نجغى اهلل انشحًبٌ انشحُى
ثبَىَخ انشُخ ثىػًبيخ
األثُغ عُذ انشُخ

انًغزىي  :انغُخ انثبَُخ  -كم انشؼت

يزكشاد يبدح انزبسَخ

والَخ انجُغ

انىحذح األونً  :االعزؼًبس األوسثٍ كٍ إكشَوُب و أعُب و يوبويزه 1954 -- 1815

يٍ إػذاد األعزبر  :ثىشُخ ػجذ انحبكى

َ ..........ضوال ػٍد سؿجخ انكثُش يٍ انغبدح األعبرزح و انزاليُز األػضاء و
يحبونخ نزؼًُى انلبئذح و رجبدل انزجبسة و انىثبئن انزشثىَخ هبَب أهىو ثئػبدح
َشش انًزكشاد انزشثىَخ نهًبدح (الربسَخ و الجـشاكُب ) ثذاَخ ثبنىحذح األونً
كٍ انًبدرٍُ

tachfin

انكلبءح انوبػذَخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد اش٘بٰٛخ رو٘ظ فا ٧شح ا ٛؾشٗخ االعزو٠بسٯخ ك٪٨س ٧ب ٩ر٪عو٨ب ُٮ ٓبسرٮ آعٰب ٩اُشٯٰٔب ٟ٩ب ٓبث٨ٜب ِٗ ٢ٟبػ رؾشس٭ ٯ٘١٪
ا٠ٛزوٓ ٜٞبدسا ه ٬ٜرظ َٰ٤ششػ ٩رؾ - ٰٜٚاألعجبة  ،األ٧ذاٍ  ،ا٪ٛعبئ٩ ٚاال٣و٘بعبد ٜٛلب٧شرٰ ٢اهز٠بدا ه ٬ٜاٛغ٤ذاد اٛزبسٯخٰخ راد اٛذالٛخ
انىحذح األونً  :االعزؼًبس األوسثٍ كٍ إكشَوُب واعُب ويوبويزه 1954 -- 1815
انىػؼُخ األونً  :انحشكخ االعزؼًبسَخ أعجبة وأهذاف

انكلبءح انًغزهذكخ  :ٯزوشٍ ه ٬ٜأعجبة ٩أ٧ذاٍ اٛؾشٗخ االعزو٠بسٯخ ٩ٯذسٕ ا٣و٘بعبر٨ب ٟ٩خبؿش٧ب

اإلشكبنُخ ٩ :كِذ أ٩سثب رِ٨ّٓ٪ب االٓزظبد٭  ٩اٛوغ٘ش٭ ِٛشع عٰـشر٨ب ه ٬ٜشو٪ة اُشٯٰٔب  ٩آعٰب ٠ُ .ب ٧ٮ أعجبة  ٩أ٧ذاٍ ٧ز ٥اٛغٰـشح ؟
انغُذاد
اٛغ٤ذ ا٠ٛشُْ 1
اٛغ٤ذ  3 - 2 -1ص
15
اٛغ٤ذاد ص 17 - 16

انزؼهًُبد
اػزًبدا ػهً
يكزغجبرك انوجهُخ و
اَطالهب يٍ انغُذاد
انًوزشحخ

 اعزخٜض كشٍ٩٣شؤح اٛؾشٗخ
االعزو٠بسٯخ

االداءاد واألَشطخ
عزخٜض كش٣ ٍ٩شؤح
٭
اٛؾشٗخ االعزو٠بسٯخ

أعجبة اٛؾشٗخ
ٯجشص
االعزو٠بسٯخ

انًبدح  :ربسٯخ
انوغى  2 :اٍ ٛ .ي  .هذ
انًذح  ... :عبهبد
انًشاجغ وانًظبدس  :ا٘ٛزبة – أ٤ٛذ

إػذاد  :ث٪شٰخ هجذ اٛؾبٗٞ
األثُغ عُذٌ انشُخ – انجُغ -

انًُزىج االَزوبئٍ

ا٨٤ٛؼخ األ٩سثٰخ ٩ا٣و٘بعبر٨ب  -ا٘ٛش ٍ٪اٛغٌشاُٰخ  -اٛض٪سح اٛظ٤بهٰخ ٣ ٩زبئغ٨ب االٓزظبدٯخ  -اٛظشام
اٛؾؼبس٭ ثٰ ٢اٛششّ اإلعالٟٮ  ٩اٌٛشة ا٠ٛغٰؾٮ  -رشاعن اٛذ٩س اٛشٯبد٭ ٜٛوب ٞٛاإلعالٟٮ
 أعجبة انحشكخ االعزؼًبسَخ :
 االهزظبدَخ  :اٛجؾش ه ٢ا٪٠ٛاد األٰٛ٩خ  -اٛجؾش ه ٢األع٪اّ اٛخبسعٰخ اٛؾبعخ ا٠ٛزضاٯذح ٛشإ٩ط األ٪ٟاٙ انجششَخ  :اٛجؾش ه٤ٟ ٢بؿْ اع٘بُ ١بئغ اٛغ٘ب - ١اٛزخّٜض  ٢ٟاٌ٠ٛبٟشٯ ٩ ٢ا٠ٛوبسػخ٧ب  -رؾ٪ٯ٨ٜب ا٪ٓ ٬ٛاهذ هغ٘شٯخ
 اإلعزشارُجُخ  :رؤ٪ٟ ٢ٰٟاطالر٨ب ٩ ٢ٟاٟ ٬ٛغزو٠شاد -انحؼبسَخ ٣ :شش ا٩ ٰٞٔٛاٌٜٛبد األ٩سثٰخ  -اٛز٤ظٰش ٟ ٩ؾبسثخ اٛذٯ ٢اإلعالٟٮ

ظشوف َشأح انحشكخ االعزؼًبسَخ :

 أهذاف انحشكخ االعزؼًبسَخ :
اٛغ٤ذ ا٠ٛشُْ 3 - 2
األهذاف االهزظبدَخ  :اعز٤ضاٍ  ٩اعزٌال٪ٟ ٙاسد ا٠ٛغزو٠شاد ُ -شع ٩آن اٛزخ ٩ َٜاٛزجوٰخ ُٰ٨ب – سثؾ
اٛخشٯـخ ص 16
آزظبدٯبر٨ب ثوغٜخ اٛشأع٠ب ٙاأل٩سثٮ
 أثشص أعجبة اٛؾشٗخاٛؾشٗخ
أ٧ذاٍ
ثٰ٢
٭
–
اإلعزشارُجُخ و انؼغكشَخ  :اٛغٰـشح  ٩ا٤٠ٰ٨ٛخ ه ٬ٜا٠ٛوبثش  ٩ا٠ٛؼبٯْ  ٩ا٠٠ٛشاد اإلعزشارٰغٰخ
االعزو٠بسٯخ  ٩أ٧ذاُ٨ب العزو٠بسٯخ
رؤ ٢ٰٟا٪٠ٛاطالد
انحؼبسَخ  :اٛز٤ظٰش ُ -شع االعزالة اٛؾؼبس٭ هٟ ٬ٜضِٰٔ٨ب ٟ -ؾبسثخ اٌٜٛبد ٩اٛضٔبُبد ا٠ٛؾٰٜخ ٩
اٛزٌٜٛ ٢ٰ٘٠ز٨ب  ٩صٔبُز٨ب ٛذ٭ شو٪ة ا٠ٛغزو٠شاد ٟ -ؾبطشح اٛوب ٞٛاإلعالٟٮ  -رضجٰذ اِ٘ٛش
االعزٌالٛٮ ٛذ ٫اٛشع ٚاألثٰغ
انزوىَى انًشحهٍ  :هذد  3د ٙ٩أ٩سثٰخ اعزو٠بسٯخ ٟن سثـ٨ب ث٠غزو٠شار٨ب ٓٮ أٛبسرٰ. ٢
 ٩طشػ رشًجشنٍُ  ( :اإلٟجشاؿ٪سٯخ ٧ٮ اٛزغبسح )
انغُذ  : 1طشح جىل كُشٌ  ( :اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ ث٤ذ اٛغٰبعخ اٛظ٤بهٰخ )
انغُذ  .. ( 2 :ا ١االعزو٠بس  ٞٛٯ٘زَ ثبعزٌال ٙاألسع ٟب ُ٨ٓ٪ب ٟ٩ب رؾز٨ب ٩اعزجوبد اإل٣غب٩ ١رغخٰشُ ٥ٮ شز ٬اٰ٠ٛبدٯ ، ٢روذ ٫ا ٬ٛرش٪ٯ ٦اٛزبسٯخ ٩اُشاًٟ ٢ٟ ٦ؾز٪ٯبر ٦اإلٯغبثٰخ ٩ ،رٖٛ
ٰٛزُ ٢٘٠ٮ ٟشؽٜخ أُ ٢ٟ ٬ٛ٩ظ ٚا٠ٛغز٠ن اٛغضائش٭ هٓ ٢بهذر ٦ا٠ٛزٰ٤خ اٛزٮ ٯشر٘ض ه٨ٰٜب ٩ا٠ٛز٠ضٜخ ُٮ صٔبُز٤ب ا٪ٛؿٰ٤خ ٟ٩ب رش ٚ٠ه ٢ٟ ٦ٰٜصش٩اد ٧بئٜخ )
د /يحًذ انؼشثٍ صثُشٌ – يذخم إنً ربسَخ انًـشة انحذَث -
انغُذ  ... : 3هٟ ٬ٜبئذح ٟئر٠ش ثش ٢ٰٛهبٓ،1884 ٝغ٠ذ ا ٫٪ٔٛاأل٩س٩ثٰخ اُشٯٰٔب عشٯبً٩ ،أهبدد سع ٞخبسؿز٨بٟ ،ب ٣زظ هٟ 50 ٦٤غزو٠شح ٟ٩ؾٰ٠خ ،ص ٞؽٛ٪ذ ٧ز ٥ا ٫٪ٔٛأٛبسح ٗ٠ظذس
إلٟذاد ا٪٠ٛاد اٛخب٩ ٝأع٪اّ ٠ٛجٰوبر٨ب رذسٯغًٰب ثبإلػبُخ ا ٬ٛعٰـشر٨ب ه ٬ٜاٛزغبسح ٟب عو٨ٜب رزوشع ٛالعزٌال ٙا٠ٛضد٩ط  .اػبُخ ا ٬ٛر ٖٛس٩عذ ٧ز ٥اٌٜٛ ٫٪ٔٛبد عذٯذح ٠ٗ .ب أصبسد
 .أيٍُ انذسَىعٍ َىيُخ انثىسح
ال دٯٰ٤بً ٟب خشة ا٤ٛلب ٝاالعز٠بهٮ ٩االٓزظبد٭ اإلُشٯٔٮ
اِ٣وب ً
يظطهحبد انىػؼُخ :
 االعزؼًبس ٟ :ظـٜؼ ٯو٤ٮ اٟزذاد اٛغٰـشح اٛغٰبعٰخ  ٩االٓزظبدٯخ ٛ .. ٩ذٛ٩خ ٟب ه ٬ٜدٛ٩خ أخش٫ انحشكخ االعزؼًبسَخ ٧ :ٮ ؽشٗخ عٰبعٰخ  ٩هغ٘شٯخ ك٨شد ُٮ أ٩سثب ُٮ أٛش 15 ١ص ٞر٪عوذ خال ٙأٛش19٩18 ٢ٰ٣ االعزؼًبس انجذَذ  :ك٨ش ثوذ اٛؾشة اٛوبٰ٠ٛخ اٛضبٰ٣خ  ٪٧٩اٛز٭ ٯزغزش ٩ساء اٛششٗبد االؽز٘بسٯخ  ٩اٛو٠ٛ٪خ  ٩ -اٛزغبسح( االعزو٠بس ا٤ٔ٠ٛن(. اليغزؼًشح ٧ :ٮ آ ٰٜٞال ٯز٠زن ثشخظٰز ٦اٛذٰٛ٩خ٩ ،ٯوزجش اٟزذادا ٜٛذٛ٩خ ا٠ٛغزو٠شح اٛزٮ رجبشش هٟ ٦ٰٜلب٧ش اٛغٰبدح اٛذاخٰٜخ ٩اٛخبسعٰخ. انـضو :أع٪ٜة ٜٛزٌ ٌٜٚاالعزو٠بس٭ ٯوز٠ذ االعزٰبػ ثبعزخذا ٝا٪ٔٛح اٛوغ٘شٯخ. -االحزالل  :ا٠ٛشؽٜخ اٛزٮ رٜٮ اٌٛض٩ ٩رو٤ٮ اعزٰالء ا٠ٛغزو٠ش ه ٬ٜاألساػٮ  ٩ا٠٠ٛزٜ٘بد ٩اٛزؾ٘٨ُٰ ٞب.

 -انزجشُش ٣ :شبؽ ٗب٣ذ رٔ ٝ٪ث ٦اٛجوضبد ا٠ٛغٰؾٰخ ٛز٤ظٰش ع٘ب ١اٛجٜذا ١اٛزٮ ٗب ١ٯغز٨ذُ٨ب اٛزٌ ٌٜٚاالعزو٠بس٭ األ٩سثٮ ؽٰش ٗب ١اٛزجشٰش اؽذ ٫آٰٛبد ٧زا اٛزٌٌٜٚ

انجُىػ األوسثُخ و ثذاَخ احزالل
انوبسرٍُ

رىصَغ االعزؼًبس االوسثٍ كٍ انىطٍ انؼشثٍ

عُغُم سودط االَجهُضٌ  -يٍ كُت إنً انوبهشح"

اإليجشاطىسَخ االعزؼًبسَخ انلشَغُخ 1930

اإليجشاطىسَخ االعزؼًبسَخ انجشَطبَُخ كٍ ػبو 1921

انكلبءح انوبػذَخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد اش٘بٰٛخ رو٘ظ فا ٧شح ا ٛؾشٗخ االعزو٠بسٯخ ك٪٨س ٧ب ٩ر٪عو٨ب ُٮ ٓبسرٮ آعٰب ٩اُشٯٰٔب ٟ٩ب ٓبث٨ٜب ِٗ ٢ٟبػ رؾشس٭ ٯ٘١٪
ا٠ٛزوٓ ٜٞبدسا ه ٬ٜرظ َٰ٤ششػ ٩رؾ - ٰٜٚاألعجبة  ،األ٧ذاٍ  ،ا٪ٛعبئ٩ ٚاال٣و٘بعبد ٜٛلب٧شرٰ ٢اهز٠بدا ه ٬ٜاٛغ٤ذاد اٛزبسٯخٰخ راد اٛذالٛخ
انىحذح األونً  :االعزؼًبس األوسثٍ كٍ إكشَوُب واعُب ويوبويزه 1954 -- 1815
انىػؼُخ انثبَُخ  :انغُـبعخ االعزؼًبسَخ كٍ إكشَوُب و آعُب ( طشم و وعبئم )

٧ب ه ٬ٜأٛبسرٰ٢
انكلبءح انًغزهذكخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبدسا ه ٬ٜاعزخالص ؿشّ ٩ ٩عبئ ٚرِٰ٤ز االعزو٠بس ٠ٛخــبر ٩ ٦ا٣و٘بعبد
اإلشكبنُخ ٛ :زضجٰذ اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ اعزوٜ٠ذ هذح ٟخــبد ٩٩عبئ . ٚا ٬ٛأ٭ ٟذ٣ ٫غؼ االعزو٠بس ُٮ ر ٖٛ؟
انغُذاد
 3 – 2ص 19
 4 – 1ص 20
اٛخشٯـخ  2ص18
اٛخشٯـخ ا٠ٛشُٔخ
1
 ٩اٛغ٤ذ ا٠ٛشُْ
1

انزؼهًُبد
اػزًبدا ػهً يكزغجبرك
انوجهُخ
و اَطالهب يٍ انغُذاد
انًوزشحخ

اٙط٪س ص 20
 7 - 5ص21

ٯج٩ ٢عبئ ٚرِٰ٤ز
ا٠ٛخــبد االعزو٠بسٯخ
ُٮ أٛبسرٰ٢

ثٰ٩ ٢عبئ ٚرِٰ٤ز
ا٠ٛخــبد االعزو٠بسٯخ
ُٮ ٓبسرٮ اُشٯٰٔب  ٩أعٰب

 4ص 19
اٛغ٤ذاد ا٠ٛشُٔخ
4 -3 - 2 - 1

االداءاد و األَشطخ

ٯغزخٜض ا٣و٘بعبد
اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ
ه ٬ٜأٛبسرٰ٢
اعزخٜض ا٣و٘بعبد
اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ
ه ٬ٜأٛبسرُٰ ٢ٮ عٰ٠ن
ا٠ٛغبالد

انًبدح  :ربسٯخ
انوغى  2 :اٍ ٛ .ي
انًذح  :عبهبد
انًشاجغ وانًظبدس  :ا٘ٛزبة – أ٤ٛذ

إػذاد  :ثىشُخ ػجذ انحبكى
األثُغ عُذٌ انشُخ – انجُغ -

انًُزىج االَزوبئٍ
طشم رُلُز انًخططبد االعزؼًبسَخ :
 انطشم انًجبششح  :اخؼبم ا٤٠ٛبؿْ ا٠ٛؾزٜخ ثب٪ٔٛح اٛوغ٘شٯخ  ٩رـجْٰ االؽزال ٙاالعزٰـب٣ٮ ٩ر٨ب اٛؾؼبسٯخ (ُش٣غب ُٮ اٛغضائش)
٠ٟبسعخ ا٠ٓٙن ػذ شو٪ث٨ب ٟ ٩ؾبٛ٩خ ؿ٠ظ شخظٮ
 انطشم ؿُش انًجبششح  :اثٔبء اٛغٜـخ ُٮ أٯذ٭ سإعبء ٟؾ - ٢ٰٜسثؾ اٛغٜـخ ا٪ٛؿٰ٤خ ثبٛؾ٘ ٞاٛوبٝاالعزو٠بس٭ ٟض ٚاٛؾ٠بٯخ اٛجشٯـبٰ٣خ هٟ ٬ٜظش  -اِٛش٣غٰخ ه ٬ٜر٣٪ظ  ٩اٌ٠ٛشة – اال٣زذاة األ٩سثٮ ُٮ اٛشبٝ
وعبئم رُلُز انًخططبد االعزؼًبسَخ  :اخزِٜذ ا٪ٛعبئ٩ ٚٯ ٢٘٠ؽظش٧ب ُٰ٠ب ٯٜٮ :
االٟزٰبصاد ثؤ٪٣اه٨ب ( اٛذٯٰ٤خ  ٩االٓزظبدٯخ  ٩اٛغٰبعٰخ )
د٩س اٛششٗبد اٛزغبسٯخ  ٩اٛج ٕ٪٤األ٩سثٰخ ُٮ اًشاّ ا٠ٛغزو٠شاد ثبٛذٯ ١٪ص ٞاٛزذخٟ ( ٚظش – ر٣٪ظ )
االرِبٰٓبد ٩ا٪ٛه٪د اٛغشٯخ ( عبٯ٘ظ ثٰ٘٩ - ٪هذ ث٪ِٜس )
اَؼكبعبد انغُبعخ االعزؼًبسَخ ػهً انوبسرٍُ :
* عُبعُب  :اصبسح ٟشبٗ ٚاألٰٜٓبد  ٩اٰٟ٪ٔٛبد  -ك٪٨س ٟشبٗ ٚاٛالعئٰ ٩ ٢ا٨٠ٛبعشٯ٢
ك٪٨س اٛؾشٗخ اٛظٰ٣٪ٰ٨خ ٗؾشٗخ ه٤ظشٯخ اعزو٠بسٯخ
رٌزٯخ ا٤ٛضاهبد اٛؾذ٩دٯخ  ٩اٛؾش٩ة األٰٜ٧خ
رغضئخ  ٩رٌٰٰش اٛخشٯـخ اٛغٰبعٰخ إلُشٯٰٔب  ٩آعٰب
* اهزظبدَب ٨٣ :ت  ٩اعز٤ضاٍ خٰشاد ا٠ٛغزو٠شح  -هشٜٓخ اٛزٰ٠٤خ ُٮ ا٠ٛغزو٠شاد ٩سثؾ ٧ب ثبالٓزظبد األ٩سثٮ
 ك٪٨س ٣خجخ ٪ٟاٰٛخ ٛالعزو٠بس* اجزًبػُب  :رو ْٰ٠اإلؽغبط ثب٪ِٛاسّ اٛوشٰٓخ  ٩اٛؾؼبسٯخ
ك٪٨س عٰبعخ اٰ٠ٛض اٛو٤ظش٭ خبطخ ُٮ ع٪٤ة أٛبسح اإلُشٯٰٔخ
رذ٪٧س األؽ٪ا ٙاالعز٠بهٰخ ( اٛضب٪ٛس األع٪د )

