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عىاصر اإلجاتح
 مادج انجغرافُا :االشتغال تىثائق 10/10
1ـ تعرَف انمفاهُم ( :تقثم انتعارَف انتٍ تفُذ انمعىً انصحُح).
االرذبد األوسثٍ ،لىح الزصبدَخ صبػذح ،انًجبل انؼبنًٍ ،صُذوق انُمذ انذونٍ (َصف َمطخ نكم رؼشَف
صذُخ).
2ـ انىصف وانمقاروح :

 ٌ 2رىصع كبنزبنٍ
( )ٌ1أـ وصف تطىر حصُهح انمُسان انتجارٌ:
ـ انىالَاخ انمتحذج األمرَكُح  :ػجض يسزًش وكجُش؛
ـ انُاتان  :صَبدح ثطُئخ يمبسَخ ثبنصٍُ؛
ـ االتحاد األوروتٍ :رشاجغ فٍ انجذاَخ ،ثى رضاَذ فٍ انىسط فزشاجغ يٍ جذَذ فٍ انسُىاد األخُشح؛
ـ انصُه  :فبئض يزضاَذ فٍ انًُضاٌ انزجبسٌ يٍ  2001إنً . 2008
ب ـ انمقاروح :فبئض كجُش فٍ انًُضاٌ انزجبسٌ نسُخ  2009ثبنصٍُ ،يمبثم ػجض يزفبود ثبنُسجخ
( )ٌ1نهمىي االلزصبدَخ األخشي.
 3ـ انتفسُر:
أ  -رفسُش رطىس دصُهخ انًُضاٌ انزجبسٌ ثبنصٍُ اػزًبدا ػهً انىثُمزٍُ  2و:3
 ٌ 3رىصع كبنزبنٍ
رضاَذ انذخم انصٍُُ ثُسجخ يشرفؼخ فبلذ  %10فٍ كم سُخ؛()ٌ1
 رطىس انصُبػخ انصُُُخ واسرفبع لًُخ ودجى صبدسارهب؛اسزًشاس انىرُشح انًشرفؼخ فٍ َسجخ انًُى انصٍُُ أيبو رشاجغ يثُالرهب ثبنُبثبٌ وانىالَبد و .أ.ة -دوس انؼىايم انطجُؼُخ وانجششَخ وانزُظًُُخ فٍ رطىس االلزصبد انصٍُُ ،اػزًبدا ػهً
يكزسجبد انًزششخ:
()ٌ2
ـ يؤهالد طجُؼُخ ( سهىل يًزذح ويُبر يزُىع وثشواد طجُؼُخ يهًخ )؛
ـ أسس ثششَخ يشجؼخ ( َذ ػبيهخ يزىفشح ويؤههخ ويزفبَُخ فٍ انؼًم)؛
ـ أسس رُظًُُخ (اسزفبدح االلزصبد انصٍُُ يٍ اإلصالح االلزصبدٌ واالَفزبح ػهً انغشة
انًزمذو ).
4ـ استخالص انمؤشراخ انذانح عهً قىج االقتصاد انصُىٍ:
 فبئض يشرفغ جذا فٍ انًُضاٌ انزجبسٌ انصٍُُ ،يمبثم ػجض كجُش ويسزًش ثبنىالَبدٌ1
انًزذذح األيشَكُخ؛
 أهًُخ االدزُبطٍ يٍ انذوالس ثبنًصشف انًشكضٌ انصٍُُ؛ اسرجبط رًىَم انُفمبد األيشَكُخ ثئسادح انصٍُ؛ -يسزذمبد يبنُخ ضخًخ نهصٍُ ػهً انىالَبد انًزذذح األيشَكُخ.

ٌ2

5ـ انتحذَاخ انتٍ َىاجهها االقتصاد انصُىٍ ( تمىح  0.5وقطح نكم تحذ مه اِتٍ):
 اإلكشاهبد انطجُؼُخ وانجُئُخ؛ رفبود انًُبطك انصُُُخ يٍ دُث انزشكض انجششٌ وانًُى انصُبػٍ؛ -انثمم انذًَغشافٍ؛
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 -رضاَذ اسرجبط االلزصبد انصٍُُ ثبنخبسج.

