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عىاصر اإلجاتح

 مادج انجغرافُا :االشتغال تىثائق 10/10
2ى
1ـ تعرَف انمفاهُم ( :تقثم انتعارَف انتٍ تفُذ انمعىً انصحُح).
االرحبد األوسثيٍ ويىح اوزصيبدَخ صيبػذح الوايب الؼيبلوٍ صيٌذوا الٌ يذ اليذولٍ (ًصي ً ةيخ ل ي
رؼشَ صحُح).
 2ى رىصع كبلزبلٍ 2ـ انىصف وانمقاروح :
(1ى) أـ وصف تطىر حصُهح انمُسان انتجارٌ:
ـ انىالَاخ انمتحذج األمرَكُح  :ػاض هسزوش وكجُش؛
ـ انُاتان  :صَبدح ثةُئخ ه بسًخ ثبلصُي؛
ـ االتحاد األوروتٍ :رشاجغ فٍ الجذاَخ ثن رضاَذ فٍ الىسط فزشاجغ فٍ السٌىاد األخُشح؛
ـ انصُه  :فبئض هزضاَذ فٍ الوُضاى الزابسٌ هي  2001إلً . 2008
ب ـ انمقاروح :فبئض كجُش فيٍ الوُيضاى الزايبسٌ لسيٌخ  2009ثبلصيُي ه بثي ػايض هزويبود ثبلٌسيجخ
(1ى) لل ىي االوزصبدَخ األخشي.
 3ـ انتفسُر:
 3ى رىصع كبلزبلٍ
أ  -روسُش رةىس حصُلخ الوُضاى الزابسٌ ثبلصُي اػزوبدا ػلً الىثُ زُي  2و:3
(1ى)
 رضاَذ الذخ الصٌٍُ ثٌسجخ هشروؼخ فبوذ  %10فٍ ك سٌخ؛ رةىس الصٌبػخ الصٌُُخ واسروبع وُوخ وحان صبدسارهب؛ اسزوشاس الىرُشح الوشروؼخ فٍ ًسجخ الٌوى الصٌٍُ أهبم رشاجغ هثُالرهب ثبلُبثيبى والىالَيبداألهشَ ُخ.
ب -دوس الؼىاه ي الةجُؼُييخ والجيييشَخ والزٌظُوُييخ فييٍ رةييىس االوزصييبد الصييٌٍُ اعتمااادا عهااً
(2ى)
مكتسثاخ انمترشح:
ـ هؤهالد طجُؼُخ ( سهى هوزذح وهٌبخ هزٌىع وثشواد طجُؼُخ ههوخ )؛
ـ أسس ثيشَخ هياؼخ ( َذ ػبهلخ هزىفشح وهؤهلخ وهزوبًُخ فٍ الؼو )؛
ـ أسس رٌظُوُخ (اسزوبدح االوزصبد الصٌٍُ هي اإلصيال االوزصيبدٌ واالًوزيب ػليً الريشة
الوز ذم ).
1ى
4ـ استخالص انمؤشراخ انذانح عهً قىج االقتصاد انصُىٍ:
 فييبئض هشروييغ جييذا فييٍ الوُييضاى الزاييبسٌ الصييٌٍُ ه بثي ػاييض كجُييش هسييزوش ثبلىالَييبدالوزحذح األهشَ ُخ؛
 أهوُخ االحزُبطٍ هي الذوالس ثبلوصشف الوشكضٌ الصٌٍُ ؛ اسرجبط روىَ الٌو بد األهشَ ُخ ثئسادح الصُي ؛ هسزح بد هبلُخ ضخوخ للصُي ػلً الىالَبد الوزحذح األهشَ ُخ..5ـ انتحذَاخ انتٍ َىاجهها االقتصاد انصُىٍ(تمىح  0.5وقطح نكم تحذ مه اِتٍ):
 اإلكشاهبد الةجُؼُخ والجُئُخ؛2ى
 روبود الوٌبطق الصٌُُخ هي حُث الزشكض الجيشٌ والٌوى الصٌبػٍ؛ الث الذَورشافٍ؛ -رضاَذ اسرجبط االوزصبد الصٌٍُ ثبلخبسج .
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 مادج انتارَخ :انمىضىع انمقانٍ 10/10
انمىضىع األول:
انمستىي األول :انجاوة انمىهجٍ:
 الو ذهخ الوٌبسجخ َ :ىم فُهب الوزششح (ح) ثزأطُش الوىضىع صهٌُب وهابلُب وهىضىػبرُب وَةيش
األسئلخ الوٌبسجخ لوؼبلاخ الوىضىع؛
 الزصوُن الوٌبست َ :سن الوزششح ػشضه الزحلُلٍ إلً ف شاد َح وهب هٌةق هسزوذ هيي األسيئلخ
الوةشوحخ فٍ الو ذهخ؛
 الخبروييخ الوٌبسييجخ َ :ييىم فُهييب الوزششييح (ح) ثبسييزخالع ػييبم هييغ فييزح الوىضييىع ػلييً اهزييذاداد
ربسَخُخ الح خ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ 07 ( :ى)
 مهحىظح َ :ىثغٍ انتعامم فٍ تقىَم انجاوة انمعرفٍ تاستحضاار انعىاصار األساساُح دون

انتقُذ تانجسئُاخ.