روىَى يشحهٍ  :اعزخٜض ا٣و٘بعبد اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ ه ٬ٜشو٪ة اُشٯٰٔب  ٩آعٰب ٟن رؾذٯذ سد ُو٧ ٚز ٥اٛشو٪ة
يظطهحبد انىػؼُخ :
االحزالل االعزُطبٍَ  ٪٧٩ :أع٪ء أ٪٣ام اٛغٰـشح االعزو٠بسٯخ ار ٯو٤ٮ ر٪ؿٰ ٢ا٠ٛو٠شٯ ٢ثظِخ ٨٣بئٰخ ُٮ ا٠ٛغزو٠شح ٗ٠ب  ٪٧اٛؾبُ ٙٮ اٰ٘ٛب ١اٛظ٣٪ٰ٨ٮ ٩ ،اٛجٰغ ُٮ اعزشاٰٛب .
ر٪عٰٟ ٩ ٦غبهذح دٛ٩خ ٣بشئخ ٓ٩ذ ؿجْ ُٮ اٟٙششّ اٛوشثٮ (ُٜغـٰ،٢ع٪سٯب ،اٛوشاّ )
االَزذاة  :اع٪ٜة اعزو٠بس٭ عذٯذ ك٨ش ثوذ ػ م  1ٯٔ ٝ٪هٰٓ ٬ٜب ٝدٛ٩خ ٓ٪ٯخ ة
انحًبَخ ٧ :ٮ اداسح اعزو٠بسٯخ ًٰش ٟجبششح ،رؾزِق ث٤لب ٝاٛؾ٘ ٞا٠ٛؾٜٮ ٩رٰٔ ٞاداسح اعزو٠بسٯخ ٟشآجخ ٨ٛب .
يؼبهذح عبَكظ -ثُكى ٟ :وب٧ذح عشٯخ ثٰ ٢ا٣غٜزشا ُ ٩ش٣غب  ٩س٩عٰب ٛزٔغٰ ٞا٠ٛششّ اٛوشثٮ ٓ٩وذ ع٤خ ٩ 1916اهزجشد ٩ ٢ٟعبئ ٚاٛزذخ ٚاالعزو٠بس٭ خبسط أ٩سثب .
يُبطن انُلىر ٤ٟ :بؿْ ٩آوخ ُٮ دائشح ا٤٠ٰ٨ٛخ ا٠ٛجبششح أًٰ ٩ش ا٠ٛجبششح ٪ٔٛح ٟوٰ٤خ ُٮ ٟغبالر٨ب اٛغٰبعٰخ أ ٩االٓزظبدٯخ أ ٩اٛوغ٘شٯخ أ ٩رٟ٘ ١٪غز٠وخ ٩رشرجؾ ث٠ظبٛؼ ر ٖٜا٪ٔٛح .
وػذ ثهلىس  ٪٧ :ا٪ٛهذ اٛز٭ أطذس٩ ٥صٯش خبسعٰخ ثشٯـبٰ٣ب آسصش عٰ٠ظ ث٪ِٜس ثزبسٯخ  ٩ 1917 – 11 – 2ٯ٤ض ه ٬ٜرو٨ذ ثشٯـبٰ٣ب ثذه ٞا٪٨ٰٛد ه ٬ٜآبٟخ دٛ٩خ  ّ٪ُ ٞ٨ٛرشاة ُٜغـٰ. ٢
اليجبل الحُىٌ  :عٰبعخ ر٪عوٰخ أل٠ٛبٰ٣ب ا٤ٛبصٯخ  ،ر٨ذٍ ا ٬ٛاٛغٰـشح ه٤ٟ ٬ٜبؿْ ُٮ اٛذ ٙ٩ا٠ٛغب٩سح ٛذه٪ٓ ٞح اٛشوت األ٠ٛب٣ٮ
عُذاد انىػؼُخ :
انغُذ  : 1انًبدح األونً  :اُ ١ش٣غب ٩ثشٯـبٰ٣ب اٛولٟ ٬٠غزوذرب ١أ ١روزشُب ٩رؾٰ٠ب دٛ٩خ هشثٰخ ثشئبعخ سئٰظ هشثٮ ُٮ ا٤٠ٛـٔزٰ" ٢آ" (داخٰٜخ ع٪سٯب) "٩ة ( "داخٰٜخ اٛوشاّ) ا٠ٛجٰ٤خ ُٮ اٛخشٯـخ اٜ٠ٛؾٔخ ث٨زا
االرِبّ .ٯِ٘ٛ ١٪ش٣غب ُٮ ٤ٟـٔخ (آ) ٩إلٜ٘٣زشا ُٮ ٤ٟـٔخ (ة) ؽْ األ٪ٛ٩ٯخ ُٮ ا٠ٛشش٩هبد ٩أٛش٩ع ا٠ٛؾٰٜخ٩ ،رِ٤شد ُش٣غب ُٮ ٤ٟـٔخ (آ) ٩اٜ٘٣زشا ُٮ ٤ٟـٔخ (ة) ثزٔذٯ ٞا٠ٛغزشبسٯ٩ ٢ا٪٠ٛكِٰ ٢األعب٣ت ث٤بء ه٬ٜ
ؿٜت اٛؾٟ٘٪خ اٛوشثٰخ أ ٩ؽ َٜاٛؾٟ٘٪بد اٛوشثٰخ .
انًبدح انثبَُخ  :ٯجبػ ِٛش٣غب ُٮ ا٤٠ٛـٔخ اٛضسٓبء (ع٪سٯب اٛغبؽٰٜخ) ٩إلٜ٘٣زشا ُٮ ا٤٠ٛـٔخ اٛؾ٠شاء (٤ٟـٔخ اٛجظشح) ا٣شبء ٟب رشًجب ١ث ٢ٟ ٦ش٘ ٚاٛؾٟ٘ ٞجبششح أ ٩ثب٪ٛاعـخ أ ٢ٟ ٩ا٠ٛشآجخ ،ثوذ االرِبّ ٟن اٛؾٟ٘٪خ أ٩
َض ارلبهُخ عبَكظ ثُكى
ؽ َٜاٛؾٟ٘٪بد اٛوشثٰخ .
انغُذ ٗ : 2ب٣ذ اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ اٛجشٯـبٰ٣خ ٟشذ٩دح ثش٘ٗ ٚجٰش ا ٬ٛا٠ٛظبٛؼ اٛزغبسٯخ دائ٠ب  .ا٪٠ٛاد اٛخب . . ٝا٠ٛؾبطٰ ٚأ٤ٛذٯخ ٠ٗ.،ب اهز٠ذد اٛغٰبعخ اٛجشٯـبٰ٣خ ه ٬ٜاٛزالهت ثبٛظشام ثٰ ٢األهشاّ  ٩األدٯب١
٩ا٪٨ٛٯبد اٛوشٰٓخ  ٢ٟأع ٚؽِق اٛغ٘ب ٢ٟ ١االرؾبد ػذ ا٪ٔٛح ا٠ٛؾزٜخ – اإلعزشارٰغٰخ ا٠ٛوشُ٩خ ثِشّ رغذ ٠ٟب رشٕ ششهٰخ اٛزٔغٰ ٩ ٞا٠ٛشبٗ ٚثٰ ٢اٛـ٪ائَ ُٮ ٤ٟبؿْ ٟز٪٤هخ ٟض ٚا٤٨ٛذ  ٩صٯ٠جبث٪٭  ٩اٛغ٪دا٩ ١
يىعىػخ انًؼشكخ – انُذ
أ٤ً٩ذا.

انغُذ ُ : 3ٮ خؼ٧ ٞزا ا٪ٛآن ا٠ٛشٯش ٣غذ أ ١اٛؾش٩ة ٓذ ؿبٛذ هذح ثٜذاُ ١ٮ أٛبسح ٣زٗش ٨٤ٟب ه ٬ٜعجٰ ٚا٠ٛضب ٙس٩ا٣ذا ٰ٣٩غٰشٯب ٩أ٤ً٩ذح اٛغ٪دا ٩ .. ١اٛغجت ا٠ٛجبشش ُٰ٨ب اٛزذخٔٛ . ٚذ هب٣ذ أٛبسح
اإلُشٯٰٔخ  ٢ٟاٛوزاة ٩اٛؾش٩ة األٰٜ٧خ اٛزٮ ساػ ػؾٰز٨ب ا٠ٛالٯٰ ٢ٟ ٢األثشٯبءٟ٩ ،ب صاٛذ رشصػ رؾذ ٰٟشاس  ٢ٟاالػـشاة اٛغٰبعٮ ٩االعز٠بهٮ ُؼالً ه ٢اٛظشاهبد اٛوشٰٓخ ٩اٛوشبئشٯخ اٛزٮ أ٩عذ٧ب االعزو٠بس
أيٍُ انذسَىعٍ َىيُخ انثىسح
اٌٛشثٮ ٜٛغٰـشح ه ٬ٜصش٩اد أٛبسح
انغُذ ٩ : 4خال ٙأؽٔبة  ٢ٟا٤٠ٰ٨ٛخ االعزو٠بسٯخ٨٣ ،جذ اٛذ ٙ٩األ٩س٩ثٰخ صش٩اد اٛجٜذا ١اإلُشٯٰٔخ ٩ ،دٟشد رٔبٰٛذ٧ب ٩رشاص٨ب ٩ث٤ب٧ب اٛضٔبُٰخ٩ ،ثغٰبعبر٨ب اٛزٮ اهز٠ذد ٟجذأ «ُشّ رغذ» ،أشبهذ اِٛشٓخ
٩اٛخالُبد ثٰ ٢ع٘ب ٩ ١خٜٔذ أ٣ل٠خ ه٤ظشٯخ ٟض٣ ٚلب ٝاألثبسربٯذ ٓ٩ ، ...ج ٚا٣غؾبث ٢ٟ ٞ٨اٛذ ٙ٩اإلُشٯٰٔخ ،ثز٪ٛا ع٪٨داً ٧بئٜخ ٜٛؾِبف هٟ ٬ٜظبٛؾٟ ، ٞ٨خ٩ ٢ِٰٜساء ٞ٧أِٛش  ٩اٛغ٪م  ٩اٛزخ ٩ ،َٜؽذ٩داً ًٰش
 ...د  :حُذس حُذس
ٟشعٟ٪خ ٩أؽٔبداً ثٰ ٢اٛشو٪ة ٩أٛجبئ ،ٚصاسهٰ٤ٓ ٢بث٪ٓ٪ٟ ٚرخ ٛؼ٠ب ١ه٪در٩ ٞ٨اعزٌالٛ ٞ٨ٛضش٩اد اُشٯٰٔب
انغُذ  : 5ه ٬ٜاٛشً ٢ٟ ٞؽشٗبد اٛزؾشس اٛزٮ ٓبٟ٩ذ االعزو٠بس ا٠ٛجبشش ،اال أ ٥١ال ٯضآ ٙبدساً ه ٬ٜاٛزؤصٰش ُٮ ٧ز ٥أٛبسح ،اٛظشاهبد اٛذ٪ٟٯخ (،ا٠ٛش٨ذ ا٤ٰ٘ٛٮ ُٮ  . 2008داسُ٪س  ،س٩ا٣ذا ) ٩ ،ال شٖ أ١
أ٩س٩ثب ال رضا ٙا٠ٛغزِٰذ األ ٢ٟ ٙ٩خٰشاد أٛبسح اإلُشٯٰٔخ ،األخشبة ٤ٟ٩ ،بع ٞاٛز٧ت ٩األ٠ٛبط ُٮ ع٪٤ة اُشٯٰٔب ٩ث٪رغ٪ا٣ب ٩اً٩ ٪ٌ٣٪٘ٛب٣ب ٣ ،ب ٰٖ٧ه ٢اٛضش٩ح اِ٤ٛـٰخ ُٮ ش٠ب ٙأٛبسح  ٩اٛخبٟبد ا٠ٛوذٰ٣خ
 ....أيم عهًُبٌ يؼشوف
األخش٩ ٫ا٤٠ٛزغبد اٛضساهٰخ ،
انًجبػخ اؿشة يٍ انحوُوخ
األوسثُىٌ و رجبسح انؼجُذ كٍ إكشَوُب
خشَطخ  -ارلبهُخ عبَكظ ثُكى

انُضاػبد انذاخهُخ و انحشوة األههُخ

يخًُبد انالجئٍُ انلهغطٍُُُ
ٌ

اكشَوُب و انحشة ػذ انزًُُض انؼُظشٌ

انكلبءح انوبػذَخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد اش٘بٰٛخ رو٘ظ فا ٧شح ا ٛؾشٗخ االعزو٠بسٯخ ك٪٨س ٧ب ٩ر٪عو٨ب ُٮ ٓبسرٮ آعٰب ٩اُشٯٰٔب ٟ٩ب ٓبث٨ٜب ِٗ ٢ٟبػ رؾشس٭
ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبدسا ه ٬ٜرظ َٰ٤ششػ ٩رؾ - ٰٜٚاألعجبة  ،األ٧ذاٍ  ،ا٪ٛعبئ٩ ٚاال٣و٘بعبد ٜٛلب٧شرٰ ٢اهز٠بدا ه ٬ٜاٛغ٤ذاد اٛزبسٯخٰخ راد اٛذالٛخ
انىحذح األونً  :االعزؼًبس األوسثٍ كٍ إكشَوُب واعُب ويوبويزه 1954 -- 1815
انىػؼُخ انثبنثخ  :انكلبح انزحشسٌ كٍ هبسرٍ إكشَوُب و أعُب
انكلبءح انًغزهذكخ  :ا ١ٯزوشٍ ه ٬ٜسد ُو ٚشو٪ة ا٠ٛغزو٠شاد ه ٬ٜا٪ٛع٪د االعزو٠بس٭
اإلشكبنُخ ٔٛ :ذ أع٠٨ذ اٛزؾ٪الد اٛزٮ هشُ٨ب اٛوب٤ٟ ٞٛز اٛؾشة اٛوبٰ٠ٛخ األُ ٬ٛ٩ٮ ثش٩ص كب٧شح ا٠ٛذ اٛزؾشس٭ ُٮ ا٠ٛغزو٠شاد ُٰ٠ب ٯزؼؼ ر ٖٛ؟
انغُذاد

اٛغ٤ذ 3 - 2
ص 23
اٛظ٪س ا٠ٛشُٔخ

انزؼهًُبد
اػزًبدا ػهً
يكزغجبرك انوجهُخ و
اَطالهب يٍ انغُذاد
انًوزشحخ

االداءاد و األَشطخ
ٯششػ اٛلش ٩ ٍ٩األعجبة
اٛذاُوخ ا ٬ٛاٛزؾشس

اششػ اٛلش ٩ ٍ٩األعجبة
اٛذاُوخ ا ٬ٛاٛزؾشس

اٛغ٤ذ ا٠ٛشُْ
2-1
اٛغ٤ذ 11- 8
ص 31

اعزخٜض اٰ٠٠ٛضاد اٛوبٟخ
٩أ٧ذاٍ اٛؾشٗبد اٛزؾشسٯخ

أِٛشح ص 24
اٛغ٤ذ ا٠ٛشُْ
3
اٛغ٤ذ  5ص
25
اٛغ٤ذاد ٩
اٛظ٪س ص – 26
27

ٯغزخٜض اٰ٠٠ٛضاد اٛوبٟخ
 ٩أ٧ذاٍ اٛؾشٗبد اٛزؾشسٯخ
ؽذد أعبٰٛت ٩٩عبئ ٚاِ٘ٛبػ
اٛزؾشس٭ ُٮ ٗ ٢ٟ ٚأعٰب
٩اُشٯٰٔب

ٯؾذدأعبٰٛت ٩٩عبئٚ
اِ٘ٛبػ اٛزؾشس٭ ُٮ
أٛبسرٰ٢

انًبدح  :ربسٯخ
انوغى  : 2اٍ ٛ .ي  .م د
انًذح  .... :عبهبد
انًشاجغ وانًظبدس  :ا٘ٛزبة – أ٤ٛذ

إػذاد  :ثىشُخ ػجذ انحبكى
األثُغ عُذٌ انشُخ – انجُغ -

انًُزىج االَزوبئٍ

ششح انظشوف و األعجبة انذاكؼخ إنً انزحشس :
انظــشوف  :انـــذاخهُخ  * :ا٪ٛع٪د االعزو٠بس٭  ٩عشائ ٦٠ػذ األسع  ٩اإل٣غب * ١ك٪٨س اِ٘ٛش  ٩اٛؾشٗبد اإلطالؽٰخ
ثٰٔبدح األٌُب٣ٮ  ٩هجذ٣ * ٥زبئظ  ٩أصبس اٛؾشثٰ 2 ٩ 1 ٢ه ٬ٜشو٪ة ا٠ٛغزو٠شاد * ا٣زشبس ا٠ٛجبدئ اٰٟ٪ٔٛخ  ٩األُ٘بس
اٛزؾشسٯخ ُٮ ا٠ٛغزو٠شاد
انخبسجُــخ  * :اشزذاد اٛز٤بُظ االعزو٠بس٭  ٩ا٣و٘بعبر٣ * ٦غبػ اٛض٪ساد اٛغٰبعٰخ ( اِٛش٣غٰخ )
* ٣زبئظ اٛؾشثٰ ( 2 - 1 ٢اػوبٍ اٛذ ٙ٩االعزو٠بسٯخ ) * رؤعٰظ ٤ٟل٠بد اٛذٰٛ٩خ (هظجخ األٰ٧ ٩ ٟٞئخ األ) ٟٞ
٩ده٨٠ب ٛؾْ رٔشٯش ا٠ٛظٰش
األعجــــبة  :انذاخهُخ  * :اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ  ٩اعزٌال ٙاٛشو٪ة ٨٣ ٩ت صش٩ار٨ب * ك٪٨س ا٤ٛخجخ ا٪ٛؿٰ٤خ ٰٓ ٩بدر٨ب
٤ٜٛؼب٣ ٩ ٙشش ا٪ٛهٮ اٛضٔبُٮ  ٩اٛغٰبعٮ * اٛخجشح اٛوغ٘شٯخ ا٘٠ٛزغجخ  ٢ٟا٠ٛشبسٗخ ُٮ اٛؾشثٰ * ٢كب٧شح اٛزٔبسة ٩
اٛزوب ١٩ثٰ ٢ؽشٗبد اٛزؾشس ( ثب٣ذ٣٩ي ) * اعزٔال ٙثوغ ا٠ٛغزو٠شاد ثوذ اٛؼ م ٟ 2جبششح ( ع٪سٯب ٛ .ج٤ب . ١ا٤٨ٛذ )
انخبسجُــخ  * :ا٣زشبس األُ٘بس اٛزؾشسٯخ  ٩ؽْ رٔشٯش ا٠ٛظٰش * خٰجخ أ ٟٚاٛشو٪ة ٣ ٢ٟزبئظ ٟئر٠ش اٛظٜؼ
 ٢ٟ٩ 1919ا٪ٛه٪د ا٘ٛبرثخ ٛالعزو٠بس * ػوَ  ٩رشاعن ٟ٘ب٣خ اٛذ ٙ٩االعزو٠بسٯخ ثوذ ػ م  * 2د٩س األٟٞ
ا٠ٛزؾذح  ٩ا٤٠ٛل٠بد اٛذٰٛ٩خ * ده ٞا٠ٛوغ٘ش اٛششٓٮ ٛؾشٗبد اٛزؾشس ُٮ اٛوب * ٞٛرؾذ٭ ؽشٗبد اٛزؾشس
ٛغٰبعخ ٟٚء اِٛشاى اٛزٮ ٟبسعز٨ب انى و أ ثوذ ػ م 2
اعزخالص انًًُضاد انؼبيخ و أهذاف انحشكبد انزحشسَخ :
انًًُضاد  * :سُؼ٨ب ٪ٜٛع٪د االعزو٠بس٭  ٩ث٘ ٚأش٘ب * ٦ٛروذد األؿشاٍ اٛزٮ ؽبسثز٨ب ( االعزو٠بس  .األ٣ل٠خ اٛوٰٜ٠خ ).
* رج٤ٮ اٛشو٪ة أل٧ذاٍ ؽشٗبد اٛزؾشس  ٩اؽزؼب٨٣ب * ر٪٤م ٩روذد ٩عبئ ٚاِ٘ٛبػ اٛزؾشس٭
* اع٨ب٨ٟب ُٮ اػوبٍ االعزو٠بس اٛزٰٜٔذ٭
* اٛزضا ٢ٟاٛزبسٯخٮ ٩رجبد ٙاٛزؤصٰش ثٰ٨٤ب
* رؾٰٔٔ٨ب أل٧ذاُ٨ب ٩ر٨٤٘٠ب  ٢ٟا٣زضام االهزشاٍ اٛذٛ٩ٮ ث٠شش٩هٰز٨ب
* رشٰٗض٧ب ه ٬ٜاِ٘ٛبػ اٛغ٠ٜٮ اٛغٰبعٮ ثٰ ٢اٛؾشثٰ ٩ ٢ه ٬ٜاِ٘ٛبػ اٛوغ٘ش٭ ا٠ٛغٜؼ ثوذ ػ م 2
* اٛزخٜض  ٢ٟاأل٣ل٠خ اٛوٰٜ٠خ ا٠ٛشرجـخ ثبالعزو٠بس
األهذاف  * :ا٨٣ب ا٪ٛع٪د االعزو٠بس٭ ث٘ ٚأش٘ب٦ٛ
* رؾْٰٔ االعزٔال ٙا٘ٛب ٩ ٟٚاٛغٰبدح اٛشبٜٟخ ه ٬ٜاألسع  ٩اٛضش٩اد * ٟؾبٛ٩خ رغ٤ت طشام اٛؾشة اٛجبسدح (
ث٠٠بسعخ اٛؾٰبد االٯغبثٮ )
* اٛغوٮ ٛزؾْٰٔ اٛزؼب ٢ٟثٰ ٢ا ٫٪ٔٛاٛزؾشسٯخ  ٢ٟخال ٙا٠ٛئر٠ش االُش ٩آعٰ٪٭ ثب٣ذ٣٩ي أُشٯ1955ٚ
ٌ أعبنُت و وعبئم انكلبح انزحشسٌ كٍ كم يٍ أعُب وإكشَوُب :
حذ د
د
 - 2ا٤ٛؼب ٙاٛغٰبعٮ اٛغ٠ٜٮ
األعبنُت  - 1 :اِ٘ٛبػ ا٠ٛغٜؼ
انىطــائم  - 1 :أ٠ٛبٟ٩خ اٛوغ٘شٯخ ع٪اء اٛشوجٰخ أ ٩اٛشعٰ٠خ  - 2أ٠ٛبٟ٩خ اٛغٰبعٰخ  ٢ٟخال ٙرؤعٰظ
األؽضاة  ٩اٛغ٠وٰبد  - 3أ٠ٛبٟ٩خ االٓزظبدٯخ  ٢ٟخال ٙأ٠ٛبؿوخ  ٩االػـشاثبد  - 4أ٠ٛبٟ٩خ اٛضٔبُٰخ هجش ا٪٤ٛاد٭ ٩
اٛغ٠وٰبد

