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أوال  :يادة انخارَخ  -االشخغال ػهً انىثائق ( ) ٌ 10
انىثُمح : 1

" إٌ انغهطاٌ يىالٌ انذغٍ  ،ػُذ ذىنُره األيش تانثالد  ،لذ واجه أوضاػا طؼثح  ،وتانخظىص
فًُا َرؼهك تًانُح انذونح انرٍ  ...أطُثد تُضَف خطُش تغثة أػثاء انغرايت انًانُت انباهظت انرٍ فشضد
ػهً انًغشب  ،واعرغشلد يذج ذغذَذها دىانٍ ػششٍَ عُح  ،يًا ػطم كم يجهىد أو يذاونح يٍ أجم
ذذذَث أجهضج انذونح  ...ثى إٌ يا صاد فٍ ذؼًُك أصيح انثالد انًانُح ذذهىس انًُضاٌ انرجاسٌ اػرثاسا يٍ
أواعظ انمشٌ انراعغ ػشش َ ،رُجح اَخفاع أثًُح انًىاد انفالدُح وانرٍ كاَد ذًثم جم يثُؼاذه إنً
انخاسج َ ،اهُك ػٍ انؼىالة انىخًُح انرٍ ذشذثد ػٍ غضو انغهغ وانًُرىجاخ األوستُح نألعىاق
انًغشتُح فٍ َفظ انفرشج  ،وػٍ اعرفذال َظاو انحًاَاث األجُبُت تانًغشب وانزٌ عاهى هى اِخش فٍ
ذمهُض يىاسد انذونح انًانُح  .ولذ ذشذة ػٍ هزا كهه ذضؼضغ فٍ انًىلف انًغشتٍ يٍ جهح  ،وذُايٍ
َفىر انذول األوستُح فٍ انثالد يٍ جهح أخشي " .
صٍَ انؼاتذٍَ انؼهىٌ  :انًغشب يٍ ػهذ انذغٍ األول إنً ػهذ انذغٍ انثاٍَ – انجضء األول – انًطثؼح وانىسالح انىطُُح –
يشاكش –  2008ص 136 -135 :

انىثُمح 2

" كاَد أهذاف ػبذانحفُظ فٍ انذفاظ ػهً اعرمالل انثالد ذرؼاسع يغ أهذاف األوعاط االعرؼًاسَح
انفشَغُح تانًغشب  ...رنك أٌ فشَغا ظهد ذؼاسع االػرشاف ته عهطاَا ػهً انًغشب  ،وَغمد عُاعرها
يغ إعثاَُا وتشَطاَُا  ،واشرشطد ػهُه انرخهٍ ػٍ انجهاد  ،واالػرشاف تذَىٌ انًخضٌ انغاتك  ،ولثىل
جًُغ االذفالاخ انذونُح انًُؼمذج يغ انًغشب وتخاطح احفاقُت انجسَرة انخضراء ...
ولذ دفؼد انظشوف انذاخهُح يىالٌ ػثذانذفُع نهخضىع نإليالءاخ انفشَغُح  ،فضَادج ػهً أصيره
انًانُح انخاَمح ،كاٌ انفشَغُىٌ ًَاسعىٌ ػهُه يضَذا يٍ انضغظ انؼغكشٌ وَطانثىَه تذم يشكهح دَىٌ
انًغشب.
وانًالدع أٌ انجاَة انًغشتٍ أطثخ َُرظش أٌ َذم يشكهره تم أصيره تىاعطح االلرشاع يٍ
انفشَغٍُُ يٍ جذَذ فٍ دٍُ كاٌ انجاَة انفشَغٍ َُرظش يٍ أٌ لشع جذَذ أٌ َؼًم ػهً ذكثُم أَذٌ
انًغشب تفشع انًشالثح انشايهح ػهً انًخضٌ إداسَا وػغكشَا ويانُا" .
صٍَ انؼاتذٍَ انؼهىٌ  :يشجغ عاتك ص 336 - 335 -334 :
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انشؼبت/انًسهك :انؼهىو انخجرَبُت -انؼهىو انرَاضُت-انخؼهُى األصُم(يسهك انؼهىو انشرػُت)
-انؼهىو االقخصادَت وانخذبُر
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انًطهىب :
 - 1ضغ انىثائك فٍ عُالها انراسَخٍ ( ) ٌ 1
 - 2اششح يا ذذره خظ فٍ انىثائك ششدا ذاسَخُا ( ) ٌ 2
 - 3اعرخهض يٍ انىثائك يا َهٍ ) ٌ 3 ( :
* يٍ انىثُمح  1انؼىايم انخاسجُح انرٍ عاهًد فٍ ذأصو األوضاع انًانُح تانًغشب خالل انمشٌ 19
* يٍ انىثُمح  2انضغىط انرٍ ياسعرها فشَغا ػهً انًغشب فٍ تذاَح انمشٌ  20وانهذف يُها
* يٍ انىثُمح  3انؼىايم انذاخهُح ودوسها فٍ ذأصو أوضاع انًغشب يغ يطهغ انمشٌ 20
 - 4سكة انفكشج األعاط نهىثائك ( ) ٌ 2
 - 5تٍُ اَطاللا يٍ انىثائك ويًا دسعد ػىالة األصيح انًانُح ػهً أوضاع انًغشب فٍ انُظف انثاٍَ يٍ انمشٌ
 19وتذاَح انمشٌ ) ٌ 2 ( 20
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يـــــادة :انجـــارَخ وانجغرافٍــــــــا

