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 مادة التاريخ:

 م.20و 19التحوالت الكبرى للعالم الرأسمالي و انعكاساتها خالل القرنين  :1الوحدة 

م، يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل 19هو نظام إقتصادي و إجتماعي تطور بشكل ملحوظ خالل القرن 

 االنتاج و على المبادرة الفردية و حرية اإلقتصاد و المنافسة و يعتبر الربح المحرك األساسي لإلنتاج.
 النظام الرأسمالي

 م.19التحوالت اإلقتصادية و المالية و اإلجتماعية و الفكرية في العالم في القرن  :2الوحدة      

لم نتاج و تقنياته، التي عرفها العاإلالتي شملت طرق العمل و أساليب ا هي مختلف التحوالت

 م.                                                                                                        20و 19الرأسمالي خالل القرن 

 الت التقنيةالتحو

هي مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية، بأنتقال األبناك من وظيفة إليداع األموال الى 

اإلستثمار في مختلف المجاالت اإلقتصادية، تميزت بظهور الشركات المجهولة المساهمة في 

 اإلسم و الهولدينغ..

 الرأسمالية المالية

م، نتيجة تناقضات المجتمع الرأسمالي، دعا الملكية الجماعية 19هو فكر ظهر خالل القرن 

 لوسائل اإلنتاج، و نبذ الفوارق بين الطبقات اإلجتماعية.

 اإلشتراكيالفكر 

م، للدفاع عن حقوق العمال ضدا على اإلستغالل 19هي تنظيمات عمالية ظهرت خالل القرن 

 البورجوازي الرأسمالي.

الحركة العمالية 

 والنقابات

 .التنافس اإلمبريالي و اندالع الحرب العالمية األولى :3الوحدة 

األسواق و المواد األولية خالل هو الصراع حول المستعمرات بين الدول األوربية بحثا عن 

 م.19 القرن
 التنافس اإلمبريالي

التحالفات  م.20ومطلع القرن  19وربية المتنافسة خالل القرن تنسيق سياسي عسكري بين الدول األ

 اإلستعمارية

وهي دول الوفاق الثالثي بقيادة فرنسا و بريطانيا وروسيا، وقد تعززت بالواليات المتحدة 

 األمريكية خالل الحرب العالمية األولى.

 الوفاق الثالتي

تحالف سياسي بين ألمانيا و النمسا و إيطاليا في فترة األزمات التي برزت من جراء 

 التنافس اإلمبريالي قبيل اندالع الحرب العالمية األولى.

 التحالف الثالثي

مصطلحات التاريخ و الجغرافيا للسنة األولى 

 باك علوم حسب اإلطار المرجعي.

 الثانوية التأهيلية موالي يوسف

 يوصنالبربالمديرية اإلقليمية سيدي 
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سلمية لتقسيم المستعمرات فيما هي مؤتمرات عقدتها الدول األوربية للوصول الى حلول 

 م.20ومطلع القرن  19بينها خالل القرن 

مؤتمرات التسوية 

 اإلستعمارية

أدت الى قيام الحرب ل األمبريالية حول المستعمرات، وهي األزمات التي نشأت بين الدو

 العالمية األولى، مثل األزمة المغربية و األزمة البلقانية.

األزمات الدولية 

المؤدية الى الحرب 

 العالمية األولى

 .اليقظة الفكرية بالمشرق العربي :4الوحدة 

 اليقظة الفكرية م.19هي األفكار اإلصالحية التي انتشرت في المشرق العربي خالل القرن 

تقسيم جيو تاريخي يشمل مصر، الشام، بالد الرافدين وشبه الجزيرة العربية. كان تابعا خالل 

 م لألمبراطورية العثمانية.20ومطلع القرن م 19القرن 

 المشرق العربي

ترتكز على م، ذو مرجعية دينية 19هو تيار فكري اصالحي ظهر بالمشرق العربي خالل القرن 

العودة الى حياة السلف الصالح في عصر النبوة و الخالفة، قدته شخصيات بارزة كجمال الدين 

 كواكبي.األفغاني و محمد عبده وعبد الرحمان ال

 التيار السلفي

 

م، ذو مرجعية متأثرة بالحضارة 19هو تيار فكري اصالحي ظهر بالمشرق العربي خالل القرن 

الغربية، تدعو الى فصل الدين عن الدولة وتحرير المرأة...،ومن رواده قاسم أمين، بطرس 

 البستاني، أديب إسحاق.

