
ثانوي 2: املستوى تـــاريخ                                                                                       -:املـــادة 
ساعات.: ...املـدة  1954-1815و آسيا و مقاومته ااالستعمار األوريب يف أفريقي:  الوحدة التعلمية األوىل 

)األهداف-األسباب–الظروف ( احلركة االستعمارية -:الوضعية األوىل  

أسباب احلركة االستعمارية و أهدافها لأن يكون املتعلم قادرا على حتديد مفهوم االستعمار وحتلي: الكفاءة املستهدفة 
كيف متّ هلا ذلك ؟ .و آسيا اى شعوب إفريقيوظفت أوربا تفوقها االقتصادي و العسكري لفرض سيطرا عل-:اإلشكــالية  

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات املقترحة    
:ومكنيباتك القبلية 

حدد مفهوم االستعمار-

استخلص ظروف نـشأة     -
احلركة االستعمارية

أبــرز أســباب احلركــة -
االستعمارية

ــين ــة  ب ــداف احلرك أه
االستعمارية 

الوثائق ص 
14

14ص2املقطع
-2الوثائق

15ص3

3مقطقع
14ص

- 1وثائق
15ص2

الوثائق 
17ص5.6

1.2اخلريطة 
16ص

مفهوم االستعمار-1

ظروف نشأة احلركة 
االستعمارية

أسبــابـها

أهـــدافهـا

متداد السيطرة السياسية   مصطلح يعين ا  : مفهوم االستعمار -أ
لدولة ما على دولة أخرى .. و االقتصادية و 

هـي حركـة سياسـية و       : مفهوم احلركة االسـتعمارية    -ب
مث توسـعت خـالل   15عسكرية ظهرت يف أوربا يف القـرن    

19و18القرنني 
: ظروف نشأا-

النهضة األوربية وانعكاساا -
الكشوف اجلغرافية-
االقتصادية و العسكرية : جها الثورة الصناعية و نتائ-
الصراع احلضاري بني الـشرق  اإلسـالمي و الغـرب           -

املسيحي
تراجع الدور الريادي للعامل اإلسالمي  -

-:االقتصادية : آ : األسباب 
البحث عن املواد األولية -
البحث عن األسواق اخلارجية -
احلاجة املتزايدة لرؤوس األموال-

ناطق إسكان فائض السكانالبحث عن م-: ب البشرية 
التخلّص من املغامرين و املعارضة -
تأمني مواصالا مع املستعمرات-: ج االستراتيجية 

حتويلها إىل قواعد عسكرية -
)رسالة الرجل األبيض( نشر احلضارة األوربية -:د احلضارية 

ة الدينية املسيحيةتبليغ الرسال-

ترويج السلع-استثمار-استنزاف-:األهداف االقتصادية 
تأمني املواصالت –السيطرة -:االستراتيجية و العسكرية 

تثبيت الفكر االستغاليل لدى الرجل األبيض-:احلضارية 

-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى تـــاريخ                                         -:ملـــادة 
ساعات: ....املـدة  1954-1815و آسيا و مقاومته ااإلستعمار األوريب يف إفريقي:  الوحدة التعلمية األوىل 

)طرق ووسائل(السيـاسة االستعمارية يف إفريقيا و آسيا -:الوضعية الثانية  
أن يكون املتعلم قادرا على استخالص طرق ووسائل تنفيذ االستعمار ملخططاته وإنتاج انعكاسات ذلك على القارتني  : الكفاءة املستهدفة 

لتثبيت السياسة االستعمارية استعملت عدة خمططات إىل أي مدى جنحت يف ذلك وما هي انعكاساا -:اإلشكــالية  

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةنداتالسالتعليمات
انطالقا من السندات املقترحة 

:ومكتسباتك القبلية 
أبرز طرق تنفيذ املخططات 

االستعمارية 

بين وسائل تنفيذ املخططات 
االستعمارية 

ةاستنتج انعكاسات السياس
االستعمارية على القارتني

19ص 2الوثيقة 
18ص2خلريطة ا

19ص 4الوثيقة 

مقطع آ ب ج 
20صور ص+

5.6.7الوثائق 
20ص

طرق تنفيذ املخططات 
االستعمارية

وسائل تنفيذ املخططات 
االستعمارية  

ةانعكاسات السياس
االستعمارية على القارتني

: الطرق املباشرة -
)فرنسا يف اجلزائر(و القمع إخضاع املناطق احملتلة بالقوة العسكرية -

)سياسة اإلدماج( طمس شخصية اتمعات املستعمرة -
:الطرق غري املباشرة -
إبقاء السلطة يف أيدي رؤساء العشائر و القبائل -
ربط السلطة الوطنية باحلكم العام الفرنسي أو اإلجنليزي يف اختاذ -

القرار لتسيري شؤون احلكم مثل 
احلماية الفرنسية على تونس و املغرب -مصراحلماية الربيطانية على -

االنتداب األوريب يف املشرق العريب –
-:اختلفت الوسائل وميكن حصرها فيما يلي -

االمتيازات بأنواعها-
دور الشركات التجارية و البنوك األوربية -
)الديون يف تونس (التدخل بدعوى محاية األموال -
)وعد بلفور-بيكوسايكس (السرية داالتفاقيات والوعو-

إثارة مشاكل األقليات و القوميات -:آ  سياسيا 
ظهور مشاكل الالجئني و املهاجرين -
تغذية النزاعات احلدودية -
ظهور احلركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية-
تغيري اخلريطة السياسية إلفريقيا و آسيا-

ةب و استنزاف خريات الشعوب املستعمر-:  ب اقتصاديا
عرقلة التنمية يف املستعمرات وربطه باالقتصاد األوريب-

تعميق اإلحساس بالفوارق العرقية و احلضارية-:ج اجتماعيا 
ظهور خنبة موالية لالستعمار -
سياسة امليز العنصري -
)الثالوث األسود ( سوء األحوال االجتماعية -

على شعوب إفريقيا و آسيا مع حتديد رد فعل هذه الشعوب استخلص انعكاسات السياسة االستعمارية -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: تـــاريخ                                                                                          املستوى -:املـــادة 
ساعات: ....املـدة  1954-1815و آسيا و مقاومته ااالستعمار األوريب يف أفريقي:  الوحدة التعلمية األوىل 

)الكفاح التحرري يف قاريت إفريقيا و آسيا -:الوضعية الثالثة   
أن يكون املتعلم قادرا على استخالص ردود األفعال و أشكال املقاومة الوطنية : الكفاءة املستهدفة 

... بروز الوعي القومي و الكفاح التحرري فما هي ظروفه و أسبابه تسببت السياسة االستعمارية يف -:اإلشكــالية  
املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات املقترحة 
ومكتسباتك القبلية 

حدد مفهوم الكفاح التحرري 

أشرح ظروف الكفاح 
التحرري و أسبابه

اف احلركات استخلص أهد
التحررية

23+22الصور ص 
23ص3الوثيقة 

الوثيقة 
صور+23ص2

6+5+4الوثيقة 
25ص

مفهوم احلركة -1
التحررية

الظروف و األسباب -2

أهداف احلركات -3
التحررية

أشكاال خمتلفة  تظهر يف املناطق اليت ختضع لالستعمار و تأخذتهي تنظيما-
.إما سياسية أو عسكرية أو االثنني معا معربة عن  رفض االستعمار بأشكاله 

حق إنساين طبيعي دويل يهدف إىل استعادة السيادة جبميع مظاهرها -
-:آ  الظــروف 

الوجود االستعماري و ممارساته املختلفة -الـــداخلية -
) حممد عبده( ظهور الفكر اإلصالحي -
هور الفكر السياسي و الفكر القومي  و التحرري ظ-
على شعوب املستعمرات 2+1تأثري احلربني العامليتني -

التنافس االستعماري و انعكاساته -:اخلارجيــة -
)الفرنسية و األمريكية و اإلجنليزية(جناح الثورات السياسية -
وب حق الشع-اهليئة–عصبة األمم ( مواثيق املنظمات الدولية -

)اخل .... مبادئ ولسن –تقرير مصريها 
-:األسبــــاب : ب 

السياسة االستعمارية القائمة على االستغالل و النهب -:الداخلية * 
ظهور خنبة وطنية سامهت يف نشر الوعي السياسي و القومي-
اكتساب اخلربة العسكرية من خالل املشاركة الفعلية يف احلربني -
2مباشرة بعد احلرب العاملية استقالل بعض الدول -

االستفادة من املبادئ و األفكار التحررية-:اخلارجيــة * 
خيبة أمل الشعوب من الوعود الكاذبة وكذا مؤمتر الصلح -
اهتزاز مكانة الدول االستعمارية -
مساندة االحتاد السوفييت وكذا املنظمات الدولية و اإلقليمية-

و كذا إرثه الثقيل التخلص من الوجود االستعماري * 
حتقيق التضامن بني الدول املستعمرة للوقوف يف وجه الصراع االستعماري * 
استكمال االستقالل ببعديه السياسي و االقتصادي * 

من الكتاب املدرسي  25ص 3عرف االستقالل االقتصصادي ؟ السؤال رقم -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى تـــاريخ              -:املـــادة 
ساعات:  ....املـدة  1954- 1815االستعمار األوريب يف إفرقيا و آسيا و مقاومته :  الوحدة التعلمية األوىل 

)خصائص ,وسائل,أساليب (ررية احلركات التح-:الوضعية الرابعة  
أن يكون املتعلم قادرا على حتديد أساليب ووسائل احلركات التحررية واستخالص خصائصها   : الكفاءة املستهدفة 

و الوسائل,فما هي هذه األساليب . تعددت أساليب احلركات التحررية وفق نوع االستعمار وطبيعة كل حركة -:اإلشكــالية  

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

حدد أساليب :القبلية 
الكفاح التحرري 

إستخلص وسائل الكفاح 
التحرري  

إستخلص  اخلصائص 
العامة للحركات 

التحررية 

ميز بني طبيعة احلركات 
التحررية 

27ص 3الوثيقة 

و املكتسبات 26ور صص
القبلية

27ص1،2،4الوثائق 
29.28ص5،6،7

29ص7: الوثائق
28ص4.

