو النظام الجمهوري وإطاحتها  3

 بالنظام امللكي 

رفضت سياسة املشاريع واألحالف في  4

 الحرب الباردة  

و بارز في حركة عدم اإلنحياز ومن ضع 5

 املؤسسين لها 

دعمت الحركات التحررية وأضحت قوة  6

 عسكرية 

 لوجي يو كانت ميدانا ألزمات الصراع اإليد 7

حركة وطنية قومية وهي طرف هام في  8

 الصراع ضد الصهاينة

 

 

 

 

 

 

 كوبا :

إستخدامها الكفاح  1

 املسلح 

كانت ضد النظام  2

 العميل املؤيد للوم أ 

ثورة ذات إمتداد  3

 شيوعي 

تكبدها للخسائر  4

 البشرية واملادية 

حاربت الهيمنة  5

األمريكية ومثلت إحدى 

 بؤر التوتر 

 

 

 

 

 1989 - 1945تطور العالم الثالث ما بين  : الثالثةمية يالوحدة التعل
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 الحدث التاريخ

 انعقاد مؤتمر يالطا 1945فيفري  4-11

 مؤتمر بوتسدام بين الحلفاء 1945اوت  2 –جويلية -17

 للقنبلتين هيروشيما و ناكازاكيمريكا القاء أ 1945اوت  6-9

 تاسيس هيئة االمم املتحدة 1945اكتوبر  24

 ترومانمبدأ  1947مارس  12

 مشروع مارشال 1947جوان  5

 جدانوفمبدأ  1947سبتمبر  22

 تاسيس مكتب الكومنفورم 1947اكتوبر  6

 تاسيس مجلس الكوميكون  1949جانفي  25

 االطلس يتاسيس حلف ناتو  1949افريل  4

 وفاة ستالين 1953مارس  5

 تاسيس حلف جنوب شرق اسيا 1954سبتمبر  8

 تاسيس حلف بغداد 1955فيفري  24

 مؤتمر باندونغ 1955افريل  18-24

 تاسيس حلف وارسو 1955ماي  14

 تاميم قناة السويس 1956جويلية  26

 العدوان الثالثي على مصر 1956اكتوبر  29

 مشروع ايزنهاور  1957جانفي  5

 بناء جدار برلين 1961اوت  13

 تاسيس حركة عدم االنحياز 1961سبتمبر  1-6

 انشاء الخط الهاتفي االحمر 1963جوان  20

 اتفاقية سالت االولى 1972ماي  26

 انعقاد مؤتمر حركة ع انحياز بالجزائر 1973سبتمبر  5-9

 سقوط جدار برلين 1989نوفمبر  9

 قمة مالطا و انهاء حرب باردة 1989ديسمبر  3-4

 توحيد االملانيتين 1990اكتوبر  3

 مؤتمر باريس و نهاية حربة باردة رسميا 1990نوفمبر  19

 حل حلف وارسو 1991جويلية  1

 قمة املا اتا و خروج مجموعة الدول املستقلة من االتحاد سوفياتي  1991ديسمبر  21

 السوفيتي و تحوله الى روسياحل االتحاد  1991ديسمبر  25-26

 

 

 تواريخ الوحدة األولى 
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 الشخصية جنسيته عمله بما عرف او اهم انجازاته

   شخصيات امريكا  

صاحب مصطلح الستار  – 1945شارك في مؤتمر يالطا 

 نال جائزة نوبل  –الحديدي 

 ونستون تشرشل  بريطاني   2قاد بالده في الحرب عاملية  –سياس ي 

)  2توفي قبل نهاية ح ع  – 1945شارك في مؤتمر يالطا 

 (  1945افريل 

 روزفلت  امريكي   2رئيس و م ا في الحرب ع 

وزير خارجية امريكا في عهد -سياس ي  نال جائزة نوبل  – 1947صاحب مشروع مارشال 

 ترومان 

 جورج مارشال  امريكي 

)  اشتهر بسياسة اإلحتواء – 1947صاحب مشروع ترومان 

  1945امر بقنبلة هيروشيما و ناغازاكي في اوت 

 هاري ترومان  امريكي  (1953-1945رئيس و م ا )  -سياس ي 

اشتهر بسياسة ملئ  – 1957صاحب مشروع ايزنهاور 

 الفراغ 

 ايزنهاور  امريكي  (  1961-1953رئيس و م ا ) -سياس ي 

حارب التمييز  –في عهده حدثت ازمة الصواريخ كوبا 

 1963اغتيل في تكساس  –العنصري 

 جون كنيدي  امريكي  (  1963-1961اصغر رئيس )  –سياس ي 

دعم التعايش  – 1972وقع معاهدة سالت االولى بموسكو 

 السلمي 

 ريتشارد نيكسون  امريكي  (1974-1969)رئيس   –سياس ي 

دعم سياسة  – 1979وقع معاهدة سالت الثانية بفيينا 

 التعايش السلمي 

 كارتر  امريكي   رئيس –سياس ي 

انتهج سياسة  – 1983صاحب فكرة حرب النجوم 

 خارجية متشددة 

رئيس )  –ممثل سينيمائي  –سياس ي 

1981-1989 ) 

 ريغان  امريكي 

 – 1990مع مؤتمر باريس  – 1989شارك في مؤتمر مالطا 

 اعلن عن قيام النظام الدولي الجديد 

 بوش االب  امريكي  اخر رؤساء امريكا في الحرب الباردة 

   شخصيات االتحاد السوفيتي 

 اندري جدانوف  سوفياتي  سياس ي و من احد قادة الحزب الشيوعي  1947صاحب مبدا جدانوف و مؤسس مكتب الكومنفورم 

 –شارك في مؤتمر يالطا  – 2انتصر على هتلر في ح ع 

  53مارس  5توفي  –رفض التعايش  –الرجل الحديد 

-1924 ) رئيس –سياس ي عسكري 

1953) 

 ستالين  سوفياتي 

 –اشتهر بسياسة التعايش السلمي  –احد قادة الترويكا 

 دعم حركات التحرر 

-1953 من ) رئيس –سياس ي عسكري 

1964 ) 

 نيكيتا خروتشوف  سوفياتي 

بين  1956عملو على طرح التعايش السلمي سنة 

 املعسكرين في الحرب الباردة 

 –قادة الترويكا ) مالينكوف  سوفياتي  قادة االتحاد الثالثة 

 خروتشوف (  –بولغانين 

 2و  1وقع على معاهدة سالت  –دعم التعايش السلمي 

 للحد من االسلحة االستراتيجية 

  بريجنيف سوفياتي  رئيس -سياس ي 

كان  –الغالسنوست (  –قام باصالحات ) بروسترويكا 

  1989خلف نهاية الحرب الباردة في 

 غورباتشوف  سوفياتي  (  1991-1985رئيس ) 

 شخصيات الوحدة األولى 
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 ن امريكا قامت بيها () دائما تبين أ ) أمريكا ( مصطلحات الكتلة الغربية
 الغرب

 تدافع على الليبيرالية سياسيا و اقتصاديا في الحرب الباردة –أمجموعة الدول التي تنتمي ل و م 

 الليبيرالية

 و اقتصاديا تعني الحرية االقتصادية –تعني حرية االفراد في اعتناق االفكار  -liberty   مشتقة من 

 االمبريالية

 على دول العالم الثالث –املتقدم للعالم –هيئة اقتصادية و عسكرية و سياسية ثقافية 

 سماليةأالر 

 ردةاتبعته و م ا في الحرب البا – في بريطانيا 1750ظهر –نظام اقتصادي يقوم على امللكية الفردية لوسائل االنتاج 

 الحلف االطلس ي

 1949افريل  4وقعت في واشطن  –تاسس في معاهدة الشمال االطلس ي  –يضم و م ا و حلفائها  -حلف عسكري 

 سياسة ملئ الفراغ

 بحجة محاربة املد الشيوعي –بالتدخل في املستعمرات بعد انسحاب فرنسا و بريطانيا  –سياسة طبقتها و م ا في عهد الرئيس ايزنهاور 

 سياسة االحتواء

 1947 -و منع انتشار ايديولوجيته و نفوذه للدول املجاورة  –تقوم على احتواء الدول الصغرى بهدف عزل ا س 

 سياسة التطويق

 و باملقاطعة االقتصادية و الحصار االقتصادي –هدفها محاصرة االتحاد السوفياتي باالحالف العسكرية  –طبقتها و م ا 

 مشروع مارشال

 الرمليار دو  12 –يا تقديم مساعدات الوروبا مال – 1947جوان  5 –ينسب الى كاتب الدولة جورج مارشال 

 ستقطاباإل 

  و اغراء استعملها املعسكران املتصارعان لكسب مناطق النفوذ في الحرب الباردة سياسة جذب

 