 التيار العلماني

 الضغوط اإلستعمارية على المغرب ومحاوالت اإلصالح. :5الوحدة 

م، 19خالل القرن التجارية بالوسائل العسكرية والدبلوماسية و عملية نفذتها الدول اإلمبريالية 

 التمهيد إلحتالله.إلضعاف المغرب و

الضغط 

 اإلستعماري

التقليدي، بالقرب من وجدة، هي حرب دارت بين الجيش الفرنسي المدرب و الجيش المغربي 

 م.1844انتهت بهزيمة المغرب سنة 

 وقعة إيسلي

م بين المغرب و فرنسا بعد هزيمة إيسلي، تميزت بغموض معالم 1845اتفاقية عقدت سنة 

 الحدود بين المغرب و الجزائر حتى تتسرب فرنسا داخل التراب المغربي.

 اتفاقية لالمغنية

انتهت بهزيمة المغرب وتوقيع  ،1859/1860المغرب سنة إسبانيا وها بين حرب دارت وقائع

 معاهدة صلح منحت إسبانيا إمتيارات عديدة.

 حرب تطوان 

ار األوربيين جتحت حماية القناصل و التهي دخول بعض المغاربة المتعاملين مع االجانب 

 م. 19بهدف اإلفالت من القضاء والضرائب، وذلك خالل القرن 

 الحمايات القنصلية

م، ومنها حق 19القرن  حقوق وضمانات حصلت عليها الدول األوربية داخل  المغرب خالل 

 التملك، ومنح الحمايات الفردية للمغاربة..المتاجرة و

 اإلمتيازات األوربية

م، إلخراج المغرب من أزماته الناتجة 19هي التدابير التي قام بها المخزن المغربي خالل القرن 

عن  الضغوط اإلستعمارية، ورغم شموليتها لمجاالت عسكرية وإقتصادية و إدارية... فقد كانت 

 إصالحات المخزن 
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 محدودة في نتائجها.

 م.1929لى أزمة أوربا من نهاية الحرب العالمية األولى ا :6الوحدة 

هي المعاهدات التي ثلت نهاية الحرب العالمية األولى وفرضتها الدول المنتصرة على الدول 

 م.1919، أشهرها فيرساي المفروضة على ألمانيا سنة المنهزمة

 معاهدة الصلح

-بريطانيا-م، تحت إشراف مجلس األربعة الكبار)فرنسا1919المؤتمر المنعقد بباريس سنة 

وايطاليا(، وذلك لصياغة السلم في عالم مابعد الحرب العالمية  الواليات المتحدة األمريكية

 األولى.

 مؤتمر السلم

 ، عرضها الرئيس األمريكي ويلسون على مؤتمر السالم بباريس، أهمها مبدأ السلم 14عددها 

 الدبلوماسية، ونزع األسلحة، وحرية المالحة، وتأسيس عصبة األمم.و

مبادئ ويلسون 

 للسالم

م، واتخذت جنيف مقرا لها، وكان هدفها الحفاظ على السلم 1919منظمة دولية نشأت سنة 

 العالمي بعد الحرب العالمية األولى.

