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عىاصر اإلجاتح
 مادج انجغرافُا :االشتغال تىثائق 10/10
1ـ تعرَف انمفاهُم ( :تقثم انتعارَف انتٍ تفُذ انمعىً انصحُح).
االرحبد األوسثيٍ ويىح اوزصيبدَخ صيبػذح الوايبا الؼيبلوٍ صيٌذون الٌليذ اليذولٍ (ًصي ًلةيخ ل ي
رؼشَ صحُح).
2ـ انىصف وانمقاروح :
أـ وصف تطىر حصُهح انمُسان انتجارٌ:
ـ انىالَاخ انمتحذج األمرَكُح  :ػاض هسزوش وكجُش؛
ـ انُاتان  :صَبدح ثةُئخ هلبسًخ ثبلصُي؛
ـ االتحاد األوروتٍ :رشاجغ فٍ الجذاَخ ثن رضاَذ فٍ الىسط؛ فزشاجغ هي جذَذ فٍ السٌىاد األخُشح.
ـ انصُه  :فبئض هزضاَذ فٍ الوُضاى الزابسٌ هي  2001إلً . 2008
ب ـ انمقاروح :فبئض كجُش فيٍ الوُيضاى الزايبسٌ لسيٌخ  2009ثبلصيُي هلبثي ػايض هزويبود ثبلٌسيجخ
لللىي االوزصبدَخ األخشي.

 2ى رىصع كبلزبلٍ  3ـ انتفسُر:
أ  -روسُش رةىس حصُلخ الوُضاى الزابسٌ ثبلصُي اػزوبدا ػلً الىثُلزُي  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 والىالَيبدالوزحذح األهشَ ُخ.
ة -دوس الؼىاه الزٌظُوُخ فٍ رةىس االوزصبد الصٌٍُ اعتمادا عهً مكتسثاخ انمترشح:
(1ى)
ـ اسزوبدح االوزصبد الصٌٍُ هي اإلصيال االوزصيبدٌ (رحشَيش الوٌزىجيبد الوالحُيخ ورعياُغ
الصٌبػبد الزصذَشَخ ) واالًوزب ػلً الغشة الوزلذم ورعاُغ االسزثوبساد األجٌجُخ فٍ الجالد .
4ـ استخالص انمؤشراخ انذانح عهً قىج االقتصاد انصُىٍ :تقثم  3مؤشراخ مه األتٍ:
 فييبئض هشروييغ جييذا فييٍ الوُييضاى الزاييبسٌ الصييٌٍُ هلبثي ػاييض كجُييش هسييزوش ثبلىالَييبدالوزحذح األهشَ ُخ؛
1,5ى
 أهوُخ االحزُبطٍ هي الذوالس ثبلوصشف الوشكضٌ الصٌٍُ؛ اسرجبط روىَ الٌولبد األهشَ ُخ ثئسادح الصُي ؛ -هسزحلبد هبلُخ ضخوخ للصُي ػلً الىالَبد الوزحذح األهشَ ُخ.

2,5ى

5ـ انتحذَاخ انتٍ َىاجهها االقتصاد انصُىٍ ( تمىح  0.5ن نكم تحذٌ مه اِتٍ) :
 اإلكشاهبد الةجُؼُخ؛ اإلكشاهبد الجُئُخ؛ روبود الوٌبطق الصٌُُخ هي حُث الزشكض الجعشٌ والٌوى الصٌبػٍ؛ الثل الذَوغشافٍ؛ -رضاَذ اسرجبط االوزصبد الصٌٍُ ثبلخبسج.
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 مادج انتارَخ :انمىضىع انمقانٍ 10/10
انمىضىع األول:
انمستىي األول :انجاوة انمىهجٍ:
 الولذهخ الوٌبسجخَ :لىم فُهب الوزششح (ح) ثزأطُش الوىضىع صهٌُب وهابلُب وهىضىػبرُب وَةيش
األسئلخ الوٌبسجخ لوؼبلاخ الوىضىع؛
 الزصوُن الوٌبستَ :لسن الوزششح ػشضه الزحلُلٍ إلً فلشاد َح وهب هٌةق هسزوذ هيي األسيئلخ
الوةشوحخ فٍ الولذهخ؛
 الخبروييخ الوٌبسييجخَ :لييىم فُهييب الوزششييح (ح) ثبسييزخالع ػييبم هييغ فييزح الوىضييىع ػلييً اهزييذاداد
ربسَخُخ الحلخ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ 07 ( :ى)
 مهحىظح َ :ىثغٍ انتعامم فٍ تقىَم انجاوة انمعرفٍ تاستحضاار انعىاصار األساساُح دون

انتقُذ تانجسئُاخ.