ثانيا  :مادة الجغرافيا  -انًىضىع انًقانٍ ( ) ٌ 10
انًىضىع األول :
اسخهذفج انًبادرة انىطُُت نهخًُُت انبشرَت بشكم خاص يحاربت حهًُش انؼُصر انبشرٌ فٍ انىسطٍُ انحضرٌ وانقروٌ
بانًغرب  ،فٍ حٍُ اسخهذفج سُاست إػذاد انخراب انىطٍُ انخخفُف يٍ حذة انخباَُاث انخٍ حطبغ انًجال انًغربٍ بشكم ػاو
.
اكرة يىضىػا يمانُا ذثٍُ فُه يا َهٍ :
 يظاهش إلظاء وذهًُش انؼُظش انثششٌ تانًغشب دوس انًثادسج انىطُُح نهرًُُح انثششَح فٍ يذاستح ذهًُش انؼُظش انثششٌ دوس عُاعح إػذاد انرشاب انىطٍُ فٍ انرخفُف يٍ انرثاَُاخ انًجانُح انرٍ َؼاٍَ يُها انًغشب سأَك انخاص فٍ انجهىد انًثزونح نهرخفُف يٍ انًشاكم االجرًاػُح وانًجانُح تانًغشبانًىضىع انثاٍَ
إرا كاَج انىالَاث انًخحذة بفضم فؼانُت حُظًُها انرأسًانٍ حافظج ػهً يكاَخها كقىة صُاػُت ػظًً فإٌ انصٍُ بفضم
سُاست االَفخاح أصبحج قىة صُاػُت صاػذة يُافست نهقىي انرأسًانُت انكبري .
اكرة يىضىػا يمانُا ذماسٌ فُه
 يظاهش لىج انظُاػح تانىالَاخ انًرذذج وانظٍُ انؼىايم انرُظًُُح انًفغشج نمىج انظُاػح تانثهذٍَ -انرذذَاخ انرٍ ذىاجه انظُاػح تانثهذٍَ

االيرحـــــــاٌ انجٕٓ٘ انًٕحذ لنثكــانٕسٚـــا
٘ـٔص 2012
الدٔسج االعرذساكٛحٕٚ :ل ـ

انغُح األٔنٗ يٍ عهك انثكانٕسٚــــا
ٔصاسج انرشتٛح انٕطُٛح

(ػُاطش اإلجاتح)

انًادج:

انشؼثح /انًغهك

انراسٚخ ٔانجغشافٛا
انؼهٕو انرجشٚثٛح – انؼهٕو انشٚاضٛح
انرؼهٛى األطٛم (يغهك انؼهٕو انششػٛح)
انؼهٕو االلرظادٚح ٔانرذتٛش