 عصبة األمم

 الثورة البلشفية م، أدت الى انهاء العهد القيصري وإقامة نظام اشتراكي.1917ثورة قادها لينين في روسيا سنة 

االولى، استمرت الى حين وصول هتلر عد نهاية الحرب العالمية ب حكومة نصبها الحلفاء بألمانيا

 م.1933الى السلطة سنة 

 حكومة فيمار

أزمة اقتصادية ومالية ضربت في البداية الواليات المتحدة األمريكية، ثم انتقلت الى باقي العالم 

 لها مضاعفات اجتماعية وسياسية. الرأسمالي وكانت

 1929أزمة 

ظاهرة اقتصادية ضربت البلدان الرأسمالية بعد نهاية الحرب العالمية األولى، وساهم في تأزيم 

 الطلب.جراء اختالل التوازن بين العرض واألوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية من 

 التضخم 

لحرب العالمية األولى، وخاصة العنف، انتشرت في أوربا بعد اظاهرة سياسية طبعها التطرف و

 يطاليا بزعامة موسوليني.إفي 

 الفاشية

هي نزعة سياسية متطرفة جسدها الحزب النازي بألمانيا بقيادة هتلر بعد الحرب العالمية 

 بإسم النظام النازي. 1933األولى، وتطورت الى قيام نظام دكتاتوري سنة 

 النازية

 األسباب والنتائج.الحرب العالمية الثانية:  :7الوحدة 

 المجال الحيوي سياسة توسعية نهجتها األنظمة الدكتاتورية باعتبارها حال لمشاكلها و أزماتها اإلقتصادية واإلجتماعية.

زعيم الحزب الفاشي بإيطاليا، وصل الى الحكم بالقوة، وأسس نظاما دكتاتوريا في البالد. تحالف 

 الثانية.مع هتلر خالل الحرب العالمية 

 موسوليني

م، بموجب مؤتمر سان فرانسيسكو، اتخدت نيويورك مقرا 1945منظمة دولية تأسست سنة 

األمن الدوليين، وخدمة قضايا التنمية وحقوق اإلنسان لها، وذلك بهدف الحفاظ على السلم و

 بالعالم.

 األمم المتحدة
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الحرب العالمية الثانية، نتيجة الصراع بين التوثر الذي طرأ على العالقات الدولية بعد نهاية 

المعسكر الغربي بزعامة الواليات المتحدة االتحاد السوفياتي، و المعسكر الشرقي بزعامة

 .طار نظام القطبية الثنائيةإاألمريكية في 

 الحرب الباردة

الثانية، وتضم فرنسا هي الدول التي وقفت في وجه األنظمة الديكتاتورية خالل الحرب العالمية 

 وبريطانيا و الواليات المتحدة األمريكية.

 دول الحلفاء 

استعدادا للحرب العالمية الثانية، وهي ألمانيا  1936هي األنظمة الدكتاتورية التي تحالفت منذ 

 النازية وإيطاليا الفاشية و اليابان.

 دول المحور

 اإلستغالل اإلستعماري.نظام الحماية بالمغرب و :8الوحدة   

م، ويقضي بإقامة 1912نظام استعماري فرض على المغرب بموجب معاهدة فاس سنة و ه

 إدارة استعمارية يرأسها مقيم عام، الى جانب إدارة مخزنية يرأسها السلطان.

 نظام الحماية

م حول المغرب، وخرج بقرارت كرست اإلمتيازات الفرنسية 1906مؤتمر دولي انعقد سنة 

 واإلسبانية بالمغرب. 

مؤتمر الجزيرة 

 الخضراء

مصطلح استعماري يستعمل للداللة على اإلحتالل العسكري للمغرب، من طرف فرنسا وإسبانيا 

 م.1934الى  1912ما بين 

 التهدئة

الفرنسي  في مختلف مناطق البالد لمواجهة اإلحتاللينمقاومة شعبية قامت بها القبائل المغربية 

الكفاح الوطني ضد اإلحتالل األجنبي.  و اإلسباني، وهي أول مرحلة في الكفاح الوطني ضد

 م.1934الى  1912ودامت من 

 المقاومة المسلحة

ن استنزاف لثرواته الطبيعية و البشرية  مصطلح يلخص ما تعرض له المغرب في ظل الحماية م

 في مصلحة الرأسمال األجنبي، وكانت له عدة مظاهر وانعكاسات سلبية على المغاربة.