30ص8،9،10،11

31ص1الوثائق
33،ص32،ص31ص10

أساليب الكفاح 
التحرري 

وسائل الكفاح 
التحرري

خصائص احلركة 
التحررية 

طبيعة احلركات 
التحررية 

:ب الكفاح التحرري أسالي-1-
أسلوب الكفاح املسلح -
)السلمية(أسلوب الطرق الدستورية الشرعية -

: وسائل الكفاح التحرري -2
مقاومة األمري عبد القادر ، أمحد (الوسائل العسكرية 

)1919عرايب ، سعد زغلول 
–أمحد باي (إما أن تكون شعبية منظمة أو شعبية رمسية -

)اجلزائر
) املظاهرات (أحزاب سياسية :سية الوسائل السيا-

.مقاطعة سياسية لالنتخابات واقتصادية و اجتماعية
التوعية و (وسائل ثقافية ك مجعيات و نوادي ثقافية -

مجعية العلماء امللمني بقيادة ابن ) التحريض و اإلصالح
.باديس 

:خصائص احلركات التحررية -3
احلقد املشترك ضد االستعمار و رفض وجوده -
تنوع وائل و أساليب الكفاح التحرري -
التزامن التارخيي هلا و تبادل التأثري و التأثر-
االستعمار،األنظمة (تعدد األطراف اليت حاربتها -

(،العملية
تبين الشعوب ألهداف هذه احلركات-
استطاعت كلها من حتقيق أهدافها و فرض االعتراف -

)  املستعمراتاإلسقالل الوطين جلميع شعوب(الدويل ا 

:طبيعة احلركات التحررية -4
مثل )دينية،حضارية ،قومية (حركات وطنية متعددة األبعاد 

اجلزائر
حركات وطنية قومية مثل مصر -
مثل الفيتنام    يحركات ذات  امتداد  إيديولوج-



. اطق  حركات التحرر أجنز خريطة تتضمن من31اىل27ص من10اىل1انطالقا من الوثائق من-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: تـــاريخ                                                                                          املستوى -:املـــادة 
ساعات:  ....املـدة  م      1954- 1815العالقات األوربية وانعكاساا القارية و العاملية :  الوحدة التعلمية الثانية 

طبيعة العالقات األوربية األوربية و مظاهرها - :الوضعية األوىل     
أن يكون املتعلم قادرا علىتحديد و حتليل مظاهرها واستخالص انعكاساا  : الكفاءة املستهدفة 

بيعة العالقات األوربية وترتب عنها انعكاسات فيما يظهر ذلك؟ مستجدات حددت ط19شهدت أوربا يف مطلع القرن -:اإلشكــالية  

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
حدد أهم القوى -

السياسية يف أوربا  
أبرز طبيعة العالقات -

بني القوى األوربية 

ر استخلص مظاه-
العالقات 

أبرز عوامل التحول يف 
العالقات الدولية

استخلص انعكاسات 
العالقات األوربية 

41اخلريطة ص
40الصور ص

42اخلريطة ص
الوثائق 
43ص1.2.3

42.43خ ص
49ص44.47و 

50

7.8الوثيقة 
51ص

ص 6الصورة 
52

9.10الوثائق 
53ص

أهم القوى السياسية 
يف أوربا 

طبيعة العالقات بني -
القوى األوربية

مظاهر العالقات 
األوربية 

عوامل التحول

انعكاسات العالقات 
األوربية 

–االمرباطورية االجنليزية -اإلمرباطورية الفرنسية  -
الدولة –روسيا القيصرية –امرباطورية النمسا و ار 

العثمانية 
بعد الوحدة( 1870يطاليا بعد أملانيا و إ--
-:متيزت بالتوتر يف أغلب الفترات ويتجلّى ذلك يف -
حول طبيعة أنظمة احلكم : الصراع السياسي -
حروب عديدة خاصة فرنسا : الصراع العسكري -

وبريطاين
وفق ما متليه املصاحل اخلاصة للدول : التحالفات -
-1814باريس(عقد عدة معاهدات - :املظــاهر -

)1840لندن
4815الرباعي-1815املقدس:سلسلة من التحالفات -
...1884برلني–1815فيينا : مؤمترات دولية-
التحالف الثالثي-الوفاق الثالثي: التكتالت العسكرية - 

..البلقان -1911أغادير- 1905مراكش : أزمات دولية -
نتائج احلروب الدينية -:  عوامل التحول-
ربية إىل التعاون فيما بينها سعي الدول األو-
رغبة الدول األوربية يف األمن و االستقرار -
تأثري أفكار الفالسفة و املفكرين -
انتشار مبدأ القومية و نتائج الثورات السياسية -
- :االنعكاســـات -
اشتداد الصراع بني الدول األوربية -
)مبدأ مونرو( اعتماد الو م أ سياسة العزلة-
..) فاشودة –حرب البوير ( ظهور عدة أزمات دولية -
اشتداد التنافس األوريب على الدولة العثمانية -
اندالع احلرب العاملية األوىل -

من الكتاب املدرسي 53حلل الوثائق املقترح يف الصفحة -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى تـــاريخ                          -:املـــادة 
ساعات: ....م                          املـدة  1954- 1815العالقات األوربية وانعكاساا القارية و العاملية :  الوحدة التعلمية الثانية 

ألوربية األوىل  املواجهة العسكرية ا- :الوضعية الثانية    
و حتليل مظاهرها واستخالص انعكاساا  دأن يكون املتعلم قادرا على حتدي: الكفاءة املستهدفة 

النزعة االنتقامية لبعض الشعوب أدت إىل املواجهة العسكرية فما هي عوامل هذه املواجهة وانعكاساا  -:اإلشكــالية 

ملنتوج االنتقائيااملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
ابرز عوامل املواجهة -

العسكرية األوىل

حــدد مراحل سري 
احلرب 

استخلص انعكاساا 

أبرز أهم األزمات الناجتة 
عن املواجهة العسكرية 

55ص1.2.3الوثائق
49ص6الوثيقة

57الصورة ص
57ص4.5.6و 
احلرب ع ثا/خ

59ص1.2املقطع 
و 

60.61ص8.9.10.11.12

67ص17.18و 
62صورة ص
63.66جدول ص

عوامل املواجهة -
العسكرية األوىل

تطور احلرب-
)أطوارها(

انعكاسات 
املواجهة العسكرية

أهم األزمات 
الناجتة عن املواجهة 

العسكرية

-:آ العوامل غري املباشرة 
فشل سياسة التحالفات و –يالتنافس االستعمار

السباق -احللف الثالثي و الوفاق الثالثي(املؤمترات 
الدعاية املغرضة و –النزعة القومية –حنو التسلح 

احلرب النفسية 
فرنسوا (مقتل ويل العهد النمساوي -:املباشرة -ب

) دفردينا ن
مرحلة تفوق التحالف الثالثي 1914-1917-
مرحلة تفوق الوفاق الثالثي 1917-1918-

بدخول الو م أ وانسحاب روسيا (واية احلرب 
وإيطاليا 

-:االنعكاسات -
ايار األنظمة السياسية يف الدول املنهزمة-
ظهور دول (تغيري اخلريطة اجليو سياسية ألوربا -

جديدة وتغري حدودها
ظهور النظام الشيوعي يف روسيا-
شرقية حتت االنتداب وضع البالد العربية امل-
تدهور الوضع االقتصادي و االجتماعي يف أوربا -

مليون 10وفاة (حدوث اختالالت يف اهلرم السكاين ألوربا 
)نسمة

1929األزمة االقتصادية -
تأثري قرارات مؤمتر الصلح على العالقات الدولية-
ظهور ... أزمة دانزينغ –أزمة السويديت -

الديكتاتوريات 

مؤمتر الصلح على العالقات الدولية تبني انعكاسا-:رحلي تقومي م



ثانوي 2: تـــاريخ                                                                                          املستوى -:املـــادة 
ساعات: ....م                          املـدة  1954- 1815العاملية العالقات األوربية وانعكاساا القارية و :  الوحدة التعلمية الثانية 

املواجهة العسكرية األوربية الثانية- :الوضعية الثالثة    
و حتليل أسباب املواجهة وانعكاساا على أوربا و العامل   دأن يكون املتعلم قادرا على حتدي: الكفاءة املستهدفة 

نتقامية للدول املنهزمة و املهمشة  أدت اىل املواجهة العسكرية  الثانية فما هي عوامل هذه املواجهة وانعكاساا  النزعة اال-:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
ابرز عوامل املواجهة -

العسكرية الثانية

تتبع سري و تطور املواجهة

استخلص انعكاساا

68.69ص1.2.3الوثائق
67ص18الوثيقة

خريطة احلرب ع 
70.71جدول ص

72ص6.7الوثائق 
73ص9.10الوثائق

73الصورةص

عوامل املواجهة 
العسكرية األوربية 

الثانية

تطور املواجهة

انعكاساا أوربا و
عامليا

)مشكلة األقليات(نتائج مؤمتر الصلح -:العوامل غري املباشرة 
فشل عصبة األمم يف احلفاظ على السلم الدويل -
رفض أملانيا تطبيق قرارات مؤمتر الصلح-
السباق حنو التسلّح-
األزمة االقتصادية و انعكاساا -
التحالفات اإليديولوجية و العسكرية-

وعدم التزام ) دانزينغ( األزمة البولندي - :العوامل املباشرة
هتلر بقرارات مؤمتر ميونيخ و سوء فهم التنازالت اليت قدمت 

فيه

1941-1939مرحلة التفوق األملاين -
1943-1941مرحلة التوازن -
1945- 1943األملاينممرحلة التراجع و االزا-