روىَى يشحهٍ  :اششػ رؤصٰش أ٣غب ٝاٛوب ٞٛثوذ ح ع  ( 2إنً كزهزٍُ يزظبسػزٍُ ) ه ٬ٜاٛذ ٙ٩ؽذٯضخ االعزٔال. ٙ
عُذاد انىػؼُخ :
انغُذ  ٢ٟ : 1أ٧ذاٍ ٰ٧ئخ األ ٟٞا٠ٛزؾذح  -1ؽِق اٛغال٩ ٝاأل ٢ٟاٛذ 2- ٢ٰٰٛ٩رٰ٠٤خ هالٓبد اٛظذآخ ثٰ ٢اٛذ ٙ٩اؽزشاٟب ٠ٛجذأ ا٠ٛغب٩اح ُٮ اٛؾٔ٩ ّ٪اؽزشا ٝؽْ اٛشو٪ة ُٮ رٔشٯش ٟظٰش٧ب  3 -رؾْٰٔ اٛزوب١٩
االٓزظبد٭ ٩االعز٠بهٮ ٩اٛضٔبُٮ ٩ .رشغٰن اؽزشا ٝؽٔ ّ٪اإل٣غب٩ ١اؽزشا ٝاٛؾشٯبد األعبعٰخ

اٛضٔبُٮ ٩ؽٔ ّ٪اإل٣غب٩ ١رٔشٯش
انغُذ  : 2ؽْٔ ٟئر٠ش ثب٣ذ٣٩ي ٤ٟغضاد ربسٯخٰخ هلٰ٠خ ؽٰش رٌٜت ه ٬ٜهشآٰ ٚاإلٟجشٯبٰٛخ٩ .رزغغذ ا٤٠ٛغضاد أ٩ال ُٮ اٛجٰب ١اٛخزب ٝ٭ اٛز٭ ش٪٣ ٚ٠اػ ٧ٮ اٛزوب ١٩االٓزظبد٭
ا٠ٛظٰش ٩دُن اٛغال٩ ٝاٛزوب ١٩اٛوب٠ٛٮ ٩اهال ١دُن اٛغال٩ ٝاٛزوب ١٩اٛوب٠ٛٮ ٟ٩غبئ ٚأخشُٔ .٫ذ أٗذ ٓشاس اٛزوب ١٩االٓزظبد٭ اٛؼش٩سح اٜ٠ٛؾخ ٛذُن اٛزٰ٠٤خ االٓزظبدٯخ ُٮ ا٤٠ٛـٔخ االُش٩آعٰب
انغُذ  ٩... ( : 3ه٤ذٟب ٩عذ االعزو٠بس األ٩س٩ثٮ أ ١أ٠ٛبٟ٩خ رزظبهذ ٛـشد ٢ٟ ٥اٛجالد ٗب ١الثذ  ٢ٟرؾ٪ٯ ٚع٪٨د ٢ٟ ٥اعزو٠بس شو٪ة ث٘ب٨ٜٟب ا ٬ٛاعززجبم اٛضهبٟبد اٛزٮ رٛ٪ذ أٟش ٧ز ٥اٛشو٪ة ثوذ
االعزٔالٗ٩ ٙب ١رٗ ٖٛبُٰبً ر٠بٟبً ٛزؾْٰٔ ٟآسة ا٠ٛغزو٠شٯ . ) ٢أيٍُ انذسَىعٍ َىيُخ انثىسح

يظطهحبد انىػؼُخ :

انكلبح انزحشسٌ ٣ :شبؽ ٟٔب ٝ٩ك٨ش ُٮ ا٤٠ٛبؿْ اٛزٮ رخؼن ٛالعزو٠بس ٩ارخز أش٘بال ٟخزِٜخ اٟب عٰبعٰخ أ ٩هغ٘شٯخ أ ٩االصٟ ٢ٰ٤وب ٟوجشح ه ٢سُغ االعزو٠بس ث٘ ٚأش٘ب. ٦ٛ
رظلُخ االعزؼًبس  :اطـالػ دٛ٩ٮ اعزخذ٤ٟ ٝز هب ، 1960 ٝٯٔظذ ٩ػن ٨٣بٯخ ٛالعزو٠بس األ٩سثٮ ُٮ اٛوب ٞٛث٤بء هٓ ٬ٜشاس األ ٟٞا٠ٛزؾذح ٛغ٤خ1960
انحشكبد انزحشسَخ ٧ :ٮ ٪ٟعخ اٛزؾشس اٛزٮ اعزبؽذ ٓبسرٮ اُشٯٰٔب ٩آعٰب خبطخ ٤ٟز ٟـٜن أٛش ١اٛوششٯ٩ ٢اشزذد أٗضش ثوذ اٛؾشة اٛوبٰ٠ٛخ اٛضبٰ٣خ
انُؼبل  ٪٧ :أع٪ٜة ِٗبػ ٯوجش ه ٢اٛز٪ع ٦اٛغٰبعٮ أ ٩اِ٘ٛش٭
عُبعخ يمء انلشاؽ ٧٩ :ٮ ٠٣ؾ اعزو٠بس٭ ؽذٯش ك٨ش ثوذ اٛؾشة اٛوبٰ٠ٛخ  ٢ٟ 2خال ٙطشام اٛؾشة اٛجبسدح ثٰ ٢ا٘ٛزٜزٰ ٢االشزشاٰٗخ ٩اٛشأع٠بٰٛخ  ،ؿجٔز ٦ا.ٝ.٪ٛأ  ٢ٟخالٟ ٙؾبٛ٩ز٨ب رو٪ٯغ اٛذٙ٩
االعزو٠بسٯخ ُٮ ا٤٠ٛبؿْ ا٤٠ٛغؾجخ ٨٤ٟب.
انالػُق  :ش٘ ٩ ٚعٰٜخ ٩ ٢ٟعبئ ٚاٛو ٚ٠اٛغٰبعٮ ٩االعز٠بهٮ رغزجوذ ا٪ٔٛح ُٮ ا٪ٛط ٙ٪ا ٬ٛأ٧ذاُ٨ب ٩رٔ ٝ٪ه ٬ٜأعبط االهزشاٍ ثبٱخش

يظبنٍ انحبج

يؤرًش ثبَذوَؾ

جًبل ػجذ انُبطش

انًهبرًبؿبَذٌ

انالػُق

خشَطخ انؼبنى و حشكخ انزحشس يُز 1815

كهززىحذ حشكبد انزحشس كٍ انؼبنى – شؼبس -- 1955

يوش انجًؼُخ انؼبيخ األيى انًزحذح

فاءح الـــمــاػذَخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد اش٘بٰٛخ رو٘ظ فا ٧شح ا ٛؾشٗخ االعزو٠بسٯخ ك٪٨س ٧ب ٩ر٪عو٨ب ُٮ ٓبسرٮ آعٰب ٩اُشٯٰٔب ٟ٩ب ٓبث٨ٜب ِٗ ٢ٟبػ
انك ـ
ـ
رؾشس٭ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبدسا ه ٬ٜرظ َٰ٤ششػ ٩رؾ - ٰٜٚاألعجبة  ،األ٧ذاٍ  ،ا٪ٛعبئ٩ ٚاال٣و٘بعبد ٜٛلب٧شرٰ ٢اهز٠بدا ه ٬ٜاٛغ٤ذاد اٛزبسٯخٰخ راد اٛذالٛخ

انىح ـــــــدح األولــي  :االعزؼًبس األوسثٍ كٍ إكشَوُب واعُب ويوبويزه 1954 --- 1815
ـــح انشاثــؼخ  :وػؼُخ إديبجُخ
انىعــػٍ
انكلبءح انًغزهذكخ  :ؽغ ٢اعزٌال ٙاٛغ٤ذاد  ٩ا٪ٛصبئْ ا٠ٛشُٔخ ُٮ اهذاد ا٤٠ٛز٪ط ا٠ٛـ٪ٜة

انًبدح  :ربسٯخ
انوغى  : 2 :اٍ ٛ .ي  .م د
انًذح  :عبهزب١
انًشاجغ وانًظبدس  :ا٘ٛزبة – أ٤ٛذ
إػذاد  :ثىشُخ ػجذ انحبكى
األثُغ عُذٌ انشُخ – انجُغ -

انغُذاد و االداءاد

انزؼهًُبد

1

اػزًبدا
ػهً
يكزغجبرك
انوجهُخ
و اَطالهب يٍ
انغُذاد
انًوزشحخ

ا ١االعزؼًبس ؿ٪ا ٙاِٛزشح اٛزٮ ٓؼب٧ب ُٮ دٯبس٣ب ٞٛ ،
ٯ٘زَ ثبعزٌال ٙاألسع ٟب ُ٨ٓ٪ب ٟ٩ب رؾز٨ب ٩اعزجوبد
اإل٣غب٩ ١رغخٰشُ ٥ٮ شز ٬اٰ٠ٛبدٯ ٢روذ ٫ا ٬ٛرش٪ٯ٦
اٛزبسٯخ ٩اُشاًٟ ٢ٟ ٦ؾز٪ٯبر ٦اإلٯغبثٰخ ٩رٰٛ ٖٛز٢ٟ ٢٘٠
ُظ ٚا٠ٛغز٠ن اٛغضائش٭ هٓ ٢بهذر ٦ا٠ٛزٰ٤خ اٛزٮ ٯشر٘ض
ه٨ٰٜب ٩ا٠ٛز٠ضٜخ ُٮ صٔبُز٤ب ا٪ٛؿٰ٤خ ٟ٩ب رش ٚ٠ه٢ٟ ٦ٰٜ
صش٩اد ٧بئٜخ ٧٩ٮ دس٩م ٩آٰخ  ٩أعٜؾخ ُزبٗخ ه٤ذٟب
ٯؾٰ ٢األ٩اٰٛ ، ١ز٪ط ٚاُ ٬ٛشع ؽ ٦ٛ٪ٜا٘ٛضٰشح اٛزٮ ٢ٟ
ثٰ٨٤ب اإلديبج ا٠ٛضٯَ ٩ا٠ٛغخ  ٩اٛزز٩ٯت ٘٧ ٩زا أصٯٜذ
اٱصبس  ٩ػبهذ ا٪ٛصبئْ األطٰٜخ ٛزؾٟ ٚؾ٨ٜب ٗزبثبد
رز٠بشٟ ٬ن أُوب٩ ٙرظشُبد ا٠ٛغزو٠ش ٩رخذُ ٝٮ ِ٣ظ
آ٪ٛذ أًشاػ ٩ ٦أ٧ذاُ ٩ ، ٦عشد ربسٯخ٤ب  ٢ٟأثـب) ..... ٦ٛ
د /يحًذ انؼشثٍ صثُشٌ – يذخم إنً ربسَخ
انًـشة انحذَث

3
ٔٛ ... ( .ذ ٩ػو٤ب أٯذٯ٤ب ه ٬ٜأ٪ٟا ٙا َٓ٪ٛا٪٠ٛع٨خ ٜٛظشٍ ه ٬ٜاٛزوٰٜٞ
٩األه٠ب ٙاٛخٰشٯخ ٓؼٰ٤ب هٟ ٬ٜذاسط ٗب٣ذ ٪ٟع٪دح ٩ ،شزز٤ب ٟغبٟن
اٛو٠ٜبء ٔٛ ،ذ أؿجْ اٛلالُ ٝٮ ٟٗ٘ ٚب ١ؽ٤ٜٜب ُٰٔٛ ... ٦ذ عو٤ٜب
اٛغضائش٭ أٗضش ر٪ؽشب  ٩ثشثشٯخ ٠ٟ ،ب ٗب ١هٓ ٦ٰٜج ٚأ ١ٯوشُ٤ب ) ....
نجُخ العُكى رُبس

2

أعجبة انحشوة األههُخ ُٮ أُشٯٰٔب ٗضٰشح  ٢٘ٛ ٩أٓذ٧ ٝز ٥األعجبة
 ٩أٗضش٧ب رؤصٰشا  ٪٧االعزو٠بس؛ ٨ٛ ٩زا ال ٣غبُٮ ا ٙ٪ٔٛه٤ذٟب  ٙ٪ٔ٣أ٤٣ب
ٯغت دائ٠ب أِ٣ ١زش ه ٢االعزو٠بس؛ ُب ٞٛ ١ٯ٘٪ٟ ٢ع٪دا اٱ٫٪ٔٗ ١
هغ٘شٯخُ ،ب ١آصبس٪ٟ ٥ع٪دح  ٩اش٘ب ٦ٛاٛغذٯذح ٪ٟع٪دح ٧ ٩ .زا
االعزو٠بس  ٪٧اٛز٭  ٩ػن ثز٩س اٛؾشة األٰٜ٧خ ُٮ اُشٯٰٔب ع٪اء ٢ٟ
خال ٙا٤ٛشؤح ا٠ٛظـ٤وخ أ ٢ٟ ٩خال ٙاٛغٰبعبد االعزو٠بسٯخ .
ٔٛذ ٓغ ٞاالعزو٠بس أٛبسح اإلُشٯٰٔخ اٰٗ ٬ٛب٣بد ٟظـ٤وخ ُٮ يؤرًش
ثشنٍُ ٓ٩ 1885 *1884ذ عبء ا٠ٛئر٠ش ٟزغٔبً ٟن ٟظبٛؼ
ا٠ٛغزو٠شٯٟ ٢ز٤بٓؼبً ٟن ا٪ٛآن االعز٠بهٮ  ٩اإلص٤ٮ ٠ٜٛغز٠وبد
اإلُشٯٰٔخ ؛ ٓ٩ذ أُشص ر ٖٛاٛزٔغٰ ٞاٛظ٤بهٮ ُٰ٠ب ثوذ األعبط ُٮ
اٛؾش٩ة األٰٜ٧خ  .انُذ

4

5

يذسعخ ثؼذ أٌ حىنذ إنً
يخُى نالجئٍُ كٍ ؿضح
2008

انزؼهًُبد :
1
2
3
4

5

– ا٣ـالٓب  ٢ٟاٛغ٤ذ سٓ 1 ٞهذد  4أ٧ذاٍ ٜٛؾشٗخ االعزو٠بسٯخ ُ ٩ٮ ٗ ٚا٠ٛغبالد .
– اعزخٜض ا٣و٘بعبد اٛغٰبعخ االعزو٠بسٯخ ه ٬ٜأٛبسرٰ ٢اهز٠بدا ه ٬ٜاٛغ٤ذ سٓٞ
 ٩ 3اٛظ٪سح سٓ5 ٞ
– ؽذد اإلش٘بٰٛخ اٛزٮ ٯوشػ٨ب اٛغ٤ذ ( اٛظ٪سح ) سٓ2 ٞ
سٯـبٰ٣خ
ه ٬ٜاٛخشٯـخ ا٠ٛشُٔخ هٰٟ 3 ٢غزو٠شاد ُش٣غٰخ  3 ٩ة
– ؽذد  ٝ٪٨ِٟاِ٠ٛب ٰٞ٧اٛزٮ رؾز٨ب خؾ ُٮ اٛغ٤ذ 4 ٩ 1

-

الثانوية الجديدة رقم 01 :
األبيض سيد الشيخ
والية البيض

لبسم هللا الرحمان الرحيم
المستوى  :السنة الثانية  -كل الشعب

مذكرات مادة التاريخ

الوحدة الثانية  :االستعمار الفرنسي في الجزائر و المقاومة الوطنية 1954 -1830
من إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم

 ..........نزوال عند ر بة ال ثير من السادة األسا ذة و الت ميذ األعزا و محاولة
لتعميم الفائدة و باد التجار و الو ائ التربوية ا نا قو نشر المذكرات
التربوية ل مادة (ا اريخ و ا رافيا )

....

تثمينا منكم للجهد المبذول و إلبداء مالحظاتكم و
توجيهاتكم و تصويباتكم الكريمة الرجاء التواصل
المباشر على العنوان التالي :
األستاذ  :يوشخ عبد الحاكم
الثانوية الجديدة رقم 01
األبيض سيد الشيخ – البيض -

.
* ---

tachfin :

ال فا ة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تعكس أوضاع الجزائر إبان الفترة االستعمارية يكون المتعلم قادرا على فهم ظروف و أسباب
االحتالل الفرنسي للجزائر و إدراك سياسته المنتهجة بمختلف أهدافها و انعكاساتها و مقاومة الشعب الجزائري للوجود االستعماري
باستغالل السندات المتنوعة ذات الداللة
الوحدة الثانية  :االستعمار الفرنسي في الجزائر و المقاومة 1954 -1830
الوضعية األولى  :االستعمار الفرنسي في الجزائر ( األسبا  .األهداف )
ال فا ة المستهدفة  :أن يكون المتعلم قادرا على استخالص األسباب الحقيقية و تحديد أهدافه
اإلش الية  :تعرضت الجزائر للغزو الفرنسي منذ1830م فما هي الظروف و األسباب الحقيقية لهذا الغزو و ما أهدافه ؟
التع يمات

السندات

اعتمادا ع ى
م تسبا ك القب ية
و انط قا من
المقترحة

الصورة و
السند ص . 88
89

اشرح األسباب
الحقيقية للغزو
الفرنسي للجزائر

الخريطة ص
88
السند ص 92
السندات 8 . 7
 9 .ص 93

استخلص أهداف
االستعمار الفرنسي
في الجزائر
السند 13 . 12
ص 97
الصورة و
السند ص 95

االدا ات واألنشطة

و

المادة  :تاريخ
القسم  2 :ا ف  .لغ  .ع ت
المـــدة  .... :ساعات
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لقد ا زو فرنسا و احت لها ل جزائر في ظل الظروف التالية :
 - 1الدولية  :حروب نابليون و انعكاساتها  -التنافس االستعماري األوربي – المسألة الشرقية و تطوراتها  -انتشار الثورات القومية - 1830
 - 2الفرنسية  :تراجع مكانة فرنسا دوليا – كثرة مشاكلها السياسية و أزماتها االقتصادية -
 - 3الجزائرية  :الحصار السياسي و العسكري األوربي ضد الجزائر بعد مؤتمر فينا – تحطم األسطول الجزائري في نافارين 1827
شرح األسبا الحقيقية ل زو الفرنسي ل جزائر :
 - 1األسبا االقتصادية  :الرغبة في السيطرة على أموال الخزينة الجزائرية  -استغالل خيرات ثروات الجزائر  -التهرب من تسديد
الديون الجزائرية
 - 2األسبا اال تماعية  :أزمات فرنسا بعد حروب نابليون  -تزايد التذمر االجتماعي الداخلي في فرنسا ضد الحكومة و الملك -
البطالة و انتشار الفقر
 - 3األسبا السياسية  :سعي شارل العاشر إلسكات المعرضة ضده  -توجيه أنظار الشعب و شغله باحتالل الجزائر  -محو هزائم
فرنسا – إشغال الجيش الفرنسي
 - 4األسبا الحضارية  :استمرار الصراع الحضاري و الثقافي  -الحقد الصليبي  -فرنسا و الدور في خدمة المسيحية
استخ ص هداف االستعمار الفرنسي في الجزائر :
 نشر القيم و اللغة الفرنسية تنصير الجزائريين و محو شخصيتهم تحويل الجزائر إلى سوق لتصريف فائض اإلنتاج الفرنسي و مصدر للمواد األولية مجال جغرافي لتوطين الفرنسيين اتخاذ الجزائر كقاعدة للتو ّ منافسة بريطانيا و التضييق عليها في مناطق نفوذهاغل في عمق إفريقيا
 السيطرة على خيرات البالد و التخلص من الديونفرنسا ل جزائر :
مراحل احت
ضرب حصار بحري على الجزائر  -في  1830 – 01 – 30قرار القيام توجيه حملة للجزائر –
 في  1830 – 02 – 07إصدار الملك شارل العاشر مرسوما بتعين الكونت ( دوبرمون ) قائدا للحملة و األميرال ( دوبري ) قائدا لألسطول -في  1830 – 06 – 14نزول القوات الفرنسية في الجزائر – و في  1830 – 07 – 05توقيع والداي حسين وثيقة االستسالم

قويم مرح ي  :اعتمادا ع ى الصورة الصفحة  94من ال تا المدرسي بين الذرائع التي حججت بها فرنسا ل زو الجزائر
ال زو  :أسلوب للتغلغل االستعماري يعتمد على االجتياح باستخدام القوة العسكرية .
 :المرحلة التي تلي الغزو وتعني استيالء المستعمر على أراضي المستعمرة و الممتلكات و التحكم فيها .
االحت
االستعمار  :هو امتداد السيطرة السياسية و االقتصادية على منطقة ما بواسطة دولة محتلة و التي تملك التفوق التنظيمي و التكنولوجي
االستيطاني  :وهو أسوء أنواع السيطرة االستعمارية إذ يعني توطين المعمرين بصفة نهائية في المستعمرة و إبادة السكان األصليين وتهميشهم
االحت
االستعمار التق يدي  :يقصد به االستعمار األوربي الحديث الذي جاء نتيجة للثورة الصناعية في أواخر القرن  18واخذ قي طريق الزوال بعد الحرب العالمية الثانية ويتمثل في االستعمار
الفرنسي والبريطاني وااليطالي ....الخ.
مناط النفوذ  :مناطق واقعة في دائرة الهيمنة المباشرة أو غير المباشرة لقوة معينة في مجاالتها السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو تكون مجتمعة وترتبط بمصالح تلك الدول .