 مصطلحات شاملة في الوحدة االولى
 عالم الجنوب

درجة بين أوروبا و إفريقيا تشترك في التخلف  35درجة شمال في أمريكا و  30هو مجموعة من الدول التي تمثل العالم املتخلف الواقعة جنوب خطي عرض 

 والتعرض لالستعمار

 عالم الشمال

 أوربا , و م ا,كنداهو مجموعة من الدول التي تمثل العالم املتقدم الصناعي والغني وتضم الدول االشتراكية والرأسمالية وتقع في نصف الكرة الشمالي شاملة 

 االمم املتحدةهيئة 

 1945-) مقرها نيويورك (  يعرف بميثاق االمم املتحدة – يضم جميع الدول املستقلة– 2تنظيم دولي انش ئ بعد الحرب العاملية 

 مجلس االمن

بريطانيا ( و عشرة غير  –فرنسا  –صين  –روسيا  –يتكون من خمسة اعضاء دائمين يتمتعون بحق الفيتو ) و م ا  –الجهاز التنفيذي لهيئة االمم املتحدة 

 دائمين ينتخبون ملدة سنتين

 صراع ايديولوجي

 اطلق عليه اسم الحرب الباردة –د القضاء على االخر حيحاول كل وا–يوعية و الراسمالية بين الش –عقائدي صراع فكري 

 الحرب الباردة

 استعملت فيه كل االساليب ماعدا املواجهة العسكرية –بين املعسكرين الشرقي و الغربي  1989 – 1945هي صراع ايديولوجي عرفه العالم من 

 مصطلحات التاريخ للوحدة األولى 
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 االزمات الدولية

 الباردة ) ازمة كوبا ازمة سويس (تعني املشاكل و حاالت التوتر التي مرت بها العالقات الدولية اثناء الحرب 

 االنفراج الدولي

 و يقصد به تطور سياسة التعايش السملي – بعد ازمة كوبا حيث تخلصا من الشدة و الضيق -تطور سياس ي و وصف لطبيعة العالقات بين املعسكرين 

 السلميالتعايش 

 تقوم على التعاون و الحوار املتبادل بين املعسكرين – 1956سياسة جديدة جاء بها الرئيس السوفيتي نيكيتا خروتشوف سنة 

 حركة عدم االنحياز

طرحت في مؤتمر  و هي فكرة –تضم الدول حديثة االستقالل التي اختارت الحياد االيجابي  – 1961سبتمبر  6-1تنظيم سياس ي تاسس في مؤتمر بلغراد من 

 1955 باندونغ

 االحادية القطبية

 نظام دولي جديد بزعامة و م  ا بعد نهاية الحرب الباردة يعتمد على قوة دولة واحدة توجه السياسة الدولية

 املنظمات الغير حكومية

امليادين ) صحة حقوق االنسان بيئة و صحة ( لكن لديها اعمال تنشط في كافة  –تعرف باملجتمع املدني  –هي منظمات او جمعيات عاملية خيرية غير تجارية 

  خفية لصالح القوى العظمى

 

 ) دائما تبين ان اتحاد سوفيتي قام بها (  ) اإلتحاد السوفيتي ( مصطلحات الكتلة الشرقية
 الشرق 

 السوفياتي ( في الحرب الباردةاو املعسكر الشرقي ) االتحاد  –مجموعة الدول االشتراكية التي تقع في شرق اوروبا 

 االشتراكية

تبناها االتحاد السوفياتي  –يعتمد على امللكية الجماعية بوسائل االنتاج و الثروات الطبيعية  – 1917نظام اقتصادي سياس ي ظهر بعد نجاح الثورة البلشفية 

 اوروبا الشرقية ل و دو 

 الشيوعية

 عاملية الثانيةل اوروبا بعد نهاية الحرب الو دو  1917تبناها االتحاد السوفياتي  –الفردية و الرأسمالية مذهب اشتراكي و حركة ترمي الى القضاء على 

 حلف وارسو

 1991حل سنة  –يضم دول من بينها االتحاد السوفيتي  –مقره في فرصوفيا  – 1955ماي  14حلف شرقي انش ئ 

 مكتب الكومنفورم

 يةلسماأفي العالم و محاربة الر ة يق والتعاون بين االحزاب الشيوعيمهمته التنس – 1947اكتوبر  5 –مكتب االعالم الشيوعي 

 مبدا جدانوف

 يعني تقسيم العالم الى معسكر ديمقراطي شرقي و غربي امبريالي – 1947سيبتمبر  22 –اعلنه اندري جدانوف  –جاء ردا على مشروع مارشال االمريكي 

 البروسترويكا

 كانت فاشلة 85تجدبد االقتصاد باالنفتاح على العالم جاء بها غورباتشوف سنة اعادة هيكلة و 

 الترويكا

 مالينكوف ( –خروتشوف  –) بولغالين  1953كلمة روسية تعني القيادة الثالثية التي حكمت االتحاد بعد وفاة ستالين سنة 

 الغالسنوست

 للمصالحة بين الديمقراطية و الشيوعية و دعم حرية التعبير كانت فاشلة 1985تعني الشفافية و الوضوح و هي اصالح جاء به غورباتشوف 
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 مظاهرات و مجازر فرنسية بالجزائر   1945ماي  8

 تاسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية   1946نوفمبر  2

 تاسيس املنظمة الخاصة  1947فيفري  15

 اصدار فرنسا القانون الخاص ) دستور فرنسا (   1947سبتمر  20

 اكتشاف فرنسا للمنظمة الخاصة و حلها   1950مارس  18

 تاسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل   1954مارس  23

  22اجتماع مجموعة   1954جوان  23

 االول  6اجتماع لجنة ال   1954اكتوبر  10

 الثاني  6اجتماع لجنة ال   1954اكتوبر  23

 اندالع الثورة في مختلف انحاء التراب الوطني   1954نوفمبر  1

 تعيين جاك سوستال واليا عام في الجزائر   1955جانفي  25

 اعالن فرنسا لحالة طوارئ في الجزائر   1955افريل  3

 مؤتمر باندونغ و التضامن االفرو اسيوي مع القضية الجزائرية  1955افريل  18-24

 هجومات الشمال القسنطيني  1955اوت  20

 تاسيس االتحاد العام للعمال الجزائرين   1956فيفري  24

 اضراب الطلبة الجزائريين   1956ماي  19

 انعقاد مؤتمر الصومام  1956اوت  20

 القرصنة الجوية الفرنسية على طائرة الوفد الخارجي   1956اكتوبر  22

 مشاركة فرنسا في العدوان الثالثي على مصر   1956اكتوبر  29

 معركة الجزائر و اضراب الثمانية ايام   1957فيفري  4 –جانفي  28

 احداث ساقية سيدي يوسف ) تونس(   1958فيفري  8

 تمرد املستوطنين على فرنسا و قيام الجهورية الخامسة   1958ماي  13

 تاسيس الحكومة املؤقتة الجزائرية بقيادة فرحات عباس   1958سبتمبر  19

 مشروع قسنطينة االغرائي   1958اكتوبر  3-4

 مشروع سلم الشجعان   1958اكتوبر  23

 مشروع تقرير املصير للشعب الجزائري   1959سبتمبر  16

 مظاهرات شعبية في الجزائر   1960مبر ديس 11

 مظاهرات املهاجرين الجزائريين في باريس ) يوم الهجرة (   1961اكتوبر  17

 التوقيع على اتفاقيات ايفيان الثانية و نهاية املفاوضات   1962مارس  07-18

 تواريخ الوحدة الثانية 
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 وقف اطالق النار ) عيد النصر ( و اطالق سراح السجناء الخمسة   1962مارس  19

 انعقاد مؤتمر طرابلس  1962جوان  4ماي الى  27

 تنظيم استفتاء تقرير املصير   1962جويلية  1

 اعتراف ديغول باستقالل الجزائر   1962جويلية  3

 االعالن الرسمي الستقالل الجزائر   1962جويلية  5

 قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   1962سبتمبر  25

 انضمام الجزائر لهيئة االمم املتحدة   1962اكتوبر  8

 املؤتمر الرابع لحركة عدم االنحياز بالجزائر   1973سبتمبر  5-9

 

 

عبد الحميد بن 

 باديس 

رائد حركة االصالح و  –مؤسس جمعية العلماء املسلمين الحزائريين  –ولد بقسنطينة  –عالم جزائري و رجل دين 

  1940افريل  16توفي يوم  –املدافع عن القيم و الثوابت الوطنية 

 -ركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم ح -مؤسس حزب الشعب الجزائري  -زعيم التيار االستقاللي  -سياس ي جزائري  ميصالي الحاج 

