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  مادة التاريخ 
 تاريخ العالم: المجال الفرعي األول

التي جسدتها االختراعات في مختلف  91التطورات التقنية التي عرفتها أوربا خالل القرن  مختلف

و التي كان لها دور في انطالقة ... الميادين كالتعدين و الطاقة و النسيج و االتصال و المواصالت

 .الثورة الصناعية

 التحوالت التقنية

من وظيفة إليداع األموال  إلى  المساهمة في مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية، بانتقال األبناك 

 .االستثمار في مختلف المجاالت االقتصادية، تميزت بظهور الشركات المجهولة االسم و الهولدينغات
 الرأسمالية المالية

، من أهم و النتقاد النظام الرأسماليم 91في أوربا خالل ق تيار فكري ظهر لمساندة الطبقة العمالية 

 .برودون و ماركس و انجلز، و ينقسم إلى تيارين هما الفوضوي و االشتراكية العلميةرواده 
 الفكر االشتراكي

للدفاع عن حقوق العمال و تحسين أوضاعهم المعيشية و ظروف عملهم  تنظيمات عمالية ظهرت

  .الصعبة عن طريق االحتجاجات و اإلضرابات، حيث حققت مجموعة من المكتسبات و الحقوق
الحركة العمالية 

 والنقابات

م حول المستعمرات، و قد 91يطلق على الصراع الذي دار بين الدول األوربية اإلمبريالية خالل ق 

 .9صاحب ذلك اعتماد عدة وسائل مفرزا عدة أزمات دولية مهدت الندالع الحرب العالمية 
 التنافس االمبريالي

لدول األوربية في إطار التنافس االستعماري، تحسبا ألي تطلق على التكتالت الدفاعية التي اعتمدتها ا

هجوم عسكري، ومن أه هذه األحالف الحلف الثالثي الذي تزعمته ألمانيا، و الوفاق الثالثي الذي قادته 

 .فرنسا

 التحالفات االستعمارية

و األزمات بين الدول األوربية في إطار التنافس تلك المؤتمرات الدولية لحل النزاعات  تطلق على

، مؤتمر الجزيرة 9111، مؤتمر مدريد 9111و الثاني  9181مؤتمر برلين األول : اإلمبريالي أهمها

  .9111الخضراء 

مؤتمرات التسوية 
 االستعمارية

المغرب و أزمتي يقصد بها األزمات الناتجة عن التنافس اإلمبريالي بين الدول األوربية أبرزها أزمتي 

فاألزمة المغربية تم حلها بشكل دبلوماسي، أما األزمة البلقانية فجرت العالم للحرب العالمية . البلقان

 . األولى

األزمات الدولية 
المؤدية للحرب 
 العالمية األولى

ريكية في و هي دول الوفاق الثالثي بقيادة فرنسا و بريطانيا و روسيا و قد تعزز بالواليات المتحدة األم

 .العالميتين الحربين
 دول الحلفاء

وتم  و هي دول الحلف الثالثي بقيادة ألمانيا و ضم النمسا و إيطاليا خالل الحرب العالمية األولى

 .تعزيزه قبيل الحرب العالمية الثانية باليابان
 دول المحور

تهدف للسيطرة على مناطق الدول المجاورة لدعم قوة الشعب األلماني  سياسة توسعية أللمانيا النازية،

 .   وضمان تزويده بالموارد الغذائية وتحصين البالد من المد الشيوعي
 المجال الحيوي

 بمدينة سان فرنسيكومنظمة دولية تم تأسيسها باتفاق من الدول الكبرى لتعوض عصبة األمم المتحدة 

 . إلحالل السلم العالمي و إقرار حقوق اإلنسان 9111يوليوز  61بالواليات المتحدة األمريكية يوم 
 األمم المتحدةهيئة 

بين المعسكرين الغربي الرأسمالي بقيادة الواليات المتحدة األمريكية  يتطلق على الصراع اإليديولوج