انًؼايم

يذج اإلَجاص انظفحح
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يادج انراسٚخ  :االشرغال تانٕشائك ( ) ٌ 10
 - 1انغٛاق انراسٚخ : ٙذُذسض انٕشائك ف ٙعٛاق انضغٕط االعرؼًاسٚح ػهٗ انًغشب خالل انُظف انصاَ ٙيٍ انمشٌٔ 19يطهغ انمشٌ .20
 – 2انششح انراسٚخ) ٌ 2 ( : ٙ
* انغشايح انًانٛح انثاْظح  :انغشايح انر ٙفشضرٓا إعثاَٛا ػهٗ انًغشب تؼذ ْضًٚح ذطٕاٌ عُح 1860يماتم االَغحاب يٍ انًذُٚح .
ٔلذسخ تؼشش ٍٚيه ٌٕٛلاير  ،الرشع انًغشب َظف انًثهغ يٍ تشٚطاَٛا ٔانُظف اٜخش ذى اعرخالطّ يٍ
انًذخٕل انجًشك... ٙ
* انحًٛاخ األجُثٛح ٔ :ذؼُ ٙدخٕل أشخاص يغاستح ذحد حًاٚح األجاَة ٔلذ ذًهض ْؤالء انًغاستح يٍ انضشائة ٔيٍ يراتؼح انمضاء
انششػ... ٙ

ٌ1
ٌ0.5
ٌ0.5

* ػثذ انحفٛع  :انغهطاٌ انز٘ تٕٚغ عُح  1908تٛؼح يششٔطح تؼذ ػضل أخ ّٛيٕال٘ ػثذ انؼضٚض ٔانز٘ أسغى ػهٗ انرٕلٛغ ػهٗ ػمذ
انحًاٚح ف1912 ٙ

ٌ0.5

* اذفالٛح انجضٚشج انخضشاء  :ػمذخ ف ٙعُح  1906ف ٙيؤذًش دٔن ٙتانجضٚشج انخضشاء ػهٗ إشش األصيح انًغشتٛح األٔنٗ عُح 1905
َٔظد ػهٗ إدخال إطالحاخ إنٗ انًغشب ( انثُك انًخضَ ، ٙانثٕنٛظ ) ...

ٌ0.5

 - 3اعرخالص يٍ انٕشائك ) ٌ 3 ( :
* يٍ انٕشٛمح  : 1انؼٕايم انخاسجٛح انر ٙعاًْد ف ٙذأصو األٔضاع انًانٛح تانًغشب خالل انمشٌ 19
 انغشايح انحشتٛح انثاْظح انًفشٔضح ػهٗ انًغشب تؼذ ْضًٚح ذطٕاٌ .... غضٔ انغهغ ٔانثضائغ األٔستٛح نألعٕاق انًغشتٛح .... اعرفحال ظاْشج انحًاٚاخ انفشدٚح ....* يٍ انٕشٛمح  : 2انضغٕط انر ٙياسعرٓا فشَغا ػهٗ انًغشب ف ٙتذاٚح انمشٌ 20
 ضغٕط عٛاعٛح  :انًٕلف يٍ ششػٛح انغهطاٌ ٔ ...إسغايّ ػهٗ لثٕل جًٛغ االذفالاخ انذٔنٛح ٔخاطح اذفالٛح انجضٚشجانخضشاء .
 انضغظ انؼغكش٘ .... انضغٕط انًانٛح  :االػرشاف تذ ٌٕٚانًخضٌ انغاتك ٔيطانثح انًغشب تحم يشكهح انذ... ٌٕٚانٓذف يٍ ْزِ انضغٕط  :إضؼاف عهطح انًخضٌ ٔإغشالّ تانذٔ ٌٕٚفشع انًشالثح انشايهح ػه ّٛأ٘ إخضاػّ نُظاو
انحًاٚح
* انٕشٛمح  : 3األحذاز انذاخهٛح ٔدٔسْا ف ٙذأصو أٔضاع انًغشب يغ يطهغ انمشٌ 20
 اجرٛاح انكٕاسز انطثٛؼٛح  :انجشاد  ،انًجاػح ... انرًشداخ انذاخهٛح  :ذًشد تٕحًاسج ... االلرشاع يٍ انخاسض ....عاًْد ْزِ األحذاز ف ٙاعرفحال أصيح انًغشب انًانٛح ....
 – 4انفكشج األعاط ذرًحٕس حٕل ذظافش انؼٕايم انخاسجٛح ٔانؼٕايم انذاخهٛح ف ٙذأصو أٔضاع انًغشب انًانٛح ٔتانران ٙإضؼاف عهطح
انًخضٌ ٔإخضاػّ نهُفٕر األجُث... ٙ