معركة نافرين و حطم قوة الجزائر الدفاعية

الجزائر و أسيس
احت
اإلمبراطورية االستعمارية

يقو حد ال تا
الفرنسيين
 "..إن فرنسا البد لها
من إمبراطورية افريقية
عظيمة  ،وإال غدت دولة
أوربية من الدرجة الثالثة
وغدا شأنها في ذلك
شأن اليونان والرومان

إسترا يجية موقع الجزائر

الحم ة الفرنسية ع ى الجزائر

حاد ة المروحة

لوحة فرنسية ألحد المعارك

ال فا ة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تعكس أوضاع الجزائر إبان الفترة االستعمارية يكون المتعلم قادرا على فهم ظروف و أسباب
االحتالل الفرنسي للجزائر و إدراك سياسته المنتهجة بمختلف أهدافها و انعكاساتها و مقاومة الشعب الجزائري للوجود االستعماري
باستغالل السندات المتنوعة ذات الداللة
الوحدة الثانية  :االستعمار الفرنسي في الجزائر و المقاومة 1954-1830
الوضعية الثانية  :السياسة االستعمارية في الجزائر و مظاهرها
ال فا ة المستهدفة  :أن يكون المتعلم قادرا على تحليل السياسة االستعمارية وإبراز انعكاساتها على المجتمع الجزائري
اإلش الية  :بهدف تثبيت الوجود االستعماري في الجزائر طبقت فرنسا سياسة استعمارية خاصة  .فيما يتمثل ذلك ؟
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ح يل السياسة االستعمارية :
عس ريا  :تسخير إمكانيات عسكرية و مادية ضخمة لغزو و احتالل الجزائر – محاولة خنق المقاومة  -المجازر و اإلبادة في حق الجزائريين
إداريا  :إصدار مجموعة من المراسيم و القوانين أهمها :
 مرسوم  – 1834و قانون  ( 1848إلحاق الجزائر بفرنسا )
 قانون  ( 1845تقسيم الجزائر إلى 03عماالت )
 قانون سيناتوس كونسيلت  ( 1865 – 07 – 14الجزائريين رعايا فرنسيين
 قانون كريميو  ( 1870 – 10 – 24منح اليهود الجنسية الفرنسية )
 قانون األهالي في مارس  ( 1871إجراءات عقابية ضد الجزائريين ألتفه األسباب )
 قانون التجنيد اإلجباري  ( 1912 – 02 – 03تجنيد الجزائريين )
اقتصاديا  :إصدار مجموعة من المراسيم لمصادرة ملكيات الجزائريين تشجيعا لسياسة الستيطان و إضعافا لروح المقاومة منها :
 قانون وارني  1873و قانون 1887 نزع ملكية القبائل و وفقا ألمري 1863 – 1846 – 1844
 توجبه الزراعة و الصناعة لخدمة االقتصاد الفرنسي قانون المستثمرات الفالحية لتشجيع الشركات األوربية
مـــاليا  :و تتعلق بنظام الضرائب و البنوك بهدف إرهاق الجزائريين ماليا و تسهيل المعامالت المالية للمستوطنين منها :
 فتح عدة بنوك بداية من  – 1851و فرض عدة ضرائب و اتوات على الجزائريين – و إنشاء مجلس لتسيير الشؤون المالية
الجزائرية و إصدار قانون  1900الذي منح المستوطنين االستقاللية المالية و االقتصادية عن فرنسا
ا تماعيـــــا  :أسهمت القوانين و االجراءات الفرنسية اإلدارية و المالية و االقتصادية في تدهور األوضاع االجتماعية للجزائريين ( اإلخضاع
للمستوطنين  -خماسين – األوبئة و األمراض -الهجرة و النزوح و تقسيم االعراش  -المجازر  -فرنسة األسماء  -محاولة مسخ الهوية
قـــضائيا  :إصدار مجموعة قرارات تهدف إلى إلغاء التشريع اإلسالمي في الجزائر و تعويضه بقوانين القضاء الفرنسي منها :
 قرارات و قوانين 1889 – 1866 – 1854 – 1834
قــافيا و دينيا  :بهدف القضاء على هوية الشعب و طمس معالم شخصيته الحضارية من خالل :
 فرنسة المدارس بتطبيق المناهج الفرنسية و فرنسة المحيط
 محاربة تدريس اللغة العربية و التعاليم اإلسالمية و التضييق على العلماء و األئمة و تدمير المساجد و تحويلها إلى ......
 تشجيع وتمويل الحمالت التنصيرية و توظيف بعض الزوايا
إبراز االنع اسات الس بية ع ى المجتمع الجزائري :
 تفكيك البنية االقتصادية و االجتماعية  -تفشي األمية و الجهل زوال مظاهر السيادة الجزائرية ( الكيان الجزائري) إحالل القضاء الفرنسي محل القضاء الجزائري اإلسالمي زرع مجتمع غريب عن الجزائر في كل شيئ -نشر الخراب والدمار بسبب الحمالت العسكرية و سياسة األرض المحروقة  -فرنسة المحيط الجزائري  -هجرة الجزائريين إلى الخارج

قويم مرح ي  :اعتمادا على ما جاء في الوضعية ابرز القواسم المشتركة بين القوانين و المراسيم التي أصدرتها فرنسا أثناء و جودها في الجزائر .
مصط حات الوضعية :
السياسة االستعمارية  :تعني األساليب التي طبقها االستعمار في حكم المستعمرة وهي تقوم على التعسف والظلم و الكبت و نهب الثروات و استغالل الشعوب المقهورة إلى أقصى حد...
التبشير  :نشاط كانت تقوم به البعثات المسيحية لتنصير سكان البلدان التي كان يستهدفها التغلغل االستعماري األوربي حيث كان التبشير إحدى آليات هذا التغلغل.

السند - - : 1جاء في تقرير اللجنة اإلفريقية عام  1833إلى الحكومة الفرنسية التي كانت كلفتها بالتحقيق في الجرائم ما يلي" :هذه هي طريقتنا في الحرب ضد العرب ..قتل الرجال
وأخذ النساء و األطفال ووضعهم في بواخر ونفيهم إلى جزر الماركيز البولينيزية باختصار :القضاء على كل من يرفض الركوع تحت أقدامنا كالكالب ،لقد أحصينا القتلى من النساء واألطفال
فوجدناهم ألفين وثالثمائة ،أما عدد الجرحى فال يكاد يذكر لسبب بسيط هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة"
 الضابط الفرنسي مونتايناك  " :لقد حطّمنا ممتلكات المؤسسات الدينية وجردنا السكان الذين وعدناهم باالحترام ..وأخذنا الممتلكات الخاصة بدون تعويض  ..وذبحنا أناسا كانواقائد فرنسي بنواحي س ي دة عا 1843
يحملون عهد اآلمان  ..وحاكمنا رجاال يتمتعون بسمعة القديسين في بالدهم ..ألنهم كانوا شجعانا
ج  -يقو العقيد "فوري "" – forey –:انطلقت من مليانة سبعة طوابير بهدف التخريب ،واختطاف النساء واألطفال ،الن الوالي العام ( الجنرال بيجو) كان يريد بإرسالهم إلى فرنسا أن
يلقي الفزع في قلوب السكان ،واختطفنا و أشعلنا النار في ما يزيد على عشرة من القرى الكبرى ،وقطنا واحرقنا أكثر من عشرة أالف من أشجار الزيتون التين وغيرها.

د -ال ونت ديريسون  :يعترف فيقول ":إننا أتينا ببرميل مملوء ة أذانا غنمناها أزواجا من األسرى و يؤكد أنه في االحتالل بالد القبائل سنة  1857كان قادة

الجيش الفرنسي يشجعون الجنود ويعطوهم عشر فرنكات عن كل زوج من أذان األهالي التي يحضرونها في كتابه" مطاردة اإلنسان" la chasse a" homme
السند  ...( : 2وكان التوجه الفرنسي يعتمد على معاداة العروبة واإلسالم ،فعملت على محو اللغة العربية وطمس الثقافة العربية واإلسالمية بإغالق المدارس والمعاهد و منع تعلم اللغة
العربية و من ناحية أخرى عملت على نشر الثقافة و اللغة الفرنسية واشترطوا في كل ترقية اجتماعية ضرورة تعلم اللغة الفرنسية كذلك عملوا على الفصل بين اللغة العربية واإلسالم والترويج
الجزائر ..ضحيات ومجازر
 :مصطفى عاشور
لفكرة أن الجزائريين مسلمون فرنسيون ) .
السند  : 3من أبرز العوامل التي راهنت عليها فرنسا في الجزائر هو تشجيعها ونشرها اللغة الفرنسية ،ومحاربتها اللغة العربية ،واهتمامها بالعامية ودعمها ،وتكثيف الحركة االستيطانية وتفعيلها
ثقافيا واجتماعيا بين السكان .وأصدق من عبر بوضوح وصراحة عن السياسة الثقافية االستعمارية تجاه الجزائر ،الكاتب الفرنسي أوغست برنارد عندما قال "إننا لم نحضر إلى الجزائر إلقرار األمن،
بل لنشر الحضارة واللغة واألفكار الفرنسية ..وليست الجزائر مستعمرة كالهند الصينية ..ولكنها جزء من فرنسا كما كانت أيام روما ..إننا نريد أن نجعل هناك جنسا يندمج فينا عن طريق اللغة
والعادات ..وسيتم هذا بعد نشر لغة فيكتور هوغو " .وعليه يمكن القول إن االستعمار الفرنسي واالستشراف والتنصير والغزو الثقافي والفكري ما هي إال أصابع يد واحدة امتدت إلى الشرق (
 :بن ابراهيم الطيب -
الجزائر ) ،وإن صاحب اليد هو الوحيد الذي يتحكم في حركتها ويعرف متى يستعمل أصابعها كلها أو بعضها حسب حاجته لها في الزمان والمكان المناسبين .
االستشراف الفرنسي و عدد مهامه خاصة في الجزائر
السند  : 4لقد أحدث المشروع االستعماري الفرنسي في الجزائر جرو ً
حا عميقة في بناء المجتمع الجزائري ،حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري للجزائر  132سنة ،وحاولت طمس
هوية الجزائريين الوطنية ،وتصفية األسس المادية والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع ،بضرب وحدته القبلية واألسرية ،وإتباع سياسة تبشيرية تهدف إلى القضاء على دينه ومعتقده
اإلسالمي ،وإحياء كنيسة إفريقيا الرومانية التي أخذت بمقولة "إن العرب ال يطيعون فرنسا إال إذا أصبحوا فرنسيين ،ولن يصبحوا فرنسيين إال إذا أصبحوا مسيحيين .
السند  : 5وهنا ظهر ( الفيجري ) الذي قرر أن يلعب دوراً لصالح الصليب فبذل جهوداً جبارة في تنصير األطفال الجياع و هو الذي صرح  ( :يجب إنقاذ هذا الشعب  ...يجب أن تسمح فرنسا بأن
يقدم له اإلنجيل ،أو تطرده إلى الصحاري بعيداً عن العالم المتمدن )

البطش االستعماري بالجزائريين

من ق ع الجزائر ا نا االحت

الوا هة البحرية بالجزائر العاصمة

بازي ي ية ق عة ل تنصير في الجزائر

ال فا ة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تعكس أوضاع الجزائر إبان الفترة االستعمارية يكون المتعلم قادرا على فهم ظروف و أسباب
االحتالل الفرنسي للجزائر و إدراك سياسته المنتهجة بمختلف أهدافها و انعكاساتها و مقاومة الشعب الجزائري للوجود االستعماري
باستغالل السندات المتنوعة ذات الداللة
الوحدة الثانية  :االستعمار الفرنسي في الجزائر و المقاومة 1954-1830

الوضعية الثالثة  :المقاومة ورفض الو ود االستعماري و مظاهر

ال فا ة المستهدفة  : :أن يكون المتعلم قادرا على تحليل ظاهرة المقاومة الجزائرية لالستعمار و يحدد أساليبها و يقيّم نتائجها
اإلش الية  :قوبل الوجود االستعماري الفرنسي في الجزائر بحركة مقاومة طويلة و بمختلف األساليب  .فيما يتضح ذلك ؟
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المادة  :تاريخ
القسم  2 :ا ف  .لغ  .ع ت
المـــدة  .... :ساعات
المرا ع والمصادر  :الكتاب – ألنت
إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم
األبيض سيد الشيخ

المنتوج االنتقائي

* نواع المقاومة في الجزائر :
آ  -المقاومة المس حة:
ـ المقاومة الرسمية ( 1830ـ  )1848بقيادة الداى حسين و احمد باى
ـ المقاومات الشعبية المسلحة (  1832ـ  )1908بقيادة زعامات جهادية و دينية ( األمير .أوالد سيد الشيخ
 .المقراني  .فاطمة نسومر .الزعاطشة )
 المقاومة السياسية و الثقافية  :بواسطة األحزاب السياسية و الجمعيات والنوادي الثقافيةج – المقاومة االقتصادية  :من خالل مقاطعة المستعمر اقتصاديا و اإلضرابات .
* إبراز هداف المقاومة الجزائرية :
محاربة وإنهاء الوجود االستعماري الفرنسي في الجزائر
حماية ثروات و ممتلكات الشعب الجزائري و مقوماته وهويته الحضارية
نشر الوعي الحضاري و السياسي بين صفوفه و منع االستيطان و االندماج
بعث الدولة الجزائرية
* شرح األساليب المنتهجة :
  - 1المقاومة المس حة  :من خالل الدخول مع المحتل في مواجهة عسكرية مع قواته و في مختلف أنحاء الوطن لم تنجح في طرد االستعمار رغم ضخامة الخسائر التي أوقعتها به رسخت روح الصمود و الجهاد في صفوف الشعب سقوط المالين من الضحايا أخرت تقدم االستعمار نحو المناطق الداخلية  - 2المقاومة السياسية و الثقافية  :كانت رد فعل أولي على االحتالل و أخذ شكل عرائض احتجاجية ورسائلمن أعيان الجزائر إلى المسؤولين الفرنسيين .و بعد ح ع  1ونتيجة ظهور النخب المثقفة و القيادات الفكرية تبلورت
أكثر كحركة نضال سياسي و ثقافي منظمة في إطار ما يعرف بالحركة الوطنية و التي يعد األمير خالد من روادها
بتأسيسه لحزب اإلخاء الجزائري  . 1922و تتشكل الحركة الوطنية من التيارات التالية :
 التيار االستق لي  :بدا مع نجم شمال إفريقيا سنة  1926و حزب الشعب الجزائري 1937 . 3 . 11بزعامة مصالي الحاج وبعد ح ع  2ظهر باسم حركة انتصار الحريات الديمقراطية الذي انشأ – المنظمة الخاصة
 - L OS.في فيفري 1947إعداد للثورة وتعد األزمة التي تعرض لها التيار بين  1953 . 1950من أسباب تفجر الثورة .
 التيار اإلدما ي  :بزعامة صالح بن جلول  .فرحات عباس الذي أسهم في صياغة بيان 1943. 02. 10و بعد ح ع  2أسس حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري حيث طالب بدولة جزائرية مرتبطة بفرنسا
 التيار اإلص حي  :مثلته جمعية العلماء الجزائريين  1931بقيادة بن باديس وقد عملت من خاللالمدارس المحاضرات الجرائد إرسال البعثات الطالبية على تحقيق أهدافها
 التيار اال تماعي  :مثله الحزب الشيوعي الجزائري الذي كان فرعا للحزب الشيوعي الفرنسيتزعمه عمار اوزقان و بعد ح ع  2أصبح – باسم أصحاب الحرية والديمقراطية

قيم نتائجها
بالنسبة لمختلف
الفترات

الصورة السند
133 . 132

* نتائج المقاومة السياسية و الثقافية :
 رسخت روح المقاومة و النضال ضد الوجود االستعماري بكل األشكال و األساليب أفشلت المخططات االستعمارية وكشف وحشيته خاصة بعد مجازر 1945 – 5 – 8 أكدت أهمية التالحم و اإلتحاد وظهر ذلك في – المؤتمر اإلسالمي  – 1936و في بيان فيفري 1943 تمكنت من الحفاظ على وحدة الشعب دافعت عن هوية الشعب و أصالته و انتمائه الحضاري أسهمت في نشر الوعي الوطني و في إعداد جيل الثورة و االستقالل-

قويم مرح ي  - 1 :اعتمادا على السندات ص  127 – 125عدد مطالب كل تيار من تيارات الحركة الوطنية الجزائرية
 - 2اعتمادا على مضمون بيان الشعب الجزائري فيفري  1943ابرز مظاهر تقارب و تالحم الحركة الوطنية
مصط حات و شخصيات الوضعية :
السند  :لقد أعلن الزعيم مصالي الحاج وبكل شجاعة في المؤتمر اإلسالمي سنة 1936م عن رفضه التام للمشروع االندماجي أو ما سمي بمشروع
" بلوم فيوليت و صرخ بأعلى صوته و هو ممسك بحفنة من تراب " هذه األرض أرضنا و لن نبيعها ألحد"
مصط حات الوضعية و شخصيا ها :
المقاومة  :رد فعل سياسي أو عسكري يعبر عن رفض التدخل األجنبي ( االستعماري )
األحزا السياسية  :تعني التنظيمات الحزبية المعتمدة و التي تضم عدد من المنخرطين والمناضلين ويتبنى اتجاه معين.
المقاومة المنظمة  :المقاومة التي تقوم على التخطيط واإلعداد المحكم والجيد.
المقاومة السياسية  :هي التي تتبني أسلوب الحوار والمفاوضات والمطالب وال تستعمل العنف في التعبير عن الرأي ومنها اللجوء إلى تنظيم
مظاهرات وحركات احتجاجية أو عصيا مدني أو تقديم مطالب سياسية.
القوى السياسية  :مجموعة الضغط السياسي داخل الدولة كاألحزاب ذات القاعدة الشعبية الواسعة والشخصيات ذات الثقل السياسي والشعبي.
المقاومة المنظمة  :المقاومة التي تقوم على التخطيط واإلعداد المحكم والجيد.-
الحركة الوطنية  :كل أشكال وأساليب النضال السياسي و الثقافي ( أحزاب – نوادي  -جمعيات ) التي أسسها وناضل من خاللها الشعب الجزائري
ضد االستعمار الفرنسي مع مطلع القرن 20 .إلى الثورة
المقاومة المنظمة  :تعتبر المقاومة وسيلة حركات التحرير الوطني من أجل االستقالل وتحرير أراضيها من قبضة االستعمار والوصول إلى تقرير مصيرها.
من طرف جماعة من األفراد لديهم أهداف و أفكار مشتركة  ،وتحكمهم قواعد متفق عليها  ،ويقومون بعمل مشترك أساسه التخطيط واإلعداد المحكم
و الجيد
األمير عبد القادر الجزائري  :هو عبد القادر بن محيي الدين الجزائري ولد سنة  1807م ونشأ وتعلم في غرب الجزائر ،لمع اسمه واشتهر في مواجهة الجيوش الفرنسية (ما بين )1847 -1832
قبل اعتقاله ونفيه إلى سوريا حيث ظل بها إلى وفاته.
األمير خالد  :حفيد األمير عبد القادر شارك في الحرب العالمية األولى في الجيش الفرنسي ومؤسس رابطة النواب المنتخبين الجزائريين بعد الحرب العالمية األولى والتي مثلت تيار المساواة
الحريات ونهب الثروات واستغالل الشعوب المقهورة إلى أقصى حد...
عبد الحميد بن باديس ()1940 - 1889ازداد بمدينة قسنطينة ،تابع دراسته بتونس ف جامعة الزيتونة ،بعد عودته للجزائر انخرط في العمل الوطني وأسس سنة " 1931جمعية علماء
المسلمين" ذات التوجه اإلسالمي اإلصالحي السلفي
فرحات عباس ()1985 -1899سياسي جزائري دخل كلية الصيدلة ثم انخرط في مواجهة االستعمار الفرنسي حيث أسس سنة " 1938اتحاد الشعب الجزائري" ،ثم التحق بجبهة التحرير
سنة  ،1956كان أول رئيس للحكومة الجزائرية المؤقتة من القاهرة ما بين  1958و 1961
مصالي الحاج  1974 – 1889 :من ابرز قادة الحركة الوطنية هاجر إلى فرنسا بعد ح ع  1بحثا عن العمل أين انخرط في النضال السياسي مع نجم شمال إفريقيا ثم إن أصبح زعيم التيار
االستقاللي في الجزائر تربى على يديه الكثير من قادة الثورة ر غم إن موقفه كان سلبي منها لما اندلعت

الحدث

التاريخ
1830 – 07- 05

توقيع اتفاقية االستسالم من طرف داي الجزائر و القوات الفرنسية تقوم بعملية إنزال على شاطئ سيدي فرج
المقاومة السياسية لحمدان بن عثمان خوجة
مقاومة أحمد باي بالشرق الجزائري
ثورة األمير عبد القادر حيث تعترف فرنسا بسلطته على الوسط والغرب الجزائري ،مما يمثل ميالد الدولة الجزائرية .توقيع اتفاقية ديميشال
بين األمير وفرنسا
توقيع اتفاقية ديميشال بين األمير وفرنسا 1837 1837 ..توقيع اتفاقية بين األمير والجنرال بيجو
الناصر بن شهرة بالوسط وجنوب الشرق الجزائريي
مقاومة واحات الزعاطشة و الزيبان بقيادة الشيخ بوزيان
مقاومة الشريف بوبغلة وفاطمة نسومر بجرجرة والقبائل

1872 – 1871

مقاومة الحاج محمد المقراني

1884 – 1964
1904 -1881
1912 - 1880
1945 – 05 – 08

مقاومة أوالد سيدي الشيخ
مقاومة الشيخ بوعمامة و هي امتداد لثورة و مقاومة اوالد سيدي الشيخ
مقاومة التوارق بقيادة الشيخ امود
انتفاضة الشعب الجزائري السلمية بتوجيه من الحركة الوطنية قابلتها فرنسا بمجزرة وحشية و مذبحة

1840 – 1830
1840 – 1830
1847 - 1832
1834
1846
1850 – 1845
1860 – 1851

ال فا ة القاعدية  :أمام وضعيات إشكالية تعكس أوضاع الجزائر إبان الفترة االستعمارية يكون المتعلم قادرا على فهم ظروف و أسباب
االحتالل الفرنسي للجزائر و إدراك سياسته المنتهجة بمختلف أهدافها و انعكاساتها و مقاومة الشعب الجزائري للوجود االستعماري
باستغالل السندات المتنوعة ذات الداللة
الوحدة الثانية  :االستعمار الفرنسي في الجزائر و المقاومة 1954 -1830
الوضعية الرابعة  :وضعية إدما ية
ال فا ة المستهدفة  :القدرة على استثمار المكتسبات واستغالل السندات المقترحة ذات العالقة بموضوع الوحدة
اإلش الية  :الوجود االستعماري الفرنسي في الجزائر بين مشروعه االستيطاني و المقاومة و الصمود الجزائري .