 .  بعد الحرب العالمية الثانية و المعسكر الشرقي االشتراكي بقيادة االتحاد السوفياتي
 الحرب الباردة

 .تاريخ المشرق العربي: 2المجال الفرعي 
م 91خالل القرن خاصة مصر و بالد الشام تطلق على النهضة الفكرية التي عرفها المشرق العربي 

حيث طهرت شخصيات و  نتيجة لالحتكاك الذي وقع بينه و الحضارة األوربية التي تتجه نحو الهيمنة،

 .لواقع العالم العربي، كالتيار العلماني و التيار السلفيتيارات فكرية ذات مشاريع إصالحية 

 اليقظة الفكرية
 بالمشرق العربي

م  ذو مرجعية دينية ترتكز على العودة 91تيار فكري إصالحي ظهر بالمشرق العربي خالل القرن   السلفية

مصطلحات التاريخ و الجغرافيا للسنة األولى 

 باك علوم حسب اإلطار المرجعي
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إلى حياة السلف الصالح في عصر النبوة و الخالفة، قدته شخصيات بارزة كجمال الدين األفغاني و 

 .مخمد عبده و عبد الرحمان الكواكبي

م ذو مرجعية متأثرة بالحضارة الغربية 91تيار فكر إصالحي ظهر بالمشرق العربي خالل القرن 

أديب  من رواده قاسم أمين بطرس البستاني... المراةتدعو إلى فصل الدين على الدولة و تحرير 

 .إسحاق

 العلمانية

 القومية .فكرة ارتبطت باليقظة الفكرية العربية تدعو إلى الوحدة العربية و ترك التعصب الديني

 مساواةالحرية وال .من أهم األفكار التي دعى لها التيار العلماني في المشرق العربي خالل اليقظة الفكرية العربية

و قد دعى له رواد التيارين السلفي و مجموعة من القوانين التي تحدد تخصصات سلط الدولة، 

 . العلماني بالمشرق العربي انتقادا لالستبداد السياسي
 الدستور

 . تاريخ أوربا: المجال الفرعي الثالث

المعاهدات التي وقعت بعد الحرب العالمية األولى بين الدول المنتصرة و الدول المنهزمة   يقصد بها

 .أهمها فرساي  و سان جرمان و نويي 9191سنة 
 معاهدات الصلح

بحضور الدول  9161إلى بداية  9191من بداية  باريسقصر فرساي بيقصد به المؤتمر الذي انعقد ب

المعروفة و تأسيس الصلح معاهدات عنه  في الحرب العالمية األولى تمخضت ةالمنهزمالمنتصرة و 

 .عصبة األمم

 مؤتمر السلم

التي  دعى لها الرئيس األمريكي ولسون في مؤتمر فرساي أهمها الدعوة إلى إنشاء  91هي المبادئ 

 .  عصبة األمم
 مبادئ ولسون للسالم

اتخذت جنيف بسوسرا  9191األمريكي ولسون في سنة منظمة دولية تمم إنشائها باقتراح من الرئيس 

 . مقرا لها
 عصبة األمم

بقياد التيار االشتراكي الذي تزعمه لنين، و هي التي  9198يقصد بها الثورة التي عرفتها روسيا سنة 

اضطرت روسيا للخروج من الحرب العالمية األولى، توجت بوصول لنين إلى الحكم و اتخاذ 

 .9169و  9191ات التي أدخلت البالد في حرب أهلية بين مجموعة من القرار

 الثورة البلشفية

، واجهت 9191الحرب العالمية األولى سنة  على ألمانيا بعدو حلفائها الحكومة التي فرضتها فرنسا 

  .عدة مشاكل واضطرابات سياسية و اجتماعية
 حكومة فيمار

 ثورة السبرطاكيين .اشتراكيون ألمان بعد الحرب العالمية األولى لكنها فشلت/قاده يساريون ثورة