3ى

رىصع كبلزبلٍ:

(1ى)

(2ى)

2ى

رىصع كبلزبلٍ:

(1ى)
(1ى)

2ى

رىصع كبلزبلٍ:

(1ى)

انفقاارج األونااً :انسااُاا انتااارَخٍ نثااروز انقطثُااح انثىائُااح ومراحههااا انكثااري مااه  1441إنااً حااذود
1415
 السُبا الزيبسَخٍ لجيشوص ال ةجُيخ الثٌبئُيخ  -رؼيبمن دوس الىالَيبد الوزحيذح األهشَ ُيخ واالرحيبد
السىفُُزٍ ثؼذ الحشة – هؤروش َبلةب وًزبئايه السُبسيُخ فيٍ رأكُيذ السيُةشح السيىفُُزُخ والويذ
اليُىػٍ فٍ أوسثب اليشوُخ والاٌىثُخ – سد الوؼ األهشَ ٍ هي خال هيشوع هبسشب ...
 الوشاح ي ال جييشي لل ةجُييخ الثٌبئُييخ هييي  1947إلييً حييذود  - 1975هشحلييخ الحييشة الجييبسدح
األوليً هييي  1947إليً  ( 1953رؼشَي الووهيىم والوظييبهش واألصهيبد الزييٍ رخلليذ الحييشة
الجبسدح األولً :أصهخ ثشلُي األولً واألصهخ ال ىسَخ - ...هشحليخ الزؼيبَا السيلوٍ هيي 1953
إلييً (1975رؼشَ ي الووهييىم والييذواػٍ والوظييبهش وثؼييض األصهييبد الزييٍ رخللييذ الزؼييبَا
السلوٍ).
انفقرج انثاوُح :عىامم تصفُح االستعمار وأساانُة انمقاوماح نتحقُاق االساتقالل فاٍ ام ماه انجسائار
وانهىذ:
 ػىاهييي رصيييوُخ االسيييزؼوبس( دوس االسيييزرال االسيييزؼوبسٌ -دوس االروبوُيييبد والوؤسسيييبد
والوىاثُق الذولُخ – مشوف هب ثؼذ الحشة وال ةجُخ الثٌبئُخ)...؛
 أسبلُت رصوُخ االسزؼوبس :ثبلٌسجخ للٌوىرج الهٌذٌ َيبس إلً خصبئص الو بوهخ السلوُخ ػلً
َذ حضة الوؤروش الىطٌٍ ثضػبهخ غبًذٌ الزٍ اًزهذ ثزح ُق االسز ال سٌخ  .1947وثبلٌسجخ
للٌوىرج الاضائشٌ َيبس إلً خصبئص حشة الزحشَش اليؼجُخ ث ُيبدح ججهيخ الزحشَيش اليىطٌٍ
وًابحهب فٍ اًزضاع االسز ال سٌخ .1962
انفقرج انثانثح  :انمشا م انتٍ واجهها انعانم انثانث غذاج وشأته وأسانُة مىاجهتها:
تتم اإلشارج إنً:
 الوي الذَوىغشافٍ – االً سبهبد السُبسُخ وهيبك الحذود – الزخل ...
 أسبلُت وهاهىداد الوىاجهخ َ :يبس إلً  :ـ رأسُس حشكخ ػذم االًحُبص
– الز زالد اإلولُوُخ هث جبهؼخ الذو الؼشثُخ وهٌظوخ الىحذح اإلفشَ ُخ....