االدا ات واألنشطة

التع يمات

و

المنتوج االنتقائي

1

<< : ....من أبرز العوامل التي راهنت عليها فرنسا في الجزائر هو تشجيعها ونشرها الفرنسية
ومحاربتها العربية واهتمامها بالعامية ودعمها ،وتكثيف الحركة االستيطانية وتفعيلها ثقافيا واجتماعيا
بين السكان .و أصدق من عبر بوضوح عن السياسة االستعمارية تجاه الجزائر الكاتب الفرنسي
أوغست برنارد عندما قال "إننا لم نحضر إلى الجزائر إلقرار األمن ،بل لنشر الحضارة واللغة واألفكار
الفرنسية ..وليست الجزائر مستعمرة كالهند الصينية ..ولكنها جزء من فرنسا كما كانت أيام روما ..إننا
نريد أن نجعل هناك جنسا يندمج فينا عن طريق اللغة والعادات ..وسيتم هذا بعد نشر لغة فيكتور
 :بن إبراهيم الطيب  -االستشراق الفرنسي و عدد مهامه ....
هوغو".

المادة  :تاريخ
القسم  2 :ا ف  .لغ  .ع ت
المـــدة  .... :ساعات
المرا ع والمصادر  :الكتاب – ألنت
إعداد األستاذ  :بوشيخ عبد الحاكم
األبيض سيد الشيخ

2
 -1استنكار االستعمار و تصفيته
 -2تطبيق مبدأ تقرير المصير لجميع البلدان
 -3منح الجزائر دستورا خاصا بها
 -4إطالق سراح جميع المحكوم عليهم و
المساجين السياسيين
بيان الشعب الجزائري 1943. 02. 10

اعتمادا
عى
م تسبا ك

3

 .من الخطا تسمية كل ثورة على حدا بل من الواجب النظر إلى ذلك على أنها ثورة واحدة مستمرة تشتغل في نقطة لتنتهي في نقطة
و عندما تضعف فيها تندلع في نقطة أخرى وهكذا ...إن هذه األحداث وغيرها التي جرت في وسط البالد و غربها في نفس الوقت التي
تجري فيه المعارك في نواحي االوراس و الزيبان تدل على إن المعركة واحدة وغيره متجزئة وان العامل الجغرافي هو الذي منع التنسيق واالتصال
 .د .ابو القاسم سعد هللا  /الحركة الوطنية الجزائرية الجز 1
المنظم

القب ية
و انط قا
من
السندات
المقترحة

5
قا فرحات عباس وهو يصف حداث  ... ( 1945 - 05 – 08تشكل الموكب قرب
المسجد الجديد ثم توجه إلى المدينة وكان محفوفا بالشرطة  ...برز كوميسار الشرطة وحاول
نزع الراية الجزائرية من يد متظاهر – بوزيد بوشعال-فصمد له المناضل و أطلقت الشرطة
الرصاص وأودت بحياة جزائري و جرح عدد من المتظاهرين وتدخل الجيش لتعزيز الشرطة
فاستشهد عدد من إخواننا فتكالبت جيوش اللفيف األجنبي على قرانا فالنساء مسبيات
واألرواح مزهقات ..وأطلق المعمرون العنان لهمجيتهم  ...فرووا من دماء المسلمين غليلهم
وكل هذا باسم المدنية والحضارة )
و صرح ضابط فرنسي حو االحداث  ( :تأخرنا في البداية لكن شيئا فشيئا استطعنا إن
نحصر هذه الحركة ونخنقها )

4

يستعد عدد من نواب البرلمان
الجزائري لتقديم اقتراح قانون لتجريم
االستعمار الفرنسي للجزائر خالل الفترة
بين  1832و ،1962والذي يأتي كرد على
القانون الذي أصدره البرلمان الفرنسي
الممجد لالستعمار ودوره اإليجابي في
إفريقيا

6

وقد كشف برينو باري و باحث في التاريخ الفرنسي متخصص في التجارب
النووية الفرنسية في ندوة تاريخية و قدت بالعاصمة الجزائر  ،أن فرنسا
استخدمت 42ألف جزائري ك" فئران تجارب" في تفجير أولى قنابلها النووية بصحراء رقان
في أقصى الجنوب الجزائري  ،األولى كانت بتاريخ  13أكتوبر األول 1960و الثانية تم
تفجيرها في  27ديسمبر من العام نفسه  .وأشار بار ي و إلى إ ّ
ن معظم الصحراء
الجزائرية متضررة من اإلشعاعات النووية المنتشرة عبر الرياح ،ويبقى سكان تلك
المناطق مهددين بما تفرزه شظايا البلوتونيوم

موقع الجزائر ايمز

التع يمات :
 - 1اعتمادا على السند رقم  1بين دوافع فرنسا من وراء تشجيع
التنصير و الفرنسة بالجزائر خالل الفترة االستعمارية .
 2ـ انطلقا من السند رقم  3أنجز جدوال تبين فيه اعنف المقاومات
الشعبية مراعيا تسلسلها الزماني ثم وقع انتشارها على الخريطة
المرفقة .
 - 3بين الظروف التي كتب فيها بيان فيفري  1943و أهم المطالب
التي تضمنها اعتمادا على السند رقم . 2
 - 4كيف تفسر كل تلك الوحشية التي واجهت بها فرنسا مظاهرات
الجزائريين السلمية بعد ح ع  2اعتمادا على السند رقم 5
 - 5اعتمادا على السند رقم  4و  6اكتب فقرة تكشف و تدلل فيها
على جرائم فرنسا في حق الشعب الجزائري

نجسى اهلل انغدًبٌ انغدٛى
انثبَٕٚخ انجضٚضح على 01 :
األثٛغ سٛض انشٛز
ٔالٚخ انجٛغ

انًسزٕٖ  :انسُخ انثبَٛخ  -كم انشؼت

يظكغاد يبصح انزبعٚز ٔ جغغافٛب
انٕدضح انثبنثخ :

* انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ 1954 -1815و
* انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ

يٍ إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
َ ..........ؼٔال ػٍص عغجخ انكثٛغ يٍ انسبصح األسبرظح ٔ انزاليٛظ
األػؼاء ٔ يذبٔنخ نزؼًٛى انفبئضح ٔ رجبصل انزجبعة ٔ انٕثبئك
انزغثٕٚخ ْبَب ألٕو ثُشغ انًظكغاد انزغثٕٚخ نهًبصح (الربعٚز ٔ
الجغغافٛب ) ....

تثمينا منكم للجهد المبذول و إلبداء
كم
مالحظاتكم و توجيهاتكم و تصويبات
الكريمة الرجاء التواصل المباشر على
العنان التالي :
و
األسزبط ٕٚ :شز ػجض انذبكى
انثبَٕٚخ انجضٚضح على 01
األثٛغ سٛض انشٛز – انجٛغ -

tachfin

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب َٟ ٩زقٜظب
ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ـــــــــصح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ  1954 -1815و
ػٙح األٔنٗ  :طجٛؼخ انؼاللبد األٔعثٛخ األ ٔعثٛخ يظبْغْب
انٕعــــ ــ
انكفبءح انًسزٓضفخ  : :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ  ٩ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ
رؼؼ م . ٖٛ؟
اإلشــــــكــبلـــــٚخ  :ش٨لد أ٩هثب ٟ ٢ٟـٜن أٛو 19 ١عٜ٠خ  ٢ٟاٛزؾ٪الد أصود ه ٬ٜؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ ٍٯ٠ب ٭
انسُضاد
اٛظ٪ه  ٩اٛقوٯـخ ص
41 . 40

انزؼهًٛبد
اَطاللب يٍ
انسُضاد انًمزغدخ
ٔيكزسجبرك انمجهٛخ

 ؽلك أ ٞ٧ا٫٪ٔٛاَٰٛبٍٰخ ُٮ أ٩هثب
ا٤َٛلاد  ٩اٛغلٙ٩
ص  43إ47 ٬ٛ

ا٤َٛلاد 6 . 5 . 4
ص 49

اٛغل ٙ٩اٛي٤ٟٮ ص
 ٩ 50ا٤َٛلاد ص
51

 أثوى ؿجٰوخاٛوالٓبد ثٰ ٢ا٫٪ٔٛ
األ٩هثٰخ
 اٍزقٜض ٟلب٧واٛوالٓبد

اٍزقٜض ه٪اٟٚ
اٛزؾُ ٙ٪ٮ اٛوالٓبد
اٛلٰٛ٩خ

انًــــــبصح  :رـــبهٯـ
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي
انًــــــصح ٍ .... :بهبد
انـًـغاجـغ  :ا٘ٛزبة  ٩ا٤ٛذ
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى

انًُزٕج االَزمبئٙ
أْى انمٕٖ انسٛبسٛخ ف ٙأٔعثب :

اإلٟجواؿ٪هٯخ اِٛوَٰ٣خ  -اإلٟجواؿ٪هٯخ اال٣غٰٜيٯخ  -إٟجواؿ٪هٯخ اَ٠٤ٛب٩ٯخ  ٩ا٠ٛغوٯخ
هٍٰ٩ب أٰٛظوٯخ – اٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ – اإلٟجواؿ٪هٯخ االٍجبٰ٣خ  ٩اٛجورٌبٰٛخ
أ٠ٛبٰ٣ب  ٩إٯـبٰٛب ثول اٍز٘٠ب ٙا٪ٛؽلح ٍ٤خ 1870

إثغاػ طجٛؼخ انؼاللبد ث ٍٛانمٕٖ األٔعثٛخ ٔيظبْغْب :

 - 1طجٛؼزٓب ٤٧ :بٕ أؽلاس هوُز٨ب أٛبهح األ٩هثٰخ ٗ ٩ب٨ٛ ١ب رأصٰو ٗجٰو ه ٬ٜهالٓبر٨ب أ٨٠٧ب :
 هٔل ٟوب٧لح – ٩اٍزِبٰٛب  – 1648ؽٰش ٰٟي٧ب ٗضوح اٛؾو٩ة ثَجت اٛزوظت اٛلٯ٤ٮ  ٩اَٰٛبٍٮ أٟب ثول٧ب ُوٜ٠ذ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ث٠جلأ اٛز٪اى١
اٛلٛ٩ٮ  ٩اٛشوهٰخ ٜٛؾِبف ه ٬ٜاٟزٰبىاد إ٪ٜ٠ٛ
 اٛض٪هح اِٛوَٰ٣خ  ٩اٛؾو٩ة ا٤ٛبثٰ٣٪ٰٛ٪خ  -1814 -1789 -ؽٰش اهز٠لد ا ٫٪ٔٛاأل٩هثٰخ ٣لب ٝا٠ٛؤر٠واد ٜٛؾِبف هٟ ٬ٜظبٛؾ٨ب ٛ٩ؼوة اٛزٰبهاد
اٰٟ٪ٔٛخ ٗ٠ب شٜ٘ذ هلح رؾبِٛبد  ٩ه ٬ٜاٛؤُ ٝ٪٠ل رٰ٠يد ثبٛز٪رو ُٮ أًٜت اِٛزواد ٩ٯزغ ٬ّٜمُ ٖٛٮ :
 - 1اٛظوام اَٰٛبٍٮ  :ؽ ٙ٪ؿجٰوخ أ٣ل٠خ اٛؾ٘ٞ
 - 2اٛظوام اٛوَ٘و٭  :ؽو٩ة هلٯلح فبطخ ثُٰ ٢وَ٣ب ٩ثوٯـبٰ٣ب
 - 3اٛزؾبِٛبد  ٩ :اٛزٮ رشٜ٘ذ ثٰ ٢كٛ٩زٰ ٢أ ٩أٗضو ٟ ُْ٩ب ر ٦ٰٜ٠ا٠ٛظبٛؼ اٛقبطخ ٨ٛن٧ ٥ن ٥اٛلٙ٩
 - 2يظــبْغْب :
 هٔل هلح ٟوب٧لاد ٨٤ٟب ٟ :وب٧لح ثبهٯٌ ٤ٛ - 1814ل1840 ١
ٍَٜٜ خ  ٢ٟاٛزؾبِٛبد  :اٛؾ َٜأ٠ٛلً  - 1815اٛؾ َٜاٛوثبهٮ 1815
انذهف انثالث : ٙأ٠ٛبٰ٣ب – اَ٠٤ٛب – ا٠ٛغو – اٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ
انٕفبق انثالث : ٙثوٯـبٰ٣ب – ُوَ٣ب – هٍٰ٩ب – اٯـبٰٛب ُٮ 1915
 ر٤لٰٟ ٞؤر٠واد كٰٛ٩خ ٤ُٰ :ب  – 1815اٌٗ الشبثٰ – 1818 ٚثبهٯٌ  – 1856ثو1884 ٩ 1878 ٢ٰٛ
رِغو أىٟبد كٰٛ٩خ  :أىٟخ ٟواٗش ٍ٤خ  -1905أىٟخ أًبكٯو ٍ٤خ  -1911أىٟخ اٛجٜٔب٤ٍ 2 ٩ 1 ١خ 1913 ٩1912
اسزشالص ػٕايم انزذٕل ف ٙرهك انؼاللبد  :ؽٰش ا٣زٜٔذ ُ ٢ٟزود ا٠ٛوب٧لاد إ ٬ٛا٠ٛؤر٠واد  ٩اٛزؾبِٛبد ٩ط٪ال إُ ٬ٛزوح األىٟبد
٣ زبئظ اٛؾو٩ة اٛلٯٰ٤خ ؽٰش أثوٟذ هلح ٟوب٧لاد ٛؾ ٚفالُبر ٞ٨اَٰٛبٍٰخ  ٩اٛلٯٰ٤خ
ٍ وٮ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ إ ٬ٛاٛزوب٠ُٰ ١٩ب ثٰ٨٤ب
 هًجخ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ُٮ األ ٩ ٢ٟاالٍزٔواه الٍزض٠به ٣زبئظ ٨٣ؼز٨ب
 رأصٰو أُ٘به اِٛالٍِخ  ٩اِ٘٠ٛوٯ٢
 ا٣زشبه ا٠ٛجلأ  ٩اٛؾوٗبد اٰٟ٪ٔٛخ  ٩اىك٩اعٰخ ٪ٟآَ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ٨٤ٟب
٣ زبئظ اٛض٪هاد اَٰٛبٍٰخ  ٩ا٣و٘بٍبد اٛزٍ٪وبد ا٤ٛبثٰ٣٪ٰٛ٪خ
٠ٟب أٍُ ٞ٨ٮ ؽل٩س اال٣و٘بٍبد اٛزبٰٛخ  :اشزلاك اٛظوام ثٰ ٢اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ  ٩ثو٩ى كب٧وح ٍجبّ اٛزَٜؼ
اهز٠بك ا ٝ ٪ٛأ ٍٰبٍخ اٛويٛخ ( ٟجلأ ٣٪ٟو- )٩ك٪٨ه هلح أىٟبد كٰٛ٩خ ( ؽوة اٛج٪ٯو – ُبش٪كح )..
اشزلاك اٛز٤بٌُ األ٩هثٮ ه ٬ٜاٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ  -ا٣لالم اٛؾوة اٛوبٰ٠ٛخ األ٬ٛ٩

رمٕٚى يغده : ٙاشوػ ٟن اٛزو ٩ ٰٜٚاٛز٠ضٰ ٚأ٠ٛظ٪ك ثبىك٩اعٰخ ٪ٟآَ اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ  ٢ٟاٛؾوٗبد اٰٟ٪ٔٛخ ٟ ٩ـبٛج٨ب .
انمٕٖ األٔعثٛخ  :اٛل ٙ٩األ٩هثٰخ ا٠ٛؤصوح ُٮ طٰبًخ اٛوالٓبد اٛلٰٛ٩خ فبطخ إثب ١اٛؾوثٰ ٢اٛوبٰ٠ٛزٰٟ ٢ض ٚأ٠ٛبٰ٣ب ُوَ٣ب ثوٯـبٰ٣ب هٍٰ٩ب ......

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب َٟ ٩زقٜظب ا٣و٘بٍبر٨ب
أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ـــــــــ صح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ  1954 -1815و
ػٙح انثبَٛخ  :انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔعثٛخ األٔنٗ 1918 – 1914
انٕعــــ ــ
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و اٛوالٓبد اال٩هثٰخ اٛلافٰٜخ  ٩ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ
اإلشــــــكــبلـــــ ٚخ ٔٛ :ل أٍ ٞ٨اٛز٪رو اٛلافٜٮ ٩رياٯل اٛز٤بٌُ االٍزو٠به٭ ُٮ ك ٪٠٣ ٚا٠ٛشبهو اٰٟ٪ٔٛخ ُٮ ا٣لالم ٪ٟاع٨خ شبٜٟخ ثٰ ٢ا ٫٪ٔٛاأل٩هثٰخ صٞ
رٍ٪وذ ٛزو ٞ٠ه ٬ٜثٰٔخ اٛوب َُٰ٘ ٞٛر ٞم ٖٛ؟

انسُضاد
ا٤َٛل  3 . 1ص
55
اٛظ٪ه ا٠ٛؤُخ 1
32
اٛظ٪هح ٩
ا٤َٛلاد ص
56 . 57
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59
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رمٕٚى يغده: ٙ

انزؼهًٛبد

انًــــــبصح  :رـــبهٯـ
انًسزٕٖ  2 :أٍٛ -ي – م د – د ه
انًــــــصح ٍ .... :بهبد
انـًـغاجـغ  :ا٘ٛزبة  ٩ا٤ٛذ
األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى

انًُزٕج االَزمبئٙ

 رذضٚض ػٕايم انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔنٗ ٔ اَؼكبسبرٓب :
اَطاللب يٍ
 غٛغ انًجبشغح :يكزسجبرك انمجهٛخ ٔ
 رِبٟٓ ٞشبٗ ٚأ٩هثب اٛلافٰٜخ ثَجت ُشٍٰ ٚبٍخ اٛزؾبِٛبد ( اٛؾ َٜاٛضالصٮ  ٩اُ٪ٛبّ ) اٛضالصٮ  ٩ا٠ٛؤر٠واد ُٮ ٩ػن ؽل ألىٟبر٨باػزًبصا ػهٗ
 اٛز٤بٌُ ه ٬ٜا٤٠ٛبؿْ اإلٍزوارٰغٰخ  ٩األٍ٪اّانسُضاد انًمزغدخ
 ك٩ه ٍ٩بئ ٚاإلهالُ٩ ٝٮ اٛلهبٯخ اٌ٠ٛوػخ  ٩اٛزؾوٯغ ه ٬ٜا٪٠ٛاع٨خ اٛز٤بٌُ ُٮ ٰٟلاٍ ١جبّ ٣ؾ ٪اٛزَٜؼؽلك ه٪ا ٟٚا٪٠ٛاع٨خ
 ر٤بٟٮ ا٠ٛشبهو اٰٟ٪ٔٛخ ا٠ٛزـوُخاٛوَ٘وٯخ األ٩هثٰخ
 انًجبشغح ٟٔ :زٛ٩ ٚٮ اٛو٨ل اَ٠٤ٛب٩٭ (ُو٪َ٣ا ُوكٯ٤ب ٣ل) ٯ 28 ٝ٪ع٪اُ 1914 ١ٮ ٟلٯ٤خ ٍواٯِ ٪اٛجٰ٤ٍ٪خ ٓ ٢ٟج ٚؿبٛت ٠ٟب كُن اَ٠٤ٛباأل٩ ٬ٛ٩ا٣و٘بٍبر٨ب
٩أ٠ٛبٰ٣ب إلهال ١اٛؾوة ه ٬ٜطوثٰب ٩ؽِٜبئ٨ب
كبَذ لٕاد انذهفبء رشًم  :طوثٰب  .اإلٟجواؿ٪هٯخ أٰٛظوٯخ اٛوٍٰ٩خ ُوَ٣ب  .ثٜغٰ٘ب  .اإلٟجواؿ٪هٯخ اٛجوٯـبٰ٣خ
ثًُٛب ػى رذبنف لٕٖ انًغكؼ  :أ٠ٛبٰ٣ب  .اإلٟجواؿ٪هٯخ اَ٠٤ٛب٩ٯخ  .ا٠ٛغوٯخ اإلٟجواؿ٪هٯخ اٛوُض٠بٰ٣خ  .ثٌٜبهٯب.
ٓ ٩ل ٟود ٧ن ٥ا٪٠ٛاع٨خ اٛزٮ اٍز٠ود  1914 ٢ٟإ 1918 ٬ٛث٠وؽٜزٰ٢
ٟ – 1 وؽٜخ رِ ّ٪ك ٙ٩اٛؾ1917 -1914 َٜ
ٟ - 2 وؽٜخ رِ ّ٪ك ٙ٩اُ٪ٛبّ اٛضالصٮ ٨٣ ٩بٯخ ا٪٠ٛاع٨خ  1918 -1917ثَجت ه٪ا ٟٚأصود ُٮ ٍٰو اٛؾوة أ٨٠٧ب كف ٙ٪ا ٝ ٪ٛأ ٩اَ٣ؾبة هٍٰ٩ب ٩
كه ٞاٛؾوٗخ اٛظٰ٣٪ٰ٨خ  ُْ٪٠ٛك ٙ٩اُ٪ٛبّ
 اَؼكبسبد انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔنٗ : - 1رٌٰٰو اٛقوٯـخ اٛغٍٰٰ ٪بٍٰخ أل٩هثب  ٢ٟفال ٙك٪٨ه ك ٙ٩علٯلح  ٩رٌٰو اٛؾل٩ك
 - 2ػقبٟخ اٛقَبئو ا٠ٛبكٯخ  ٩اٛجشوٯخ ؽ٪اٛٮ ٓ ٝ 10زٰ ١٪ٰٜٟ 20 ٚعوٯؼ  ٢ٟاٛغب٣جٰ. ٢
 - 3ك٪٨ه ا٤ٛلب ٝاٛشٰ٪هٮ ٰٓ ٩ب ٝكٛ٩خ االرؾبك اُٰ٪َٛزٮ ثل ٙهٍٰ٩ب أٰٛظوٯخ
 - 4اٰ٨٣به األ٣ل٠خ اَٰٛبٍٰخ ُٮ اٛل ٙ٩ا٨٤٠ٛيٟخ -افزِبء  4إٟجواؿ٪هٯبد ( األ٠ٛبٰ٣خ  -اَ٠٤ٛب٩ٯخ  -اٛوٍٰ٩خ – اٛوض٠بٰ٣خ (
٩ - 5ػن ا٪ٛالٯبد اٛووثٰخ ُٮ ا٠ٛشوّ اٛووثٮ رؾذ اال٣زلاة اٛجوٯـب٣ٮ  ٩اِٛوَ٣ٮ ثول ا٨٣يا ٝاٛلٛ٩خ اٛوض٠بٰ٣خ ( ٟوب٧لح ٍِٰو )
 - 6رل٪٧ه ا٪ٛػن االٓزظبك٭  ٩االعز٠بهٮ ُٮ أ٩هثب ٓل ثٌٜذ رِٜ٘ذ اٛؾوة ؽ٪اٛٮ  ١٪ٰٜٟ 281887ك٩اله
اٍزقٜض اثوى األىٟبد
 -7ر٤بٟٮ اٛوًجخ ُٮ اال٣زٔب ٝثَجت ٟوب٧لاد اٛظٜؼ اٛزٮ ُوػذ ه ٬ٜاٛشو٪ة ا٨٤٠ٛيٟخ ُٮ اٛؾوة
ا٤ٛبرغخ ه ٢ا٪٠ٛاع٨خ
 - 8ا٣شبء هظجخ األ٩ ٟٞاٛزٮ ٗب ٢ٟ ١أ٧لاُ٨ب ٤ٟن اٛؾوة .
اٛوَ٘وٯخ – أ٩هثٰب ٩
 -اسزشالص اثغػ األػيبد انُبرجخ ػٍ انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ :هبٰ٠ٛب
 أٔعثٛب ٟ - :وب٧لاد اٛظٜؼ اٛغبئوح اٛزٮ ُوػذ فبطخ ه ٬ٜأ٠ٛبٰ٣ب – ُبهٍب٭ – أىٟخ األٰٜٓبد ُٮ إٓ ٰٜٞا٪َٛكٯذ– أىٟخ ٠ٟو اٙكا٣يٯ٤ي ثٰ ٢أ٠ٛبٰ٣ب ٩ث٤ٛ٪لا ٠ٟب ٍِٰغو اٛؾوة م 2
اٛلٯ٘زبر٪ه٭ اِٛبشٰخ ُٮ اٯـبٰٛب  ٩ا٤ٛبىٯخ ُٮ أ٠ٛبٰ٣ب
ح
 ك٪٨ه األ٣ل٠خ اِٛوكٯخ اٍز٠واه كب٧وح ٍجبّ اٛزَٜؼ ػبنًٛب  :هظجخ األُ ٟٞوً٣ ٞج ٚأ٧لاُ٨ب إال إٍٰ ١ـوح اٛل ٙ٩ا٤٠ٛزظوح ه ٬ٜأع٨ير٨ب أػوَ ك٩ه٧ب أُش٨ٜب ُٮ األفٰو األىٟخ االٓزظبكٯخ 1929هلك أ ٞ٧ا٣و٘بٍبد ا٪٠ٛاع٨خ األ ٬ٛ٩ه ٬ٜا٪ٛؿ ٢اٛووثٮ  ٩ؽلك  : ٝ٪٨ِٟاألٰٜٓبد – اٛوًجخ ُٮ اال٣زٔبٟ - ٝوب٧لح ُبهٍب٭ – هظجخ األٟٞ