-:آ االنعكاسات على أوربا
با سيادة اخلراب و الدمار يف أور-
و تناقص إنتاجها يف كل ااالتةخروج أوربا مدان-
إعادة رسم خريطة أوربا اجليو سياسية-
)شيوعية و رأمسالية( إيديولوجيا اانقسام أورب-
زوال األنظمة الديكتاتورية -
تراجع مكانة أوربا و فقداا للزعامة الدولية-

-:ب االنعكاسات عامليا 
تغري خريطة العلم جيو سياسية -
الستفادة املادية للواليات املتحدة األمريكيةا-
و اإلحتاد س ,انتقال الزعامة الدولية إىل كل الو م أ -
ظهور هيئة األمم املتحدة لتنظيم العالقات الدولية-
انتشار موجة التحرر بعد املشاركة يف احلرب-
عقد سلسلة من املؤمترات وبروز بوادر احلرب الباردة-



النورماندي –ستالينغراد –العلمني –ميدواي -:ى خريطة العامل مناطق وقوع املعارك التالية عني عل-:ومي مرحلي تق



ثانوي 2: تـــاريخ                                                                                          املستوى -:املـــادة 
ساعات: ....م                          املـدة  1954- 1815العالقات األوربية وانعكاساا القارية و العاملية :  انية الوحدة التعلمية الث
تطور العامل عقب احلرب العاملية الثانية   -:الوضعية الرابعة   
طبيعة العالقات الدولية ومظاهرهاأن يكون املتعلم قادرا علىإبراز واقع العامل بعد احلرب و حتديد : الكفاءة املستهدفة 

شهد العامل بعد املواجهة العسكرية الثانية عدة حتوالت كان هلا أثر على العالقات الدولية كيف ذلك ؟  -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
العامل عقب أبرز واقع

احلرب العاملية الثانية 

حدد طبيعة العالقات 
الدولية و مظاهرها 

الوثيقة 5الصورة 
75ص 3

وثائق الصفحة 
76.77

76اخلريطة  
78اجلدول ص

و 
79ص9.10.12

واقع العامل -1
عقب احلرب العاملية 

الثانية

طبيعة  -2
الدولية و العالقات 
مظاهرها

تغيري اخلريطة السياسية ألوربا-:سيـاسيا-أ
انتقال الزعامة الدولية خارج أوربا-
انقسام العامل إىل معسكرين -
تراجع االستعمار وانتشار موجة التحرر-
ظهور منظمات دولية و إقليمية -

خراب االقتصاد األوريب -:اقتصاديا –ب 
–استفادة الو م أ –تحالفة ارتفاع حجم الديون على الدول امل-

ظهور نظام مايل دويل جديد-تضرر اقتصاديات املستعمرات
تشريد ماليني -مليون قتيل50خسائر بشرية -:اجتماعيا –ج 

تردي املستوى املعيشي –األسر و آالف املشوهني و املعطوبني 
.مشكلة الالجئني و املهجرين –للسكان 

الف بني السوفييت و الغرب زوال التح-:سياسيــا -آ
–الصراع داخل اهليئات الدولية –ظهور سياسة االستقطاب -

.تأسي الدميقراطيات الشعبية- خروج الو م أ من عزلتها ائيا
أيزاور -مارشال( ظهور املشاريع االقتصادية -:اقتصاديا–ب 
ميالد املؤسسات النقدية –ظهور منظمة الكومكون -
..)األطلسي . وارسو (األحالف العسكرية -:ـا عسكريـ–ج 
سياسة االنقالبات و –القواعد العسكرية –السباق حنو التسلّح -

...األزمات و احلروب اإلقليمية –التدخالت 
توظيف حق –اجلوسسة و اجلوسسة املضادة -:إعالميــا –د 

السياسي إيواء املعرضني و اللجوء -الدعاية اإلعالمية  –الفيتو 

سطرا حول األزمات اليت وقت يف العامل عقـب احلـرب     20من خالل الوثائق واعتمادا على ما درست أكتب مقاال تارخييا يف             -:تقومي مرحلي   
1954-1945العامية الثانية  خالل الفترة 



ثانوي 2: املستوى تـــاريخ                                                              -:املـــادة 
ساعات:  ....املـدة  1954-1830االستعمار الفرنسي يف اجلزائر و املقاومة :  الوحدة التعلمية الثالثة 

)األهداف –األسباب –الظروف ( االستعمار الفرنسي يف اجلزائر -:الوضعية األوىل  
أن يكون املتعلم قادرا على استخالص الظروف و األسباب احلقيقية و حتديد أهدافه : كفاءة املستهدفة ال

م فما هي الظروف و األسباب احلقيقية هلذا الغزو و ما أهدافه ؟   1830تعرضت اجلزائر للغزو الفرنسي منذ-:اإلشكــالية 

تقائياملنتوج االناملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
استخلص ظروف الغزو 

الفرنسي للجزائر

أبرز األسباب احلقيقية 
وللغز

أذكر أهداف االحتالل 
الفرنسي للجزائر 

88الصورة ص
88اخلريطة ص

89ص1.2.3الوثائق

97الصورة
93ص7.8.9الوثائق 

94رة صالصو
97ص12.13الوثائق

ظروف -1
االستعمار الفرنسي 

1830للجزائر

األسباب -2

األهداف-3

–احلروب النابليونية وانعكاساا -:الظروف الدولية -1
انتشار الثورات –تراجع االستعمار األوريب للقارة األمريكي 

املسألة الشرقية –التنافس االستعماري األوريب -1830القومية 
.وتبلورها 

املشاكل –تراجع مكانة فرنسا دوليا -:الظروف الفرنسية -2
-السياسية و االقتصادية اليت تعرضت هلا فرنسا

انعكاسات احلروب النابليونية على -:الظروف اجلزائرية -3
حتطم –احلصار السياسي و العسكري بعد مؤمتر فيينا –اجلزائر 

األزمات الداخلية للجزائر –ري يف معركة نافارين األسطول اجلزائ
.
الرغبة يف السيطرة على أموال اخلزينة - :األسباب االقتصادية -1

الديون اخلارجية لفرنسا-استغالل خريات البالد-
أزمات فرنسا بعد حروب نابليون -:األسباب االجتماعية -2

شار البطالة و انت–التذمر االجتماعي الداخلي لفرنسا -
الفقر 

إسكات املعرضة الفرنسية ضد شارل -:األسباب السياسية -3
حمو –و بالتايل توجيه أنظار الشعب إىل خارج فرنسا –العاشر 

إشغال  اجليش الفرنسي –هزائم فرنسا 
استمرار الصراع احلضاري و الثقايف- :األسباب احلضارية -4

إعادة اد املسيحي -احلقد الصلييب  -
انت حادثة املروحة ذريعة استعملتها فرنسا االحتالل اجلزائرك* 

تنصري اجلزائريني-
التوغّل يف عمق إفريقيا و منافسة بريطانيا-
السيطرة على خريات البالد و التخلص من الديون-

بماذا تفسر إصرار فرنسا على احتالل الجزائر ؟-:تقویم مرحلي 



ثانوي 2: املستوى تـــاريخ           -:املـــادة 
ساعات: .... املـدة  1954-1830االستعمار الفرنسي يف اجلزائر و املقاومة :  الوحدة التعلمية الثالثة 

االستعمارية يف اجلزائر و مظاهرها السياسـة -:الوضعية الثانية  
أن يكون املتعلم قادرا على حتليل السياسة االستعمارية وإبراز انعكاساا على اتمع اجلزائري  : الكفاءة املستهدفة 

طبقت فرنسا يف اجلزائر سياسة استعمارية خاصة فما هي مظاهرها وانعكاساا    -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائيملفاهيم و األنشطةاالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
صنف مظاهر السياسة 
االستعمارية الفرنسية 
يف اجلزائر   مثّ أبرز  

املظاهر السياسية                        
املظاهر العسكرية و 

اإلدارية 

بين املظاهر االقتصادية

ظاهر املاليةأبرز امل

أبرز املظاهر 
االجتماعية

عدد املظاهر القضائية

89ص2.3املقطع+اجلدول
1.2.3الوثائق +الصورة 

98.99ص

100الصور ص
101ص4.5.6الوثيقة

الوثيقة +اجلدول 
102.103ص7.8.9

الكتاب م السابق

104.105ص10.11.12الوثيقة

106املقطع ص
107ص13.14الوثيقة

108اجلدول ص
109ص16.17.18الوثيقة 

112الصورة ص
113ص22.23الوثائق

مظاهر السياسة 
االستعمارية يف 

-1اجلزائر 
اعسكري

إداريا -

اقتصاديا 

مـــاليا

اجتماعيـــا

تسخري إمكانيات عسكرية و مادية ضخمة لغزو - 
اجلزائر و تكريس وجودها

ارتكاب جمازر يف حق اجلزائريني-
تطويق املقاومة -

-:ر جمموعة من املراسيم و القوانني أمهها إصدا-
إحلاق اجلزائر (1834مرسوم ·

)بفرنسا
تقسيم اجلزائر إىل (1845قانون ·

عماالت03
م1865قانون سيناتوس كونسيلت ·
م1871قانون األهايل ·

إصدار جمموعة من املراسيم ذات الطابع االقتصادي -
:-

نزع امللكية و مصادرة األمالك·
11887وقانون1893قانون فارين ·
قانون املستثمرات الفالحية ·
توجبه الزراعة و الصناعة خلدمة ·

فرنسا
-:مـــاليا -

الضرائب و البنوك و املصارف·
جملس لتسيري املالية اجلزائرية ·

-:اجتماعيـــــا -
جتريد الشعب من أرضه واخلضوع لألقلية األوربية و *

نني التحول إىل مخاسني و مسخرين لدى املستوط
... سوء التغذية و السكن و اهلجرة * 
حماولة –فرنسة األمساء –انتهاك احلرمات –اازر * 

