
 
 
 هيئة تفق

 
افيااريخ د الت    2021-2020 ة:الدراسي  نة  الس                                                                                      والجغر

 ) ة في برنامج التاريخ األعالم واملصطلحات واملفاهيم األساسي  قائمة 
 
 آداب ابعة نة الر  للس   (استثنائياف املخف

 

 .يخ تار لا  الوثائق في مادة دراسةر من اختبا 2تخّص فقط الّسؤال عددهذه القائمة :  مالحظة

 

 

 األعالم      واألحداث ت واملفاهيم حاملصطلأهم ا الدرس

األمم / معاهدة فرساي /الحروب البلقانية /    جمعية /اتفاقية سايكس بيكو الحرب العاملية األولى  

 الوفاق الثالثي / الحلف الثالثي ـ/ معاهدة سيفر/ 

 ديكتات / مجلس االربعة الكبار 

 رو ولسن  دو 

أزمة الثالثينات  

 االقتصادية 

التضخم    / النقدي  نكماشاال  /  السياسة الحمائية  / رصةو في الباملضاربة 

املالي/ النيوديل / الليبرالية الجديدة / القومية االقتصادية / االقتصاد 

 املجال الحيوي.  - النازّية(االشتراكية )-الفاشّية / القومية  -املوجه

  فرانكلين روزفيلت/هوفرهربرت 

 جون ميناركاينس.  /

 هتلر أدولف بينيتو موسليني  / 

الحرب العاملية  

 انية  ثلا

لفاء / املحور / الحلف الفوالذي / الحلف املضاد للشيوعية العاملية /  الح

  مونيخ /مؤتمر   /ندوة يالطا / سياسة األمن الجماعي/ منظمة األمم املتحدة  

 .  امليثاق األطلس ي

 شمبرالين/ تشرشل  

التونس ي / جامعة عموم العملة    ريو تسالد الحر  بتونس الشهيدة / الحز  تونس في العشرينات  

 .اتحاد النقابات الفرنسية التونسية / قانون الثلث االستعماري / 

عبد العزيز الثعالبي / محمد علي 

 ي الحام

املؤتمر األفخارستي / الحزب الحر الدستوري الجديد / حكومة الجبهة   تونس في الثالثينات  

تنفيذية للحزب/ مؤتمر نهج  ال ةن اللجب /  ز ح الشعبية / الديوان السياس ي لل 

 الجبل /مؤتمر قصر هالل/ مؤتمر نهج التريبونال . 

الحبيب بورقيبة / محمود  

املاطري / بلقاسم القناوي/علي  

البلهوان / ليون بلوم / مارسال  

 بيروطون / آرمون قيون . 

 . وفيان بديان  معركة /-جامعة الدول العربية / مؤتمر باندونغ  استقالل املستعمرات  

 

/ جواهر الل نهرو /    غاندي

 /  هوش ي منه 

الحركة الصهيونية/ الالسامية / االنتداب/ وعد بلفور/ حركة فتح / منظمة   القضية الفلسطينية  

التحرير الفلسطينية / امليثاق الوطني الفلسطيني / االنتفاضة / اتفاقيات  

 كامب دايفد / اتفاقيات أوسلو.  

  نيأم   /تعرفا ر أرثر بلفور/  ياس

 لحسيني. ا

إلى   1945تونس من 

: املسيرة نحو  1956

 االستقالل  

/ االتحاد العام التونس ي للشغل / االتحاد   مؤتمر ليلة القدر/ الحكم الذاتي 

 الفرنس ي / اليد الحمراء/ املتفوقون 

فرحات حشاد/ صالح بن  

روبار  /يوسف/ محمد شنيق 

دي هوت كلوك / بيار   شومان/ 

  ار مع هربن الطا  /منداس فرانس

بناء الدولة الوطنية  

 وتحديث املجتمع  

الجبهة القومية/ الجالء الزراعي/ الجالء العسكري/ مجلة األحوال   

 /   املجلس القومي التأسيس يالشخصية / 

 مصباح الجربوع   /   جلولي فارس



 

 
 
 هيئة تفق

 
افيا  اريخ  د الت    2021-2020 ة:الدراسي  نة الس                                                                                                                     والجغر

    

  األعالم واملصطلحات واملفاهيم األساسية فيقائمة 
 
ف ا ) اريخ برنامج الت

 
 ( ستثنائيااملخف

 رف تص  اقتصاد و  نة الرابعةس  لل

 

 

 .التاريخ   الوثائق في مادة دراسةر من اختبا 2تخّص فقط الّسؤال عددهذه القائمة :  مالحظة

 

 

 

 