انزذبنفبد رًٓٛضا نهذغة

انزُبفس ػهٗ انًسزؼًغاد

انذغة االٔنٗ ٔ سجبق انزسهخ

ٔن ٙػٓض انًُسب ـ فغاَسٛس فغصُٚبَض لجٛم اغزٛبنّ-
1914

رٕسغ ججٓبد انذغة

أٔعالَضٔ االٚطبن. ٙنٕٚض جٕعج
انجغٚطبَ ٙكهًُٛظٕ انفغَسٔ ٙ
انغئٛس األيغٚكٔ ٙنسٌٕ

األيٛغ فٛظم ثٍ انذسٍٛ
يزؼػًبً نهٕفض انؼغث ٙثبعٚس
1919

سغٚطخ أعثب ثؼض انذغة االٔنٗ

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب
َٟ ٩زقٜظب ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ــــصح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ 1954 -1815و
ػ ٙانثبنثخ  :انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔعثٛخ انثبَٛخ 1945 – 1939
انٕع ـح
ـ
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ  ٩ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ
كــبلٚخ ٣ :زبئظ ا٪٠ٛاع٨خ األ ٩ ٬ٛ٩رياٯل ا٤ٛيهخ اال٣زٔبٰٟخ ٛجوغ اٛشو٪ة أكد إ ٬ٛا٪٠ٛاع٨خ اٛوَ٘وٯخ اٛضبٰ٣خ  ٩اٛزٮ ٗب٣ذ ٨ٛب ا٣و٘بٍبد ٗجٰوح
ـ
اإلش
ـ
ُٰ٠ب ٯزؼؼ م ٖٛ؟
انسُضاد
ا٤َٛل ا٠ٛوُْ 1
اٛقوٯـخ ص 67 ٩ 63
اٛظ٪ه ص 64
ا٤َٛل  2 . 1ص -68
69

الرؼهًٛبد
اَطاللب يٍ انسُضاد
انًمزغدخ ٔيكزسجبرك
انمجهٛخ

ؽلك ه٪ا ٟٚا٪٠ٛاع٨خ
اٛوَ٘وٯخ اٛضبٰ٣خ

اٛظ٪هح ا٠ٛؤُخ 1

اثوى اال٣و٘بٍبد اٛزٮ
رورجذ ه ٬ٜا٪٠ٛاع٨خ
اٛوَ٘وٯخ أ٩هثٰب ٩
هبٰ٠ٛب
اٛقوٯـخ ا٠ٛؤُخ 4
–6
ط٪ه ص 75 - 73
ا٤َٛلاد ا٠ٛؤُخ 2
–3

ا٤َٛلاد ص 79
ا٤َٛل  16 – 14ص
80

ؽلك ؿجٰوخ اٛوالٓبد
اٛلٰٛ٩خ ٟ٩لب٧و٧ب ثول
ا٪٠ٛاع٨خ اٛوَ٘وٯخ
اٛضبٰ٣خ

انًــــــبصح  :رـــبهٯـ
انًسزٕٖ  2 :أٍٛ -ي – م د ه
انًــــــصح ٍ .... :بهبد
انـًـغاجـغ  :ا٘ٛزبة  ٩ا٤ٛذ
األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى

انًُزٕج االَزمبئٙ
ػٕايم انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ األٔعثٛخ انثبَٛخ :
ٯو فبهؿخ أ٩هثب ٟ -شٜ٘خ األٰٜٓبد – اٛؤ٪ثبد اَٜ٠ٛـخ ه ٬ٜأ٠ٛبٰ٣ب ).
 غٛغ انًجبشغح  :رَ٪ٯبد ٟب ثول اٛؾوة األ٣ ٩ ٬ٛ٩زبئظ ٟؤر٠و اٛظٜؼ (ري٭
ُش ٚهظجخ األُ ٟٞٮ اٛؾِبف ه ٬ٜا َٜٞٛاٛلٛ٩ٮ  --األىٟخ االٓزظبكٯخ  ٩ 1929ا٣و٘بٍبر٨ب
ك٪٨ه األ٣ل٠خ اٛلٯ٘زبر٪هٯخ ا٤ٛبىٯخ ُٮ أ٠ٛبٰ٣ب  ٩ – 1933اِٛبشٰخ ُٮ اٯـبٰٛب 1922
هُغ أ٠ٛبٰ٣ب رـجْٰ ٓواهاد ٟؤر٠و اٛظٜؼ
اَٛجبّ ٣ؾ ٪اٛزَّٜؼ ٰٓ ٩ب ٝؽ َٜعلٯل هوٍ ا٠ٛؾ٪ه ( أ٠ٛبٰ٣ب  ٩إٯـبٰٛب اٰٛبثب ) ١ػل ك ٙ٩اٛؾِٜبء ( ُوَ٣ب  ٩ثوٯـبٰ٣ب )
 انًجبشغح  :أىٟخ ٠ٟو اٛلا٣يٯ٤ي ُٮ ث٤ٛ٪لا ٰٓ٩ب٧ ٝزٜو ثبؽزالً ٙوة ث٤ٛ٪لا ُٮ أٍ ٙ٩جز٠جو ٠ٟ1939ب كُن ُوَ٣ب  ٩ثوٯـبٰ٣ب إ ٬ٛإهال ١اٛؾوة ه٦ٰٜ
 ٩ثن ٖٛا٣لٛوذ اٛؾوة م ٓ ٩ 2ل ٟود ثبٛزـ٪هاد اٛزبٰٛخ :
 ٰٓب ٝأ٠ٛبٰ٣ب ثبؽزال ٙأهاػٮ ٩اٍوخ ُٮ أ٩هثب ٗبؽزالُ ¾ ٙوَ٣ب ٩ا٤ٛو٩ٯظ ٰٓب ٝاأل٠ٛب ١ثٔظَ ٤ٛل٤ٍ ١خ  ٩ 1940اٛيؽَ ه ٬ٜاالرؾبك اُٰ٪َٛزٮ ( ؽٜ٠خ ثوثوٍ٩ب )1941 ا٨ٛغ ٝ٪اٰٛبثب٣ٮ ه ٬ٜأٛبهلح األٟوٯٰ٘خ ثب٠ٛؾٰؾ ا٨ٛبك٭ ثٰو٧ ٙبهثو ٩ 1941 – 12 – 7إهال ١ا٪ٛالٯبد األٟوٯٰ٘خ كف ٙ٪اٛؾوة ػل ك ٙ٩ا٠ٛؾ٪ه .اَؼكبسبد انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ  2ػهٗ أٔعثب :
ى٩ا ٙاأل٣ل٠خ اٛلٯ٘زبر٪هٯخ  ٩اؽزال ٙأ٠ٛبٰ٣ب  ٩رَٰٔ٨٠ب إ٤ٟ ٬ٛبؿْ ٪ِ٣م

 رٌٰٰو اٛقبهؿخ اَٰٛبٍٰخ أل٩هثب ثِٔلا ١اٛل ٙ٩ا٨٤٠ٛيٟخ أهاػٮ ٛظبٛؼ اٛل ٙ٩ا٤٠ٛزظوح ( ر٠لك ثٰ٣٪ٛ٪ب )
 ؽل٩س اٰ٨٣به آزظبك٭  ٩رلٰٟو ٩فواة شبٟٚ
 فَبئو ثشوٯخ رغب٩ىد ٓ ٝ 30زٰ ٚإ ٬ٛعب٣ت ٟالٯٰ ٢األٯزب ٩ ٝاألها ٩ ٟٚاٛالعئٰ. ٢
 فو٩ع٨ب ٟضٜٔخ ثب٠ٛلٯٰ٣٪خ ُ ٩ٮ ؽبٛخ رجوٰخ ألؽل اٛو٠الٰٓ٠ٟ ٢ب ٗوً رَٰٔ٨٠ب اٯل٪ٛ٩عٰب ( شٰ٪هٰخ  ٩هأٍ٠بٰٛخ)
اَؼكبسبد انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ  2ػهٗ انؼبنى أٔعثب :
 رٌٰو فوٯـخ اٛوب ٞٛاٛغٍٰٰ ٪بٍٰخ .
 هٔل ٍَٜٜخ  ٢ٟا٠ٛؤر٠واد اٛلٰٛ٩خ ٛز َْٰ٤ع٪٨ك اٛؾِٜبء ُٮ اٛؾوة ٛ ٩وٍ ٞفبهؿخ اٛوب ٞٛثول٧ب ( األؿَٜٮ – ؿ٨وا – ١ٯبٛـب – ث٪رَلا) ٝ
 فو٩ط ا ٝ ٪ٛأ ٗأٗجو َٟزِٰل ٨٤ٟب ٍٰبٍٰب  ٩آزظبكٯب .
 ا٣زٔب ٙاٛيهبٟخ اٛلٰٛ٩خ  ٢ٟأ٩هثب ا ٬ٛا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح األٟوٯٰ٘خ  ٩االرؾبك اُٰ٪َٛزٮ
 رأٌٍٰ ٰ٧ئخ األ ٟٞا٠ٛزؾلح ُٮ أٗز٪ثو  1945ث٨لٍ ؽِق األ ٩ ٢ٟر٤لٰ ٞاٛوالٓبد اٛلٰٛ٩خ .
 رواعن ٟ٘ب٣خ اٛل ٙ٩االٍزو٠بهٯخ  ٩ػوِ٨ب
 ا٣زشبه ٪ٟعخ ا٠ٛل اٛزؾوه٭ ثٰ ٢شو٪ة اَ٠ٛزو٠واد ُٮ إُوٯٰٔب  ٩آٍٰب
 ثو٩ى ث٪اكه طوام اٛؾوة اٛجبهكح .
طجٛؼخ انؼاللبد انضٔنٛخ ٔيظبْغْب ثؼض انًٕاجٓخ انؼسكغٚخ انثبَٛخ ٔٛ :ل ؿٌ ٬ه ٬ٜاٛوالٓبد اٛلٰٛ٩خ ثول اٛؾوة ٩ 2آن اٛز٪رو  ٩اٛظوام االكٯ٪ٛ٪عٮ
ُٮ إؿبه ٟب ٯووٍ ثبٛؾوة اٛجبهكح ثٰ ٢ك ٙ٩ا٠ٛوَ٘و اٛشٰ٪هٮ  ٩ا٠ٛوَ٘و اٛواٍ٠بٛٮ ُٮ ٗ ٚا٠ٛغبالد اَٰٛبٍٰخ  ٩االٓزظبكٯخ  ٩اٛوَ٘وٯخ  ٢ٟفال: ٙ
رـجْٰ ٍٰبٍخ ٟالء اِٛواى رو٪ٯؼب ٜٛل ٙ٩االٍزو٠بهٯخ اَ٤٠ٛؾجخ
رِغو هلح أىٟبد ٨٤ٟب ( أىٟخ ثو٪ٗ – 1949 ٢ٰٛهٯب  – 1950ا٪َٛٯٌ ) 1956
ٍوٮ ٟٗ ٚوَ٘و ه ٬ٜرٔ٪ٯخ ٪ِ٣م ٢ٟ ٥فال ٙرٔلٯ ٞاٛله ٩ ٞرشٰ٘ ٚر٘زالد آزظبكٯخ ( ٟشو٩م ٟبهشب٤ٟ – 1947 ٙل٠خ ا1949 ١٪ٰٟ٘٪٘ٛ
) ٩إ٣شبء األؽالٍ هَ٘وٯخ ( األؿَٜٮ ٩ – 1949اهٍ٩ ) 1955 ٪إٓبٟخ ا٪ٔٛاهل اٛوَ٘وٯخ
اٍزقلاٍ ٩ ٝبئ ٚاإلهال ٩ ٝاٛلهبٯخ اٌ٠ٛوػخ  ٩اٛزغٌَ

رمٕٚى يغده : ٙاهز٠بكا ه ٬ٜا٤َٛل هٓ 4 ٞاثوى اٛو٪ا ٟٚاٛزٮ أٍ٠٨ذ ُٮ ا٣زظبه ك ٙ٩اٛؾِٜبء ه ٬ٜك ٙ٩ا٠ٛؾ٪ه ُٮ اٛؾوة م 2

سُضاد انٕػؼٛخ :






انسُض  - : 1ث٪٠عت ٟوب٧لح ُوٍب٭ ٍ٤خ  1919فَود أ٠ٛبٰ٣ب َٟ ٢ٟ %12.5بؽز٨ب ٍ٘ ٢ٟ %12 ٩ب٨٣ب  ٢ٟ %74 ٩إ٣زبع٨ب  ٢ٟفب ٝاٛؾلٯل ٗ٠ب ٣ظذ ه ٬ٜأال ٯيٯل اٛغٰش األ٠ٛب٣ٮ هٟ ٬ٜبئخ أَٛ
ع٤ل٭ ٩كُن رو٪ٯؼبد ٗجٰوح ٜٛؾِٜبء .
انسُض  -: 2فِٜذ اٛؾوة أهلاكا ٗجٰوح  ٢ٟأٛز ٬ٜأىٯل  ١٪ٰٜٟ 50 ٢ٟثَجت اٍزو٠ب ٙأٍٜؾخ ٟزـ٪هح٠ٗ ،ب كٟود ٟل ١ث٘ب٨ٜٟب ٓ٩ل ٗب٣ذ ٛن ٖٛه٪آت كٯٌ٠واُٰخ ٕافزال٧ ٙو ٝاأله٠به ٔ٣٩ض اٰٛل اٛوبٜٟخ
 ٢ٟ٩أثوى فَبئو٧ب إٍٔبؽ ٓ٤جٜزٰ ٢مهٯزٰ ٢ه ٬ٜاٰٛبثبُ ١بأل ٬ٛ٩ر ٞإٍٔبؿ٨ب ُٮ اَٛبهخ  8:15هٰ٧ ٬ٜو٩شٰ٠ب ٩ثول م ٖٛثلٰٓٔخ ٩اؽلح ٓز 66 ٚأ َٛشقض ٩عوػ  69أِٛب ثَجت اٛزِغٰو أٟب اٛضبٰ٣خ ٍرٞ
إٍٔبؿ٨ب ُٮ ٍ٩ؾ ٣بًبىاٗٮُ٩ ،ٮ ٛؾلخ ٩اؽلح ا٣قِغ هلك ٍ٘ب ١ا٠ٛلٯ٤خ  422 ٢ٟأِٛب إ 383 ٬ٛأِٛب أل 39 ١أِٛب ٓز٪ٜا  25٩أِٛب عوؽ٪ا .
اٛضٜش ٩اٛظ٤بهٮ ة ٩ 50 %اهرِبم األٍوبه ٩اٛؼوائت ٩إُالً ٟبٰٛخ
انسُض  - : 3كٟود اٛؾوة اٛجٰ٤بد االٓزظبكٯخ ٩االعز٠بهٰخ ٩ؿوّ ا٪٠ٛاطالد ٠ٟب أك ٫ه ٬ٜا٣قِبع اإل٣زبط اِٛالؽٮ ث٠ب ٯِّ٪
ٟغ٪٠هخ  ٢ٟاٛل ٙ٩اٛزٮ اػـود ٛالٓزواع  ٢ٟاٛقبهط ٗ٠ب رواعن اٛل٩ه االٓزظبك٭ أل٩هثب ٩رياٯلد ٟ٘ب٣خ ا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح األٟوٯٰ٘خ اٛزٮ أطجؾذ أٗجو ٓ٪ح آزظبكٯخ هبٰ٠ٛخ .
انسُض  - : 4ثول كف ٙ٪ا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح ٜٛؾوة اٛوبٰ٠ٛخ ارَوذ ٍبؽخ ٧ن ٥اٛؾوة صٓ ٞبٟذ ٓ٪اد اٛزؾب َٛثئ٣يا ٙعٰ٪ش٨ب ثَ٪اؽ ٚاٛلاه اٛجٰؼبء ٧٩وا٩ ١اٛغيائو ٩ ....أٟب ٝهُغ اٰٛبثب ١اإل٣ناه األٟوٯ٘ٮ
ٓبٟذ ا٪ٛالٯبد ا٠ٛزؾلح ثئٔٛبء أ٤ٓ ٙ٩جٜخ ٩٪٣ٯخ هٟ ٬ٜلٯ٤خ ٰ٧و٩شٰ٠ب ُٮ ً 6شذ ٩إٔٛبء ٓ٤جٜخ صبٰ٣خ ه٘٣ ٬ٜبىاٗٮ ُٮ ً 9شذ ُ٩ٮ
ْزهغ

1-

رٕلٛغ انًبعشبل فٛهٓٛهى كبٚزم-
ػهٗ اسزسالو أنًبَٛب 5 -

اعٔثب لجم ثضاٚخ انذغ ع 2

أٔعثب ثؼض انذغة ع 2

2-

6-

رشغشم – رغٔيبٌ – سزبن3 ٍٛ

رفجٛغ لُجهخ طعٚخ ٔ ثضاٚخ طغع انذغة
انجبعصح 7 -

ادزالل أنًبَٛب ٔرمسًٓٛب ث ٍٛصٔل انذهفبء

اثغػ رطٕعاد انذغة ع 2

8-

4

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ روٌ٘ ؿجٰوخ اٛوالٓبد األ٩هثٰخ اٛلافٰٜخ ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾلٯل  ٩رؾٟ ٰٜٚلب٧و٧ب ٩
َٟزقٜظب ا٣و٘بٍبر٨ب أٛبهٯخ  ٩اٛوبٰ٠ٛخ ثبٍزٌال ٙا٤َٛلاد اٛزبهٯقٰخ .
انٕح ــــصح انثبنثخ  :انؼاللبد األٔعثٛخ انضاسهٛخ ٔاَؼكبسبرٓب انمبعٚخ ٔ انؼبنًٛخ 1954 -1815و
انٕػؼٛخ انغاثؼخ ٔ :ػؼٛخ إصيبجٛخ
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أٛلهح ه ٬ٜاٍزض٠به ا٘٠ٛزَجبد ٩اٍزٌال ٙا٤َٛلاد أ٠ٛزوؽخ ماد اٛوالٓخ ث٪٠ػ٪م ا٪ٛؽلح
اإلشكبنٛخ :
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انزؼهًٛبد :
 - 1اهز٠بكا ه ٬ٜا٤َٛل على
 2 2ـ ا٣ـٜٔب  ٢ٟا٤َٛل على 3
3

-3
- 4
5

انًبصح  :ربهٯـ
انمسى  2 :ا ٍ ٛ .ي  .م د
انًـــضح ٍ .... :بهبد
انًغاجغ ٔانًظبصع  :ا٘ٛزبة – أ٤ٛذ
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