...تشويه التاريخ –القضاء على اهلوية اجلزائرية 
-:قـــضائيا-

إلغاء التشريع اإلسالمي مبجموعة من القوانني -



عدد املظاهر الثقافية و 
الدينية

استخلص انعكاسات 
السياسة الفرنسية على 

اتمع اجلزائري

114الصور ص
115ص24.25الوثائق 

يف جمال القضاء

ثقافيا ودينيا 

االنعكاســات

)أقلب الصفحة (يتبــع  

-:ثقــافيا و دينيا -
فرنسة املدارس من خالل تطبيق مناهج فرنسا وغرس - 

حب فرنسا  
حماربة اللغة الوطنية -
القضاء على التعليم اإلسالمي ومنع التعليم لكل -

اجلزائريني 
إنشاء الصحافة الفرنسية -
تدمري املساجد وتشجيع ومتويل التبشري و -

توظيف الزوايا 

)الكيان اجلزائري( السيادة اجلزائرية زوال مظاهر -
اتباع سياسة األرض احملروقة -
تفكيك البنية االقتصادية و االجتماعية -
زرع العادات الغريبة عن اتمع اجلزائري-
اجلهل  –األمية –انعكاسات قانون احلالة املدنية -

إلغاء القضاء اجلزائري اإلسالمي و إحالل القضاء 
ي الفرنس

بروز مقاومة عنيفة ضد كل احملاوالت الفرنسية -
السالفة الذكر مما ساعد على احلفاظ على اهلوية اجلزائرية 

رغم طول فترة الوجود الفرنسي يف اجلزائر 

انني ؟بني  القواسم  املشتركة هلذه القو. أصدرت السلطات االستعمارية جمموعة من القوانني يف اجلزائر -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: تـــاريخ                                                                                          املستوى -:املـــادة 
ساعات:  ....ـدة  امل1954-1830االستعمار الفرنسي يف اجلزائر و املقاومة :  الوحدة التعلمية الثالثة 

رفض الشعب اجلزائري للوجود الفرنسي و مظاهره -:الوضعية الثالثة  
أن يربز املتعلم أهداف املقاومة وأن حيدد األساليب املنتهجة و يقيم نتائجها  : الكفاءة املستهدفة 

.أهدافها و نتائجها قوبل الوجود االستعماري يف اجلزائر مبقاومة طويلة و عنيفة فما هي-:اإلشكــالية 
بني دور النوادي و اجلمعيات يف مقاومة االستعمار و اإلبقاء على حيوية ومتاسك اتمع؟-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                                                 -:املـــادة 
ساعات:  ....اجلـزائر يف إفريقيا و الوطن العريب                                                 املـدة  -:الوحدة التعلمية األولـى 

أمهـــية موقع اجلـــزائر -:الوضعية األوىل  
درا على حتديد موقع اجلـزائر وإبراز أمهيته االستراتيجية أن يكون املتعلم قا: الكفاءة املستهدفة 

لـموقع اجلزائر أمهية استراتيجية فبم يتمثل ذلك ؟   -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
استخلص أمهية املوقع 

للجزائراالستراتيجي 

حدد املوقع اجلغرايف

أبرز أبعاد وامتداد املوقع

وضح طبيعة ااالتصال 
الذي حيققه موقع اجلزائر

أبرز أشكال التنوع 

1.2الوثيقة 
12ص

خريطة إفريقيا السياسية 

12.13ص1.2الوثيقة 

1.2.3الوثيقة 
16.17ص

الوثيقة 
13.14.15ص2.3.4

15الصورة ص

املوقع االستراتيجي

املوقع اجلغرايف

األبعاد

االتصال

التنوع

يتوسط بلدان املغرب العريب - :مغاربيا -
بوابة إفريقيا-:إفريقيا -
امتداد للوطن العريب- :عربيا -
تتوسط العامل القدمي-:دوليا-

وبا حيدها مشاال البحر املتوسط وجن–تقع اجلزائر مشال إفريقيا -
مايل و تشاد وشرقا تونس وليبيا وغربا املغرب و موريطانيا 

2كم 2.381.741شساعة املسـاحة -
كم1900من الشمال إىل اجلنوب -:األبعاد -
كم 1700من الشرق إىل الغرب -

-:حيقق موقع اجلزائر ما يلي 
اتصال جغرايف -
يسهل االتصال نع إفريقيا و البالد العربية و أوربا و -

امل ككل الع
إتصـــال حضاري -

..تنوع ثقايف –تنوع بشري –تنوع نبايت –تنوع بيئي -

أرسم خريطة املغرب العريب موضحا عليها موقع اجلزائر -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                                                                  -:املـــادة 
ساعات:  ....اجلـزائر يف إفريقيا و الوطن العريب                                                 املـدة  -:الوحدة التعلمية األولـى 

مكـــانة و دور اجلزائــر-:الوضعية الثانية  
نة اجلزائر يف املنظمات اإلقليمية  أن يكون املتعلم قادرا على إبراز مكا: الكفاءة املستهدفة 

بين ذلك ؟   . تلعب اجلزائر أدوارا فعالة يف التكتالت اإلقليمية -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
حدد مفهوم االحتاد 

اإلفريقي و أهدافه

مفهوم النيبادحدد
مكانة و دور اجلزائر فيها

عرف اجلامعة العربية و 
حدد أهدافها

مامكانة اجلزائر يف اجلامعة 
العربية 

عرف االحتاد املغاريب

بين دور اجلزائر ضمن 
االحتاد املغاريب 

1.2.3الوثيقة 
20.21

الوثيقة 
22ص1.2.3
22ص2الوثيقة

15ص4.5.6الوثيقة

18ص1.2الوثيقة

19ص3الوثيقة

مفهوم االحتاد 
اإلفريقي وأهدافه

مفهوم النيباد

تعريف اجلامعة 
العربية ودور 

اجلزائر فيها

تعريف االحتاد 
املغاريب

دور اجلزائر ضمن 
االحتاد

كوريث ملنظمة الوحدة 2001ماي25هو تنظيم قاري ظهر يف 
تشريعية - قضائية–سات وأجهزة جديدة ك مالية اإلفريقية  مبؤس

حتقيق الوحدة و التضامن اإلفريقي على أسس - :أهــدافه -
تعزيز التعاون يف كافة –االلتزام باملواثيق الدولية –جديدة 
ااالت

) الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا ( هي الصيغة اإلجنليزية -
2001هي مبادرة سياسيةتقدمت ا مصر سنة-

تعترب اجلزائر عضوا أساسيا و فعاال يف النيباد حيث سامهت يف * 
–الصني ( تأسيسها و تساهم باسم إفريقيا يف املنتديات الدولية 

)األمم املتحدة- جمموعة الثمانية- اليابان
من طرف 1945مارس 22/26هي منظمة عربية تأسست يف -

. اليمن -دناألر-السعودية-لبنان-العراق–سوريا - مصر
انضمت إليها باقي الدول بعد استقالهلا

توثيق الصلة بني الدول األعضاء-:األهداف -
تعاون الدول األعضاء يف مجيع ااالت - 

دعم حركات التحرر -:املكانة 
تعزيز العمل املشترك -
دعم التعاون و الشراكة يف كل ااالت-

تأسس رمسيا يف قمة . م الدول املغاربية اخلمس تنظيم إقليمي يض* 
-:يهدف إىل 17/02/1989مراكش يف 

التقدم –التكامل –حتقيق األخوة والسلم -
املسامهة يف تأسيس االحتاد و يف صياغة ميثاقه ·
املشاركة الفعالة للجزائر يف خنتلف األجهزة ·
املسامهة يف إرساء قواعد السلم ·

هي العراقيل اليت مازالت تعيق مهام االحتاد و كيف ميكن تفعيل نصوصه؟ما -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: جغــرافيـا                                                                                       املستوى -:ملـــادة 
ساعات:  ....املـدة  اجلـزائر يف إفريقيا و الوطن العريب -:الوحدة التعلمية األولـى 

يف اجلزائر وإفريقيا و الو طن ع  ( العـــالقة بني السكان و التنمية -:الوضعية الثالثة  
أن يكون املتعلم قادرا على حتديد العالقة بني السكان و التنمية  : الكفاءة املستهدفة 

ــؤثر السكان يف التنمية سلبا و إجيابا كيف ذلك ؟    ي-:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
بين واقع النمو الدميغرايف 

يف اجلزائر
حدد أسباب التباين يف 

النمو السكاين 

استخلص التركيبة 
السكانية 

بين توزيع السكان مع 
التعليل

أبرز واقع السكان يف 
إفريقيا و الوطن العريب 

عرف التنمية 

24ص1.2الوثيقة
25ص5الوثيقة

24.25ص1.2.5الوثيقة

25ص4الوثيقة

24ص2الوثيقة

نفس السندات 

1.2.3.4الوثائق 
28.29ص

النمو الدميغرايف يف 
اجلزائر

أسباب التباين

تركيب السكان

توزيع السكان

السكان يف الوطن 
العريب و إفريقيا

تعريف التنمية 

-:مر هذا النمو مبرحلتني 
مبعدل 2003إىل1962من- :منو سكاين سريع -

% 2أكثر
% 1.83مرحلة التراجع -

الزواج –حتسن املستوى املعيشي -:أسباب النمو السريع 
)األمية ( نقص الوعي –تعويض خسائر حرب التحرير –املبكر 

تنظيم –البطالة –لزواج تراجع سن ا-:أسباب التراجع 
..قلة السكن –املشاكل االقتصادية و االجتماعية -النسل

% 54:إناث %  46ذكور -:من حيث اجلنس -
%37كهول - %56شباب :  من حيث فئات العمر -
%06شيوخ-

القطاع - %16القطاع األول : من حيث النشاط-
% 62القطاع الثالث % 22الثاين 
2ن كم13-:الكثافة العامة 

2ن كم100300املنطقة الساحلية -:الكثافة احلقيقية 
2ن كم100ن            10اهلضاب العليا 

2ن كم 0110املنطقة الصحراوية 
تتحكم يف هذا التوزيع عوامل طبيعية و اقتصادية و تارخيية