  1974 توفي في -ملقب ب اب الحركة الوطنية  -تعرض للسجن عدة مرات 

البشير محمد 

 االبراهيمي 

دعم الثورية  –ثاني رئيس لجمعية العلماء املسلمين  –زعيم التيار االصالحي  –مناضل و سياس ي و مصلح جزائري 

  1965توفي في  – 1954التحريرية 

توفي بمرض  – 1947رئيس للمنظمة الخاصة اول  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل سياس ي جزائري  محمد بلوزداد 

  1952السل 

احد اعضاء  –ثاني رئيس للمنظمة الخاصة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل و سياس ي جزائري  حسين ايت احمد 

 1954و الوفد الخارجي  – 22مجموعة 

احد اعضاء  –ثالث رئيس للمنظمة الخاصة  –مناضل و سياس ي جزائري احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  احمد بن بلة 

 اول رئيس للجزائري بعد االستقالل  -1954و الوفد الخارجي  – 22مجموعة 

و  – 22احد اعضاء املنظمة الخاصة و مجموعة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل و سياس ي جزائري  محمد بوضياف 

  1992عين رئيسا  للجزائر سنة  – 6مجموعة 

و الوفد  – 22ومجموعة  –و املنظمة الخاصة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضر و سياس ي جزائري  محمد خيضر 

  1954الخارجي سنة 

و  – 22ومجموعة  –احد اعضاء املنظمة الخاصة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل سياس ي جزائري  مصطفى بن بولعيد 

 عين قائد املنطقة االولى ) االوراس (  – 6مجموعة ال 

 – 6و مجموعة  – 22واملنظمة الخاصة و مجموعة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل سياس ي جزائري  ديدوش مراد 

  1955استشهد في  –عين قائد املنطقة الثانية 

عين قائد  – 6و مجموعة  –املنظمة الخاصة  و –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل سياس ي جزائري  كريم بلقاسم 

 باملانيا  1970اغتيل سنة  –املنطقة الثالثة ) القبائل ( 

ز مجموعة  – 22و مجموعة  –و املنظمة الخاصة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل و سياس ي جزائري  رابط بطاط 

  2000توفي في  –عين قائد املنطقة الرابعة ) الجزائر(  – 6ال 

و مجموعة  – 22و مجموعة  –و املنظمة الخاصة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل سياس ي جزائري  العربي بن مهيدي 

  1957توفي بالتعذيب  –عين قائد املنطقة الخامسة ) وهران (  – 6ال

 شخصيات الوحدة الثانية 
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اول رئيس  –1956احد زعماء الحركة الوطنية ) التيار االندماجي ( انضم للثورة التحريرية  –مناضل سياس ي جزائري  فرحات عباس 

  1958للحكومة املؤقتة سنة 

عين في لجنة التنسيق و  – 1956شارك في مؤتمر الصومام  –احد اعضاء املركزيين  –مناضل سياس ي جزائري  بن يوسف بن خدة 

 2003توفي  –ة املؤقتة ثاني رئيس الحكومة الجزائري –التنفيذ 

عين في لجنة التنسيق و  – 1956شارك في مؤتمر الصومام  –احد اعضاء املركزيين  –مناضل سياس ي جزائري  سعد دحلب 

 و الوفد الجزائري املفاوض –التنفيذ 

صاحب  –قائد املنطقة الثانية  – 22و مجموعة  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري –مناضل سياس ي جزائري  زيغود يوسف 

 1955اوت  20ات الشمال القسنطيني هجوم

 – 1956مهندس الصومام  –احد اعضاء املركزيين  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري  –مناضل سياس ي جزائري  عبان رمضان 

  1957اغتيل سنة 

عميروش ايت 

 حمودة 

عين قائدا  – 1956شارك في مؤتمر الصومام  –ي احد اعضاء حزب الشعب الجزائر  –مناضل سياس ي جزائري 

 للوالية الثالثة

( صاحب التصحيح  1978-1965ثاني رئيس للجزائر )  –قائد جيش الحدود في الثورة  –مناضل سياس ي جزائري  هواري بومدين 

  1978توفي في –قام بتاميم املحروقات  –الثوري 

استقال من – 1978ثالث رئيس للجزائر بعد وفاة بومدين  –بالثورة التحريرية التحق  –مناضل سياس ي جزائري  الشاذلي بن جديد

 1992منصبه سنة 

اول شهيد يعدم  –شارك في الثورة الجزائرية  –احد اعضاء حزب الشعب الجزائري –مناضل سياس ي جزائري  احمد زبانة 

  1956باملقصلة سنة 

مؤسس االتحاد العام  –شارك في الثورة الجزائرية  –عضاء حزب الشعب الجزائري احد ا –مناضل سياس ي جزائري  يسات ايدير ع

  1956للعمال الجزائريين 

شاركت في معركة الجزائر  –عرفت بالعمليات الفدائية  –التحقت بالثورة الجزائرية  –مناضلة سياسية جزائرية  حسيبة بوعلي 

1957  

  1957شارك في معركة الجزائر  –عرف بالعمليات الفدائية  –انضم للثورة الجزائرية  –مناضل سياس ي جزائري  علي البوانت 

وقام  –اعلى عن حالة الطوارئ و حاصر االوراس  – 1955تم تعيينه حاكم عاما على الجزائر  –سياس ي فرنس ي  جاك سوستال 

  1955بمشروع سوستال االغرائي سنة 

حاول قمع الثورة  – 1954رئيس الحكومة الفرنسية في سنة اندالع الثورة التحريرية في الجزائر  –سياس ي فرنس ي شهير  منديس فرانس 

 لكنه فشل 

 –بيجار  –ساالن 

 اوساريس ماسو 

 – 1957قامو بقمع معركة الجزائر سنة  –شاركوا في محاوالت القضاء على الثورة الجزائرية  –جنراالت فرنسية 

  1958ماي  13شارك في انقالب 

 –فشل في القضاء على الثورة التحريرية  – 1958اول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة  –سياس ي عسكري فرنس ي  شارل ديغول 

 اشتهر بمشروع قسنطينة و سلم الشجعان

صاحب مشروع االسالك الشائكة و املكهربة للقضاء  – 1958ماي  13احد املدبرين النقالب  –جنرال فرنس ي شهير  شال موريس

 على الثورة التحريرية 
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 مصطلحات الجزائر 

 حرب التحرير 

 ( 1962الى  1954في الجزائر من فترة )  -التي اقبل عليها جيش التحرير و جبهة التحرير الوطني  -العمليات العسكرية و السياسية 

 الثورة التحريرية 

 (  1962الى  1954بزعامة جبهة و جيش التحرير الوطني في الفترة من )   -قاده الشعب الجزائري  –تحرري شامل هي عمل 

 النشاط املسلح 

 داخل و خارج الوطن  –التي اقبل عليها الثوار الجزائريون  –هي مجموعة العمليات العسكرية و الفدائية 

  flnجبهة التحرير الوطني 

  1954اكتوبر  23بعد اجتماع  -(  6تم تاسيسها من طرف مجموعة )  –هي جناح سياس ي مهم في الثورة 

 ( alnجيش التحرير الوطني ) 

  1954اكتوبر  23( في اجتماع  6تم تاسيسه من طرف مجموعة )  –هو جناح عسكري مهم في الثورة 

 املد التحرري 

 لتحقيق استقاللها  -اعتمدت عليه شعوب املستعمرات  –يقصد به الجهود السياسية و الكفاح املسلح 

 الهيئة التنفيذية املؤقتة 

  1962مارس  18تبعا التفاقية ايفيان  –منحت لها مهام تسيير املرحلة االنتقالية  –هيئة تراسها عبد الرحمان فارس 

 (  cnrاملجلس الوطني للثورة ) 

 مهامه تنظيمية و تشريعية  –عضو  34تكون من  – 1956جهاز تنظيمي انبثق من مؤتمر الصومام 

 ( cceلجنة التنسيق و التنفيذ ) 

 اعضاء  9الى  5تكونت من  -1956انبثق من مؤتمر الصومام  –لجنة تنفيذية على شكل حكومة مصغرة 

 التيار الثوري 

 تحضيرا للثورة  1947 بعدها أسسو املنظمة الخاصة–كانوا ينضمون الى حركة االنتصار–املسلح الشباب املتحمس املتحفز املؤمن بالعمل

 تصفية االستعمار 

 و تحقيق سيادتها  –تعني حق الشعوب املستعمرة في تقرير املصير  –هي مبدا من مبادئ االمم املتحدة 

 املواثيق 

 مثل ميثاق الصومام و طرابلس  –سس املبادئ و األ  و التي تأخذ صفة -لقرارات املتفق عليها هي مجموعة ا

 الدبلوماسية 

لكسب التعاطف  –و الدبلوماسية الخاصة بالثورة تعني الجهود التي قامت بها جبهة التحرير  –هي فن ادارة العالقات الدولية بالتفاوض 