ٌ2

 - 5ػٕالة األصيح انًانٛح ػهٗ أٔضاع انًغشب ف ٙانُظف انصاَ ٙيٍ انمشٌ ٔ 19يطهغ انمشٌ 20
ف ٙانُظف انصاَ ٙيٍ انمشٌ  19كاَد األصيح انًانٛح يٍ ت ٍٛانؼٕايم انر ٙعاًْد ف ٙيحذٔدٚح اإلطالحاخ انر ٙلاو تٓا انًغشب ...
ٔيغ يطهغ انمشٌ  20كاٌ اعرفحال األصيح انًانٛح عثثا ف ٙخضٕع انًخضٌ نهششٔط انفشَغٛح ٔانرٕلٛغ ػهٗ يؼاْذج انحًاٚح ...

ٌ2

ٌ1

ٌ1

ٌ1

س٘  -انغُح األٔنٗ يٍ عهك انثكانٕسٚا (الدٔسج االعرذساكٛح ٕٚلٕٚص ) 2012
االيرحـــاٌ انجٕٓ٘ انًٕحذ لنثكـانٕ ا
انشؼثح /انًغهك:انؼهٕو انرجشٚثٛح  -انؼهٕو انشٚاضٛح  -انرؼهٛى األطٛم (يغهك انؼهٕو انششػٛح)  -انؼهٕو االلرظادٚح ٔانرذتٛش
و ـــــادج :انراسٚخ ٔانجغشافٛا

عناصر اإلجابة
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يادج انجغشافٛا  :انًٕضٕع انًمان) ٌ 10 ( ٙ
انًٕضٕع األٔل :
 انجاَة انًُٓج: ٙ