2004م ن 312عدد السكان -:يب يف الوطن العر-آ
ويتفاوت بني بلد و آخر 

غري منتظم : توزيع السكان 
يتركز معظم السكان يف 2كم\ن22.2-:الكثافة العامة 

الدجلة والفرات -النيل( السواحل و السهول و حول األار 
)اخل...
2كم\ن28-:الكثافة العامة - :يف إفريقيا - :ب 

كز السكان حول السواحل و األار و يتر–توزيع غري منتظم 
السهول

هي عملية اقتصادية شاملة دف إىل تطوير -:التنميــة * 
) الصناعة والزراعة و اخلدمات ( خمتلف القطاعات 

- التساقط–املناخ ( مالءمة الظروف الطبيعية  -:املقومات * 
وفرة الثروات الباطنية والسطحية 



استخلص عوامل و 
معيقات التنمية 

عرف التنمية املستدامة 

نفس السندات املقترحة 

عوامل و معيقات 
التنمية

مفهوم التنمية 
املستدامة

يتـــبـع  
رؤوس -اليد العاملة املؤهلة  (البشرية وفرة الشروط-

....التجهيز و اآلالت –التكنولوجيا –األموال 
ضعف –التصحر –اجلفاف -:الطبيعية  -:املعيقات -ب

....املوارد و الثروات الباطنية و السطحية 
ضعف أساليب –قلة رؤوس األموال -:االقتصادية -

لقاعدة ضعف ا–املديونية –و وسائل التنمية 
الصناعية 

فساد أنظمة –غياب االستقرار السياسي -:السياسية -
احلكم

ضعف احلس –االنفجار الدميوغرايف : االجتماعية -
املدين 

هي التنمية اليت ختلق الثروة باستمرار و تعمل على تطوير 
املستوى املعيشي و احلضاري لإلنسان مبراعاة احلفاظ على البيئة  

كيف ميكن مواجهة مشكل سوء التغذية يف إفريقيا ؟-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: جغــرافيـا                                                                                       املستوى -:املـــادة 
ساعات:  ....املـدة  اجلـزائر يف إفريقيا و الوطن العريب -:الوحدة التعلّمية األولـى 

مشـــاكل التنميــــــة-:الوضعية الرابعـة  
أن يكون املتعلم قادرا على حتـديد املشاكل املعيـــقة للتنميــة  : الكفاءة املستهدفة 

إفريقيا و الوطن العريب فيما تنحصر هذه املعيقات ؟   تعترض التنمية مجلة من املشاكل تعيق تطورها يف-:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
حدد مشاكل املدن

عرف املديونية-

بين انعكاساا

عرف التخطيط

ماهو سوء التخطيط على 
يةالتنم

عرف التهيئة اإلقليمية

حدد املشاكل النامجة عن 
عدم احترام مقاييس 

التهيئة 

اقترح احللول املنشبة 
ملشاكل التنمية

الوثيقة 
30.31ص1.2.3.4.5

اجلدول + الوثيقة 
128ص

128ص3الوثيقة

128ص4الوثيقة 

نفس السندات املقترحة

32ص3الوثيقة
58الوثيقةآص

58ص2الوثسقة

32ص3الوثيقة

مشاكل املدن

املديونية 

انعكاساا

تعريف التخطيط

سوء التخطيط

مفهوم التهيئة 
اإلقليمية

املشاكل املترتبة من 
عدم احترام 

املقاييس

احللول املقترحة 

تشهد مدن اجلزائر و الوطن العريب و إفريقيا توسعا ومنوا كبريين 
لتهيئة اإلقليمية و ترتب عن ذلك مشاكل دون مراعاة مقاييس ا

.)حضارية –اجتماعية –بيئية (خطرية 
هي اقتراض أي دولة من املؤسسات املالية الدولية : املديونية * 

بشروط مث تعجز عن تسديدها يف . بعية إجناز مشاريع تنموية 
اآلجال املتفق عليها مما يؤدي إىل تدخل هذه املؤسسات يف 

ية ا الشؤون االقتصاد
استنزاف االحتياطات النقدية هلذه الدول ·
عرقلة التنمية بسبب خدمة الديون·
الركود االقتصادية·
فقدان حرية القرار السياسي ·
اهلزات و االضطرابات االجتماعية ·

هو جمموعة إجراءات تضعها الدول لضبط استراتيجية التنمية -
جتماعية يف شىت ااالت لتفادي األزمات االقتصادية واال

ظاهرة النمو الدميغرايف ·
اليربوقراطية -ضعف التسيري·
..الركود –النمو االقتصادي البطيء ·
...تعطل املشاريع–الصعوبات املالية ·

عبارة عن تنظيم املظاهر اجلغرافية و البشرية و االقتصادية على -:التهيئة -
الظروف بوضع خطة إقليمية تأخذ بعني االعتبار. املستوى اإلقليمي 

.الطبيعية و املوارد البشرية و االقتصادية
)أحياء قصديرية(بروز نسيج عمراين غري منظم على حميط املدن* 
ضعف شبكة النقل و املواصالت* 
التلوث البيئي( انتشار األمراض املتنقلة *

سن قوانني التنظيم  العمراين -:احللول-
منع البناء قرب املناطق  الصناعية -
ملساحات اخلضراء وصيانة املناطق املوجودةإقامة ا-

التعاون جنوب جنوب و املطالبة مبسح ديون إفريقيا-

حدد مع الشرح ثالث مشاكل تعاين منها قارة إفريقيا -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                                                                -:املـــادة 
ساعات:  ....التبــاين اإلقليمي يف اجلـزائر                                                   املـدة  -:الوحدة التعلّمية االثــانية 

معــايري حتديد أقـاليم اجلـزائر-:الوضعية األوىل  
حتـديد حتديد معايري تصنيف اإلقليم  أن يكون املتعلم قادرا على: الكفاءة املستهدفة 

فما هو اإلقليم وما هي معايري تصنيفه ؟   , تتنــوع األقاليم يف اجلزائر -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
حـدد مفهوم اإلقليم

يري حتديد اإلقليمأبرز معا

قسم اجلزائر إىل أقاليم 
طبيعية 

46ص2الوثيقة

الوثائق 
47ص3.4

الوثائق 
48.49ص1.4

46ص1الوثقة
خريطة اجلزائر

مفهوم اإلقليم

معايري حتديد اإلقليم

األقاليم يف اجلزائر 

ض تتميز خبصائص طبيعية أو هو مساحة ما من سطح األر-:اإلقليم 
بشرية أو اقتصادية متيزها عن املناطق ااورة هلا 

هو رقعة جغرافية ذات صفات مشتركة ختتلف عن املناطق ااورة 
هلا 

-:الطبيعية -:آ 
...التربة -التضاريس-: السطح ·
النبات- احلرارة-التساقط-:املناخ ·

- :ب البشرية 
..اجلنس –ة الكثاف–توزيع السكان ·

-:االقتصادية -:ج 
...الصناعة–الزراعة -الرعي–النشاط البشري ·

:ميكن تقسيم اجلزائر طبيعيا إىل ثالث أقاليم من الشمال إىل اجلنوب 
كثافة الغطاء –املناخ الرطب -: يتميز ب -:اإلقليم  التلي -أ

كثافة –السهول الضيقة واملتقطعة –الطابع اجلبلي –النبايت 
تتركز فيه معظم األنشطة الصناعية و اخلدمات –لسكان ا

يتوسط اإلقليمني -:يتميز ب -:إقليم اهلضاب العليا -ب
طابع –قلة السكان –قلة الغطاء النبايت –الشمايل و اجلنويب 
...ضعف النشاط الصناعي –زراعي و رعوي 

–ندرة الغطاء النبايت -:يتميز ب-:اإلقليم الصحراوي -ت
–جتمعات سكانية حول الواحات 2كم\ن 1فة الكثا

) البترول و الغاز(استخراجية (النشاط الصناعي 

من الكتاب املدرسي وحدد خصوصيات كل إقليم ؟51أنقل اجلدول من الصفحة -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                                              -:املـــادة 
ساعات:  ....التبــاين اإلقليمي يف اجلـزائر                                                   املـدة  -:الوحدة التعلّمية االثــانية 

العالقة بني السكان ومظاهر السطح -:الوضعية الثانية  
ون املتعلم قادرا على التعرف على أسباب التباين اإلقليمي و املقارنة فيما بينها و التمييز بني العناصر املؤثرة فيها   أن يك: الكفاءة املستهدفة 

فما عالقة ذلك بالتباين الطبيعي . يتدرج توزيع السكان من الشمال إىل اجلنوب -:اإلشكــالية 

ئياملنتوج االنتقااملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
حدد أسباب التباين 
اإلقليمي يف اجلزائر

قارن بني األقاليم من 
حيث توزيع السكان

وضح طبيعة النشاط 
البشري حسب األقاليم

47ص3.4.5الوثائق 

48.49ص1.4.5الوثائق

50ص1.الوثائق
51ص2" " 

أسباب التباين 
اإلقليمي يف اجلزائر

توزيع السكان

نشاط السكان

-صحاري-هضاب–جبال وسهول -:السطح -
)االستواء يف اجلنوب(الرتابة-التضرس-االحندار

جاف –شبه جاف - رطب-:املناخ -
نبات شوكي - إستبس-غابات و أحراش-:النبات -
لية يف اجلنوبرم–متنوعة وخصبة -:التربة -

2كم\ن300كثافة عالية أكثر من % .70- :إقليم التل * 
- 100كثافة متوسطةمن% 20-:إقليم اهلضاب * 

2كم\ن150
2كم\ن10كثافة قليلة أقل من % 10-:إقليم الصحراء* 

التجارة و –أنواع الصناعات –زراعة بنوعيها - :إقليم التل * 
اخلدمات

احللفاء-تربية املواشي–اعة املعاشية الزر-:إقليم اهلضاب* 
-صناعات استخراجية: زراعة معاسية -:إقليم الصحراء* 

