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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 .
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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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ػُاصز اإلجابت
 يادة انتارَخ :االشتغال بىحائق 10/10
 - 1اٌغُبق اٌزبسَخٍ ٌٍىصبئك اٌضالس :
 اٌضِبْ :اٌّغشة ِٓ 1956 – 1112؛ اٌّىبْ :اٌّغشة فٍ رفبػٍه ِغ اٌذوي األوسثُخ اٌّؼُٕخ ثٕظبَ اٌذّبَخ؛ اٌّىػىع :إلبِخ ٔظبَ اٌذّبَخ ثبٌّغشة ورطىس أعبٌُت ِىاجهزه. - 2اٌزؼشَف ثبٌّفبهُُٔ - :ظبَ اٌذّبَخ – اٌذشوخ اٌىطُٕخ  -اٌّطبٌجخ ثبالعزمالي – اعزىّبي اٌىدذح
اٌزشاثُخَ ( .مجً وً رؼشَف عٍُُ وِشوض ،ورّٕخ ٌىً جىاة طذُخ ٔ 5,5مطخ).
 - 3اعزخشاط ِؼطُبد ربسَخُخ ِٓ اٌىصبئك وّب ٍٍَ:
أ -اٌّمىِبد اٌضالصخ ٌٍذوٌخ اٌّغشثُخ اٌزٍ عٍجزهب إَبهب ِؼبهذح اٌذّبَخ ِٓ اٌىصُمزُٓ 1و:2
 ودذح اإللٍُُ اٌجغشافٍ؛ ( رمغُُ اٌّغشة إًٌ ِٕبطك ٔفىر فشٔغٍ ،إعجبٍٔ ودوٌٍ) االعزمالي؛ اٌغُبدح.ة  -األعبٌُت اٌزٍ اعزؼٍّهب اٌّغبسثخ فٍ ِىاجهخ االعزؼّبس األجٕجٍ ِٓ اٌىصُمخ :2
 األعٍىة اٌذشثٍ اٌّؼزّذ ِٓ طشف اٌّمبوِخ اٌّغٍذخ؛ األعٍىة اٌغُبعٍ واٌطشائك اٌغٍُّخ ثبٌٕغجخ ٌٍذشوخ اٌىطُٕخ؛ط -اٌؼىاًِ اٌزٍ أعهّذ فٍ رطىس اٌذشوخ اٌىطُٕخ اٌّغشثُخ ٔذى اٌّطبٌجخ ثبالعزمالي ِٓ اٌىصُمخ ( :3
رّٕخ إٌمطخ اٌّخظظخ فٍ دبٌخ اعزخشاط أسثؼخ ػىاًِ ػًٍ األلً)
 رذىي ٔظبَ اٌذّبَخ إًٌ دىُ ِجبشش ِٕبلغ ٌشوح ِؼبهذح اٌذّبَخ؛ ادزىبس األجبٔت ٌزغُُش اٌجالد وإلظبء اٌّغبسثخ؛ عُطشح األجبٔت ػًٍ خُشاد اٌجالد ( االعزغالي االعزؼّبسٌ ثأشىبٌه اٌّخزٍفخ)؛ عؼٍ عٍطبد اٌذّبَخ إًٌ رفىُه ودذح اٌّغشة؛ ِغزجذاد ِشدٍخ اٌذشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ؛ إػالْ اٌذٍفبء فٍ اٌُّضبق األطٍٕزٍ ػٓ دك اٌشؼىة فٍ رمشَش ِظُشهب. - 4رشوُت اٌفىشح األعبط ٌٍىصبئك  1و  2و  :3رطىس سدود فؼً اٌّغبسثخ إصاء اٌذّبَخ األجٕجُخ ػًٍ
اٌجالد ،أو ِب َفُذ هزا اٌّؼًٕ.
 - 5إرّبَ رؼجئخ ِفزبح اٌخشَطخ ووزبثخ اٌفمشح؛
ـ إرّبَ رؼجئخ ِفزبح اٌخشَطخ َ :شاػً فٍ رظذُخ ِٕزىط اٌّزششخ  :طذخ أعّبء إٌّبطك اٌّغشثُخ
اٌّغزشجؼخ؛ وطذخ رىاسَخ االعزشجبعٔ 25،5( .مطخ ٌىً رؼجئخ طذُذخ)
َشبس فٍ اٌفمشح إًٌ اػزّبد األعٍىة اٌغٍٍّ اٌمبئُ ػًٍ اٌّفبوػبد فٍ إطبس اٌششػُخ اٌذوٌُخ ثّىاصاحِمبوِخ جُش اٌزذشَش.
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 يادة انجغزافُا :انًىضىع انًقانٍ10/10
انًىضىع األول:
َقىو إَجاس انًتزشح (ة) فٍ هذا انًىضىع بُاء ػهً حالحت يستىَاث:
انًستىي األول :انجاَب انًُهجٍ:
 اٌّمذِخ إٌّبعجخَ :مىَ فُهب اٌّزششخ (ح) ثزأطُش اٌّىػىع ِجبٌُب وِىػىػبرُب وَطشح األعئٍخ
إٌّبعجخ ٌّؼبٌجخ اٌّىػىع؛
اٌزظُُّ إٌّبعتَ :مغُ اٌّزششخ ػشػه اٌزذٍٍٍُ إًٌ فمشاد َذىّهب ِٕطك ِغزّذ ِٓ األعئٍخ

اٌّطشودخ فٍ اٌّمذِخ؛
اٌخبرّخ إٌّبعجخَ :مىَ فُهب اٌّزششخ (ح) ثبعزخالص ػبَ ِغ فزخ اٌّىػىع ػًٍ اِزذاداد ِٕطمُخ.