 الدولي و الدعم السياس ي 

 االستراتيجية 

 ملواجهة املخططات االستعمارية  –التي تبناها جيش و جبهة التحرير  -و هي مجمل الخطط 

 االمدادات 

 من الخارج عبر السفن و الحدود  -الثورة بالسالح و الذخيرة   تموينتعني 

 حرب العصابات 

 و تجنب املواجهة املباشرة مع العدو  –و تعني القيام بعمليات محدودة  -هي حرب الكر و الفر 

 املسبلون 

 لصالح الثورة  -الذين قدموا خدمات تموينية سياسية او ادارية  –هم املدنيون و املواطنون 

 معركة الجزائر 

حسيبة بن بوعلي ( وتم  –من ابطالها ) علي البوانت  – 1957الى  1956التي عرفتها العاصمة نهاية سنة  –مجموعات العمليات الفدائية 

 تكليف بيجار و ماسو للقضاء على الفدائيين 

 الثورة الزراعية 

  لثانيةمصطلحات التاريخ للوحدة ا



Youtube : قنشوبة 

Instagram : Guenchouba17 

 

23                

 

 ( بهدف النهوض بها و تطويرها  تحت شعار ) االرض ملن يخدمها – 1972على قطاع الزراعة سنة  –اصالحات جذرية ادخلتها الدولة الجزائرية 

 الثورة الثقافية 

 ب اجبارية التعليم مع تكوين اطارات جزائرية من اجل التعريب  –سياسة القضاء على الجهل و االمية 

 الثورة الصناعية 

بالتركيز على الصناعات الثقيلة من خالل تصنيع مركبات ) سيارات و سوناكوم  –هي بناء القاعدة الصناعية في الجزائر بعد االستقالل 

 الحجار ( 

 التأميمات 

 ملكية عامة لوسائل االنتاج و الثروات -و جعلها في خدمة املواطن   –ترجاع الدولة لثرواتها الطبيعية من الخواص اس

 

 مصطلحات فرنسا 

 سياسة االغراء 

  1958و قسنطينة  – 1955مثل مشروع سوستال  –لكسب الشعب و ابعاده عن الثورة  –مشاريع و اصالحات قامت بها فرنسا 

 سياسة القمع 

 اقدمت عليها فرنسا في حق الشعب الجزائري  –تتمثل في جملة القوانين و االجراءات التعسفية االجرامية  –سياسة معاكسة لالغراء 

 حالة الطوارئ 

 3عليه فرنسا في الجزائر في  تاعتمد –و التي تكلف بتسيير البالد ملدة معينة  –هي وضع كل السلطات استثنائيا في يد السلطات العسكرية 

  1955افريل 

 مشروع سوستال 

 و هو مشروع اغرائي هدفه كان عزل الشعب عن الثورة  – 1955الوالي العام للجزائر سنة  –نسبة الى جاك سوستال 

 املكاتب العربية 

 1955سنة   sasبعدها سميت املصالح االدارية املختصة  –كاداة لالحصاء و التجسس  -ها الفرنسيون منذ احتالل الجزائر جهاز اداري انشأ

 املحتشدات 

مليون  3احتوت  –وقد عمت ارجاء الوطن  –عن طريق عزل الشعب عنها  –استعملتها فرنسا لخنق الثورة –مراكز محروسة و مسيجة 

 جزائري 

 مشروع قسنطينة 

و افشال الثورة  –هدفه خلق فئة تدافع على مصالح فرنسا  – 1958اكتوبر  4و 3في زيارته لقسنطينة  –مشروع اغرائي اعلنه الجنرال ديغول 

 وفصل الشعب عنها 

 مخطط شال 

 1959و الحزام في الرابعة  – 1959مثل التاج بالوالية الخامسة سنة  –عبارة عن مجموعة عمليات عسكرية  –نسبة الى الجنرال موريس شال 

 ريس خطي شال و مو 

و الثاني للجنرال  – 1956االول ينسب للجنرال موريس اندري  –مسيجان باالسالك الشائكة و االلغام  –الف فولت (  12خطان مكهربان ) 

 1959شال موريس 

 القوة الثالثة 

 لتغليط الرائ العام العاملي  –دعمتها فرنسا لتكون بديال عن الثورة و الجهاز السياس ي  –طبقة برجوازية عميلة في املجتمع 

 سلم الشجعان 

 مقابل ضمان سالمتهم و حريتهم  –تقض ي باستسالم الثوار و تسليم اسلحتهم  1958عبارة عن مناورة سياسية اطلقها ديغول 

 املناطق املحرمة 

 نظرا لتواجد املجاهدين بها  1958سنة –املناطق التي منع االستعمار االقامة و السكن فيها 

  oasمنظمة الجيش السري 

 كمحاولة لبقاء الجزائر فرنسية و تعطيل املفاوضات –بالجزائر  –و بعض القادة الفرنسيون  1961تنظيم ارهابي سري اسسه املستوطنون 
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 تاسيس الجامعة العربية بالقاهرة  1945مارس  22

 استقالل الهند مع باكستان   1947اوت  15

 نجاح الثورة املصرية   1952جويلية  23

 معركة ديان بيان فو في الهند الصينية   1954ماي  7

 مؤتمر جنيف لتسوية استقالل الهند الصينية سلميا   1954جويلية  20

 مؤتمر باندونغ و التضامن االفرو اسوي  1955 24الى 18

 الكوبية بقيادة فيدال كاسترو  نجاح الثورة  1959جانفي  1

 تاسيس حركة عدم االنحياز   1961سبتمبر  6الى  1

 تاسيس منظمة الفرانكوفونية الفرنسية  1970مارس  20

 انسحاب بريطانيا من فلسطين  1948ماي  14

 قيام دولة اسرائيل و بداية الحرب العربية االسرائيلية االولى   1948ماي  15

 اندالع الثورة الفلسطينية  1965جانفي  1

 حرب الستة ايام  –بداية الحرب العربية االسرائيلية الثانية  1967جوان  5

 بداية الحرب العربية االسرائيلية الثالثة ) حرب رمضان (   1973اكتوبر  6

 بداية االنتفاضات الفلسطينية   1987ديسبمر  8الى  7

 عقد مؤتمر للسالم بين فلسطين و اسرائيل   1991نوفمبر  3اكتوبر الى  30

 اتفاقية السالم ) غزة و اريجا (  1993سبتمبر  13
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جمال عبد 

 الناصر 

دعم الثورة  –واجه العدوان الثالثي  – 1956امم قناة السويس  –من زعماء الحركات التحررية  –سياس ي مصري 

 1970من مؤسس ي حركة عدم االنحياز توفي  –الجزائرية مع فلسطين 

من الزعماء املؤسسين –قاد مقاومة بالده ضد االستعمار البولندي  –من زعماء الحركات التحررية  –سياس ي اندونيس ي  احمد سوكارنو

  1961لحركة عدم االنحياز سنة 

احد مؤسس ي حركة عدم االنحياز  –سابقا تحالف مع ستالين  –ن زعماء الحركات التحررية م –سياس ي يوغزالفي معروف  جوزيف تيتو 

  1961و ترأس مؤتمرها االول ببلغراد  –

  1961سنة من مؤسس ي حركة عدم االنحياز  –اول رئيس وزراء للهند  –احد زعماء الحركات التحررية  –سياس ي هندي  جواهر الل نهرو 

دعا الى نبذ العنف و  –قاد املقاومة السلمية في الهند ضد بريطانيا  –احد زعماء الحركات التحررية  –ي هندي سياس  املهاتما غاندي 

  1948اغتيل سنة  –صاحب ثورة الالعنف  –التسامح بين الهندوس و املسلمين 

  1969توفي  –قاد حربا ضد الوجود الفرنس ي ثم امريكا  –احد زعماء الحركات التحررية  –سياس ي فيتنامي معروف  هوش ي منه 

  2013توفي سنة  – 1954ماي  7قائد معركة ديان بيان فو  –احد زعماء الحركات التحررية  –عسكري فيتنامي  الجنرال جياب 

ارنستوش ي 

 غيفارا 

كان  –يا و امريكا و خاصة كوبا في افريق –دعم الحركات التحررية  –من اصول ارجنتينية  طبيب –زعيم تحرري معروف 

   1967اغتيل سنة  –متاثر بالفكر الشيوعي 

 1959رئيسا كوبا من  –قاد الثورة ضد الدكتاتور باتيستا  –احد زعماء الحركات التحررية  –سياس ي عسكري و زعيم كوبي  فيدال كاسترو 

  2016توفي سنة  - 2008الى 

تمت  -2003سبتمبر  13قبض عليه في  – 2003-1979رئيس جمهورية العراق  –نائب رئيس الجمهورية العراقية سابقا  صدام حسين