4ى

رىصع كبلزبلٍ:

(2ى)

(2ى)

2ى

رىصع كبلزبلٍ:

(1ى)
(1ى)

انفقرج األونً :السُبن الزبسَخٍ لجشوص اللةجُخ الثٌبئُخ وهشاحلهب ال جشي هي  1947إلً حذود 1975
 السُبن الزبسَخٍ لجشوص اللةجُخ الثٌبئُخ :تتم اإلشارج نما َأتٍ:
 رؼبظن دوس الىالَبد الوزحذح األهشَ ُخ واالرحبد السىفُُزٍ ثؼذ الحشة – هؤروش َبلةب وًزبئاهالسُبسُخ فٍ رأكُذ السُةشح السىفُُزُخ والويذ العيُىػٍ فيٍ أوسثيب العيشوُخ والاٌىثُيخ – سد الوؼي
األهشَ ٍ هي خالا هعشوع هبسشبا...
 الوشاح ال جشي لللةجُخ الثٌبئُخ هي  1947إلً حذود  1975تتم اإلشارج نما َأتٍ:
 هشحليييخ الحيييشة الجيييبسدح األوليييً هيييي  1947إليييً  ( 1953رؼشَي ي الووهيييىم والوظيييبهشواألصهبد الزٍ رخللزهب  :أصهخ ثشلُي األولً واألصهخ ال ىسَخ)...
 هشحلخ الزؼبَش السلوٍ هي  1953إلً (1975رؼشَ الووهىم والذواػٍ والوظبهش وثؼضاألصهبد الزٍ رخللزه).
انفقاارج انثاوُااح :ػىاه ي رصييوُخ االسييزؼوبس وأسييبلُت الولبوهييخ لزحلُييق االسييزلالا فييٍ ك ي هييي الهٌييذ
والاضائش:
 ػىاهيي رصيييوُخ االسيييزؼوبس :تاااتم اإلشاااارج نماااا َاااأتٍ ( :دوس االسيييزغالا االسيييزؼوبسٌ -دوس
االروبوُبد والوؤسسبد والوىاثُق الذولُخ – ظشوف هب ثؼذ الحشة واللةجُخ الثٌبئُخ.)...
 أسبلُت رصوُخ االسزؼوبس :تتم اإلشارج نما َأتٍ :ثبلٌسجخ للٌوىرج الهٌذٌ َعبس إلً خصبئص
الولبوهييخ السييلوُخ ػلييً َييذ حييضة الوييؤروش الييىطٌٍ ثضػبهييخ يبًييذٌ الزييٍ اًزهييذ ثزحلُييق
االسييزلالا سييٌخ  .1947وثبلٌسييجخ للٌوييىرج الاضائييشٌ َعييبس إلييً خصييبئص حييشة الزحشَييش
العؼجُخ ثلُبدح ججهخ الزحشَش الىطٌٍ وًابحهب فٍ اًزضاع االسزلالا سٌخ .1962
انفقرج انثانثح  :الوعبك الزٍ واجههب الؼبلن الثبلث يذاح ًعأره.

1ى
1ى

رزن اإلشبسح إلً  - (:الوع الذَوىيشافٍ ـ االًلسبهبد السُبسُخ وهعبك الحذود ـ الزخل )
الوسزىي الثبلث :الابًت الع لٍ:
ـ لغخ سلُوخ هي األخةبء؛ ـ خط واضح وهلشوء؛
ـ ش هلجىا فٍ رلذَن الوٌزىج.