سياحة

) سم3= نق (من الكتاب املدرسي بدائرتني نسبيتني 49ص 4مثل أرقام اجلدول رقم-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                             -:املـــادة 
ساعات:  ....التبــاين اإلقليمي يف اجلـزائر                                                   املـدة  -:الوحدة التعلّمية االثــانية 

التباين اإلقليمي يف اجلزائر -:الوضعية الثالثة  
أن يكون املتعلم قادرا على حتديد املظاهر املميزة لكل إقليم ويستخلص التباين اإلقليمي يف اجلزائر    : تهدفة الكفاءة املس

تتميز أقاليم اجلزائر بالتنوع فما هي املظاهر املميزة لذلك -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
قترحة ومكتسباتك امل

القبلية
ابرز مظاهر التباين من 

حيث السكان 

من حيث الزراعة

من حيث مناطق الرعي-آ

احلبوب- ب 

الطاقة 

46ص1اخلريطة

48ص2اجلدول
48ص3الشطل

خريطة الزراعة يف 
اجلزائر

63الصورةص
62ص1.2الوثائق

جداول إحصائي 
ئرخريطة اجلزا+

62ص1الوثيق

50اخلريطة ص
64ص1الوثيق

65ص3اخلريطة
خريطة الطاقة يف 

اجلزائر

متركز السكان و 
الكثافة

الزراعــة املعيشية

مناطق الــرعي

احلبـــوب

الطـــاقة

بكثافة أ % 70يتمركز السكان يف اإلقليم الشمايل-
2كم\ن100

2كم\ن100كثافة أقل ب% 20مث منطقة اهلضاب العليا ب-
2كم\ن10من السكان بكثافة أقل من %10: اإلقليم اجلنويب -

-تتركز الزراعة املعاشية يف اإلقليم الشمايل وتشمل القمح-* 
اخلضر و الفواكه -البقول- األعالف-الشعري

بعض الفواكه -الشعري- : ينتشر : يف إقليم اهلضاب-* 
اخلضر –النخيل -:يزرع-:اإلقليم الصحراوي * 

اهلضاب العليا ويتخصص يف األغنام و -:يتركز الرعي يف - 
املاعز

يف الشمال تنتشر تربية األبقار وهي غري منظمة-
يف اإلقليم الصحراوي ترىب اجلمال -

مليون طن 2.5ختصص إقليم اهلضاب العليا بإنتاج احلبوب حوايل* 
من القمح و الشعري 

وب و اهلضاب حماوالت جتريبية عن طريق الرش احملوري يف اجلن-* 
ه وهو معدل قياسي \ق80وقد متكنت إحدى املزارع إنتاج مبردود 

) ه \ق45أعلى مردود ( عاملي 

) البترول و الغاز(تتركز مصادر الطاقة بكل أنواعها خاصة -
يف اجلنوب الشرقي يف كل من حاسي مسعود و حاسي 

أدرار (مؤخرا يف أقصى اجلنوب الرمل وبدأت االكتشافات 
 (

ومل ) القنادسة ( يتركز يف اجلنوب الغريب : أما بالفحم احلجري -
يرق استغالله إىل املستوى املطلوب 

.على خريطة اجلزائر الصماء وقّع أهم حقول البترول و الغاز -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                 -:ملـــادة 
ساعات:  ....التبــاين اإلقليمي يف اجلـزائر                                                   املـدة  -:الوحدة التعلّمية االثــانية 

املشاكل املطروحة يف كل إقليم - :الوضعية الرابعة  
أن يكون املتعلم قادرا على تشخيص املشاكل املطروحة يف كل إقليم و يقترح احللول: الكفاءة املستهدفة 

ماهي هذه املشاكل وماهي احللول للتخلص منها . تعاين أقاليم اجلزائر من عدة مشاكل  -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

من السندات انطالقا 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
شخص مشاكل اإلقليم 

يف اجلزائر
التلوث-أ

التصحر-ب
اإلجنراف-ت

نقص املياه-ث

مشاكل التهيئة اإلقليمية 

اقترح احللول املناسبة 
للمشاكل املطروحة

66الصورةص
66.67ص1.3.4.5الوثائق
70ص1الوثيقة

68ص2الصورة 
68ص1.2.3.الوثائق

69ص4يقةالوث

58.59ص2.3الوثائق

73الصورةص
76ص3.4.5الوثائق
67ص4.5الوثيقة
71ص2الوثيقة

التلوث البيئي

التصحر

االجنراف

مشكل املاء

مشاكل التهيئة 
اإلقليمية

احللول املقترحة 

ينتشر يف اإلقليم الشمايل نتيجة خملفات - :التلوث البيئي
املدن و املزارع و ( نزلية و األمسدة الفضالت الصناعية و امل

)الوديان و البحر
أما بقية األقاليم فهو قليل نسبيا

( يعاين إقليم اهلضاب العليا من هذا املشكل -:التصـحر
واختفاء الغطاء .حتول آالف اهلكتارات إىل أراضي رملية 

النبايت و عرقلة العمران 
ة كربى يعاين اإلقليم الشمايل بدرح-:االجنــراف

كم .. باالجنراف نتيجة قطع األشجار و احلرائق و العمران 
يعاين إقليم اهلضاب العليا و اإلقليم اجلنويب من احلت الرحيي 

خملفا أراضي جرداء 
يسجل النقص يف اإلقليم الشمايل نظرا -:مشكل املــاء 

لالستغالل املفرط من طرف السكان و الصناعة بسبب 
غياب (ملياه يف شبكة التصريف من ا%40التبذير وضياع

)الصيانة و نقص الوعي 
متس اإلقليم الشمايل بالدرجة -:مشاكل التهيئة اإلقليمية

األوىل بسبب النسيج العمراين غري النظم واستنزاف األراضي 
) السهول اخلصبة(الزراعية وتركز السكان قرب السواحل 

.وغياب التخطيط أنتج فوارق إقليمية
-:احلـــلول 

وضع خطط تضع بعني االعتبار الظروف -:التهيئة اإلقليمية 
الطبيعية و البشرية واالقتصادية لكل إقليم 

–تدعيم السد األخضر يف اهلضاب العليا -:التشجيـر 
برجمة محالت التشجري يف بقية األقاليم بامسرار لوقف االجنراف 

و التصحر
مدروسة بناء السدود على األودية بطريقة- :الســدود

)غري مكلفة (وخاصة احلواجز الصغرية 
مشروع القرن نقل املياه اجلوفية من -:التنقيب على املاء 

عني صاحل إىل متنراست   

أكتب مقاال تقدم اقتراحات لتهيئة إقليم اجلنوب مع إبراز الصعوبات و الفوائد املتوخاة -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا           -:املـــادة 
ساعات:  ....التحول االقتصادي و االجتماعي يف اجلزائر                                           املـدة  -:الوحدة التعلّمية الثالثة  

تصادي و االجتماعي يف اجلزائر  الواقع االق-:الوضعية األوىل  
أن يكون املتعلم قادرا على تشخيص الواقع االقتصادي و االجتماعي يف اجلزائر غداة االستقالل ويعلله    : الكفاءة املستهدفة 

غداة االستقالل وجدت اجلزائر نفسها أمام وضع اقتصادي و اجتماعي متدهور ملاذا وكيف واجهت ذلك؟ -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
شخص الواقع االقتصادي 

للجزائر

شخص الواقع االجتماعي

علل الواقع االقتصادي 
و االجتماعي 

الوثائق الواردة 
82.83ص

اردة الوثائق الو
84.85ص

الوثائق 
86.87ص

الواقع االقتصادي

الواقع االجتماعي

تعليل الواقع 
االقتصادي و 

االجتماعي

زراعة حديثة يف السهول اخلصبة -:الزراعــة -آ-
تتمثل يف الزراعات النقدية 

ذات مردود ضعيف تعتمد على األمطار تساهم -:زراعة تقليدية -
ذات طابع معاشي –سبة ضعيفة من الدخل بن

صناعة إستخراجية  توجه للتصدير -:الصناعة –ب -
بعض الصناعات اخلفيفة ذات طابع –كمواد خام 

سيطرة الشركات –استهالكي موجه للسوق احمللية 
)اتفاقيات إيفيان( األجنبية على الصناعة 

التبعية % (80مرتبطة بفرنسا بنسبة-:التجــارة –ج -
بترول وغاز و (صادرات عبارة عن مواد أولية ) به كلية ش

.واردات عبارة عن مواد غذائية ومواد التجهيز...) حديد 

ارتفاع نسبة سكان األرياف -
%85ارتفاع نسبة األمية -
انتشار البيوت القصديرية و الترابية حول املدن-
نقص اإلطارات الطبية و اهلياكل (وضع صحي متدهور -

الصحية

)اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا( السياسة االستعمارية -* 
طول فترة االستعمار الفرنسي يف اجلزائر -*  

ما هي اإلجراءات  االستعجالية  اليت اختذا احلكومة اجلزائرية ملواجهة الواقع االقتصادي واالجتماعي غداة االستقالل-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا    -:املـــادة 
ساعات:  ....التحول االقتصادي و االجتماعي يف اجلزائر                                          املـدة  -:الوحدة التعلّمية الثالثة  

حول االقتصادي بعد االستقالل الت-:الوضعية الثانية  
أن يكون املتعلم قادرا على شرح مفهوم التحول االقتصادي  وإبراز عوامله ومظاهره: الكفاءة املستهدفة 

عرفت اجلزائر حتوالت اقتصادية جذرية ما هي عواملها ومظاهرها ؟ -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 
القبلية عرق التحول 

االقتصادي

استخلص عوامل التحول

استنتج مظاهر التحول 
االقتصادي

1.2الوثائق 
88ص 

وثائق الصفحة 
91

مفهوم التحول 
االقتصادي

عوامل التحول

مظاهر التحول

االنتقال من النظام االقتصادي املوروث عن -:تحول االقتصادي  ال
االستعمار إىل منط اقتصادي جديد وفق املنهج االقتصادي 

