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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 :
أـ 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
نهمىي االلزصبدَخ األخشي.

 3ـ انتفسُر:
أ  -رفسُش رطىس دصُهخ انًُضاٌ انزجبسٌ ثبنصٍُ اػزًبدا ػهً انىثُمزٍُ  2و:3
 ٌ 2رىصع 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 وانىالَبدانًزذذح األيشَكُخ.
ة -دوس انؼىايم انزُظًُُخ فٍ رطىس االلزصبد انصٍُُ ،اعتمادا عهً مكتسثاخ انمترشح:
ـ اسزفبدح االلزصبد انصٍُُ يٍ اإلصالح االلزصبدٌ ( رذشَش انًُزىجابد انفالدُاخ ورياجُغ
()ٌ1
انصبدساد انصُبػُخ ) واالَفزبح ػهً انغشة انًزمذو وريجُغ االسزثًبساد األجُجُخ فٍ انجالد.
4ـ استخالص انمؤشراخ انذانح عهً قىج االقتصاد انصُىٍ :تقثم  3مؤشراخ مه اِتٍ:
 فاابئض يشرفااغ جااذا فااٍ انًُااضاٌ انزجاابسٌ انصااٍُُ ،يمبثاام ػجااض كجُااش يساازًش ثبنىالَاابدانًزذذح األيشَكُخ؛
ٌ1,5
 أهًُخ االدزُبطٍ يٍ انذوالس ثبنًصشف انًشكضٌ انصٍُُ؛ اسرجبط رًىَم انُفمبد األيشَكُخ ثئسادح انصٍُ؛ -يسزذمبد يبنُخ ضخًخ نهصٍُ ػهً انىالَبد انًزذذح األيشَكُخ.

ٌ2,5

5ـ انتحذَاخ انتٍ َىاجهها االقتصاد انصُىٍ (:تمىح  0.5نكم تحذ مه اِتٍ):
 اإلكشاهبد انطجُؼُخ؛ اإلكشاهبد انجُئُخ؛ رفبود انًُبطك انصُُُخ يٍ دُث انزشكض انجيشٌ وانًُى انصُبػٍ؛ انثمم انذًَغشافٍ؛ -رضاَذ اسرجبط االلزصبد انصٍُُ ثبنخبسج.
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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 وَطاشح
األسئهخ انًُبسجخ نًؼبنجخ انًىضىع؛
 انزصًُى انًُبستَ :مسى انًزششخ ػشضه انزذهُهٍ إنً فمشاد َذكًهب يُطك يسزًذ ياٍ األسائهخ
انًطشودخ فٍ انًمذيخ؛
 انخبرًااخ انًُبسااجخَ :مااىو فُهااب انًزششااخ (ح) ثبساازخالع ػاابو يااغ فاازخ انًىضااىع ػهااً ايزااذاداد
ربسَخُخ الدمخ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ)ٌ 07 ( :
 مهحىظح َ :ىثغٍ انتعامم فٍ تقىَم انجاوة انمعرفٍ تاستحضاار انعىاصار األساساُح دون

انتقُذ تانجسئُاخ.

ٌ4

رىصع كبنزبنٍ:

()ٌ2

()ٌ2

ٌ2

رىصع كبنزبنٍ:

()ٌ1
()ٌ1

انفقاارج األونااً :انسااُبق انزاابسَخٍ نجااشوص انمطجُااخ انثُبئُااخ ويشادههااب انكجااشي يااٍ  1947إنااً دااذود
:1975
 انسُبق انزبسَخٍ نجشوص انمطجُخ انثُبئُخ :تتم اإلشارج نما َأتٍ:
 رؼبظى دوس انىالَبد انًزذذح األيشَكُخ واالرذبد انسىفُُزٍ ثؼذ انذشة – يؤرًش َبنطب وَزبئجهانسُبسُخ فٍ رأكُذ انسُطشح انسىفُُزُخ وانًاذ انياُىػٍ فاٍ أوسثاب انياشلُخ وانجُىثُاخ – سد انفؼام
األيشَكٍ يٍ خالل ييشوع يبسشبل...
 انًشادم انكجشي نهمطجُخ انثُبئُخ يٍ  1947إنً دذود  1975تتم اإلشارج نما َأتٍ:
 يشدهخ انذشة انجبسدح األونً يٍ  1947إناً  ( 1953رؼشَاف انًفهاىو وانًظابهش واألصيابدانزٍ رخههزهب  :أصيخ ثشنٍُ األونً واألصيخ انكىسَخ)...؛
 يشدهخ انزؼبَش انسهًٍ ياٍ  1953إناً (1975رؼشَاف انًفهاىو واناذواػٍ وانًظابهش وثؼاضاألصيبد انزٍ رخههزه).
انفقاارج انثاوُااح :ػىاياام رصاافُخ االساازؼًبس وأساابنُت انًمبويااخ نزذمُااك االساازمالل فااٍ كاام يااٍ انهُااذ
وانجضائش:
 ػىايااام رصااافُخ االسااازؼًبس :تاااتم اإلشاااارج نماااا َاااأتٍ ( :دوس االسااازغالل االسااازؼًبسٌ -دوس
االرفبلُبد وانًؤسسبد وانًىاثُك انذونُخ – ظشوف يب ثؼذ انذشة وانمطجُخ انثُبئُخ)...؛
 أسبنُت رصفُخ االسزؼًبس :تتم اإلشارج نما َأتٍ :ثبنُسجخ نهًُىرج انهُذٌ َيبس إنً خصبئص
انًمبويااخ انسااهًُخ ػهااً َااذ دااضة انًااؤرًش انااىطٍُ ثضػبيااخ يبَااذٌ انزااٍ اَزهااذ ثزذمُااك
االساازمالل سااُخ  .1947وثبنُسااجخ نهًُااىرج انجضائااشٌ َياابس إنااً خصاابئص دااشة انزذشَااش
انيؼجُخ ثمُبدح ججهخ انزذشَش انىطٍُ وَجبدهب فٍ اَزضاع االسزمالل سُخ .1962
انفقرج انثانثح  :انًيبكم انزٍ واجههب انؼبنى انثبنث يذاح َيأره:

ٌ1
ٌ1

رىصع كبنزبنٍ:
()ٌ 0،5
()ٌ 0،5

ٌ 02

رىصع كبنزبنٍ:
()ٌ 1

رزى اإلشبسح إنً  - :انًيكم انذًَىيشافٍ ـ االَمسبيبد انسُبسُخ وييبكم انذذود ـ انزخهف...
انمستىي انثانث :انجاوة انشكهٍ:
ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبء ـ 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 وَطاشح
األسئهخ انًُبسجخ نًؼبنجخ انًىضىع؛
 انزصًُى انًُبستَ :مسى انًزششخ ػشضه انزذهُهٍ إنً فمشاد َذكًهب يُطك يسزًذ ياٍ األسائهخ
انًطشودخ فٍ انًمذيخ؛
 انخبرًااخ انًُبسااجخَ :مااىو فُهااب انًزششااخ (ح) ثبساازخالع ػاابو يااغ فاازخ انًىضااىع ػهااً ايزااذاداد

3
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ربسَخُخ الدمخ.
انمستىي انثاوٍ :انجاوة انمعرفٍ)ٌ 07 ( :
 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

()ٌ 1.5

ٌ2

ٌ2

ٌ1

رىصع كبنزبنٍ:
()ٌ 0،5
()ٌ 0،5

 انؼىايم انًفسشح نسمىط اإليجشاطىسَخ انؼثًبَُخ:
رزى اإلشبسح إنً:
ـ ػىاياام داخهُااخ :خهاام فااٍ انجااُش واإلداسح وانًبنُااخ وشخصااُخ انسااالطٍُ  -االضااطشاثبد
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:
راازى اإلشاابسح إنااً – :ريااجُغ انهجااشح واالساازُطبٌ انُهااىدٌ نفهسااطٍُ – انذصاابس االلزصاابدٌ ػهااً
انفهسااطٍُُُُ ويااُخ االيزُاابصاد نهُهااىد – خهااك يُظًاابد صااهُىَُخ أيُُااخ وػسااكشَخ –دػااى سُبسااٍ
وإداسٌ نهُهىد يٍ طشف سهطبد االَزذاة انجشَطبٍَ.
انفقرج انثاوُح :انمقاومح انفهسطُىُح ضذ انتمركس انصهُىوٍ فٍ فترج ما تُه انحرتُه:
راازى اإلشاابسح إنااً :ـ ا انكفاابح انًسااهخ وانًمبويااخ انسااهًُخ ياابثٍُ  1920و 1935فااٍ شااكم ادزجبجاابد
ويظبهشاد وػشائض نهزُذَذـ اسزًشاس انكفابح اناىطٍُ ثابنثىسح انكجاشي يُاز  1936إناً يبَاخ 1939
يٍ إضشاثبد وأػًبل يسهذخ وثبنزبنٍ فهٍ يمبويخ يُظًخ طىَهخ انًذي..
انفقرج انثانثح :تطىر انصراع انعرتٍ اإلسرائُهٍ مه  1441إنً :1493
َياابس إنااً َ :هبَااخ االَزااذاة انجشَطاابٍَ ولُاابو إسااشائُم ػهااً خهفُااخ لااشاس انزمسااُى – دااشة  – 1948انؼااذواٌ
انثالثٍ ػهً يصش سُخ  – 1956يُالد يُظًخ انزذشَش انفهسطُُُخ  – 1964دشة  – 1967دشة .1973
انمستىي انثانث :انجاوة انشكهٍ :ـ نغخ سهًُخ يٍ األخطبء؛ ـ خط واضخ ويمشوء؛
ـ شكم يمجىل فٍ رمذَى انًُزىج.
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