اإلستغالل 

 اإلستعماري

 1912مارس30مع القنصل الفرنسي "رينو" يوم معاهدة وقعها السلطان المولى عبد الحفيظ 

 الحماية بالمغرب.بمدينة فاس، وهي التي أسست لنظام 

 معاهدة فاس

عملية احتالل البالد من طرف الجيوش الفرنسية و اإلسبانية، بدأت قبل توقيع معاهدة فاس سنة 

 ، وكانت عبر مراحل تدريجية.1934الى  1912م، وتواصلت بشكل منظم من 1912

 اإلحتالل العسكري 

 نضال المغرب من أجل تحقيق اإلستقالل واستكمال الوحدة الترابية. :9الوحدة 

م، يقضي بجعل القبائل األمازيغية 1930ماي 16ظهير أصدرته سلطات الحماية الفرنسية يوم 

 خاضعة لمحاكم عرفية، وقد أعقبته مظاهرات و احتجاجات مناهضة له.

 الظهير البربري

لى الثالثينات، اعتمد المقاومة السياسية علي يد نخبة مثقفة عملت عتيار شعبي برز في بداية 

 تحقيق اإلستقالل.و تعبئة الشعب لمناهضة المستعمر

 الحركة الوطنية

أول حزب سياسي مغربي ظهر خالل الثالثينات على يد نخبة من الزعماء السياسيين لمناهضة 

 سلطات الحماية.

 كتلة العمل الوطني
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م. طالبت فيه سلطات الحماية بإدخال 1934إصالحي تقدمت به كتلة العمل الوطني سنة برنامج 

 إصالحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية، واإللتزام  بروح  معاهدة فاس.

 برنامج اإلصالحات

   م، طالب فيها بمنح المغرب استقالله1944يناير  11هي وثيقة تقدم بها حزب اإلستقالل يوم 

 نية.وسيادته الوط

وثيقة المطالبة 

 باإلستقالل 

لشعب في إلستقالل، برزت مع ثورة الملك و احلقة من حلقات الكفاح الوطني من أجل ا

 م.1953 غشت20

جيش التحرير/العمل 

 الفدائي

استكمال واسترجاع المناطق المغربية المحتلة تحت السيادة المغربية عن طريق أساليب 

 م الى األن.1956المقاومة و المفاوضات منذ 

استكمال الوحدة 

 الترابية

 مادة : الجغرافيا

 مفهوم التنمية، تعدد المقاربات، التقسيمات الكبرى للعالم. :1الوحدة 

مجموعة من التغيرات في مجتمع معين إلكسابه القدرة على التطور عبر تحسين الدخل  حداثإ

 الفردي.

 التنمية

تنمية شاملة ذات أبعاد اقتصادية و اجتماعية، تستهدف النهوض بمستوى عيش السكان يتم 

 .الفردي قياس مؤشرها بأمد الحياة ومستوى التعليم و الدخل

 التنمية البشرية

تركيبي يقيس التنمية البشرية، يتكون من ثالثة أبعاد هي : أمد الحياة، ومستوى هو مؤشر 

فما فوق(،  0،80التمدرس، و الدخل الفردي. ويصنف المؤشر الى ثالثة أصناف: مؤشر عال)

 فأقل(. 0,49(، وِمؤشر منخفض )0,50الى  0,79ومؤشر متوسط )من

مؤشر التنمية 

 البشرية

على أساس استغالل الموارد الطبيعية بشكل رشيد، و المحافظة على هي التنمية التي تقوم 

 التوازن البيئي، مع مراعاة مصالح األجيال المقبلة.