يمذيح يُاعثح  -انرظًٛى انًُاعة  -انخاذًح انًُاعثح

 انجاَة انًؼشف : ٙانرشكٛض ػهٗ انؼُاطش األعاعٛح دٌٔ انرمٛذ تانجضئٛاخ
انفمشج األٔنٗ  -يظاْش إلظاء ٔذًٓٛش انؼُظش انثشش٘ تانًغشب - :انرًذسط ٔاأليٛح  - ......انغكٍ غٛش انالئك  - ....انثطانح
ٔانفمش .....
 انرغطٛح انظحٛح  .......ذأخش ف ٙيغرٕٖ انرًُٛح انثششٚح ػًٕيا ........الفمشج انصاَٛح  -دٔس انًثادسج انٕطُٛح نهرًُٛح انثششٚح ف ٙيحاستح ذًٓٛش انؼُظش انثشش٘:
اػرثشخ ٔسشا يفرٕحا نهرًُٛح انثششٚح أػطٗ اَطاللرّ انًهك يحًذ انغادط اترذاء يٍ ٔ 2005ذضًُد ْزِ
انًثادسج شالشح يحأس :
 انرظذ٘ نهؼجض االجرًاػ ...... ٙذشجٛغ األَشطح انًرٛحح نهذخم ٔنفشص انشغم  ....االعرجاتح نحاجاخ األشخاص فٙٔضؼٛح طؼثح ٔ نزٔ٘ االحرٛاجاخ انخاطح ...ذى ذخظٛض اػرًاداخ يانٛح ٔصػد ػهٗ انٕعط ٍٛانحضش٘ ٔانمشٔ٘...
انفمشج انصانصح  :دٔس عٛاعح إػذاد انرشاب انٕطُ ٙف ٙانرخفٛف يٍ انرثاُٚاخ انًجانٛح انرٚ ٙؼاَ ٙيُٓا انًغشب
 ٔضغ اخرٛاساخ كثشٖ نرحمٛك انرًُٛح انشايهح ٔانًُذيجح ف ٙكم جٓاخ انًغشب ذرًصم ف ٙيجًٕػح يٍ انًحأس ذرضًٍيجًٕػح يٍ انرذاتٛش  - :ذًُٛح انؼانى انمشٔ٘  - ...ذأْٛم االلرظاد انٕطُ - ٙذأْٛم انًٕاسد انثششٚح  - .....ذذتٛش
انًٕاسد انطثٛؼٛح  - ...انغٛاعح انحضشٚح  -...حم إشكانٛح انؼماس ...
انفمشج انشاتؼح  :انشأ٘ انخاص ف ٙانجٕٓد انًثزٔنح نهرخفٛف يٍ انًشاكم االجرًاػٛح ٔانًجانٛح :
 انجاَة انشكه : ٙنغح عهًٛح  ،خظ يمشٔء  ،شكم يمثٕل ف ٙذمذٚى انًُرٕض
--------------------------------------------------------------انًٕضٕع انصاَ: ٙ
 انجاَة انًُٓج : ٙيمذيح يُاعثح  -انرظًٛى انًُاعة  -انخاذًح انًُاعثح ()ٌ2
 انجاَة انًؼشف : ٙانرشكٛض ػهٗ انؼُاطش األعاعٛح دٌٔ انرمٛذ تانجضئٛاخ ( )ٌ7
انفمشج األٔنٗ :
 يظاْش انمٕج انظُاػٛح تانٕالٚاخ انًرحذج ... يظاْش انمٕج انظُاػٛح انظاػذج نهظ.... ٍٛ ذفٕق انظُاػح األيشٚكٛح ػهٗ انظُاػح انظُٛٛح ف ٙانمطاػاخ انؼانٛح انركُٕنٕجٛاانفمشج انصاَٛح  :انؼٕايم انرُظًٛٛح انًفغشج نمٕج انظُاػح تانثهذ: ٍٚ
 تانُغثح نهٕالٚاخ انًرحذج  - :فؼانٛح انرُظٛى انشأعًان ... ٙدٔس انرشكٛض انشأعًان ... ٙانمذسج ػهٗ انرجذٚذ ٔاالتركاستفضم ذمذو انثحس انؼهًٔ ٙانركُٕنٕج ... ٙضخايح حجى االعرصًاس َٔفماخ اإلشٓاس  ...انرذخم انًحذٔد نهذٔنح ...
 تانُغثح نهظ - : ٍٛدٔنح شٕٛػٛح اَفرحد حذٚصا ػهٗ انؼانى انشأعًان ٙيُز  ... 1978إطالحاخ لايد تٓا انذٔنح راخطاتغ نٛثشان ... ٙاعرٛشاد انركُٕنٕجٛا ٔذشجٛغ جهة االعرصًاساخ األجُثٛح ...
 ذفٕق انٕالٚاخ انًرحذج ػهٗ انظ ٍٛف ٙانًجال انرُظ ًٙٛخاطح ف ٙيجال االعرصًاس ٔذمذو انثحس انؼهًٔ ٙانركُٕنٕجٙانفمشج انصانصح  :انرحذٚاخ انر ٙذٕاجّ انظُاػح تانثهذٍٚ
 -االسذثاط تانخاسض فًٛا ٚخض انرضٔد تًظادس انطالح تانُغثح نهثهذ...... ٍٚ
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()ٌ2

()ٌ3

()ٌ2

 ذشاجغ انمذسج انرُافغٛح نهًُرجاخ األيشٚكٛح أياو انًُرجاخ اٜعٕٚٛح ٔيٍ تُٓٛا انظُٛٛح راخ انركهفح انًُخفضح ... -اسذثاط االلرظاد انظ ُٙٛإنٗ حذ كثٛش تاعرمشاس انغٕق انؼانًٛح ...

 انجاَة انشكه : ٙنغح عهًٛح  ،خظ يمشٔء  ،شكم يمثٕل ف ٙذمذٚى انًُرٕض
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