انًستىي انخاٍَ :انجاَب انًؼزفٍ
 يهحىظت َُ :بغٍ انتؼايم فٍ تقىَى انجاَب انًؼزفٍ باستحضار انؼُاصز األساسُت دوٌ انتقُذ

بانجشئُاث.

بانُسبت نهفقزة األونً :تقبم انتحذَذاث انسهًُت انخاصت بانًىقغ انجغزافٍ نكم بهذ يٍ انبهذاٌ انخالحت.
بانُسبت نهفقزة انخاَُت :تحهُم يظاهز انقىة انفالحُت بانبهذاٌ انخالحت وانؼىايم انًفسزة نها:
 ْ 5.75ـ يظاهز انقىة انفالحُت بانبهذاٌ انخالحت:
 االِزذاد اٌجغشافٍ ٌٍّجبالد اٌفالدُخ ؛ْ 4.5
 رٕىع إٌّزجبد اٌفالدُخ ولىرهب اإلٔزبجُخ ػًٍ اٌّغزىي اٌؼبٌٍّ ؛تىسع كانتانٍ:
 ادزالي اٌّشارت األوًٌ ػًٍ ِغزىي اٌظبدساد اٌفالدُخ ػبٌُّب (اٌىالَبد اٌّزذذح األِشَىُخ وفشٔغب )ْ 1.5
ورذمُك االوزفبء اٌغزائٍ اٌزارٍ فٍ اٌظُٓ .
ـ تحهُم انؼىايم انًفسزة نتهك انقىة بانبهذاٌ انخالحت:
 األعظ اٌطجُؼُخ )عهىي وهؼبة طبٌذخ ٌٍٕشبطُٓ اٌضساػٍ واٌشػىٌ -رٕىع ِٕبخٍِ -ىاسد ِبئُخوغبثىَخ ِهّخ )؛
 - ْ 3اٌّمىِبد اٌجششَخ(أهُّخ اٌغبوٕخ إٌشُطخ ػّٓ ثُٕخ اٌغىبْ – اسرفبع دسجخ اٌزأهًُ اٌجششٌ)؛
 اٌؼىاًِ اٌزٕظُُّخ(إٌظبَ اٌشأعّبٌٍٔ -ىػُخ رذخً اٌذوٌخ ).بانُسبت نهفقزة انخانخت :تحهُم انًشاكم انتٍ تؼاٍَ يُها انفالحت بكم يٍ انىالَاث انًتحذة األيزَكُت
وفزَسا :
 فبئغ اإلٔزبط ورضاَذ طؼىثخ اٌزغىَك؛ إٔهبن اٌزشثخ وإرالفهب ورٍىَش اٌفششخ اٌّبئُخ.ْ1
بانُسبت نهفقزة انزابؼت :تحهُم انتذابُز انتٍ تتخذها انصٍُ نهتحكى فٍ انًُى انذًَغزافٍ
و االستًزار فٍ تحقُق االكتفاء انذاتٍ انغذائٍ بها :
 ػجط إٌّى اٌذَّغشافٍ ػجش فشع عُبعخ اٌطفً اٌىدُذ؛ - 5.75اٌزىػُخ ػجش رىىَٓ ورأهًُ اٌّىاسد اٌجششَخ؛
ْ
 اٌشفغ ِٓ ورُشح إٌّى االلزظبدٌ وِغزىي اٌزُّٕخ اٌجششَخ.انًستىي انخانج :انجاَب انشكهٍ:
ـ ٌغخ عٍُّخ ِٓ األخطبء؛
ـ خط واػخ؛وِمشوء و شىً ِمجىي فٍ رمذَُ إٌّزىط.
ْ1

رىصع
وبٌزبٌٍ:
()ْ 5،5
()ْ 5،5

انًىضىع انخاٍَ:
َقىو إَجاس انًتزشح (ة) فٍ هذا انًىضىع بُاء ػهً حالحت يستىَاث:
انًستىي األول :انجاَب انًُهجٍ:
اٌّمذِخ إٌّبعجخَ :مىَ فُهب اٌّزششخ (ح) ثزأطُش اٌّىػىع ِجبٌُب وِىػىػبرُب وَطشح األعئٍخ
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إٌّبعجخ ٌّؼبٌجخ اٌّىػىع؛
اٌزظُُّ إٌّبعتَ :مغُ اٌّزششخ ػشػه اٌزذٍٍٍُ ػًٍ فمشاد َذىّهب ِٕطك ِغزّذ ِٓ األعئٍخ

اٌّطشودخ فٍ اٌّمذِخ
اٌخبرّخ إٌّبعجخَ :مىَ فُهب اٌّزششخ (ح) ثبعزخالص ػبَ ِغ فزخ اٌّىػىع ػًٍ اِزذاداد ِٕطمُخ.