ٌ 02
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()ٌ 1
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 مادج انتارَخ :انمىضىع انمقانٍ 10/10
انمىضىع األول:
انمستىي األول :انجاوة انمىهجٍ:
 انًمذيخ انًُبسجخَ :مىو فُهب انًزششخ (ح) ثزأطُش انًىضىع صيُُب ويجبنُب ويىضىػبرُب وَطرشح
األسئهخ انًُبسجخ نًؼبنجخ انًىضىع؛
 انزصًُى انًُبستَ :مسى انًزششخ ػشضه انزذهُهٍ إنً فمشاد َذكًهب يُطك يسزًذ يرٍ األسرئهخ
انًطشودخ فٍ انًمذيخ؛
 انخبرًررخ انًُبسررجخَ :مررىو فُهررب انًزششررخ (ح) ثبسررزخالع ػرربو يررغ فررزخ انًىضررىع ػهررً ايزررذاداد
ربسَخُخ الدمخ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ)ٌ 07 ( :
 مهحىظح َ :ىثغٍ انتعامم فٍ تقىَم انجاوة انمعرفٍ تاستحضاار انعىاصار األساساُح دون

انتقُذ تانجسئُاخ

ٌ3

رىصع كبنزبنٍ:

()ٌ1

()ٌ2

ٌ2

رىصع كبنزبنٍ:

()ٌ1
()ٌ1

ٌ2

رىصع كبنزبنٍ:

()ٌ1
()ٌ1
ٌ1

رىصع كبنزبنٍ:
()ٌ 0،5
()ٌ 0،5

انفمشح األونً :انسُبق انزبسَخٍ نجشوص انمطجُخ انثُبئُخ ويشادههب انكجشي يٍ  1947إنً دذود :1975
 انسُبق انزبسَخٍ نجشوص انمطجُرخ انثُبئُرخ - :رؼربمى دوس انىالَربد انًزذرذح األيشَكُرخ واالرذربد
انسىفُُزٍ ثؼذ انذشة – يؤرًش َبنطب وَزبئجره انسُبسرُخ فرٍ رأكُرذ انسرُطشح انسرىفُُزُخ وانًرذ
انشُىػٍ فٍ أوسثب انششلُخ وانجُىثُخ – سد انفؼم األيشَكٍ يٍ خالل يششوع يبسشبل...
 انًشادررم انكجررشي نهمطجُررخ انثُبئُررخ يررٍ  1947إنررً دررذود  -: 1975يشدهررخ انذررشة انجرربسدح
األونرً يررٍ  1947إنرً  ( 1953رؼشَررف انًفهرىو وانًظرربهش واألصيربد انزررٍ رخههرذ انذررشة
انجبسدح األونً :أصيخ ثشنٍُ األونً واألصيخ انكىسَخ -) ...يشدهخ انزؼبَش انسهًٍ يرٍ 1953
إنررً (1975رؼشَررف انًفهررىو وانررذواػٍ وانًظرربهش وثؼررض األصيرربد انزررٍ رخههررذ انزؼرربَش
انسهًٍ).
انفمررشح انثبَُررخ :ػىايررم رصررفُخ االسررزؼًبس وأسرربنُت انًمبويررخ نزذمُررك االسررزمالل فررٍ كررم يررٍ انجضائررش
وانهُذ:
 ػىايرررم رصرررفُخ االسرررزؼًبس (:دوس االسرررزغالل االسرررزؼًبسٌ -دوس االرفبلُررربد وانًؤسسررربد
وانًىاثُك انذونُخ – مشوف يب ثؼذ انذشة وانمطجُخ انثُبئُخ)...؛
 أسبنُت رصفُخ االسزؼًبس :ثبنُسجخ نهًُىرج انهُذٌ َشبس إنً خصبئص انًمبويخ انسهًُخ ػهً
َذ دضة انًؤرًش انىطٍُ ثضػبيخ غبَذٌ انزٍ اَزهذ ثزذمُك االسزمالل سُخ  .1947وثبنُسجخ
نهًُىرج انجضائشٌ َشبس إنً خصبئص دشة انزذشَش انشؼجُخ ثمُربدح ججهرخ انزذشَرش انرىطٍُ
وَجبدهب فٍ اَزضاع االسزمالل سُخ .1962
انفمشح انثبنثخ  :انًشبكم انزٍ واجههب انؼبنى انثبنث غذاح َشأره وأسبنُت يىاجهزهب. :
رزى اإلشبسح إنً :
 انًشكم انذًَىغشافٍ – االَمسبيبد انسُبسُخ ويشبكم انذذود – انزخهف؛
 أسبنُت ويجهىداد انًىاجهخ َ :شبس إنً  :ـ رأسُس دشكخ ػذو االَذُبص –انزكزالد اإللهًُُخ
يثم جبيؼخ انذول انؼشثُخ ويُظًخ انىدذح اإلفشَمُخ....
انمستىي انثانث :انجاوة انشكهٍ:
ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبءـ خط واضخ ويمشوء؛
ـ شكم يمجىل فٍ رمذَى انًُزىج.
انمىضىع انثاوٍ:
انمستىي األول :انجاوة انمىهجٍ:
 انًمذيخ انًُبسجخَ :مىو فُهب انًزششخ (ح) ثزأطُش انًىضىع صيُُب ويجبنُب ويىضىػبرُب وَطرشح
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األسئهخ انًُبسجخ نًؼبنجخ انًىضىع؛
 انزصًُى انًُبستَ :مسى انًزششخ ػشضه انزذهُهٍ إنً فمشاد َذكًهب يُطك يسزًذ يرٍ األسرئهخ
انًطشودخ فٍ انًمذيخ؛
 انخبرًررخ انًُبسررجخَ :مررىو فُهررب انًزششررخ (ح) ثبسررزخالع ػرربو يررغ فررزخ انًىضررىع ػهررً ايزررذاداد
ربسَخُخ الدمخ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ)ٌ 7( :
 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:

ٌ3

رىصع كبنزبنٍ:

()ٌ 1.5

 انؼىايم انًفسشح نسمىط اإليجشاطىسَخ انؼثًبَُخ:
رزى اإلشبسح إنً:
ـ ر ػىايررم داخهُررخ - :خهررم فررٍ انجررُش واإلداسح وانًبنُررخ وشخصررُخ انسررالطٍُ  -االضررطشاثبد
واالَمسبيبد ثسجت سُبسخ انززشَك -انذشكبد االَفصبنُخ؛
ـ ػىايم خبسجُخ - :انزغهغم األوسثٍ ثًخزهف انىسبئم . . .ـ دوس انذشة انؼبنًُخ األونً . . .
 دوس االَزذاة انجشَطبٍَ فٍ انزًشكض انصهُىٍَ ثفهسطٍُ:
رررزى اإلشرربسح إنررً - :رشررجُغ انهجررشح واالسررزُطبٌ انُهررىدٌ نفهسررطٍُ – انذصرربس االلزصرربدٌ ػهررً
انفهسطٍُُُُ ويُخ االيزُبصاد نهُهىد – خهك يُظًبد صهُىَُخ أيُُخ وػسكشَخ -دػى سُبسٍ وإداسٌ
نهُهىد يٍ طشف سهطبد االَزذاة انجشَطبٍَ...

()ٌ 1.5

ٌ 1.5

2.5

ٌ رىصع كبنزبنٍ:

()ٌ 1.5
()ٌ 1

ٌ1

رىصع كبنزبنٍ:

انفقرج انثاوُح :انمقاومح انفهسطُىُح ضذ انتمركس انصهُىوٍ فٍ فترج ما تُه انحرتُه:
رررزى اإلشرربسح إنررً :ـ ر انكفرربح انًسررهخ وانًمبويررخ انسررهًُخ يرربثٍُ  1920و 1935فررٍ شرركم ادزجبجرربد
ويظرربهشاد وػررشائض نهزُذَررذ ...ـ اسررزًشاس انكفرربح انررىطٍُ ثرربنثىسح انكجررشي يُررز  1936إنررً غبَررخ
 1939يٍ إضشاثبد وأػًبل يسهذخ وثبنزبنٍ فهٍ يمبويخ يُظًخ طىَهخ انًذي..
انفقرج انثانثح :تطىر انصراع انعرتٍ اإلسرائُهٍ مه 1441إنً :2000
 انصشاع انؼشثٍ اإلسشائُهٍ يٍ  1948إنً:1973
َشبس إنً  :ـ َهبَخ االَزذاة انجشَطبٍَ ولُبو دونخ إسشائُم ػهً خهفُرخ لرشاس انزمسرُى – درشة 1948
– انؼررذواٌ انثالثررٍ ػهررً يصررش سررُخ  – 1956يررُالد يُظًررخ انزذشَررش انفهسررطُُُخ  – 1964دررشة
 – 1967دشة .1973
 انصشاع انؼشثٍ اإلسشائُهٍ يٍ  1974إنً َ :2000شبس إنً:
ـ دوس األيى انًزذذح فرٍ انزؼبيرم يرغ انم رُخ انفهسرطُُُخ – اسرزًشاس انًمبويرخ انفهسرطُُُخ ثأشركبنهب
انًخزهفررخ يُررز اَزفبضررخ انذجرربسح إنررً  – 1994انًفبوضرربد انذثهىيبسررُخ ثررٍُ األطررشاف انًؼُُررخ –
اَزفبضخ األلصً.
انمستىي انثانث :انجاوة انشكهٍ:

ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبء ـ خط واضخ ويمشوء؛
ـ شكم يمجىل فٍ رمذَى انًُزىج.
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