 2006محاكمته و اعدامه في 

رئيس -1994حاصل على جائزة نوبل للسالم  -1969احد مؤسس ي حركة فتح و قائدها منذ  –سياس ي فلسطيني تحرري  ياسر عرفات 

  2004توفي  – 1996طينية السلطة الوطنية الفلس

 

 

 

 

 االستعمار التقليدي 

 لغرض استغاللها اقتصاديا و سياسيا و بشريا  –باستخدام القوة العسكرية –هو احتالل دولة ضعيفة من طرف دولة قوية 

 الكومنولث 

 دولة  54عددها  –تحوي املستعمرات البريطانية السابقة الناطقة باالنجليزية  -1931منظمة و رابطة تاسست 

 الصهيونية 

 تدعو الى اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين  -1897في مؤتمر بال  19ظهرت في نهاية القرن  –حركة استعمارية عنصرية 

 النكبة 

  1948في الحرب العربية االسرائيلية االولى  -جيوش عربية 7مصطلح يعني هزيمة 

 النكسة 

 ايام ضد الكيان الصهيوني  6حرب  – 1967في الحرب العربية االسرائيلية الثانية  -مصطلح يعني هزيمة الجيوش العربية 

 

 

  مصطلحات التاريخ للوحدة الثالثة 

  شخصيات التاريخ للوحدة الثالثة 
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 الدول املتخلفة  الدول املتقدمة  املؤشرات  املعايير 

 منحفض مرتفع الناتج الوطني الخام  

 منخفض  مرتفع  الناتج الداخلي الخام  

 منخفضة  مرتفعة  املساهمة في التجارة العاملية  

تصدر القمح لتحقيقها االكتفاء  االصادرات و الواردات  االقتصادية 

الذاتي و تستورد البترول لتنوع 

 التصنيع 

تصدر البترول لغياب التصنيع و 

تستورد القمح لكثرة السكان و ضعف 

 االنتاج الفالحي 

 غير محقق  محقق القدرة على تامين الغذاء لسكانها  

 كبيرة في الزراعة و قليلة في الصناعة  قليلة في الزراعة وكبيرة في الصناعة نسبة اليد العاملة  

 دوالر  500منخفض اقل من  دوالر  10000مرتفع اكثر من  متوسط الدخل الفردي  

 افراد  5غرفة ل كل  لكل فرد غرفتان  حالة السكن  االجتماعية

 غير منتظمة منتظمة  الزيادة الطبيعية  

 سيئة  حسنة  الخدمات الصحية  

 منخفض لضعف املستوى الصحي  مرتفع لتحسن املستوى الصحي  امد الحياة  

 كثيرة بسبب التعليم املتدني  شبه منعدمة نسبة االمية  

استعمال كبير لالنترنات في كل  مدى التحكم في التكنولوجيا  الثقافية 

 املجاالت

استعمال قليل لالنترنات في بعض 

 املجاالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتخلفإشكالية التقدم  1

 

) اسباب أسباب التفاوت بين العاملين 

 التقدم و التخلف ( :

  اإلستعمار والثورة الصناعية  1

 و الفساد االداري اإلستقرار السياس ي  2

 و الصناعةالتحكم في التكنولوجيا  3

 الطبيعية و العلميةإستغالل اإلمكانيات  4

 البحث العلمي والتطوير  5

  و الكثافة السكانية الزيادة الطبيعية  6

 

 

 

 

 

 معايير  التصنيف و املؤشرات

 ) عكسها التقدم (  التخلف :اهر مظ

 اإلقتصادية :

 ضعف الدخل الوطني  1

 ضعف نسبة مساهمة الصناعة في الداخل الوطني 2

 ضعف نسبة املساهمة في التجارة الدولية  3

 إنخفاض نسبة إستهالك الطاقة والفوالذ  4

 جتماعية  :اإل 

 إرتفاع نسبة الوالدات والوفيات خاصة األطفال  1

  تدني مستوى التعليم و انتشار االمية  2

 سوء املعيشة و انخفاض مستوى الخدمات الصحية 3

 الدخل الفردي إنخفاض نسبة  4

  إنخفاض مؤشر التنمية البشرية 5

 

 

 

 

اقع االقتصاد العاملي  : 1الوحدة   و

افيا   ملخص دروس مادة الجغر
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 املبادالت و التنقالت في العالم  2

اقعها : رؤوس األموال :  و

 سيطرة الدول املتقدمة على حركة األموال  1

 إستثمار األموال في بورصات العالم املتقدم  2

 ضعف مساهمة الدول املتخلفة في املبادالت العاملية  3

 تتم املبادالت والتعامالت بعمالت الدول  املتقدمة 3

 

 

 

 

أهمية حركة رؤوس األموال في املبادالت والعالقات 

 الدولية :

 تنشيط املبادالت واإلستثمار  1

  امتصاص البطالة و ذلك بفتح مناصب الشغل  2

 تنشيط السياحة ورواج الصناعات  3

 تمويل املشاريع وتحقيق األرباح  4

 

 

 

 سلبيات حركة رؤوس األموال:

 عدم إستقرار سعر صرف العمالت 1

 ض األموال والتضخيم نتيجة املنافسة ييتب 2

 الفصائح املالية واإلفالس للشركات  3

 حدوث أزمات مالية وعمليات اإلحتكار واإلستغالل  4

 

 

 

 

 في املبادالت والعالقات الدولية :اإلعالم  دور التكنولوجيا و 

 السلبي:

 الترويج للعوملة  1

 الشركات الكبرى على إكتساح األسواق  تساعد 2

 حدوث عمليات النصب واإلحتيال   3

 ركات الصغرى الضعيفة شسبب  في إفالس التت 4

 تزايد الحاجة لوسائل اإلعالم واإلتصال ونقل الثقافة عبرها  5

 الغزو الثقافي والجوسسة على الدول وتغذية الصراعات  6

 

 

 

 التكنولوجيا واإلعالم : 

 دور التكنولوجيا واإلعالم وفي املبادالت والعالقات الدولية :

 اإليجابي :

 معرفة املعلومات عن الكميات واألسعار  1

 تسهيل عمليات البيع والشراء وتنشيط النقل وتطويره  2

 اإلشهار والدعاية وتطوير الخدمات وتنشيط السياحة   3

عقد الصفقات وتوحيد  األسواق وتجسيد التجارة اإللكترونية )  4

 الرقمنة ( 

 نشر الثقافات واللغات   5
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 العوامل املتحكمة في سوقها :

 قانون العرض والطلب والنوعية  1

 إنخفاض أو إرتفاع قيمة الدوالر    2

 البورصة وسياسة املضاربات  3

 املعطيات الدولية السياسية واإلقتصادية والطبيعية  4

 دور الشركات اإلحتكارية  5

 كمية املخزون األمريكي واألوبك ) البترول( 6

 

 

 

 املواد اإلستراتيجية 

 أهميتها:

 البترول والغاز الطبيعي :

 مصادر هامة للطاقة وأيضا للعملة الصعبة  1

 مواد أولية في الصناعة  2

 تتوقف عليهما التنمية في دول العالم الثالث  3

 سهولة نقلهما وإستخراجهما وتخزينهما  4

 ضغط ( مادة مؤثرة في السياسة العاملية ) ورقة 5

 القمح واألرز:

 العالم  مواد أساسية للغذاء في 1

 مصدر مالي للدول املصدرة  لهما   2

 ثروات طبيعية متجددة  3

 مواد أولية في بعض الصناعات  4

 يتحقق بفضلهما األمن الغذائي كما أن القمح سالح أخضر 5

 

 

 

 مظاهر قوتها اإلقتصادية :

 ضخامة اإلنتاج الزراعي و الصناعي وتنوعه وقوة عملتها  1

رواج صناعتها وغزوها لألسواق العاملية مع ضخامة  2

 االستثمارات 

 امتالكها الكبر البورصات في العالم ) وال ستريت (   3

 إمتالكها أكبر الشركات العاملية ذات القوة املالية 4

 

 

 

 مشاكل وصعوبات اإلقتصاد األمريكي 

 املنافسة الخارجية  1

 التبعية لدول الجنوب في املواد األولية  )بترول (  2

 ضخامة اإلنتاج وتكدسه وتنامي البطالة  3

  عجز امليزان التجاري في كثير من السنوات وتقلص األسواق الخارجية 4

 

 

 

  القوى االقتصادية الكبرى في العالم  : 2الوحدة 

 الواليات املتحدة األمريكية:

 :حيوية الوسط الطبيعي و البشري (  ) عوامل قوتها

 شساعة املساحة  تاز وماملوقع امل 1

 املناخ  تنوع التضاريس و 2

ة االنهار و الواجهات البحرية و  البحيرات ) البحيرات وفر  3

 (  2الف كلم 250العظمى 

 وفرة الثروات وتنوعها وخصوبة التربة  4

 وفرة اليد العاملة املؤهلة وإستقطاب األدمغة  5

 –قوة االستثمار و االدخار مع التنوع السكاني ) بيض  6

 هنود ... (  –سود 

 