انًستىي انخاٍَ :انجاَب انًؼزفٍ
 يهحىظت َُ :بغٍ انتؼايم فٍ تقىَى انجاَب انًؼزفٍ باستحضار انؼُاصز األساسُت دوٌ انتقُذ

بانجشئُاث.

بانُسبت نهفقزة األونً  :تؼزَف انؼىنًت واِنُاث انتٍ تؼتًذها:
ـ تؼزَف انؼىنًتَ :قبم كم تؼزَف َفُذ انًؼًُ انصحُح؛
 اٌزُُّض فٍ اٌُِبد اٌّؼزّذح فٍ اٌؼىٌّخ ثُٓ  :اٌُِبد اٌزمُٕخ؛ اٌُِبد اٌّزؼٍمخ ثبٌغُبعخ اٌزجبسَخ.بانُسبت نهفقزة انخاَُت :خصائص انًجاالث انًُذيجت وانًجاالث انتٍ فٍ طىر االَذياد ؛
 ٌ 1.5خظبئض اٌّجبالد إٌّذِجخ  :رذًٍُ صالس خظبئض ِٓ اِرٍ :
تىسع كانتانٍ:
( - )ْ5.5الزظبد ِجٍٕ ػًٍ اٌزظُٕغ ؛
()ْ1
 الزظبد ِشجغ ٌالعزضّبساد األجٕجُخ ؛ الزظبد ِٕبفظ ٌٍّجبالد اٌّهُّٕخ ػًٍ اٌّغزىي اٌزجبسٌ ؛ٌ 1.5
تىسع كانتانٍ - :الزظبد رو ُِضاْ رجبسٌ ِزىاصْ أو إَجبثٍ .
( )ْ5.75خصائص انًجاالث انتٍ فٍ طىر االَذياد  :تحهُم حالث خصائص يٍ اِتٍ
 الزظبد لبئُ ػًٍ اٌظٕبػبد االعزهالوُخ ؛ الزظبد ػؼُف اٌذبفضَخ ٌالعزضّبساد األجٕجُخ ؛ ِجبدالد رجبسَخ غُش ِزىبفئخ ِغ اٌّجبالد اٌّهُّٕخ وإٌّذِجخ ػجض فٍ اٌُّضاْ اٌزجبسٌ ؛بانُسبت نهفقزة انخانخت  :انؼىايم انًفسزة نههًُُت االقتصادَت نهخانىث انؼانًٍ :
()ْ5.75
الزظبدَبد ِجُٕخ ثبألعبط ػًٍ اٌزظُٕغ واٌزظذَش؛رذىُ ِىىٔبد اٌضبٌىس فٍ اٌّؤعغبد اٌّبٌُخ اٌذوٌُخ؛االهزّبَ ثبٌجذش اٌؼٍٍّ .بانُسبت نهفقزة انزابؼت  :يشاكم كم يٍ انىالَاث انًتحذة األيزَكُت وانُاباٌ فٍ انقطاع انتجارٌ.
ـ يشاكم انىالَاث انًتحذة األيزَكُت فٍ انقطاع انتجارٌ:
 ػذَ وفبَخ إٔزبط اٌّؼبدْ وِظبدس اٌطبلخ ثبٌىالَبد اٌّزذذح األِشَىُخ وِب َزشرت ػٓ رٌه ِٓ رجؼُخ؛()ٌ 3
 اشزذاد إٌّبفغخ اٌذوٌُخ وِشبوً فبئغ اإلٔزبط؛ـ يشاكم انُاباٌ فٍ انقطاع انتجارٌ:
 االفزمبس ٌّظبدس اٌطبلخ واٌّؼبدْ ورأصُشاد رٌه ػًٍ ثُٕخ اٌىاسداد دجّب ولُّخ. ْ 1رىصع
وبٌزبٌٍ
 أهُّخ دجُ ؤغجخ اٌّىاد اٌفالدُخ فٍ ثُٕخ اٌىاسداد ٔظشا ٌمٍخ األساػٍ اٌظبٌذخ ٌٍضساػخ ثبٌُبثبْ ؛ اشزذاد إٌّبفغخ اٌذوٌُخ ػًٍ األعىاق وِشبوً فبئغ اإلٔزبط .()ٌ0.25

(
)ٌ0..5

انًستىي انخانج :انجاَب انشكهٍ:
ـ ٌغخ عٍُّخ ِٓ األخطبء وخط واػخ وِمشوء؛
ـ شىً ِمجىي فٍ رمذَُ إٌّزىط
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