رىصع كبلزبلٍ:
( 0 5ى)
( 0 5ى)

 02ى

رىصع كبلزبلٍ:
( 1ى)

انمىضىع انثاوٍ:
انمستىي األول :انجاوة انمىهجٍ:
 الولذهخ الوٌبسجخَ :لىم فُهب الوزششح (ح) ثزأطُش الوىضىع صهٌُب وهابلُب وهىضىػبرُب وَةيش
األسئلخ الوٌبسجخ لوؼبلاخ الوىضىع؛
 الزصوُن الوٌبستَ :لسن الوزششح ػشضه الزحلُلٍ إلً فلشاد َح وهب هٌةق هسزوذ هيي األسيئلخ
الوةشوحخ فٍ الولذهخ؛
 الخبروييخ الوٌبسييجخَ :لييىم فُهييب الوزششييح (ح) ثبسييزخالع ػييبم هييغ فييزح الوىضييىع ػلييً اهزييذاداد
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ربسَخُخ الحلخ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ 07 ( :ى)
 مهحىظح َ :ىثغٍ انتعامم فٍ تقىَم انجاوة انمعرفٍ تاستحضاار انعىاصار األساساُح دون

انتقُذ تانجسئُاخ.

انفقاارج األونااً :انعىاماام انمفساارج نسااقىر اإلمثرااىرَااح انعثماوُااح ودور االوتااذاب انثرَطاااوٍ فااٍ
انتمركس انصهُىوٍ تفهسطُه:
3ى

رىصع كبلزبلٍ:

( 1.5ى)

( 1.5ى)

2ى
2ى

1ى

رىصع كبلزبلٍ:
( 0 5ى)
( 0 5ى)

 الؼىاه الووسشح لسلىط اإلهجشاطىسَخ الؼثوبًُخ:
رزن اإلشبسح إلً:
ـ ػىاه ي داخلُييخ :خل ي فييٍ الاييُش واإلداسح والوبلُييخ وشخصييُخ السييالطُي  -االضييةشاثبد
واالًلسبهبد ثسجت سُبسخ الززشَك -الحشكبد االًوصبلُخ؛
ـ ػىاه خبسجُخ - :الزغلغ األوسثٍ ثوخزل الىسبئ ـ دوس الحشة الؼبلوُخ األولً .
 دوس االًزذاة الجشَةبًٍ فٍ الزوشكض الصهُىًٍ ثولسةُي:
ريييزن اإلشيييبسح إليييً رعييياُغ الهايييشح واالسيييزُةبى الُهيييىدٌ لولسيييةُي – الحصيييبس االوزصيييبدٌ ػليييً
الولسةٌُُُي وهٌح االهزُبصاد للُهىد – خلق هٌظوبد صهُىًُخ أهٌُخ وػس شَخ دػين سُبسيٍ وإداسٌ
للُهىد هي طشف سلةبد االًزذاة الجشَةبًٍ.
انفقرج انثاوُح :انمقاومح انفهسطُىُح ضذ انتمركس انصهُىوٍ فٍ فترج ما تُه انحرتُه
رييزن اإلشييبسح إلييً ال وييب الوسييلح والولبوهييخ السييلوُخ هييبثُي  1920و 1935فييٍ شي احزابجييبد وهظييبهشاد
وػشائض للزٌذَذ؛ اسزوشاس ال وب الىطٌٍ ثبلثىسح ال جشي هٌز  1936إلً يبَخ  1939هي إضيشاثبد وأػويبا
هسلحخ وثبلزبلٍ فهٍ هلبوهخ هٌظوخ طىَلخ الوذي.
انفقرج انثانثح :تطىر انصراع انعرتٍ اإلسرائُهٍ مه  1441إنً :1493
َعييبس إلييً ً :هبَييخ االًزييذاة الجشَةييبًٍ ووُييبم إسييشائُ ػلييً خلوُييخ وييشاس الزلسييُن – حييشة  – 1948الؼييذواى
الثالثٍ ػلً هصش سٌخ  – 1956هُالد هٌظوخ الزحشَش الولسةٌٍُ  – 1964حشة  – 1967حشة .1973
انمستىي انثانث :انجاوة انشكهٍ:
ـ لغخ سلُوخ هي األخةبء؛ ـ خط واضح وهلشوء؛
ـ ش هلجىا فٍ رلذَن الوٌزىج.
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