 

 

 

 

 تأثير الهيمنة األمريكية على اإلقتصاد العاملي:

 تأثر اإلقتصاد العاملي بإقتصادها سلبا وإيجابا  1

 إعتماد الدوالر عملة مرجعية  2

 إرتباط املبادالت بقيمة الدوالر  3

 تأثر العالم بأزماتها اإلقتصادية 4

 إستخدامها للمؤسسات املالية الدولية للضغظ على الدول  5

 التدخل في الكثير من املناطق لحماية مصالحها ) العراق و افغانستان (  6

 سيطرة شركاتها على منابع الثروة  7

 إرتباط أسعار املحروقات باملخزون  االمريكي واملوارد الزراعية بكميات إنتاجها  8
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مكانة اقليم الراين )أهميته( في إقتصاد 

 اد :اإلتح

 من دخل اإلتحاد األوروبي  2/1ينتج  1

 مساهمته بنسبة كبيرة في صادرات اإلتحاد  2

يعتبر أكبر منطقة إلستقطاب رؤوس األموال  3

 والسياح

 ضخامة إنتاجه الصناعي والزراعي وتنوعهما  4

 إرتفاع متوسط نموه اإلقتصادي   5

 بروزه كقطب فعال في إقتصاد اإلتحاد  6

 منطقة لتمركز الشركات الكبرى العاملية  7

 

 

 

 

 

 عوامل قوته اإلقتصادية :

 املوقع االستراتيجي و اتساع املساحة   1

 تنوع التضاريس واملناخ  2

وفرة املوارد الطبيعية ) الفحم و البترول و  3

 الحديد و الغاز .. (

 وفرة الثروات وتنوعها وخصوبة التربة  4

وفرة اليد العاملة املؤهلة وإتساع السوق  5

 اإلستهالكية 

وفرة وتنوع املواصالت وإمتالك التكنولوجيا  6

 وإمتالكه لألموال وإعتماده على البحث العلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لغربية والشمالية في إقتصاد مكانة الواجهة البحرية ا

 اد األوروبي :اإلتح

 كثرة خلجانها ساعد على إنشاء املوانئ  1

 مساهمتها الكبيرة في صادرات اإلتحاد  2

 طريق تجاري هام لتصدير املواد املصنعة  3

 تسهيل التنقالت البحرية ومصدر للبترول والغاز  4

 والزراعة ومصدر للثروة السمكية توفير املياه للصناعة  5

 تنشيط التجارة بنوعيها وتوسعها آفاق اإلتحاد  6

 

 

 

 

ق املكانة اإلقتصادية ل في تحقيدور التكت

 : املنشودة

مضاعفة وزنه اإلقتصادي وإستعادة  1

 مكانته 

 ساعد في تبادل الخبرات واإلمكانيات  2

تحقيق مشروع اإلندماج اإلقتصادي  3

 ومواجهة منافسة الدول الكبرى 

التخفيف من التبعية األمريكية وتحقيق  4

 فضاء السلم والرفاهية 

اصبح االتحاد االوروبي يحتل املرتبة االولى  5

 من حجم التجارة العاملية %30عامليا ب 

 قلص من الفوارق اإلقتصادية واإلجتماعية  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظاهرة التكتل و 

اثرها على قوة 

 االتحاد االوروبي

 خصوصيات األقاليم االقتصادية  للو م أ

 اإلقليم الشمالي الشرقي:

من   48%من املساحة وينتج   %12يشغل  1

 الصناعات 

 من السكان ومقرات الشركات والبنوك  %70به  2

 به العاصمتين وهو نواة الوم أ  3

 تعدد ثرواته  وكثافة مواصالته  4

 به موانئ هامة ومنطقة تجمع املدن الكبرى  5

إقليم زراعي هام : نطاق الذرة والقمح وإنتاج  6

 األلبان 

 هام :الكترونية . حديد , ميكانيكيةإقليم صناعي  7

 جنوبي:القليم اإل

يعرف بنطاق الشمس لحرارته  1

 املرتفعة 

مملكة القطن و يتميز بزراعات  2

القصب السكري و االرز و تربية 

 الحيوانات 

 من اإلنتاج الصناعي %37ينتج  3

فلوريدا  –به مدن كبرى ) ميامي  4

 داالس ..(  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلقليم الغربي :

 أكبر األقاليم وهو حديث العهد 1

إقليم زراعي مزدهر : زراعة متوسطية في  2

 كاليفورنيا و القطن و تربية الحيوانات ( 

 به الصناعات الثقيلة والفضائية   3

 والسنمائية 

 يستقطب السكان واإلستثمارات  4

من اإلنتاج وبه موانئ هامة )  %15ينتج  5

 ( سان فرانسيسكو 
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 : ) املعيقات ( مشاكل وصعوبات اإلقتصاد األوروبي

 الصين اليابان ( –املنافسة الخارجية مع القوى اإلقتصادية ) أمريكا  1

 يؤدي إلرتفاع اإلستيرادالتبعية لدول الجنوب في املواد األولية،مما  2

 ضخامة اإلنتاج وتكدسه وتنامي البطالة 3

 تقلص األسواق الخارجية 4

 ضيق املساحة مقارنة بعدد السكان 5

 إرتفاع نسبة الشيخوخة وتعرض املنطقة ألزمات مالية  6

 انسحاب بريطانيا أثر على اإلتحاد اقتصاديا و سياسيا  7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افيا :قة جغر طتحديد املن

تمتد  املنطقة من اليابان شماال إلى أندونوسيا جنوبا مرورا بكوريا 

 جنوبية وتايوان وهونغ كونغ والفلبين وتايالند وماليزيا وسنغفورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مشاكل وصعوبات املنطقة

 املنافسة الخارجية من اإلتحاد األوروبي و الواليات م أ  1

 نقص املواد األولية و الطاقوية  2

 ضخامة اإلنتاج وتكدسه  3

 عجز امليزان التجاري في كثير من السنوات  4

 ضيق املساحة مقارنة بعدد السكان في بعض الدول  5

 الكوارث الطبيعية  ) الزلزال و األعاصير (  6

 التلوث الصناعي و البيئي   7

 

 

 

 

 

 

 

 مكانة املنطقة في اإلقتصاد العاملي ) مظاهر القوة (:

 النتاج السفن(  2تنتج ربع الثروة العاملية ) اليابان في املرتبة  1

 في التجارة العاملية    %25تساهم ب  2

 تسيطر على املراتب األولى في بعض املنتجات زراعيا وصناعيا  3

 من الفاعلين األساسيين  في منظمة التجارة العاملية  4

 أحد أقطاب الثالوث اإلقتصادي  5

 وجه املنافسة األمريكية واألوروبية وقوفها في  6

 من األسطول التجاري العاملي  %30إمتالكه   7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العالقة بين السكان و التنمية 

 شرق وجنوب شرق آسيا 

 ي :داالعنصر البشري في التطور اإلقتص أهمية إستثمار 

 اإلعتماد على اإلمكانيات البشرية واإلقتداء بنموذج اليابان  1

 تحقيقها ملعدالت قياسية في النمو اإلقتصداي  2

 اإلهتمام  بالبحث العلمي والتعليم وربطه بالتنمية  3

 أول قوة بشرية مع التطور التكنولوجي نتيجة التكوين املميز 4

 القوة اإلستهالكية الضخمة  5

التنوع الثقافي في مجتمعات آسيا الشرقية والجنوبية  6

 الشرقية 

  طبيعة الفرد في املنطقة والهجرة ودورها  7
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 اإلقتصاد الجزائري في العالم  1

 :و افريقيا مع املغرب العربي

من املبادالت وذلك لضعف  %6مساهمة ضعيفة جدا التتعدى  1

 إقتصاديهما وتبعيتها للدول الكبرى 

 سيطرة الشركات اإلحتكارية على األسواق  2

 تماثل املنتوجات وتشابه اإلقتصاديات  3

 املشاكل السياسيةالضرائب املفروضة وبعض  4

 التبعية للغرب وهيمنة الشركات اإلحتكارية على األسواق  5

 إرتباط بعض دول إفريقيا مع العالم املتقدم بإتفاقيات 6

 

 

 

 

 

 

 

 
مساهمة الجزائر في -1

 املبادالت التجارية : 

 مع اإلتحاد األوروبي :

من الصادرات والواردات ويعود  % 54مساهمة تجاوزت 

 ذلك ل:

 القرب الجغرافي  والخضوع  لإلستعمار  1

 إنخفاض تكاليف النقل  2

 إتفاقيات الشراكة األورو متوسطية 3

 التقدم التكنولوجي في أوروبا 4

 