اختالل التوازن بين . )ظاهرة اقتصادية تتميز باختالل التوازن بين كمية اإلنتاج و الكتلة النقدية

 (العرض و الطلب
 التضخم

ببورصة وول  9161أكتوبر  61أ يوم الخميس .م.تطلق عل األزمة االقتصادية التي ضربت الو

ستريت لتعم باقي القطاعات االقتصادية، ثم انتقلت إلى باقي دول العالم الرأسمالي  و مستعمراتها بين 

 .9196و  9161

 0121أزمة 

 الفاشية .نظام ديكتاتوري أسسه موسولوني بايطاليا بعد الحرب العالمية األولى

ظهر بألمانيا بعد الحرب العالمية األولى إلى نهاية الحرب العالمية  حزب سياسي يميني متطرف

 .الثانية، تمكن هتلر من الوصول إلى قيادته ثم لحكم ألمانيا ليؤسس نظاما ديكتاتوريا
 الحزب النازي

 . تاريخ المغرب من الضغوط االستعمارية إلى استكمال الوحدة الترابية: المجال الفرعي الرابع 
مختلف اآلليات التي اعتمدتها الدول األوربية للتغلغل االستعماري بالمغرب كالضغط  يقصد بها

مجموعة من و المعاهدات التي مكنت األوربيين من الحصول على ( اسلي وتطوان)العسكري 

.االمتيازات  

 الضغط االستعمار

تلقى  9111وجدة سنة القرب من أو معركة اسلي التي دارت بين الجيش المغربي و الجيش الفرنسي ب

  .فيها الجيش المغربي هزيمة نكراء كشفت عنه حجاب هبة معركة واد المخازن
 وقعة إسلي

نصت على تحديد  9111بعد معركة ايسلي سنة معاهدة الصلح التي فرضتها فرنسا على المغرب 

بينما تركت الحدود الجنوبية مفتوحة  الحدود المغربية الجزائرية في المنطقة الشمالية بواد تافنا
 اتفاقية لالمغنية
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 .خالء/باعتبارها أرض فالة

م ، بعد تربص إسبانيا 9111/م1859ن دارت وقائعها بين إسبانيا و المغرب سنة يواتط وقعةأو 

الفرصة لذلك تذرعت بما قام به بعض عناصر قبيلة األنجرة البنايات التي أقامها اإلسبان خارج حدود 

 . سبتة

 حرب تطوان

الحماية التي كان بعض ممثلي الدول األوربية يمنحونها لبعض المغاربة المتعاملين معهم خالل القرن 

التاسع عشر ، و التي تطورت إلى إعفاء المحميين من واجبات الضرائب و أحيانا من متابعة القضاء 

 . الشرعي اإلسالمي

 الحمايات القنصلية

ي المغرب عن طريق المعاهدات و التي حصلت عليها مختلف الدول األوربية فمختلف االمتيازات 

 .تفاقية، و قد شكلت وسيلة للتغلغل االستعماري في المغرباإل
 االمتيازات األوربية

مختلف اإلصالحات التي قام بها المغرب كرد فعل لمواجهة مختلف الضغوط التي مارستها الدول 

 . و همت اإلصالح العسكري و االقتصادي و المالي و الجبائي و االجتماعي األوربية عليه،
 اإلصالحات

يطلق على التغلغل االمبريالي في المغرب عسكريا باحتالل مجموعة من المناطق، و االقتصادي 

 .بتزايد الرأسمالي األوربي و بتزايد األجانب به
 التسرب االستعماري

إدارة استعمارية ذات سلطة فعلية، و  على االزدواجية اإلدارية بين يقومنظام الحماية شكل استعماري 

مارس  91و قد فرضته فرنسا على المغرب من خالل معاهدة . إدارة وطنية ذات سلطة صورية

غير أنه تحول إلى نظام استعماري مباش التي نصت على قيامها بمجموعة من اإلصالحات  9196