(1ى)
1ى

رىصع كبلزبلٍ:
( 0 5ى)
( 0 5ى)

انمستىي انثانث :انجاوة انشكهٍ:
ـ لرخ سلُوخ هي األخةبء ـ خط واضح وه شوء؛
ـ ش ه جى فٍ ر ذَن الوٌزىج.
انمىضىع انثاوٍ:
انمستىي األول :انجاوة انمىهجٍ:
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 الو ذهخ الوٌبسجخ َ :ىم فُهب الوزششح (ح) ثزأطُش الوىضىع صهٌُب وهابلُب وهىضىػبرُب وَةيش
األسئلخ الوٌبسجخ لوؼبلاخ الوىضىع؛
 الزصوُن الوٌبست َ :سن الوزششح ػشضه الزحلُلٍ إلً ف شاد َح وهب هٌةق هسزوذ هيي األسيئلخ
الوةشوحخ فٍ الو ذهخ؛
 الخبروييخ الوٌبسييجخ َ :ييىم فُهييب الوزششييح (ح) ثبسييزخالع ػييبم هييغ فييزح الوىضييىع ػلييً اهزييذاداد
ربسَخُخ الح خ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ 07 ( :ى)
 مهحىظح َ :ىثغٍ انتعامم فٍ تقىَم انجاوة انمعرفٍ تاستحضاار انعىاصار األساساُح دون

انتقُذ تانجسئُاخ.

3ى

رىصع كبلزبلٍ:

( 1.5ى)

( 1.5ى)

 1.5ى

2.5
( 1.5ى)

ى رىصع كبلزبلٍ:

انفقاارج األونااً :انعىاماام انمفساارج نسااقىا اإلمثرارىرَااح انعثماوُااح ودور االوتااذاب انثرَطاااوٍ فااٍ
انتمر س انصهُىوٍ تفهسطُه:
 الؼىاه الووسشح لس ىط اإلهجشاطىسَخ الؼثوبًُخ:
رزن اإلشبسح إلً:
ـي ي ػىاهي ي داخلُيييخ :خلي ي فيييٍ الايييُا واإلداسح والوبلُيييخ وشخصيييُخ السيييالطُي  -االضيييةشاثبد
واالً سبهبد ثسجت سُبسخ الززشَك -الحشكبد االًوصبلُخ.
ـ ػىاه خبسجُخ - :الزرلر األوسثٍ ثوخزل الىسبئ  . . .ـ دوس الحشة الؼبلوُخ األولً . . .
 دوس االًزذاة الجشَةبًٍ فٍ الزوشكض الصهُىًٍ ثولسةُي:
رييزن اإلشييبسح إلييً – :رييياُغ الهاييشح واالسييزُةبى الُهييىدٌ لولسييةُي – الحصييبس االوزصييبدٌ ػلييً
الولسةٌُُُي وهٌح االهزُبصاد للُهىد – خلق هٌظوبد صهُىًُخ أهٌُخ وػس شَخ
– دػن سُبسٍ وإداسٌ للُهىد هي طشف سلةبد االًزذاة الجشَةبًٍ...

انفقرج انثاوُح :انمقاومح انفهسطُىُح ضذ انتمر س انصهُىوٍ فٍ فترج ما تُه انحرتُه:
ريييزن اإلشيييبسح إليييً ال ويييب الوسيييلح والو بوهيييخ السيييلوُخ هيييبثُي  1920و 1935فيييٍ شيي احزابجيييبد
وهظبهشاد وػشائض للزٌذَذ ...اسزوشاس ال وب الىطٌٍ ثبلثىسح ال جشي هٌيز  1936إليً غبَيخ 1939
هي إضشاثبد وأػوب هسلحخ وثبلزبلٍ فهٍ ه بوهخ هٌظوخ طىَلخ الوذي..
انفقرج انثانثح :تطىر انصراع انعرتٍ اإلسرائُهٍ مه  1441إنً :2000
 الصشاع الؼشثٍ اإلسشائُلٍ هي  1948إلً:1973
َيبس إلً ً – :هبَخ االًزذاة الجشَةبًٍ ووُبم دولخ إسشائُ ػلً خلوُخ وشاس الز سُن – حيشة 1948
– الؼييذواى الثالثييٍ ػلييً هصييش سييٌخ  – 1956هييُالد هٌظوييخ الزحشَييش الولسييةٌٍُ  – 1964حييشة
 – 1967حشة .1973
 الصشاع الؼشثٍ اإلسشائُلٍ هي  1974إلً َ :2000يبس إلً:

( 1ى)

1ى

رىصع كبلزبلٍ:

ـ دوس األهن الوزحذح فيٍ الزؼبهي هيغ ال يُخ الولسيةٌُُخ – اسيزوشاس الو بوهيخ الولسيةٌُُخ ثأشي بلهب
الوخزلوييخ هٌييز اًزوبضييخ الحاييبسح إلييً  – 1994الووبوضييبد الذثلىهبسييُخ ثييُي األطييشاف الوؼٌُييخ –
اًزوبضخ األوصً...
انمستىي انثانث :انجاوة انشكهٍ:
ـ لرخ سلُوخ هي األخةبء ـ خط واضح وه شوء؛
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