 

 

 

 

 

 

 مع بقية دول العالم :

سعت  الجزائر دائما إلى تنويع أسواقها الخارجية  1

 فأوجدت أسواقا جديدة أهمها الوم أ بنسبة تجاوزت 

من املبادالت كما تتعامل الجزائر مع الصين وكندا   % 34

 وتركيا  

 

 

 

 

 

 

 

  االقتصاد و التنمية في دول الجنوب  : 3الوحدة 

 : استنتاج مكانة االقتصاد الجزائري في العالم

 من بين الدول املصدرة للنفط  12احتاللها للمرتبة ال  1

  2018الجزائر سادس دولة في تصدير الغاز الطبيعي في العالم  2

 عامليا في احتياط الغاز الصخري  3احتالل املرتبة  3

 تعتبر ثالث بلد عربي في استقطاب االستثمارات األمريكية  4

 الجزائر دولة مصدرة للحديد و االسمنت و األجهزة الكهرومنزلية  5

 مليار دوالر  32تحرر الجزائر من املديونية الخارجية بعد ديون كبيرة قاربت  6
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 اآلفاق املستقبلية:استشراف 

 اإلنضمام إلى منظمة التجارة الدولية  1

 التكامل والتعاون مع الدول العربية واملجاورة  2

 إلغاء القيود الجمركية وتحرير اإلقتصاد  3

 إفتتاح بورصة مرتبطة باإلقتصاد العاملي وإستقطاب اإلستثمارات  4

تحول الجزائر الى منطقة استقطاب لالستثمارات بفضل استقرارها  5

 السياس ي 

 التلوث في البحر املتوسط معالجة ظاهرة الهجرة السرية و مكافحة 6

 

 

 

 

 

 

 

 

خصائص املشتركة بين الجزائر ومنطقة ال

إفريقيا   حوض املتوسط و

 املتوسط : البحر مع حوض 

 اإلشراف على البحر املتوسط  1

 التشابه في  بنية بعض التضاريس  واملناخ  2

 كثافة زراعة أشجار الزيتون والفلين والصنوبر  3

 التركز السكاني في الساحل  4

 اإلنتماء إلى نفس الساللة البشرية  5

 عرفت نفس الحضارات  6

 

 

 

 

 

 

 مع إفريقيا :

 ضخامة املوراد الطبيعية وتنوعها  1

 التزايد السريع للسكان و التمدن  2

 حداثة اإلستقالل ووضعية التخلف والتبعية  3

 إنعدام اإلستقرار السياس ي وضعف البنى االقتصادية  4

 ضعف التنمية االقتصادية و البشرية    5

 

 

 

 

 

 

 

الجزائر في حوض  2

 البحر املتوسط

 

 عالقة الجزائر بالضفة الشمالية للمتوسط:

 دول الضفة الشمالية للبحر املتوسط متقدمة  1

 تمتلك األموال وتتحكم  في التكنولوجيا  2

 الجزائر تمتلك الثروات وهي سوق إستهالكية   3

ال العالقة  إقتصادية أمنية في الجزائر وتوفر لهم اإلستقب 4

 الجيد للسياح 

   5+5التنسيق األمني مع أوروبا في اطار مجموعة  5

 التعاون االجتماعي و الثقافي و تبادل املصالح 6

 

 

 

 

 

 درس يخص شعبة اداب و فلسفة و تسيير و اقتصاد
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 التخلف 

 تعني غياب القدرة على مواكبة التطور الذي يشهده العالم  –اجتماعية و ثقافية معقدة  –ظاهرة اقتصادية 

 التقدم 

 يعود اجابا على دولة ما -مع القدرة على التنمية و التنظيم وحفظ حقوق االنسان –هو التطور االقتصادي و االجتماعي و الثقافي 

 مؤشر التنمية البشرية 

 نسبة التمدرس (-الدخل الفردي-اس درجة تقدم االقطار يتالف من ) امد الحياةلقي– 1و  0مؤشر محصور بين 

 التكتالت االقتصادية 

 من اهمها االتحاد األوروبي  –بهدف تشكيل قوة اقتصادية  –هي معاهدات تهدف لتوحيد الجهور بين مجموعة من الدول 

 املعيار 

 تسمح بتقييم حالة أو وضعية اقتصادية معينة  –هو مقياس و قيمة و اشارة رقمية 

 املؤشر 

 هو دليل رقمي احصائي يمثل ظاهرة معينة خالل فترة زمنية معينة 

  األموال رؤوس

وهي املحرك األساس ي ألي مشروع –التي يمكن استخدامها في مجاالت التنمية و االستثمار  –مصطلح اقتصادي يعني املوارد املختلفة 

 استثماري 

 االستثمارات 

 و استفادة بلد او اقليم معين –ألجل إنماء رأس مال و تحقيق الربح  –اقامة مشاريع اقتصادية 

 البورصة 

 تخضع لقانون السوق  –و تحديد أسعار املواد األولية  –يتم فيها تداول العمالت و السندات و األسهم  –سوق و مؤسسة مالية 

 األسهم 

 يمنح لحامله الحق في حصة غير ثابتة من األرباح التي ترتفع و تنخفض  –جزء من رأس مال الشركة 

  األموال تبييض

 و يعني اخفاء املصدر الحقيقي الغير مشروع لألموال  -الناتج عن تجارة ) مخدرات و اسلحة..(-اعادة رسكلة املال الغير مشروع 

 االحتكارات

 من أجل اإلنفراد بسلعة او سوق ليتحكمون باألسعار –سياسة يقوم بها رجال األعمال 

 العملة 

 تسهل التبادل التجاري مقارنة باألسلوب القديم  –تختلف من دولة ألخرى –و تشمل النقود املعدنية و الورقية  –وحدة التبادل التجاري 

 العوملة 

 اي عاملية السوق استهالكا و انتاجا –الشمولية و ازالة الحواجز و املسافات ) تحويل العالم الى قرية ( 

  الذاتي االكتفاء

 بعيدا عن االستيراد  -لسكانها  –قدرة الدولة على توفير الغذاء 

 الناتج الخام الداخلي 

 الثروة املنتجة و الخدمات املقدمة داخل دولة واحدة خالل سنة واحدة و تحسب بالدوالر هو 

 الناتج الخام الداخلي للفرد 

 الدخل الفردي و هو حاصل قسمة الناتج الداخلي الخام على عدد السكان و هو مقياس نسبي و يحسب بالدوالر 

 البنوك 

افيا للوحدة    1مصطلحات الجغر
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 بفوائد متغيرة حسب الطبيعة و املدة –مختصة في استثمار األموال و تشغيلها و اقراضها الى املستثمرين  –مصارف و مؤسسات مالية 

 

 املبادالت 

 ئع بين الدول ) الصادرات و الواردات ( حركة السلع و البضا

 التضخم 

 باملقابل ال يرافقه ارتفاع لالنتاج –ينعكس عليه ارتفاع كبير في األسعار بسبب طبع النقود املفرط  –هو سقوط و انخفاض في قيمة العملة 

 منظمة االوبيك 

 مقرها فينا  – 2019دولة لسنة  14تضم -ببغداد 1960تاسست في -منظمة الدول املصدرة للنفط

 الشركات متعددة الجنسيات 

 تشغل االالف من العمال  –تمتلك فروع في مناطق عديدة بالعالم  –هي شركات عمالقة ذات رؤوس أموال 

 املنظمة العاملية للتجارة 

 بنزع القيود الجمركية بين الدول  –ا تحرير التجارة العاملية عمله -1995منظمة دولية تاسست 

 البنك العاملي 

 يعمل على تقديم القروض للدول بغية تمويل املشاريع التنموية باإلظافة الى املساعدات التقنية 

  العاملية األسواق

 مع العديد من األنشطة التجارية  –عرف حركة كبيرة في االستيراد و التصدير  –هي مناطق التبادل التجاري 

 ركود اقتصادي 

 بدافع نقص الطلب و تخوف البنوك من منح القروض –وتعطل االستثمارات  –بطئ نسبة التمو االقتصادي مما يؤدي إلى كساد البضاعة 

 

 

 

 تنظيم املجال ) اإلقليم ( 

 لوضع خطط لتطويره –على مستوى اإلقليم  -عبارة عن هيكلة املظاهر الجغرافية و االقتصادية و البشرية 

  الزراعية الدورة

لعدد من السنوات وفق نظام معين يهدف للحفاظ على خصوبة التربة وحماية موادها  –بتعاقب منظم  –هي زراعة مجموعة محاصيل 

 العضوية

 استقطاب 

 ملا توفره من امتيازات –لدولة او منطقة ما –األفراد والشركات  جذب لألموال و

  الشمسحزام 

 و الحركية االقتصادية بسبب الحرارة املرتفعة  –كنية اطلقت على الواليات الجنوبية والغربية للواليات املتحدة األمريكية 