 .9161بدء من 

 نظام الحماية

 9118مليات السيطرة الفرنسية و اإلسبانية على المغرب التي مرت عبر مجموعة من المراحل بين ع

 .9191و 
 االحتالل العسكري

مختلف الثورات و الهجومات المسلحة التي قام بها المغاربة في مختلف المناطق لمواجهة االحتالل 

 .9191إلى  9196الفرنسي و اإلسباني مباشرة بعد توقيع  معاهدة الحماية 
 المقاومة المسلحة

االستغالل االجتماعي للسكان في عمليات نهب خيرات المغرب من طرف فرنسا و إسبانيا، إلى جانب 

 أعمال السخرة
 االستغالل االستعماري

لمقاومة السياسات  9191 ماي 91حركة سياسية ظهرت في المغرب بعد صدور الظهير البربري 

االستعمارية الفرنسية و اإلسبانية و نشر الوعي الوطني من خالل تأسيس األحزاب و إصدار الصحف 

 .و المجالت، اتخذت في األول شكل المطالبة باإلصالحات ثم تطورت إلى المطالبة باالستقالل

 الحركة الوطنية

بهدف التفرقة بين العرب و األمازيع في  9191 ماي 91مرسوم أصدرته السلطات بالمغرب في  

 .الشؤون القضائية و السياسية و التعليمية
 الظهير البربري

، طالب فيها بتحقيق استقالل المغرب، و قد 9111يناير  99عريضة أصدرها حزب االستقالل يوم  

موظفين من الموظفين  1  فالحين أو مالكين عقاريين، 1تجار و  1فردا مغربيا منهم  11وقعها 

من أعضاء سلك  91من العلماء، و أخيرا  91من ألعضاء المهن الحرة،  8قضــاة و  1المخزنيين، و 

 .التعليم

عريضة 

 المطالبة

 باالستقالل 

من طرف أعضاء الحزب الوطني و شخصيات حرة، و  9111يناير  99حزب مغربي تأسس في  

 . يطالب باالستقالل كان أول حزب مغربي

 حزب االستقالل 

و ضم نخبة مثقفة من الشعب المغربي و نهج أسلوبا سياسيا لتحقيق / 9191تنظيم سياسي تأسس سنة  

 .المغرب لاستقال

كتلة العمل 

 الوطني 

و همت  قدمته الحركة الوطنية للسلطات االستعمارية الفرنسية و اإلسبانية لتنفيذه في سياساتها، برنامج

  .اإلصالحات اإلدارية و االجتماعية و االقتصادية و الماليية
برنامج 

 اإلصالحات

نادت بإلغاء نظام الحماية و  لسلطات الحماية 9111يناير  99حزب االستقالل يوم  وثيقة تقدم بها

 .تحت سيادة صاحب الجاللة سيدي دمحم بن يوسفطالبت باستقالل المغرب  و وحدته الترابية 
وثيقة المطالبة 

 باالستقالل

 سنة ابتداء من  االحتالل األجنبيمن  المغربتحرير التي عملت على عسكرية المجموعة يطلق على ال

9111. 
 جيش التحرير

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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العمليات التي قام بها المغاربة بتأطير من الحركة الوطنية بعد نفي دمحم الخامس تطلق على مختلف 

 .وذلك بالتعرض للمصالح االستعمارية و قتل المعمرين و الخونة من المغاربة
 العمل الفدائي

التي مرت عبر  9181و  9111استرجاع المغرب ألراضيه من يد القوى االستعمارية بين  عمليات

 .سلمية و عسكريةست مراحل معتمدا وسائل دبلوماسية و 
استكمال الوحدة 

 .الترابية
 مادة الجغرافيا

 .الشراكة بين المغرب واالتحاد األوربي -تعدد المقاربات / التنمية : المجال الفرعي األولى
: مفهوم عام يدل على التطور أو التغير الجذري الذي يطرأ في بلد معين على مختلف الميادين 