6

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ رقض اَ٘ٛب ٩ ١اٍ٪ٛؾ اٛـجٰوٮ ُٮ اٛغيائو ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة ٟ ٩لب٧و
اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
انٕح ـــــــــصح انثبنثخ  :انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ
انٕػؼٛخ األٔنٗ  :يؼــبٛٚغ رذضٚض اإللهٛى
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
اإلشكــبنٛخ  :اٟزلاك اٛغيائو اٛـجٰوٮ  ٩ر٪ىٯن اَ٘ٛب٨ُٰ ١ب ٩أ٣شـز ٞ٨االٓزظبكٯخ أٍُ ٞ٨ٮ رولك أٓب٨٠ٰٛب ُٰ٠ب ٯزؼ م ٖٛ؟

انسُضاد

انزؼهًٛبد

اٛقوائؾ 3 1

اَطاللب يٍ
يكزسجبرك انمجهٛخ ٔ
اػزًبصا ػهٗ
انسُضاد انًمزغدخ
رووٍ هٟ ٬ٜوبٯٰو
رؾلٯل اإلٰٜٓٞ

اٛقوٯـخ  1ص 46

ؽلك األٓبُ ٰٞٛٮ
اٛغيائو ٟ ُْ٩وبٯٰو

ص 47 – 46

اٛوٍٟ٪بد ٩
اٛقوائؾ ص
51 – 50 – 48

ٯ٘زشَ أٰ٠٧خ اٛلهاٍخ
اإلٰٓ٠ٰٜخ

انًـــــــــبصح  :جغغافٛب
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي – م د
انًـضح ٍ.... :بهبد
انًغاجغ :
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

انًُزٕج االَزمبئٙ
 يؼبٛٚغ رذضٚض اإللهٛى :
اٛزٔـٰن اإلٜٓٛ ٰٜٞغيائو ثش٘ ٚأُٔٮ ٯِوػ ٦ر٪٤م ٩رلهط رؼبهٯَ٨ب  ٢ٟاٛش٠ب ٙإ ٬ٛاٛغ٪٤ة  ٩ٯ ٢٘٠اهز٠بك ا٠ٛوبٯو اٛزبٰٛخ :
 - 1انًؼبٛٚغ انطجٛؼٛخ  ٩ :رزؼ ٢٠اٛو٤بطو اٛزبٰٛخ :
انسطخ  :اٛزؼبهٯٌ -اٛزوثخ
انًُبر  :اٛزَبٓؾ – اٛؾواهح  -ا٤ٛجبد
 - 2انًؼبٛٚغ انجشغٚخ ٩ :رش ٚ٠ا٤ٛلو إ ٬ٛر٪ىٯن اَ٘ٛب – ١ا٘ٛضبُخ – اٛغٌ٤
 - 3انًؼبٛٚغ االلزظبصٚخ  :ا٤ٛشبؽ اٛجشو٭ – اٛوهٮ -اٛيهاهخ – اٛظ٤بهخ...
 األلبنٛى ف ٙانجؼائغ ٔفك يؼبٛٚغ :
ثب٤ٛلو إ٧ ٬ٛن ٥ا٠ٛوبٯٰو ٯ ٢٘٠رَٰٔ ٞاٛغيائو ؿجٰوٰب إ ٬ٛصالس أٓب ٢ٟ ٰٞٛاٛش٠ب ٙإ ٬ٛاٛغ٪٤ة ٧ٮ :
ة اٛوبٰٛخ – ٗضبُخ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ – اٛـبثن اٛغجٜٮ – ا ٙ٪٨َٛاٛؼٰٔخ
ا٤٠ٛبؿ ا٠ٛزٍ٪ـٮ  ٩اٛوؽ ٩ح
* اإللهٛى انزه : ٙٯزٰ٠ي ة
٩ا٠ٛزٔـوخ – ٗضبُخ اَ٘ٛب – ١رزوٗي ُٰٟ ٦ول ٞاأل٣شـخ اٛظ٤بهٰخ  ٩اٛقلٟبدٯخ
* إلهٛى انٓؼبة انؼهٛب  :ٯزٰ٠ي ثب ٦٣ٯزٍ٪ؾ اإلٓ ٢ٰ٠ٰٜاٛزٜٮ  ٩اٛظؾوا٩٭ – ٜٓخ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ – ٜٓخ اَ٘ٛب – ١ؿٌٰب ١ا٤ٛشبؽ
اٛيهاهٮ اٛوه٪٭  ٩ػوَ ا٤ٛشبؽ اٛظ٤بهٮ
٣لهح اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ – ا٘ٛضبُخ اَ٘ٛبٰ٣خ رظ ٚإ 2ٞٗ\ ١1 ٬ٛرغ٠وبد ٍ٘بٰ٣خ ؽ ٙ٪ا٪ٛاؽبد – ا٤ٛشبؽ
* اإللهٛى انظذغأ٘  :ٯزٰ٠ي ة
اٛظ٤بهٮ ٯز٠ضُ ٚٮ اٛظ٤بهبد االٍزقواعٰخ
 اكزشبف أًْٛخ انضعاسخ اإللهًٛٛخ :
رَ ٰٚ٨كهاٍخ اٛغٌواُٰخ  ٚ٘ٛكٛ٩خ  ٢ٟفال ٙرَٰٔ٨٠ب إ ٬ٛأٓبٰٞٛ
اٛزووٍ ه ٬ٜاٛلو ٍ٩اٛـجٰوٰخ  ٩ا٪٠ٛاهك اٛجشوٯخ  ٩االٓزظبكٯخ اٛزٮ ٯزُ٪و ه٨ٰٜب ٗ ٚإٰٜٓٞ
٩ػن اٛقـؾ اٛز٪٠٤ٯخ اٛزٮ رز٤بٍت ٟن ٗ ٚإٓ ٢ٟ ٰٜٞؽٰش اإلٟ٘بٰ٣بد ا٠ٛزُ٪وح  ٩االؽزٰبعبد اَ٠ٛزٔجٰٜخ
االٍزٌال ٙاألٟض٪٠ٜٛ ٚاهك ا٠ٛزُ٪وح ُٮ ٗ ٚإٓ٩ ٰٜٞرُٰ٪و اٛقلٟبد األٍبٍٰخ ٛزٜجٰخ اؽزٰبعبد ٍ٘ب ١اإلٰٜٓٞ
اٗزشبٍ اٛزأصٰو ا٠ٛزجبك ٙثٰ ٢اإلَ٣ب ٩ ١ثٰئز ٩ ٦إٓ ٦٠ٰٜاٛغٌواُٮ

رمٕٚى يغده : ٙه ٬ٜفوٯـخ ط٠بء ٜٛغيائو ؽلك األٓب ٰٞٛا٘ٛجوٜٛ ٫غيائو ٩ا٪ٛاهكح ُٮ ا٪ٛػوٰخ ؟
يظطهذبد انٕػؼٛخ :
اإللهٛى َٟ ٪٧ :بؽخ ٟب ٍ ٢ٟـؼ األهع رزٰ٠ي ثقظبئض ؿجٰوٰخ أ ٩ثشوٯخ أ ٩آزظبكٯخ رٰ٠ي٧ب ه ٢ا٤٠ٛبؿْ ا٠ٛغب٩هح ٨ٛب  ٪٧ ٩هٓوخ عٌواُٰخ ماد طِبد ٟشزوٗخ رقز َٜه ٢ا٤٠ٛبؿْ ا٠ٛغب٩هح ٨ٛب
انزم ٤ٟ :ـٔخ ٍٟ ٙ٪٨زٔبؿوخ ثووع ٟقزٟ ( َٜب ثٰ 80 ٢إٟ ،)ٜٞٗ 190 ٬ٛز٘٣٪خ  ٢ٟأهاػٮ فظجخ روجو٧ب أ٩كٯخ .ٯ٠ض ٚاٛز ٚاٛغيائو٭  ٢ٟ % 4اَ٠ٛبؽخ اإلع٠بٰٛخ ٜٛجٜل
انٓؼبة انؼهٛب  :رٌـٮ  ٢ٟ % 9اَ٠ٛبؽخ اإلع٠بٰٛخ ٜٛجٜل ٩رَز٨ٜ٨ب ٍَٜٜزٰ ٢عجٰٜزٰ ٢ٟ ٢اٛشوّ إ ٬ٛاٌٛوة األؿ ٌٜاٛزٜٮ ُٮ اٛش٠ب ٩ ٙاألؿ ٌٜاٛظؾوا٩٭ ُٮ اٛغ٪٤ة  ٩رش٘ ٚا٨ٛؼبة اٛوٰٜب ٤ٟـٔخ ٤ٟقِؼخ
ِٜٟٔخ  ٩شج ٦طؾوا٩ٯخٟ ،زَججخ ثنُ ٖٛٮ ٣شأح اٛولٯل  ٢ٟاٛجؾٰواد ا٠ٛبٛؾخ رله ٬اٛشـ٪ؽ  ٩اٛزٮ رغّ٠ن اٰ٠ٛب ٥اَٛـؾٰخ
انظذغاء  :رٔن ع٪٤ة األؿ ٌٜاٛظؾوا٩٭ ُ٨ٮ أٗجو طؾواء ُٮ اٛوب ٩ ٞٛرشٌَٟ ٢ٟ %87 ٚبؽخ اٛغيائو  ٩رز٘٧ ٢ٟ ١٪ؼبة طقوٯخ ،ؿبٍٰٜٮ ٣بعو ٙ٪٨ٍ ٩ ،ؽظ٪ٯخ هّ ر٤يً٪د٩ ٩ ،اؽبد ٠ٗ .ب رش ٚ٠اٛظؾواء ه٬ٜ
ٗزٜزَُٰٰ ٢ؾزٰ ٢ٟ ٢ا٘ٛضجب ١اٛوٰٜٟخ اٛووّ اٌٛوثٮ ا٘ٛجٰو  ٩اٛووّ اٛشوٓٮ ا٘ٛجٰو  ٩اٛزٮ ر٤ز٨ٮ ث٘زٜخ ٟورِوبد أ٨ٛبه ،

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ رقض اَ٘ٛب ٩ ١اٍ٪ٛؾ اٛـجٰوٮ ُٮ اٛغيائو ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة ٟ ٩لب٧و اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ ٩
ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
انٕح ـــــــــ صح انثبنثخ  :انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ
انٕػؼٛخ انثبَٛخ  :انزجب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجؼائغ ( سبص ثبٜصاة )
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
اإلشكــبنٛخ  :اٟزلاك اٛغيائو اٛـجٰوٮ  ٩ر٪ىٯن اَ٘ٛب٨ُٰ ١ب ٩أ٣شـز ٞ٨االٓزظبكٯخ أٍُ ٞ٨ٮ رولك أٓب٨٠ٰٛب ُٰ٠ب ٯزؼ م ٖٛ؟
انسُضاد

انزؼهًٛبد

فوٯـخ ص 52
ا٤َٛل  2ص 52

اَطاللب يٍ
يكزسجبرك انمجهٛخ ٔ
اػزًبصا ػهٗ
انسُضاد انًمزغدخ

ا٤َٛلاد
٩اٛظ٪ه
ا٠ٛؤُخ

ؽلك فظبئض ٗ ٚإٰٜٓٞ

اٛظ٪ه ص 55

ا٤َٛل  1.2ص 56
اٛقوٯـخ
اٍزقٜض اٛزجبٯ٢
اإلٓ٠ٰٜٮ

انًـــــــــبصح  :جغغافٛب
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي – م د
انًـضح ٍ.... :بهبد
انًغاجغ :
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

انًُزٕج االَزمبئٙ

٘ سظبئض كم إلهٛى :
دض ص
د
 - 1اإللهٛى انزهٙ

  -االيزضاص ٔ انًسبدخ  :ٯ٠زل ه ٬ٜؿ ٙ٪اٛشوٯؾ اَٛبؽٜٮ  ٩ ٜٞٗ 1300ٯزوثن هَٟ ٬ٜبؽخ رٔله  102.7أ٭ ٩ % 4ٯش٩ 25 ٚ٠الٯخ عيائوٯخ  -انشظبئض انطجٛؼٛخ ٩ - :ع٪ك ٪٣هٰ ٢ٟ ٢اٍ – ٙ٪٨َٛبؽٰٜخ ػٰٔخ ٟض٧٩ ٚ٨ٍ ٚواٟ ١زٰغخ  ٩ -كافٰٜخ ٟزٔـوخ رَ٠ٜب ٩ ١ثٜوجبً ٍالٍ ٚعجٰٜخ ر٠زل  ٢ٟاٌٛوة اٛشوّ ( عجب ٙا٣٪ٛشوٯٌ  ٩.اٛؼ٨وح  .اٛجبث٪ه  .عوعوح ) ٟ -غبه٭ ٟبئٰخ ٓظٰوح رظت ُٮ اٛجؾو اٌٛـبء ٣جبرٮ ٗضَٰ ً ٩ياهح اٛزَبٓؾ ٟن ٩ع٪ك ا٤٠ٛبؿ ا٠ٛزٍ٪ـٮ  -انشظبئض انجشغٚخ  :ٯز٠وٗي ًبٛجٰخ اَ٘ٛب ٦ُٰ ١ثَ٤جخ  ٢ٟ % 70اَ٘ٛب ٩ ١ث٘ضبُخ رزوا٩ػ ٟب ثٰ 100 ٢إ2ٞٗ\ ١ 300 ٬ٛ  -انشظبئض االلزظبصٚخ  :ٯزُ٪و ه ٫ٚإٟ٘بٰ٣بد ىهاهٰخ ٗجوٛ ٫يهاهخ ا٠ٔٛؼ -اٛشوٰو -األهالٍ -اٛجٔ -ٙ٪اٛقؼو  ٩ا٪ِٛاٗ ٦إ ٬ٛعب٣ت روثٰخ األثٔبه ٗ٠ب ٯزُ٪و ه٬ٜ٪ٟاهك ًبثٰخ فبطخ أشغبه اُ ٢ِٰٜٛٮ اٛشوّ  ٩ا٪٠ٛاهك اٛجؾوٯخ  .صو٩ح ٟولٰ٣خ ٓ ٩بهلح ط٤بهٰخ فبطخ اٛظ٤بهخ اٛجزو ٠ٰٗ٩ب٩٭ ح  ٩اٛؾلٯلٯخ – ٩ع٪ك شج٘خ ٟزـ٪هح ٢ٟ
ٟقز َٜفـ٪ؽ ا٪٠ٛاطالد
 - 2 إلهٛى انٓؼبة انؼهٛب :
االيزضاص ٔ انًسبدخ  :ٯووٍ ثئٓ ٰٜٞا٪٨َٛة ٩ٯ٠زل ثٍَٰٜٜ ٢زٮ األؿ ٌٜاٛزٜٮ  ٩اٛظؾوا٩٭  ٪٧ ٩هجبهح ه٤ٟ ٢ـٔخ ا٣زٔب ٙثٰ ٢اإلٓ٩ 3 ٩ 1 ٰٜٞٯش٩ 14 ٚ٠الٯخ
  --السظبئض انطجٛؼٛخ ٩ :ع٪ك ٍَٜٜزٮ األؿ ٌٜاٛزٜٮ  ٩اٛظؾوا٩٭ ا٠٠ٛزلرب ٢ٟ ١اٛغ٪٤ة اٌٛوثٮ إ ٬ٛاٛش٠ب ٙاٛشوٓٮث ٦هلح شـ٪ؽ ٩اٛزٮ رظت ُٰ٨ب األ٩كٯخ ٩ٯيكاك ارَبهب ٗ٠ٜب ارغ٤٨ب  ٢ٟاٛشوّ إ ٬ٛاٌٛوة
 --انشظبئض انجشغٚخ  :ٯز٠وٗي ث٨ب ٣ؾ ٢ٟ % 20 ٪اَ٘ٛب ٩ ١ث٘ضبُخ أٓ ٚرزوا٩ػ  10 ٢ٟإ2ٞٗ \ ١ 100 ٬ٛ --انشظبئض االلزظبصٚخ : :ٯزقظض ٧نا اإلُٓ ٰٜٞٮ روثٰخ األً٤ب ٢ٟ % 70 ٝاٛضو٩ح اٛؾٰ٪اٰ٣خ إ ٬ٛعب٣ت ىهاهخ ٟؾظ ٙ٪اٛشوٰو ُٮ ٍٍ ٙ٪٨ـَٰ  ٩ثوطث٪هوٯوٯظ  ٩ثوغ ا٪ِٛاٗٗ - ٦ن ٖٛث ٦صو٩ح ٟولٰ٣خ رز٠ضُ ٚٮ اٛؾلٯل  ٩اٍِ٪ِٛبد  -شج٘خ  ٢ٟاٛـوّ اٛجوٯخ  ٩ا َٖ٘ٛاٛؾلٯلٯخ
 - 3 اإللهٛى انظذغأ٘ :
 --االيزضاص ٔ انًسبدخ  ٪٧ :اٗجو إَٟٓ ٰٜٞبؽخ  2ٞٗ ٝ 1.9أ٭ أٗضو َٟ ٢ٟ % 82 ٢ٟبؽخ اٛغيائو ٩ٯش٩ 9 ٚ٠الٯبد --انشظبئض انطجٛؼٛخ ٩ :ع٪ك اٛزؼبهٯٌ اٛظؾوا٩ٯخ ا ٙ٪٨َٛاٛزؾبرٰخ  ٩اٛوو٩ . ّ٩ا٨ٛؼبة اٛظقوٯخ (ؽ٠بكح ربكٟبٯذ ) اٛوّ ٩٩ع٪ك ٗز ٚعجٰٜخ ٓلٯ٠خ (عجب ٙأ٨ٛبه أه٠ٓ ٬ٜخ رب٧بد ) ٝ 2918
 --انشظبئض انجشغٚخ :ٯز٠وٗي ث٣ ٦ؾ ٢ٟ % 10 ٪اَ٘ٛب ١ث٘ضبُخ أٓ2ٞٗ \ ١ 10 ٢ٟ ٚٗ٩ن ٖٛاالؽزٰبؿبد
 --انشظبئض االلزظبصٚخ  : :رزوٗي ثٟ ٦ظبكه اٛـبٓخ ثزوً ٩ ٙ٩بى ؿجٰوٮ فبطخ ُٮ اٛغ٪٤ة اٛشوٓٮ  ٢ٟ -ؽبٍٮ َٟو٪ك  ٩ؽبٍٮ اٛوٟٚ٣بؽٰخ اكهاه  ٩ا٘٠ٛزشِخ ؽلٯضب إ ٬ٛعب٣ت ٟوبك ١ص٤ٰ٠خ
ٯخ ا ٛغ٠ب٩ ٙا ٬ٛعب١ة صو٩ح ٟولٰ٣خ ٟوزجوح  .ؽلٯل ٣ .ؾبً ٰ٤ٌ٤ٟ .ي ....
إ٣زبط اٛز٪٠ه ( كٜٓخ ٪٣ه ) ُٮ ا٪ٛاؽبد  ٩روة

اسزشالص انزجب ٍٚاإلله: ًٙٛ
ٯزوٗت اٛزواة اٛغيائو٭  ٢ٟصالصخ أٓبٗ ٰٞٛجو ٫شلٯلح اٛزجبٯ٣ ٢ٟ ٢بؽٰخ
ر٪ؿ ٢اَ٘ٛب٩ ١ر٠وٗي - ٞ٧اهرِبم َ٣جخ ا٘ٛضبُخ فبطخ ؽ ٙ٪ا٠ٛل ١ا٘ٛجوَ٣٩ ٫جخ اٛزؾؼو
 ٢ٟؽٰش اٛزوٗي االٓزظبك٭ ؽٰش ٯؼ ٞاال ٢ٟ% 51 ٙ٩ا٪ٛؽلاد اٛظ٤بهٰخ  ٢ٟ% 65٩شج٘خ اٛـوّ
ُ٩وح األ٣شـخ اٛقلٰٟخ ٩األ٣شـخ اٛيهاهٰخ

انزمٕٚى انًغده: ٙ
انسُض ٔٛ : 1ل ٗشِذ اٛجٰب٣بد اٛجٰب٣بد اَ٘ٛبٰ٣خ (ا ٦٣ٯزوّٗي  ٢ٟ %65اَ٘ٛب ١هَٟ ٢ٟ %4 ٬ٜبؽخ اٛجالك  25%ثب٨ٛؼبة اٛوٰٜب هَٟ ٬ٜبؽخ ر٠ض %9 ٚثٰ٠٤ب  ٢ٟ %10اَ٘ٛب ١ٯ٤زشو ١٩ه٬ٜ
 ٢ٟ 87%اإلع٠بٰٛخ ) ه ٢هل ٝاٛز٪اى ١اَ٘ٛب٣ٮ ثٰ ٢أٓب ٰٞٛاٛجالك فبطخ االفزال ٙا٘ٛجٰو ثٰ ٢اٛش٠ب٩ ٙاٛغ٪٤ة هال٩ح ه ٬ٜهل ٝاٛز٪اى ١ثٰ ٢اَٛبؽ٩ ٚا٨ٛؼبة اٛوٰٜب ٩اُ ٝ٪ٰٛئ ّ١أؽل أ ٞ٧اٛزؾلٯبد
 ---انضكزٕع فٕػ٘ ثٕصلخ جبيؼخ ْٕاع٘ ثٕيض ٍٚنهؼهٕو ٔ انزكُٕنٕجٛبا٘ٛجو ٫ٯُ٘ ٢٠ٮ اٛزقَِٰ  ٢ٟا٪ِٛاهّ ثٰ ٢ش٠ب ٙاٛجالك ٩ع٪٤ث٨ب