 النطاقات 

 ( الواليات املتحدة األمريكية )نطاق الذرة و نطاق القمحوهي طريقة  تعتمدها  –هو تخصيص مساحة زراعية شاسعة النتاج محصول واحد 

 االتحاد 

 بين مجموعة دول في اقليم واحد او قارة واحدة مثل ) االتحاد االوروبي (  –تكتل و توحيد كل الجهود و االمكانيات 

 التكتل

 عسكرية ( –سياسية  –توحيد كل الجهود و االمكانيات املتوفرة في دولتين أو اكثر بهدف تشكيل قوة ) اقتصادية 

  لومي اتفاقية

 اتفاقية تعاون اقتصادي بين االتحاد األوروبي و بعض الدول اإلفريقية و املحيط الهادي و جزر الكارابيب 

 معاهدة روما 

افيا للوحدة    2مصطلحات الجغر
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 –نسا و ايطاليا و املانيا الغربية و بلجيكا و لوكسومبورج و هولندا ( تنص على إنشاء السوق املشتركة األوروبية فر )  –الية بروما اإليط 1957

 تعتبر النواة التي تشكل منها االتحاد األوروبي 

 البينلوكس 

 ومنه نتجت فكرة إنشاء السوق األوروبية املشتركة –بين ثالث ممالك ) هولندا و بلجيكا ولكسمبورغ( -1944تاسس عام اتحاد إقتصادي 

 األراض ي املنخفضة 

 سميت هكذا ألن اغلب اراضيها تقع تحت مستوى سطح البحر –مملكة هولندا و هو االسمي الرسمي لها 

 اتفاقية ماستريخت 

بعد املصادقة عليها ) وافقت عليها  1992ثم دخلت حيز التنفيذ  – 1991في ماستريخت الهولندية في  –معاهدة نتج عليها االتحاد األوروبي 

 فرنسا بصعوبة ( 

 أوروبا الزرقاء و الخضراء 

الخضراء تعني وضع سياسة مشتركة لتطوير القطاع الزراعي و تنظيمه في  –الزرقاء تعني تنظيم و تطوير الصيد البحري باالتحاد األوروبي 

 االتحاد األوروبي 

 منطقة اليورو 

 دولة  19تشمل  -اعتمدت على عملة موحدة ) األورو ( –هي مجموعة دول من االتحاد األوروبي 

 القطب االقتصادي 

 إلحتواءه على جميع الشروط ) اموال و بنية تحتية و تكنولوجيا و قاعدة ..(  –هو مركز يمثل نقطة قوة و نشاط اقتصادي 

 الوزن الديمغرافي 

و تحسن استثماره و توظيفه في عملية التنمية  –التي تشكل عامل قوة للدول التي تمتلك تعداد سكاني كبير  –ة املعتبرة يبشر هي القوة ال

 واالنتاج 

 مجمع املدن ) امليغالولوليس ( 

 يتكون من مجموعة مدن ذات تعداد و كثافة ديمغرافية و نشاط اقتصادي كبيرين  –تجمع حضري 

 التنمية 

 التي تهدف الى تحقيق تطور اقتصادي و اجتماعي مع الرفاهية  -تعني مجموعة املشاريع 

 امليزان التجاري 

 هو الفرق بين قيمة الصادرات و الواردات لبلد ما خالل سنة معينة

 املديونية 

 املي من املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد العاملي  او البنك الع -قروض دولة ما بقروض 
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 املجموعات   الدول  الكنية للحفظ او الطريقة 

 من ) تمتلك حق الفيتو ( دول دائمة العضوية في مجلس األ  و م امريكية -فرنسا  -بريطانيا  -روسيا  -الصين  فصبرو 

 االزمات الدولية  مصر ) قناة السويس (  –كوبا  –برلين  –كوريا  ك بكم 

مصر باملقابل  –ليبيا  –تونس  –جزائر  –مغرب  ابيفا  –ملتجم 

 يونان  -ايطاليا  -فرنسا  –اسبانيا  -برتغال  -

) دول مطلة على البحر االبيض املتوسط (  5+  5مجموعة 

 تعاون امني 

الن كل  bricsتحفظ ب 

 حرف يدل على دولته 

افريقيا  –الصين  –الهند  –روسيا  –برازيل 

 الجنوبية 

 ( bricsس ) مجموعة البريك

 

( و هي الغاء الحواجز الجمركية و   alinaمجموعة الينا )  مكسيك  –كندا  –و م امريكية  كوم  

تحرير االسعار بين الدول الثالث كانت تنتمي ملجموعة 

 التبادل الحر

 –املانيا  -فرنسا  –ايطاليا  –روسيا  –يابان  ايوب فاكر

 و م ا -كندا  –بريطانيا 

 مجموعة الثمانية ) الدول الصناعية و الغنية ( 

 الدول املنتجة و املصدرة للبترول فنزويال  –عراق  –كويت  –ايران  –سعودية  ساعفك

 هي نفسها املؤسسة لالوبك

 الدول املستهلكة و املستوردة للبترول  هند  –صين  –يابان  –وم ا  وهيص

 الدول املنتجة و املصدرة للغاز الطبيعي  الجزائر  –روسيا  –سعودية  جسر 

 الدول املستهلكة و املستوردة للغاز الطبيعي  هند  –صين  –يابان  –كوريا الجنوبية  هصيك

 الدول املنتجة و املصدرة للقمح  و م ا  –كندا  –فرنسا  افك

 الدول املستهلكة و املستوردة للقمح  هند  –صين  –يابان  –جزائر  جهيص

 الدول املنتجة و املصدرة لالرز  اندونوسيا  –هند  –صين  اهص 

 الدول املستهلكة و املستوردة لالرز  عراق  –نيجيريا  عن 

هونغ  –تايوان  –كوريا الجنوبية  –سنغفورة  سكته

 كونغ 

 دول صاعدة اقتصاديا (  4التنينات االسيوية ) 

 دول صاعدة اقتصاديا (  4النمور االسيوية )  تايالندا  –اندونيسيا  –ماليزيا  –فليبين  فمات 

 دول  10االسيان ) صين + يابان + نمور + تنينات ( هي  صين + نمور و تنينات  ص ي سكته فمات 

كوريا -املانيا الشرقية-كوبا-صين–روسيا  

 فيتنام-الشمالية

 املعسكر الشرقي في الحرب الباردة 

-فرنسا-ايطاليا-اسبانيا-جنوبيةكوريا -بريطانيا 

-نيوزيلندا-كندا-اليابان-تركيا-املانيا الغربية

 افريقيا الجنوبية-استراليا

 غربي في الحرب الباردة املعسكر ال

-بريطانيا-بلجيكا-النرويج-السويد-أملانيا الغربية 

 -بورتغال-اسبانيا-فرنسا-ايرلندا

 الدول املستفيدة من مشروع مارشال 

 سس في واشنطن الحلف األطلس ي الناتو تأ بروكسل بلجيكامقره  

 حلف وارسو  فرسوفيا ) بولونيا( 

 حلف بغداد العراق 

 حلف جنوب شرق اسيا  مانيال ) الفلبين( 

 

 بخصوص الكنية قد تتحكم انت في تشكيل الكلمة + املجموعات تحمل شرحا معها و عليه تعتبر مصطلح  :مالحظة 
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 روسيا  

 مصر 

 استراليا  

 نيوزيالندا 

 سعودية 

 عراق 

 الهند 

 كويت 

 كوريا ش

 كوريا ج

 اليابان 

 صين 
 ايران  

 تركيا 

 جنوب 

 افريقيا  

 اندونيسيا

 ماليزيا 

 افريقيا 

 ؤ

بخصوص الخريطة قمت بتقسيمها لجزئين و ذلك لتسهيل الحفظ  :مالحظة 

عليكم + يمكنك تكريرها في خريطة صماء لعدة مرات حتى حفظها + الخريطة 

تشمل اهم الدول التي قد تحتاجها في البكالوريا ) مصدرة و منتجة و مستوردة و 

 منظمة اوبيك ... ( 

 فيليبين

 فلندا 

 يونان 
 هونغ كونغ

 تايوان

 تايالندا
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 و م ا 

 برازيل

 ارجنتين 

 برتغال  

 بريطانيا 

 فرنسا  

 المانيا   

 ايطاليا    

 نيجيريا 

 ليبيا 

 كندا 

 فنزويال  

 مكسيك

 بلجيكا )بروكسل(  

 كوبا

 اكوادور

 كولومبيا 

 اورغواي

 جزائر 

 اسبانيا 

 بولونيا

 نرويج

 سويد

 اسلندا 

 ايرلندا
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 صالعالم املتقدم 

 صالعالم املتخلف 
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