.االشتراكي مث إىل اقتصاد السوق يف بداية التسعينات 

تدهور الوضع االقتصادي و االجتماعي نتيجة : 1962-1990
خملفات االستعمار 

-:بسبب -:1990بعد 
محالل النظام االشتراكي منذ اية الثمانيناتاض-
فشل النظام االشتراكي يف حتقيق التنمية االقتصادية-
تغري البنية االقتصادية العاملية -
عجز التسيري عن مواكبة عصرنة االقتصاد -
)الرباعية و اخلماسية ( فشل املخططات اإلمنائية -

-:الصناعة -أ
التأميم ·
ات احلديد و الصلب مركب( إقامة قاعدة صناعية ·

(
)إعادة اهليكلة(خصخصة القطاع الصناعي ·
دعم االستثمار احمللي و األجنيب·

-:الزراعة -ب
) 1963مرسوم مارس (التسيري الذايت الزراعي ·
استصالح األراضي الزراعية ·
الديوان الوطين (إنشاء دواوين اإلنتاج الزراعي ·

)للحبوب
التعاونيات الفالحية ·
املستثمرات -1987الحية املستثمرات الف·

اخلاصة 
خصخصة التعاونيات  الفالحية ·
حترير جتارة اخلضر و الفواكه·

مدى حتقيق اجلزائر  التنمية يف ظل اقتصاد السوق   -:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                                                                 -:املـــادة 
ساعات:  ....التحول االقتصادي و االجتماعي يف اجلزائر                                           املـدة  -:الوحدة التعلّمية الثالثة 

التجارة و املواصالت–التباين بني القطاعات االقتصادية -:الوضعية الثالثة  
ون املتعلم قادرا على حتديد دور التجارة و املواصالت يف التنمية أن يك: الكفاءة املستهدفة 

وضح ذلك؟ .إن حيوية التجارة يف اجلزائر مرتبطة بفعالية املواصالت و األسواق -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية 
ستخلص اهلياكل القاعدية ا

للتجارة 

بين واقع التجارة الداخلية 
و اخلارجية 

+ 1.2.3الوثائق
الصورة 

+ 94.9ص
96ص5اخلريطة

الوثائق 
96ص1.2.3

وثائق الصفحة + 
98.99

اهلياكل القاعدية 
للتجارة

التجارة الداخلية و 
اخلارجية

من حجم نقل اليضائع و %82يساهم ب-:النقل الربي-
املسافرين

يوجد يف اجلزائر أسطول جوي معترب -:النقل اجلوي -أ
طائرة نقل إضافة إىل طائرات الشحن و كذا الطائرات 63

الصغرية املخصصة للوضعيات اخلاصة باجليش وتسيطر 
اخلطوط اجلوية (على النقل اجلوي الشركة العمومية 

لشركات اخلاصة مساهم ضئيلة ل. اجلزائرية 
يتكفل فقط بنقل البضائع و املسافرين -:النقل البحري -ب

من املبادالت % 98من اجلزائر إىل اخلارج يساهم 
–عنابة –وهران –اجلزائر -:أهم  املواينء –التجارية 
جيجل 

أنابيب نقل الغاز من اجلزائر ألوربا عرب إيطاليا و إسبانيا -ت
-:التجارة اخلارجية -آ 

بلدا يف العامل 60املبادالت بترتبط
-املواد املعدنية–الفحم -البترول و الغاز-:الصادرات -

....بعض املواد الزراعية كالتمور و احللفاء 
مواد –املواد املصنعة مبختلف أنواعها -:الواردات -

املواد نصف مصنعة موجهة للتركيب يف اجلزائر –التجهيز 
-:اجلزائر مع كل الدول خاصة تتعامل: مناطق التبادل -

روسيا االحتادية –الوم أ –فرنسا 
حيقق دوما فائضا بسبب احلجم الكبري - :امليزان التجاري -

من املواد األولية اليت تصدر للخارج وخيتلف الفائض 
حسب أسعار النفط

-:التجارة الداخلية –ب 
تنظيم األسواق الداخلية -
صاد الوطين تلبية حاجيات السكان و االقت-
تنظيم التجارة الداخلية وفق قوانني -
هيكلة و تأطري القطاع اخلاص -
) قمع الغش(مراقبة التجارة الداخلية -

أبرز العوامل املؤثرة يف امليزان التجاري اجلزائري ؟-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: املستوى جغــرافيـا                                                      -:املـــادة 
ساعات:  ....التحول االقتصادي و االجتماعي يف اجلزائر                                          املـدة  -:الوحدة التعلّمية الثالثة  

التحول االجتماعي  -:الوضعية الـرابعة   
تعلم قادرا على شرح التحول احلاصل يف امليدان االجتماعي أن يكون امل: الكفاءة املستهدفة 

فيما يظهر ذلك  ؟ . عرفت اجلزائر حتوالت اجتماعية جذرية بعد االستقالل -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
املدن يف بين أسباب منو 

اجلزائر

أبرز معامل التحول 
االجتماعي 

49ص5اخلريطة 
89ص4.5الوثائق 

92ص1.23الوثائق 
الوثائق +

وثائق +93ص6.7.8
111الصفحة

منو املدن

التحول االجتماعي

ا لقد توسعت املدن اجلزائرية خاصة الشمالية منها بشكل سريع جد
–قسنطينة –اجلزائر العاصمة و املدن ااورة هلا ( مثل مدينة 

-:بسبب ..) سطيف –وهران –عنابة 
االنفجار  الدميوغرايف السريع-

سياسة الدولة بتوفري السكن (التوسع العمراين -
االجتماعي للسكان

الناتج عن اخلدمات اليت توفرها املدينة -:النزوح الريفي -
فرص الشغل و -املستشفيات- ارساملد–كالسكن 

منعدمة يف الريف رغم اإلغراءات اليت تقدمها الدولة مثل 
...القروض و السكن الريفي و الدعم الفالحي 

تطور مستمر يف عدد اليد العاملة نتيجة - :التشغيل -أ
حتسن الوضع االقتصادي خاصة قطاع اخلدمات  

مليون مث1.5فالوظيف العمومي وحده يوظف أكثر من 
يليه القطاع الصناعي 

ختصص الدولة أكرب ميزانية يف احلكومة - :التعليم -ب
لقد (مليار دينار40لوزارة التربية والعليم أكثر من 

خصص اخلطط اخلماسي اخلاص بدعم النمو االقتصادي 
–إكمالية 1000–ثانوية 500مشروع بناء 

مقعد  بيداغوجي  500000-مطعم مدرسي2000
لتكوين املهينمقعد ل50000–جامعي 

حتسن الوضع الصحي الناتج عن سياسة -:الصحة -ت
2002م 372–1962مستشفى 149الدولة من 

ط 35368-)1963(1278تطور عدد األطباء من 
20002

حتسن املستوى املعيشي كثريا خاصة - :املستوى املعيشي -ث
يقدر الدخل ) من أجل حياة أفضل(يف الثمانينات 
متوسط أمل احلياة ) 2005(دوالر 3100الفردي اخلام 

سنة70
–ترقية املرأة واالهتمام باألمومة -:املرأة والطفل - ج

انضمام اجلزائر إىل املعاهدات الدولية حلماية املرأة و 
دمج املرأة يف عامل الشغل   –الطفولة 

ماهي االستراتيجية اليت اعتمدا الدولة ملواجهة البطالة ؟-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: جغــرافيـا                                                                                       املستوى -:املـــادة 
ساعات:  ....اجلـــزائر يف العــامل                                                           املـدة  -:الوحدة التعلّمية الرابعة   

مكـــانة اجلـزائر يف العامل   -:ية األولـى  الوضع
أن يكون املتعلم قادرا على حتيد مكانة و دور اجلزائر يف العامل  : الكفاءة املستهدفة 

فيما تكمن هذه األمهية ؟ .إن للجزائر موقعا استراتيجيا هـاما -:اإلشكــالية 

تقائياملنتوج االناملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
استقرئ أمهية موقع 
اجلزائر بالنسبة للعامل

اشرح خصائص موقع 
اجلزائر بالنسبة للعامل و 

أبعاده

1.2الوثائق
وثائق الصفحة 16
36

1.2الوثيقة 
116ص

134ص1الوثيقة
خريطة العامل

اجلزائر بالنسبة موقع 
للعامل

حتديد وشرح 
خصائص موقع 

اجلزائر بالنسبة للعامل

كم مما جيعلها دولة متوسطية1200تطل على البحر املتوسط مبسافة
بوابة إفريقيا-
ثاين بلد إفريقي من املساحة بعد السودان -
)آسيا –إفريقيا –أوربا ( تتوسط العامل القدمي -

هو االنتماء إىل -:هوي البعد احمللي و  اجل·
احتاد ( املغرب العريب طبيعيا و تارخييا و سياسيا 

)املغرب العريب
االنتماء إىل جمموعة البحر -:البعد اإلقليمي ·

املتوسط جغرافيا
االنتماء إىل الوطن العريب ضمن اجلامعة العربية-
االنتماء إىل جمموعة األورومتوسطية اقتصاديا-
االنتماء للقارة اإلفريقية -:البعد القاري ·

باعتبارها عضوا يف منضمة الوحدة اإلفريقية 
و 2001واالحتاد اإلفريقي منذ1963منذ

2003النيباد منذ
االنتماء ملنضمة املؤمتر -:البعد اإلسالمي ·

1969اإلسالمي منذ 
االنتماء للمنضمات العاملية - :البعد العاملي ·

السعي –ة السياسية و التكتالت االقتصادي
لالنضمام إىل املنضمة العاملية للتجارة الدولية

أجنز خريطة العامل حمددا عليها موقع اجلزائر مث استخلص أمهية هذا املوقع؟-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: ستوى جغــرافيـا                                                                                       امل-:املـــادة 
ساعات:  ....اجلـــزائر يف العـــامل                                                         املـدة  - :الوحدة التعلّمية الرابعة  