انسُض  : 2ؽَت عوٯلح اٛشوٍٰ ّ٩ز ٞاال٣ـالّ ُٮ إ٣غبى ٟيههخ ٗجٰوح ٛزوثٰخ األثٔبه اٛؾ٪ٜة ُٮ ٤ٟـٔخ ا٨ٛؼبة اٛوٰٜب ثـبٓخ إع٠بٰٛخ رظ ٚإ 10000 ٬ٛثٔوح ؽ٪ٜةٍ٩ ،ز٘ ١٪اٛجلاٯخ ثـ 1000
ثٔوح ٯجٜي إ٣زبط اٛجٔوح ا٪ٛاؽلح ٯٰٟ٪ب ٛ 40زوا ثشواٗخ أٟوٯٰ٘خ عيائوٯخ

1

2

3

4

5

6

انكفبءح انمبػضٚخ  :أٟب٩ ٝػوٰبد إش٘بٰٛخ رقض اَ٘ٛب ٩ ١اٍ٪ٛؾ اٛـجٰوٮ ُٮ اٛغيائو ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرؾ ٰٜٚأٍجبة ٟ ٩لب٧و اٛزجبٯ ٢اإلٓ٠ٰٜٮ  ٩ٯٔزوػ
ؽ٪ٜال ٠ٜٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ
انٕدضح انثبنثخ  :انزجــب ٍٚاإلله ًٙٛف ٙانجـؼائغ
انٕػؼٛخ انثبنثخ  :يشبكم ٔ آفبق كم إلهٛى
انكفبءح انًسزٓضفخ  :أ ١ٯ٘ ١٪ا٠ٛزوٓ ٜٞبكها ه ٬ٜرشقٰض ا٠ٛشبٗ ٚا٠ٛـو٩ؽخ ُٮ ٗ ٚإٓ٩ ٰٜٞآزواػ اٛؾ ٙ٪ٜا٤٠ٛبٍجخ ٨ٛب .
اإلشكــبنٛخ  :إ٩ ١آن اٛزٰ٠٤خ ُٮ اٛغيائو ر٪اع ٦٨اٛولٯل  ٢ٟا٠ٛشبٗ ٚفبطخ ا٠ٛزؤٜخ ثبٛغ٪ا٣ت اٛجٰئٰخ ٠ُٰ .ب ٯزؼؼ م ٖٛ؟
انسُضاد

انًُزٕج االَزمبئٙ

انزؼهًٛبد
اَطاللب يٍ
يكزسجبرك انمجهٛخ ٔ
اػزًبصا ػهٗ
انسُضاد انًمزغدخ

انًـــــــــبصح  :جغغافٛب
انًسزٕٖ  2 :أٍ ٛ -ي – م د
انًـضح ٍ.... :بهبد
انًغاجغ  :ا٘ٛزبة ا٤ٛذ اٛغوائل
إػضاص األسزبط  :ثٕشٛز ػجض انذبكى
األثٛغ سٛض انشٛز

 رششٛض انًشبكم انًطغٔدخ :

 اإللهٛى انزه: ٙ  - 1انزهٕس ٣ :زٰغخ اِٛؼالد اٛظ٤بهٰخ  ٩ا٤٠ٛيٰٛخ  ٩اٍزقلا ٝاألٍ٠لح اٛيهاهٰخاٛظ٪ه ص ٩ 66
  - 2االَجغاف  :فبطخ ثَجت األٟـبه اٌٛيٯوح ٩اال٣ؾلاه اٛشلٯل  ٩اٛوب ٟٚاٛجشو٭ ٠ٟب أك ٫إ ٬ٛرل٪٧ه اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ُٔ٩لا ١األهع ٛقظ٪ثز٨با٤َٛل ا٠ٛوُْ
  - 3يشكم َمض انًٛبِ انظبنذخ نهشغة ٣ :لوا ٛالٍزٌال ٙاِ٠ٛوؽ  ٩رجلٯل  ٢ٟ%40اٰ٠ٛبُ ٥ٮ شج٘خ اٛزظوٯَ ًٰٙبة اٛظٰب٣خ اٛزجنٯو اِ٠ٛوؽ ٠ٟ ٩بشقض ا٠ٛشبٗٚ
1
ىاك  ٢ٟؽلح ا٠ٛش٘ ٚر٪اٛٮ ٍ٪٤اد اٛغِبٍ ٜٓ ٩خ اَٛل٩ك
ا٠ٛـو٩ؽخ ُٮ اإلٰٜٓٞ
اٛظ٪ه ص 68
 إلهٛى انٓؼبة انؼهٛب : - 4انزظـذغ  :إم رؾٛ٪ذ آالٍ ا٘٨ٛزبهاد  ٢ٟاَ٠ٛبؽبد اٛيهاهٰخ  ٩اٛوه٪ٯخ إ ٬ٛأهاع عوكاء ثول أ ١افزًِ ٬ـبئ٨ب ا٤ٛجبرٮ  ٩رشٜ٘ذ ُٰ٨ب اٛل٪ا٧واٛظؾوا٩ٯخ ٗب٘ٛضجب ١اٛوٰٜٟخ ثَجت ٓـن األشغبه ٩اٛؼٌؾ اَ٘ٛب٣ٮ ٩األٍبٰٛت اٛيهاهٰخ اٛوكٯئخ  ٩اٛوهٮ اِ٠ٛوؽ ٗ٠ب ىاكد َ٣جخ ٪ٜٟؽخ اٛزوثخ
 اإللهٛى انظذغأ٘ــبِ  :فبطخ ث٪الٯخ ا٪ٛاك٭ ٩ ٩هٜٓخ أٯ ٢رشٜ٘ذ اٛجوٕ ا٠ٛبئٰخ ٩افزٜـذ ٰٟب ٥اٛظوٍ اٛظؾٮ ٟن اٰ٠ٛب ٥اٛظبٛؾخ ٜٛشوة ثَجت رظبهل
  - 5رظبػض انى٘ا٤َٛل ا٠ٛوُْ
اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ
اثوى اٱُبّ اَ٠ٛزٔجٰٜخ
3–2
 األفبق انًسزمجهٛخ نإللهٛى :ػو٩هح إهلاك فـؾ ر٪٠٤ٯخ إٍزوارٰغٰخ ٛزؾؼٰو اٛغيائو ٪٠ٛاع٨خ اٛزؾلٯبد أٛبئ٠خ ٩م ٢ٟ ٖٛفال ٙإؽلاس ر٪اى٩ ١
ٛإلٰٜٓٞ
اَ٣غب ٝثٰ ٢األٓب٩ ٰٞٛرـ٪ٯو٧ب ٩اٍزٌال ٙا٪٠ٛاهك ا٠ٛزُ٪وح  ٩ا٠ٛؾبُلخ ه ٬ٜاٛجٰئٰخ  ٢ٟفال: ٙ
ا٤َٛل اٛوُْ 4
 -1اٛو ٚ٠ه ٬ٜرـ٪ٯو ٗ ٚأٓب ٰٞٛاٛغيائو ثؼ٠ب ١ر٪ىٯن هبك٠ٜٛ ٙشبهٯن  ٩االٍزض٠بهاد
 - 2ؽَ ٢اٍزٌال ٙا٪٠ٛاهك اٛـجٰوٰخ اٛزٮ ٯزُ٪و ه٨ٰٜب ٗ ٚإٓ ٰٜٞك ١٩اإلػواه ثبٛجٰئخ ٩ال ثؾٔ ّ٪األعٰب ٙأٛبكٟخ
 - 3رشغٰن االٓزظبك ُٮ اٍز٨الٕ ٩اٍزٌالٟ ٙظبكه اٰ٠ٛب ٩ ٥اٛـبٓخ
٤ٟ – 4ؼ ا٤٠ٛبؿْ اٛلافٰٜخ األ٪ٛ٩ٯخ ُٮ اٛزٰ٠٤خ ٛزشغٰن هٰٜ٠خ ا٤ٛي٩ػ اٛوَ٘ٮ َٜ٘ٛب١
 – 5رٔلٯ ٞكه ٞأٗجو ٜٛيهاهخ اٛظؾوا٩ٯخ ٩ؽَ ٢اٍزٌال ٙاٛضو٩ح ا٠ٛبئٰخ ا٠ٛزُ٪وح
ا٤َٛل ا٠ٛوُْ
 – 6رقـٰؾ ث٤بء ٟل ١علٯلح  ُْ٩ا٠ٛوبٯٰو اٛلٰٛ٩خ ٛؾ٠بٯخ اٛجٰئخ
5
 الزغاح انذهٕل انًُبسجخ :
 - 1إهبكح رأ ٰٚ٧اٛشج٘بد اٛز٪٠ٯ ٚثب٠ٛبء اٛظبٛؼ ٜٛشوة ٩شج٘بد اٛزـٰ٨و ٩ ،إهبكح رأٟ24 ٰٚ٧ؾـخ ٜٛزظِٰخ
آزوػ اٛؾ ٙ٪ٜا٤٠ٛبٍجخ
 - 2افزٰبه أ٪٣ام  ٢ٟا٪ٓ٪ٛك ر٘ ١٪فبٰٛخ ٧ٮ ٟ٩قِٜبر٨ب  ٢ٟا٪ٜ٠ٛصبد ٩اٛزؾ ٙ٪إٟ ٬ٛظبكه علٯلح ٜٛـبٓخ ٗب٨٘ٛوثبء أ ٩اٛـبٓخ اٛشَٰ٠خ
 - 3رغلٯل  ٩إٓبٟخ رغٰ٨ياد ٟؼبكح ٜٛز٪ٜس ُٮ ا٤٠ٛبؿْ اٛظ٤بهٰخ
 - 4ػجؾ ٩رـ٪ٯو هٰٜ٠خ ع٠ن ٩إفالء اِ٤ٛبٯبد اٛؾؼوٯخ  ٩إُواً٨ب ُٮ كو ٍ٩رؾ٠ٮ اٛجٰئخ
اٛزو٠ٰٜٮ  ٩اإلماهٰخ ٩اٙرِٜيٯٰ٣٪خ
ح
 - 5اٛزوثٰخ ٩اٛزؾٌَٰ اٛجٰئٮ ث٤شو ٩هٮ ٩صٔبُخ ثٰئٰخ ه ٢ؿوٯْ اٛجواٟظ
ا٤َٛل ا٠ٛوُْ 6
 - 6اال٧ز٠ب ٝثبٛزشغٰو ٛزِبك٭ كب٧وح اال٣غواٍ ٩اٛزظؾو إ٣شبء اَٛل٩ك ٩رٍٰ٪و٨ب .
 - 7ؽ٠بٯخ اٌٛبثبد  ٩روشٰل اٛيهاهخ ا٠ٛـوٯخ  ٩اٛوهٮ
 - 8رَوٯن هٰٜ٠خ طٰب٣خ ٓ٪٤اد اٰ٠ٛب ٥اٛونثخ ٪٤ٓ ٩اد اٛظوٍ اٛظؾٮ ٟ٩ؾبهثخ اٛزجنٯو
رمٕٚى يغده : ٙلى ثإػضاص ٔعلخ رششض فٓٛب انًشبكم انجٛئخ انز ٙرؼبَ ٙيُٓب يضُٚزك ٔ الزغح دهٕال ػًهٛخ ًٚكُك أَذ أٌ رسبْى ف ٙاَجبػْب

انسُض  : 1ؽَت عوٯلح أفجبه ا 2008 -11 - 03 ٝ٪ٰٛأٗل األ ٢ٰٟاٛوب٪ٛ ٝىاهح ا٪٠ٛاهك ا٠ٛبئٰخ ه ٬ٜػو٩هح ُوع ه ٬ٜاٛظ٤بهٰٰ ٢اٛزِ٘ ٚثبِ٤ٛبٯبد اِ٠ٛوىح عواء ٣شبؿبر ٞ٨اٛظ٤بهٰخ ٩هل ٝرِوٯٌ٨ب ُٮ ا٪ٛكٯب٩ ١اٰ٠ٛب٥
اٛظبٛؾخ ٜٛشوة ٟ٩ؾـبد اٛزـٰ٨وٜٟ ،ؾب ه٩ ٬ٜع٪ة إكهاط اٛغب٣ت اٛجٰئٮ ُٮ ٗ ٚا٪ٛؽلاد اٛظ٤بهٰخ
انسُض  : 2ؽَت رٔوٯو ؽ ٙ٪ؽبٛخ َٟ٩زٔج ٚاٛجٰئخ ُٮ اٛغيائو 2000 ،إ ١اٛزظؾو أطجؼ ٓؼٰخ اٍزوغب٣ ٦ٰٛلوا ٛز٨لٯل٧ب  ٢ٟ % 69ا٠ٛغب ٙا٨َٛجٮ ا٪ٛاٍن  ٪٧٩ا٤٠ٛـٔخ اٛوه٪ٯخ ٧٩نا ٯوعن ألٍجبة هلٯلح ٨٤ٟب اٛغِبٍ
 ٩األ٣شـخ اٛجشوٯخ .
انسُض  : 3رووٍ ا٤٠ٛبؿْ اٛغ٪٤ثٰخ ىؽِب َٟز٠وا ٜٛوٟب ٙاٛظؾوا٩ٯخ ،ثؾٰش ثلأ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ُٮ اإل٣ؾال ٙثَجت ٜٓخ األٟـبه ٩عِبٍ  ٩ٯنٗو أ ١اَ٠ٛبؽخ اٌٛبثٰخ اإلع٠بٰٛخ ث٪الٯخ رجَخ رجٜي  280أ٘٧ َٛزبه  40ثب٠ٛبئخ
٨٤ٟب هجبهح هَٟ ٢بؽبد شبٍوخ ٜٛؾِٜبء• ٩ؽَت ٟظبكه ٟٔوثخ ٟ ٢ٟؾبُلخ اٌٛبثبد ثزجَخ ُئٍٰ ٦٣شوم ُٮ رشغٰو ثوغ ا٤٠ٛبؿْ اٛغ٪٤ثٰخ ثبألشغبه ا٠ٛض٠وح هَٟ ٬ٜبؽخ ثـ ٘٧ 3200زبه

انسُض  : 4ؽَت عوٯلح ا٨٤ٛبه ٩ 2008.07.06 :ػن هئٌٰ اٛغ٪٨٠هٯخ اَٰٛل هجل اٛويٯي ث٪رِٰٜٔخ ؽغو األٍبً ال٣ـالّ أٗجو ٟشو٩م رـٰ٨و ٰ٠ٛب ٥اٛظوٍ ٩اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ ه ٬ٜاَ٠ٛز ٫٪ا٪ٛؿ٤ٮ ٩اإلُوٯٔٮ ث٪الٯخ
٩هٜٓخ ٩عبء ٧نا ا٠ٛشو٩م ٜٛؾل  ٢ٟكب٧وح رظبهل اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ ثؾ٪ع ٩هٜٓخ اٛزٮ هوُذ ٟشبٗ ٚع٠خ ُٮ طوٍ اٰ٠ٛب ٥أٛنهح ٩ٯٔ ٝ٪ه ٬ٜإ٣غبى ٧نا ا٠ٛشو٩م اٛن٭ ٯـ ْٜهٟ ٦ٰٜشو٩م أٛوٟ ١غ٪٠هخ  ٢ٟاٛشوٗبد
ا٪ٛؿٰ٤خ ٩األع٤جٰخ
انسُض ٩ : 5ثقظ٪ص ا٠ٛقـؾ ا٪ٛؿ٤ٮ ٛزٰ٨ئخ اإلُٓ ٰٜٞٮ آُبّ  ،2025أ٩ػؼ ا٪ٛىٯو إ ١ا٠ٛقـؾ ٯزؼ 20 ٢٠ثو٣بٟظ ه ٚ٠إٓ٠ٰٜٮ ٟ 20٩قــب ٩ىاهٯب ٟشزوٗب ٯ٤لهط ػ ٢٠فـخ شبٜٟخ ٜٛزٰ٠٤خ اَ٠ٛزلاٟخ ٩اٛزٮ رو٬٤
ثولح ٟغبالد ٗبِٛالؽخ٩ ،اٛظ٤بهخ ٩اَٰٛبؽخ ًٰ٩و٧بٟ ،ؤٗلا أ ١أ ٞ٧رؾل ٯ٪اع ٦٨اٛغيائو  ٪٧رٰٜٔض ٟقِٜبد اإل٠٧ب ٙاٛجٰئٮ ٪٤َٜٛاد ا٠ٛبػٰخ ٩ا ١إ٣شبء ٟب ٯَ ٬٠ثـ "ا٠ٛلٯ٤خ اٛقؼواء" ،أ ٩ثـ "ٟلٯ٤خ اال٣جوبصبد
ا٤٠ٛولٟخ"  ،ٯ٤جٌٮ أ ١ر٘٧ ١٪بعٌ اَٜٛـبد ٩ا٪٠ٛاؿٛ ٢ٰ٤ل ٫إ٣شبء ا٠ٛل ١اٛغلٯلح ٟ ٪٧٩ب ٯَز٪عت رـ٪ٯو شج٘بد آزظبكٯخ ماد ثول إَ٣ب٣ٮ ٩رـ٪ٯو اٛـبٓبد ا٠ٛزغلكح .
انسُض ُ : 6ٮ ا٠ٛلح األفٰوح فظظذ ٟظب٣ن اإلٍ٤٠ذ اٍزض٠بهاد علٯلح ٛزغلٯل أ ٩إلٓبٟخ رغٰ٨ياد ٟؼبكح ٜٛز٪ٜس ٜٛزٔ ٢ٟ ٰٜٚر٪ٜس اٌٛبىاد ا٠ٛؾوٓ٩خ ه٠ٜب إ ١اٛغيائو رِ٤ن ثو٣بٟغب ٛؾ٠بٯخ اٛغ٩ ٪ؿجٔخ األ٩ى١٩
يظطهذبد انٕػؼٛخ :
انزظذغ  :كب٧وح ؿجٰوخ رو٤ٮ ىؽَ فظبئض اٛجٰئخ اٛظؾوا٩ٯخ ه ٬ٜاالهاػ ٬اٛيهاهٰخ ٠ٟب ٯؤك ٫إ ٬ٛرل٪٧ه اٛزوثخ ٩اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ُزظجؼ عوكاء ٓبؽٜخ
االَجغاف  :ا٣زٔب ٙؿجٔخ اٛزوثخ  ٢ٟا٤٠ٛؾلهاد إ ٬ٛا٤٠ٛبؿْ ا٤٠ٛقِؼخ أ ٩إ ٬ٛاٛجؾو ٟجبشوح ثَجت اٰ٠ٛب ٩ ٥اٛوٯبػ ٜٓ ٩خ اٌٛـبء ا٤ٛجبرٮ ٠ٟب ٯغو ٚاألهاػٮ ٟوواح ُٰٔ٩وح علا
رظبػض انًٛبِ :رظبهل اٰ٠ٛب ٥اٛغُٰ٪خ ٠ً٩و٧ب ٤٠ٛبؿْ ٩اٍوخ ٍ ٢ٟـؼ األهع
انجٛئخ  ٪٧ :إع٠بٛٮ األشٰبء اٛزٮ رؾٰؾ ث٤ب ٩رؤصو هٜٮ ٩ع٪ك ا٘ٛبئ٤بد اٛؾٰخ هٜٮ ٍـؼ األهع ٟزؼ٤٠خ ا٠ٛبء ٩ا٪٨ٛاء ٩اٛزوثخ ٩ا٠ٛوبك٩ ١ا٤٠ٛبؿ ٩ا٘ٛبئ٤بد ٩اٛزٮ رؤصو ٩رؾلك ثٔبئ٤ب ُٮ األهع ٣ ٩زوبٟ ٟٚو٨ب ثش٘ ٚك٩ه٭
انزهٕس  ٪٧ :إؽلاس رٌٰو ُٮ اٛجٰئخ اٛزٮ رؾٰؾ ثب٘ٛبئ٤بد اٛؾٰخ ثِو ٚاإلَ٣ب٩ ١أ٣شـز٠ٟ ٦ب ٯؤك٭ إ ٬ٛافزال٨ٛب  ٩اإلػواه ثبإلَ٣ب ٩ ١اٛؾٰ٪ا٩ ١ا٤ٛجبد  ٪٧٩إَٔاع –  1ر٪ٜس ا٪٨ٛاء 2ر٪ٜس ا٠ٛبء –  3ر٪ٜس اٛزوثخ .
انزشجٛغ ً :واٍخ األشغبه  ٦٤ٟ ٩اَٛل األفؼو ٟ ٪٧٩شو٩م ؿ٪٠ػ ثلأر ٦اٛغيائو فال ٙاَٛجوٰ٤بد ثٌوً ؽيا ٢ٟ ٝاألشغبه ٤٠ٛن ىؽَ اٛظؾواء ٣ؾ ٪اإلٓ ٰٜٞاٛزٜٮ
رؼغٚف انسض األسؼغ  :أ ٩اٛؾيا ٝاألفؼو ً ٪٧وً علاه  ٢ٟاألشغبه  ٢ٟاٛؾل٩ك اٛزَٰ٣٪خ شوٓب إ ٬ٛاٛؾل٩ك اٌ٠ٛوثٰخ ًوثب ارغب ٥عجب ٙاألؿ ٌٜاٛظؾوا٩٭ ك٨و ٟشو٩ه٤ٍ ٦خ ٪ٛ ،1973ػن ؽل ُبطٛ ٚيؽَ هٟبٙ
اٛظؾواء ؿ ٦ٛ٪اٜ٘ٛٮ ٟ٩ ،ٜٞٗ 1500ول ٙهوػ٩ ٜٞٗ 20 ٦ر٠زل َٟبؽز ٦اٰٜ٘ٛخ ه٘٧ ١٪ٰٜٟ3 ٬ٜزبه هلك األشغبه ُٰٰٜٟ 7 ٦به شغوحٓ .ب ٝثئ٣غبى ٥شجبة اٛقلٟخ ا٪ٛؿٰ٤خ ٓٚ ٩ضف إنٗ  َٓ٩ -ىؽَ هٟب ٙاٛظؾواء ٣ؾ٪
اَٛبؽ - ٚاٛؾل  ٢ٟا٣غواٍ اٛزوثخ  -ف ْٜؿجٔخ طبٛؾخ  ٢ٟاٛزوثخ ٠ٛب  -إً٤بء اٛغيائو ثبألفشبة
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