 .اقتصاديا ، اجتماعيا و ثقافيا
 التنمية

مجموعة من اإلجراءات التي تهدف إلى دعم قدرات الفرد ، و تحسين مستوى معيشته و أوضاعه 

 . اإلجتماعية
 التنمية البشرية

دراسة متكاملة للنهوض باألوضاع االقتصادية االجتماعية لسكان بلد معين مع مراعاة حقوق األجيال 

 .الالحقة
 المقاربة التنموية

عملية تعاون و تبادل بين شركاء اقتصاديين و اجتماعيين و سياسيين  بهدف الرفع من مستوى التنمية 

 .الشاملة و المستدامة
 الشراكة

حققت  6199دولة منذ  61بهذا االسم يضم  9119يقع في أوربا الغربية تأسس سنة  تكتل اقليمي

 .اندماجا شامال حيث يعتبر نموذجا للتكتالت االقتصادية
 االتحاد األوربي

الدول المتقدمة ، و تشمل أمريكا الشمالية و أوربا الغربية ، اليابان ، أستراليا ، كوريا ، سنغافورة و 

 . تايوان
 الشمالدول 

جنوب آسيا ، أمريكا الوسطى و : الدول السائرة في طريق النمو و األقل نموا ، و تشمل باقي العالم 

 .الجنوبية و إفريقيا
 دول الجنوب

 .المغرب والعالم العربي : الثانيالمجال الفرعي 
جغرافية المغرب و ما تتوفر عليه من مؤهالت طبيعية و بشرية و اقتصادية و اساليب  يقصد به

 .تدبيرها
 المجال المغربي

ل المؤهالت الطبيعية التي يمكن اإلنتفاع بها ، كالتربة و الماء و النبات ، و الثروات البحرية ، و ك

 مصادر الطاقة و المعادن
 الموارد الطبيعية

. مجموع اإلمكانات و المؤهالت السكانية التي تتوفر في مجال جغرافي معين ، و تساهم في تنميته  

 . (وهي ديمغرافية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية
 الموارد البشرية

سياسة اعتمدها المغرب لتنظيم المجال بهدف التخفيف من التباينات بين الجهات و تحقيق تنمية 

 . مندمجة
عداد التراب سياسة إ

 الوطني

هي عمليات اإلعداد التي تنجزها الدولة لضبط توسع المدينة ، و تنظيم مجالها الجغرافي عمرانيا و 

 . اقتصاديا و اجتماعيا
 التهيئة الحضرية

مجموع التدخالت العمومية في األرياف لتوفير التجهيزات اإلنتاجية و البنيات التحتية و الخدمات 

 االستصالحو القيام بأعمال اإلعداد و  العمومية ،
 التهيئة الريفية

كمية المياه المتوفرة بشكل ال يلبي مختلف احتياجات  و انخفاض نصيب الفرد من نقص المياه  مشكل

 .اإلنسان
 الخصاص المائي

على تدهور األراضي الزراعية و انخفاض إنتاجيتها في المناطق الجافة و شبه الجافة و الرطبة  يطلق

  .في المنطقة المدارية، و ذلك لعوامل طبيعية و بشرية
 التصحر

 .نماذج من اقتصادات متباينة النمو : الثالثالمجال الفرعي 
دولة رائدة في مختلف المجاالت االقتصادية حيث تحتل مراتب جد متقدمة  أ لكونها.م.تطلق على الو

 .عالميا فيها خاصة التجارة و الخدمات
 قوة اقتصادية عظمى
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في االتحاد الذي تسيره مؤسسات تمكن االتحاد األوربي من تحقيقه بكون كل الدول األعضاء منصهرة 

 .ه كبلد واحدتجراءات جعلإو تنظمه قوانين و 
 االندماج الشامل

 قوة اقتصادية صاعدة .تطلق على الصين لكونها حققت نموا اقتصاديا سريعا و ثابتا في فترة وجيزة