دور اجلزائر يف املنظمات الدولية   -:الوضعية الثانيـة   
دور اجلزائر يف املنظمات السياسية الدويل و آفاقها املستقبلية أن يكون املتعلم قادرا على حتديد : الكفاءة املستهدفة 

انضمت اجلزائر إىل املنظمات الدولية منذ االستقالل فما هو دورها و تطلعاا املستقبليةظ -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
عرف منضمة األمم 

املتحدة

حدد مكانة اجلزائر الدولية

اختلص دورها يف األمم 
املتحدة

عرف منضمة املؤمتر 
اإلسالمي وما دور اجلزائر 

فيها

عرف كل من عامل 
الشمال و عامل اجلنوب 

حدد دور اجلزائر يف 
العاملني

117ص4الصورة
118ص2الوثيقة 

118ص3الصورة
118ص2الوثيقة

و + 117ص3.5و 
118ص1.2

119ص6و

120ص1.2الوثائق
3121و 

خريطة العامل 
السياسي

نص من امليثاق 
كتاب (الوطين 
التربية 

122السياسيةص

مفهوم األمم املتحدة 

مكانة اجلزائر 
الدولية

دور اجلزائر يف 
األمم املتحدة

تعريف منضمة 
و املؤمتر اإلسالمي 
دور اجلزائر فيها

تعريف عاملي 
الشمال و اجلنوب 

دور اجلزائر يف 
العاملني املتقدم و 

املتخلف

تضم 1945تأسست سنة ) تنظيم دويل ( هي منضمة عاملية -
دولة مستقلة تقوم بتنظيم العالقات الدولية يف شىت 193حاليا 

لسلم و ااالت وتشهد على توقيع املعاهدات و تسعى إىل حتقيق ا
األمن 

حتتل اجلزائر مكانة مرموقة و بارزة يف العامل حتظى باحترام أغلب * 
ترأست –الدول إذ كانت عضوا يف جملس األمن لثالث مرات 

كما ترأست ) فاو(حمكمة العدل الدولية و منظمة التغذية و الزراعة 
حركة عدم االحنياز عدة مرات و االحتاد اإلفريقي 

را ديبلوماسيا يف تفعيل السلم العاملي حيث لعبت اجلزائر دو* 
أزمة الرهائن :سامهت يف حل العديد من النزاعات اإلقليمية 

الدفاع عن قضايا –2003التوسط بني أريترييا و أثيوبيا1980
) فلسطني(التحرر 

االلتزام بتطبيق املعاهدات–املطالبة بنظام اقتصادي دويل جديد -
دولة إسالمية 55م تضم 1969تأسست سنة * 
حتقيق التضامن اإلسالمي خاصة قضايا التحرر- :السياسية * 
املشاركة يف معظم اللقاءات العاملي حول احلضارات-
دعوة اجلزائر إىل تفعيل دور الدول اإلسالمي يف العالقات -

الدولية
الدعوة إىل توحيد مواقف الدول اإلسالمية -
املسامهة يف البنك اإلسالمي -
جمموع الدول اليت خطت خطوات سريع حنو -:عامل الشمال * 

التطور
هو جمموع الدول اليت فشلت يف حتقيق التطور:عامل اجلنوب * 

املطالبة بنظام دويل جديد-:لعبت اجلزائر دورا هاما يف 
7+7املشاركة يف جمموعة -
1980كانكون ) مؤمتر باريس(املشاركة يف احلوار مشال جنوب -
طالبة بإلغاء ديون الدول األكثر فقرا يف العامل امل-
تقدمي املساعدات للدول الفقرية  –التعاون جنوب جنوب -

–مقتطف من خطاب رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف منتدى األعمال ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي                  (3حلل الوثيقة    -:تقومي مرحلي   
121ص 2003اكتوبر15كواالملبور ماليزيا



ثانوي 2: جغــرافيـا                                                                                       املستوى -:املـــادة 
ساعات:  ....مكـــانة اجلزائر يف العـامل                                                       املـدة  - :الوحدة التعلّمية الرابعة  

دور اجلزائر يف التكتالت االقتصادية العاملية  -:الوضعية الثالثة   
أن يكون املتعلم قادرا إبراز دور اجلزائر يف التكتالت االقتصادية العاملية : الكفاءة املستهدفة 

فما هي هذه التكتالت وما دور . ة املشاركة فيها إننا نعيش عصر التكتالت االقتصادية العاملية مما فرض على اجلزائر ضرور-:اإلشكــالية 
اجلزائر 

املنتوج االنتقائياملفاهيم و األنشطةالسنداتالتعليمات

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
حدد مفهوم منضمة 

األوبيب
استخلص دور اجلزائر -

فيها

أبرز عالقة اجلزائر -
بالشراكة األوربية

الدولية \ت\عرف م

مث بني عالقة اجلزائر مبنظمة 
التجارة الدولية

127ص5الصورة 
126ص1الوثيقة

126ص3الوثيقة

124الصورة ص

123ص3.4الوثيقة

124ص1الوثيقة

تعريف منظمة 
)اوبيك(األوبيب

عالقة ودور اجلزائر 

عالقة ودور اجلزائر 
ة األوربيةيف الشراك

تعريف منظمة 
التجارة الدولية

عالقة اجلزائر ا

هي منظمة الدول املصدرة للبترول تأسست 
دولة دف إىل محاية أسعار 11تضم اليوم 10/09/1960يف

حتديد –التنسيق بني أعضائها –النحكم يف األسواق –البترول 
حصص اإلنتاج

1963تعترب اجلزائر عضوا فيها منذ·
تعديل السوق الدولية -:لعبت دورا هاما يف املنظمة *

ضمان استقرار األسعار-
أثرت بصفة مباشرة على املنظمة بعد مؤمتر اجلزائر حلركة -

1974عدم االحنياز 
للجزائر آذان صاغية لدى صناع القرار يف املنظمة-

عالقة اجلزائر بالشراكة األوربية عالقة تعاون يف اال االقتصادي * 
بعد توقيع إتفاقية الشراكة األورومتوسطية 2002اصة منذخ
-:متيز دورها يف * 
إلغاء الضرائب و التعريفات اجلمركية –فتح األسواق اجلزائرية -

استقطاب -تنويع صادراا  –تدرجييا على الواردات األوربية 
تأهيل املؤسسات الصغرية و –الرأس املال األجنيب لإلستثمار 

العمل على إنشاء مناطق التبادل احلر مع االحتاد  –ة املتوسط
.تزويد اجلزائر ألوربا بالغز الطبيعي -2017األوريب سنة

خلفا 1996مارس24هي منظمة اقتصادية عاملية تأسست يف * 
ملنظمة الغات 

و هي يف املرحلة األخرية من 1986السعي لالنضمام منذ -
املفاوضات 

ة اإلنتاجيةالعمل على رفع الكفاء-
رفع مستوى االكتفاء الذايت لتفادي استرياد السلع بأسعار -

مرتفعة
التحول من النظام املوجه إىل اقتصاد السوق-
فتح األسواق للمنافسة -
تشكيل حماكم متخصصة للبث يف النزاعات التجارية-

معلوماتك السابقة استخلص تعريفا شامال للعوملةمن الكتاب املدرسي  ومن122الصفحة 1اعتمادا على الوثسقة-:تقومي مرحلي 



ثانوي 2: جغــرافيـا                                                                                       املستوى -:املـــادة 
ساعات:  ....املـدة  مكـــانة اجلزائر يف العـامل                         - :الوحدة التعلّمية الرابعة  

املـد يـونيــة-:الوضعية الـرابعة   
أن يكون املتعلم قادرا استخالص أهم املشاكل املترتبة عن املديونية و أن يقترح حلوال هلا : الكفاءة املستهدفة 

هي وما انعكاساا  ما–املديونية –من مشاكل التنمية يف اجلزائر -:اإلشكــالية 

املنتوج االنتقائيالسنداتالتعليماتاملفاهيم و األنشطة

تعريف املديونية

املشاكل املترتبة عنها

احللول املقترحة

انطالقا من السندات 
املقترحة ومكتسباتك 

القبلية
عرف املديونية

أبرز انعكاساا السلبية 
)املشاكل( 

ما هي احللول املناسبة 
للتخلص منها 

128ص4الوثيقة

128ص2الوثيقة
131ص2+130ص1الوثائق

ص 2+130ص1الوثائق 
132

هي ظاهرة اقتصادية معاصرة خطرية تتمثل يف تعاظم الديون 
نتيجة االقتراض دون القدرة على تسديد الدين يف اآلجال 

خدمة الديون على حساب التنمية احملددة مما يزيد من أعباء 
االقتصادية 

فقدان الدولة الدينة حلرية -:املشاكل السياسية -أ
قرارها السياسي بسبب تدخل املؤسسات املالية يف 

تسيري شؤوا االقتصادية
خدمة (تراكم الفوائد -:املشاكل االقتصادية -ب

اختالل -عرقلة التنمية االقتصادية -)الديون 
–امتصاص القدرات املالية –قتصادية التوازنات اال

إلغاء الدعم –غلق املؤسسات –فرض إصالحات 
نقص العملة الصعبة–

فقدان مناصب الشغل -:املشاكل االجتماعية -ت
بسبب تسريح العمال والتخفيف من تكاليف 

اإلنتاج 
-:احللـــول * 

التحكم يف املديونية من خالل احلد من ·
دام املوارد االستدانة عن طريق استخ

اخلاصة
تقليص عبء املديونية بالتسديد يف املوعد ·

احملدد
تسخري املوارد اإلضافية املتمثلة يف ارتفاع ·

أسعار البترول
تشجيع االستثمار العمومي و اخلاص·
تشجيع االدخار ·
7دعم اإلنعاش االقتصادي الذي بدأ ب·

$مليار
$  مليار60واستكماله باخلطط اخلماسي ب 

بيانيا مث علق عليه 131ص )3الوثيقة ( مثل اجلدول  -:رحلي تقومي م
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