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 مادج انتاريخ :االشتغال تىثائق10/10
أمامك مجمىعح من انىثائق ،تفحصها جيدا واستعن تما درسته حىل انمىضىع إلنجاز انمطهىب:
انىثيقح :1
ورد في معاهدج انحمايح انمىقعح تفاس في  30مارس 1112و:
« إٌ دٔنة جالنة انغهغاٌ انششٚفة ٔدٔنة انجًٕٓسٚة انفشَغٕٚة [ ]...قذ اجفقحا ػهٗ يا عٛزكش:
انفظم األٔل :إٌ جالنة انغهغاٌ ٔدٔنة انجًٕٓسٚة انفشَغوٕٚة قوذ اجفقحوا ػهوٗ جأعوٛظ َظواو جذٚوذ لوانً شش يشوحًم ػهوٗ
اإلطالدات[ ]...انح ٙجشٖ انذٔنة انفشَغٕٚة إدخانٓا َافؼا لاإلٚانة انً شلٛة [ انذٔنة انً شلٛة]
[]...دٔنووة انجًٕٓسٚووة[انفشَغووٛة] جحفووأع يووغ انذٔنووة اإلطووفُٕٛنٛة فوو ٙحووأٌ انًظووانخ انُاحوونة نٓووزِ انذٔنووة يووٍ دانحٓووا
انج شافٛة ٔيغحؼًشاجٓا األسضٛة انكائُة لانغادم انً شل ،ٙكًا أٌ يذُٚة عُجة جفقٗ ػهٗ دانحٓا انخظٕطوٛة انًؼحوش
لٓأ ،انح ٙيٍ يقحضاْا ٚحأعظ َظايٓا انفهذ٘[».]...
يجهة انًُاْم ،يُشٕسات ٔصاسة انرقافة ،ػذد ُٚ ،78اٚش  ،0202انشلاط ،ص. 707-708.

انىثيقح :2
« نى جكٍ انذشكة انٕعُٛة انفحٛة إال ٔنٛذة دشكة انًقأية ٔانحذشٚش ػهٗ ٚذ ألغال انجٓاد،أيرال يٕدا ٔدًٕ انضٚاَ،ٙ
ٔيذًذ لٍ ػفذ انكشٚى انخغالْٔ]...[ٙكزا جٕاطم انظشاع ضذ انًغحؼًش[]...فأطفخ عهًٛا لؼذ أٌ كاٌ دشلٛأ ،حايال
لؼذ أٌ كاٌ يذذٔدأ ،ح م جقشٚفا َفظ انفحشة انضيُٛة انح ٙجؼأَث ف ٙعُٕاجٓا األخٛشة كم يٍ انغٛاعة ٔانًقأية
نحذقٛق األْذا انًشحشكة ل ٍٛدشكح ٙانكفاح انغٛاعٔ ٙانجٓاد انًغهخ ،أال ْٔ ٙانٕدذةٔ ،انغٛادة ٔاالعحقالل[،]...
ٔخالطة انقٕل إ ٌ دٔنح ٙاالعحؼًاس ،فشَغا ٔإعفاَٛا ،نقٛحا ف ٙانً شش يٍ انًقأية انًغهذة ٔ ،يٍ انًقأية
انغٛاعٛة[ ]...يا ظم ُٚأا انٕجٕد األجُف ]...[ٙإنٗ أٌ آَاس».
انٕصاَ،ٙيذًذ دغٍ ،يزكشات دٛاة ٔجٓاد،انجضء انراند ،يؤعغة يذًذ دغٍ انٕصاَ،0497،ٙص.4-8

انىثيقح :3
ورد في وثيقح انمطانثح تاالستقالل:
« إٌ دضش االعحقالل[ ]...دٛد إٌ انذٔنة انً شلٛة جًحؼوث دائًوا لذشٚحٓوا ٔعوٛادجٓا انٕعُٛوةٔ ،دافظوث ػهوٗ اعوحقالنٓا
ذالذة ػشش قشَا إنٗ أٌ فشع ػهٓٛوا َظواو انذًاٚوة[ٔ ،]...دٛود إٌ عوهغات انذًاٚوة لوذنث ْوزا انُظواو لُظواو يفُو ٙػهوٗ
انذكى انًفاحش[ٔ ]...دٛد إٌ انجانٛة انفشَغٛة جٕطهث لٓزا انُظاو إنٗ االعحذٕار ػهوٗ يقانٛوذ انذكوىٔ ،ادحكوشت خٛوشات
انفالد دٌٔ أطذ الٓا؛ ٔدٛد إٌ ْزا انُظاو دأل لشوحٗ انٕعوائم جذغوٛى انٕدوذة انً شلٛوة[ٔ ]...دٛود إٌ انظوشٔ انحوٙ
ٚجحاصْا انؼانى ْ ٙغٛش انظشٔ انح ٙأعغث فٓٛا انذًاٚة[ٔ ]...دٛد إٌ انذهفاء انزٚ ٍٚشٚقٌٕ دياءْى فو ٙعوفٛم انذشٚوة
اػحشفٕا فٔ ٙذٛقة األعهغ ٙلذق انشؼٕش ف ٙدكى َفغٓا لُفغٓا[]...
يقرر:
أٔال :أٌ ٚغانب لاعحقالل انً شش ٔٔدذة جشالّ جذث ظم طادب انجالنة يهك انفالد»...
يجهة انًُاْم ،يُشٕسات ٔصاسة انرقافة ،ػذد ُٚ ،78اٚش  ،0202انشلاط .ص738-733 .