 التنمية المستديمة

 دول الشمال  ستراليا....مالية، أوربا الغربية، اليابان، أهي الدول المتقدمة كأمريكا الش

 دول الجنوب واألقل نموا، )جنوب اسيا، أمريكا الوسطى، افريقيا....(هي الدول السائرة في طريق النمو، 

 المجال المغربي: الموارد الطبيعية و البشرية. :2الوحدة

التي تجعل منه ترابا له غرافي، وبموارده الطبيعية والبشرية، وهو التراب المغربي بموقعه الج

 خصائص محددة.

 المجال المغربي

 ها مجال جغرافي معين، كالتربة والماء والنباتات،الطبيعية التي يتوفر عليكل المؤهالت 

 الطاقية.والثروات البحرية والمعدنية و

 الموارد الطبيعية

اقتصادية -كل المؤهالت السكانية التي تساهم في تنمية مجال جغرافي معين، وهي ديمغرافية

 واجتماعية و ثقافية.

 الموارد البشرية
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م لتأهيل الموارد البشرية بالمغرب في مختلف القطاعات 2005مفتوح انطلق سنة ورش 

 لتحسين األوضاع اإلقتصادية و اإلجتماعية للسكان.

المبادرة الوطنية 

 للتنمية البشرية

 اإلختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني. :3الوحدة

تستهدف تنظيم المجال و التخفيف من التباينات سياسة ارادية شمولية استشرافية و تشاركية، 

 الجغرافية بين الجهات، و تحقيق تنمية مندمجة، وذلك بإعادة توجيه السكان.

سياسة إعداد التراب 

 الوطني.

 التهيئة الحضرية و الريفية: أزمة المدينة و الريف وأشكال التدخل . :4الوحدة 

مجموع التدخالت التي تقوم بها الدولة لضبط توسيع المدن، وتنظيم مجالها الجغرافي 

عمرانيا، اقتصاديا واجتماعيا، مع مراعاة الجانب البيئي وهي جزء من سياسة اعداد التراب 

 الوطني.

 التهيئة الحضرية

 ات اإلنتاجية و البنيات التحتية مجموعة التدخالت التي تقوم بها الدولة لتوفير التجهيز

 القيام بأعمال اإلعداد واإلستصالح.والخدمات العمومية، و

 التهيئة الريفية

 العالم العربي : مشكل الماء و ظاهرة التصحر. :5الوحدة

 الخصاص المائي يلبي مختلف احتياجات اإلنسان.هو النقص الحاصل في كمية المياه المتوفرة بشكل ال 

هو تدهور إنتاجية التربة في المناطق الجافة، وشبه الجافة، وشبه الرطبة، بسبب التغيرات 

 المناخية و األنشطة البشرية المكتفة.

 التصحر

 الواليات المتحدة األمريكية ''قوة إقتصادية عظمى''. :6الوحدة 

قوة اقتصادية تتوفر على مؤهالت فالحية، معدنية و طاقية، وبشرية و تنظيمية تمكنها من 

نجد فرض مكانتها العالمية. ومن أبرز القوى اإلقتصادية العظمى في المجال العالمي حاليا، 

 الواليات المتحدة األمريكية.

ة قوة اقتصادي

 عظمى

 اإلتحاد األوربي: نحو اإلندماج الشامل. :7الوحدة 

التكتل و العمل الجماعي بين الدول في إطار فضاء بدون حدود داخلية، وتقوية التالحم 

 اإلقتصادي واإلجتماعي، وتحقيق وحدة اقتصادية و نقذية.

 اإلندماج الشامل

 الصين: قوة اقتصادية صاعدة. :8الوحدة

قوة اقتصادية 

 صاعدة

نمو اقتصادي بوتيرة سريعة بفعل استثمار الموارد الطبيعية و البشرية و التنظيمية و من 

المؤشرات الدالة عليه: ارتفاع الناتج الداخلي اإلجمالي. وتعتبر الصين نموذجا للقوة 

 صاعدة في العالم.اإلقتصادية ال
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