 األعالم      ت واملفاهيم واألحداث صطلحاأهم امل الدرس

الحرب العاملية  

 األولى  

األمم / معاهدة فرساي /الحروب البلقانية /    جمعية /اتفاقية سايكس بيكو

ديكتات / مجلس االربعة    الوفاق الثالثي / الحلف الثالثي ـ/ معاهدة سيفر/

 الكبار 

   ولسن رو دو 

الحرب العاملية  

 الثانية  

حور / الحلف الفوالذي / الحلف املضاد املجال الحيوي /الحلفاء / امل

حدة  ة األمن الجماعي/ منظمة األمم املتّ / سياس للشيوعية العاملية / ندوة يالطا

 .  مؤتمر مونيخ  / امليثاق األطلس ي /

شارل  /ل  شمبرالين/ تشرش

ديغول/ ادولف هتلر / بنيتو  

 ي  ولينسمو 

تونس في 

 العشرينات  

العملة   عة عمومتونس الشهيدة / الحزب الحر الدستوري التونس ي / جام

 .اتحاد النقابات الفرنسية التونسية / قانون الثلث االستعماري / 

عبد العزيز الثعالبي / محمد علي 

 الحامي 

تونس في 

 ثالثينات  ال

حكومة الجبهة   يد /لجدالحر الدستوري ا  فخارستي / الحزباملؤتمر األ 

نهج  مؤتمر   الشعبية / الديوان السياس ي للحزب / اللجنة التنفيذية للحزب/ 

 الجبل /مؤتمر قصر هالل/ مؤتمر نهج التريبونال . 

الحبيب بورقيبة / محمود  

املاطري / بلقاسم القناوي/علي  

لوم / مارسال  البلهوان / ليون ب

 / آرمون قيون .  بيروطون 

استقالل  

   راتاملستعم

رو /  الل نه   / جواهر  غاندي معركة ديان بيان فو. /معة الدول العربية / مؤتمر باندونغ جا

 هوش ي منه /  

 1945تونس من 

: 1956إلى 

املسيرة نحو  

 االستقالل  

لشغل / االتحاد  / االتحاد العام التونس ي ل مؤتمر ليلة القدر/ الحكم الذاتي 

 .  قون ./ املتفوّ س ي /اليد الحمراءالفرن

شاد/ صالح بن  ات حفرح

روبار  /يوسف/ محمد شنيق 

دي هوت كلوك / بيار   شومان/ 

  اهربن عمار نس/ الطمنداس فرا



 

 

 
 
 هيئة تفق

 
افيا  يخ  ار د الت  2021-2020 ة:الدراسي  نة الس                                                                                                                             والجغر

  

افيا في برنامج   املصطلحات واملفاهيم األساسيةة قائم ف استثنائيا  )  الجغر
 
 (املخف

 ( االقتصاد والتصرف )اآلداب + الرابعة  نةللس  

 

 : اتمالحظ 

 .الجغرافيا دةالوثائق في ما  دراسة  ر من اختبا  2هذه القائمة )املصطلحات واملفاهيم( تخّص فقط الّسؤال عدد -1

  دراسةفي اختبار  2ادة التاريخ يمكن أن يشملها السؤال عددهذه القائمة والتي تدّرس كذلك في م ة فيردحات واملفاهيم الوا املصطل -2

 الوثائق أو النص في مادة التاريخ. 

 قائمة الخرائط الواردة في هذه الوثيقة تنسحب فقط على اختبار إنجاز الخريطة.  -3

 

 

 قائمة املصطلحات واملفاهيم

 

مة العامليّ -التقسيم العاملي للعمل -التنمية-األدفاق –العوملة -
ّ
   -قاولة الساندةامل  -رة  للتجا ةاملنظ

ركات عبر القطريّ 
ّ
 -الثولثة -ةالفجوة الرقميّ  -ة الدينخدم -ةالش

 قطب تكنولوجي  -السياسة الفالحية املشتركة، معاهدة ماستريخت، معاهدة روما، السياسة النقدّية املشتركة، البرملان األوروبي-

 يلجبهة الريادة، املثلث الصناعي بالبراز  -فافيال -اعيالزر اإلصالح   -املركوسور  -ميكروفانديا -التفنديا  -

 مناتج الداخلي الخاال -

 التصنيع املعوض للتوريد -مؤشر التنمية البشرية  -

 التصنيع الحاث على التصدير  -

 اإلصالح الهيكلي   -

 قائمة الخرائط 

 

 خريطة تركيبة املجال العاملي.   -1

 ته. املجال الصناعي األوروبي وتحّوال -2        

 . خريطة التباينات املجالية بالبرازيل-3       