االيحذاٌ انٕعُ ٙانًٕدذ نهفكانٕسٚا -انذٔسة االستدراكيح  – 0202انمىضىع  -يادة :انتاريخ وانجغرافيا -

RS07
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انمطهىب:
انمطهىب:
 .0ضغ انٕذائق  7ٔ0ٔ0ف ٙعٛاقٓا انحاسٚخ.)ٌ 0 ( ٙ
 .0ػش يا ٚه ٙجؼشٚفا جاسٚخٛاَ - :ظاو انذًاٚة – انذشكة انٕعُٛة – انًغانفة لاالعحقالل – اعحكًال انٕدذة انحشالٛة ( 0
َقظ).
 .7اعحخشز يٍ انٕذائق انًؼغٛات انحاسٚخٛة اٜجٛةَ 7 (:قظ)
أ  -يٍ انٕذٛقح : 0 ٔ0 ٍٛانًقٕيات انرالذة نهذٔنة انً شلٛة انح ٙعهفحٓا إٚاْا يؼاْذة انذًاٚة؛
ش  -يٍ انٕذٛقة  : 0األعانٛب انح ٙاعحؼًهٓا انً اسلة ف ٙيٕاجٓة االعحؼًاس األجُف.ٙ
ز -يٍ انٕذٛقة  :7انؼٕايم انح ٙأعًٓث ف ٙجغٕس انذشكة انٕعُٛة انً شلٛة َذٕ انًغانفة لاالعحقالل؛
 .9سكب انفكشة األعاط نهٕذائق َ 0 ( 7ٔ0ٔ0قظ).
 .3أجًى جؼفنة يفحاح انخشٚغة انًشفقة لكحالة أعًاء انًُاعق انً شلٛوة انًغوحشجؼة يوٍ قفضوة االدوحالل األجُفؤ ٙجوٕاسٚ
اعحشجاػٓأ ،ألشص ـ ف ٙفقشةـ األعهٕش انًؼحًذ ف ٙاعحكًال انٕدذة انحشالٛة ف ٙيشدهة يا لؼذ االعحقالل( َ0قظ).
 مادج انجغرافيا :انمىضىع انمقاني10/10 :
اكحب ف ٙأدذ انًٕضٕػ ٍٛانحان:ٍٛٛ
انمىضىع األول :
جؼذ انٕالٚات انًحذذة األيشٚكٛوة أٔل قوٕة فالدٛوة فو ٙانؼوانى ٔ ،فشَغوا أٔل قوٕة فالدٛوة فو ٙاالجذواد األٔسلو ،ٙفو ٙدو ٍٛجؼحفوش
انظ ٍٛلهذا ُٚجخ ف ٙجذقٛق االكحفاء انزاج ٙان زائ.ٙ
اكحب يٕضٕػا يقانٛا جفشص ف ّٛياٚه: ٙ
 انًٕقغ انج شاف ٙنكم لهذ يٍ انفهذاٌ انرالذة؛
 يظاْش انقٕة انفالدٛة لانفهذاٌ انرالذة ٔانؼٕايم انًفغشة نٓا؛
 انًشاكم انح ٙجؼاَ ٙيُٓا انفالدة لكم يٍ انٕالٚات انًحذذة األيشٚكٛة ٔفشَغا؛
 انحذالٛش انح ٙجحخزْا انظ ٍٛنهحذكى ف ٙانًُٕ انذ ًٚشافٔ ٙاالعحًشاس ف ٙجذقٛق االكحفاء انزاج ٙان زائ ٙلٓا.
انمىضىع انثاني :
ٚحفأت يغحٕٖ االَذياز االقحظاد٘ فو ٙانًجوال انؼوانً ٙفو ٙصيوٍ انؼٕنًوة ،فوئرا كاَوث انٕالٚوات انًحذوذة األيشٚكٛوة ٔانٛالواٌ
ٔاالجذاد األٔسل ٙجشكم ذانٕذا ػانًٛا يًُٓٛا ،فئٌ لاق ٙانفهذاٌ إيا يُذيجة أٔ ف ٙعٕس االَذياز أٔ خاسجّ؛
اكحب يٕضٕػا يقانٛا جفشص ف ّٛياٚه: ٙ
 جؼشٚف انؼٕنًة ٔاٜنٛات انح ٙجؼحًذْا ؛
 خظائض انًجاالت انًُذيجة ٔانًجاالت انح ٙف ٙعٕس االَذياز؛
 انؼٕايم انًفغشة نهًُٓٛة االقحظادٚة نهرانٕخ انؼانًٙ؛
 يشاكم كم يٍ انٕالٚات انًحذذة األيشٚكٛة ٔانٛالاٌ ف ٙانقغاع انحجاس٘.
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