
(ن07)االشتغبل على وثيقة : مبدة التبريخ .

انًغهٕة : جذٔل سيًُ: انٕثٍمخ  

= طى2دٕل يؼغٍبد انجذٔل انشيًُ إنى خظ سيًُ ثًمٍبص ـ 1
طُٕاد،  يغ يزاػبح انززرٍت انكزَٕنٕجً نألدذاس ٔشزٔط 10

02.5ٌ...........................................................اإلَجبس  
عجٍؼخ يغبنت انذزكخ انًُجش ـ اطزخهض يٍ انخظ انشيًُ 2

02ٌ.... انمزٌ انًبضً ٔيجبالرٓبخالل ثالثٍُبد انٕعٍُخ انًغزثٍخ   
دذد انؼٕايم انًفظزح نزذٕل عجٍؼخ يغبنت  يٍ يكزظجك، اَغاللب -3

  02.5ٌ........انذزكخ انٕعٍُخ انًغزثٍخ ثؼذ انذزة انؼبنًٍخ انثبٍَخ

 انزبرٌخ انذذس
 1930 إطذار انظٍٓز انجزثزي 

 1921 يؼزكخ إَٔال
 1912 فزع يؼبْذح انذًبٌخ

 1934 رمذٌى ثزَبيج اإلطالدبد انًغزثٍخ
 1956 اطزمالل انًغزة

 1953 َفً انظهغبٌ يذًذ ثٍ ٌٕطف
 1944 رمذٌى ٔثٍمخ انًغبنجخ ثبالطزمالل

(ن07)مفبهيم و أسئلة موضوعية: مبدة الجغرافيب .

02ٌ:.............................................................................ـ لذو رؼزٌفب جغزافٍب نًب ٌه1ً  

.ـ انخٕطظخ ـ يؤشز انزًٍُخ انجشزٌخ ـ أكزٔثٍشَض ـ يٍكبنٕثٕل  

02ٌ.............................فً انخبَخ انًُبطجخ ثؼذ َمم انجذٔل إنى ٔرلخ انزذزٌز+ ـ ضغ انؼاليخ 2  

 انجًهخ طذٍخ خغأ
.ـ رؼٕد انمٕح االلزظبدٌخ نهٍبثبٌ إنى غُى يٕاردِ انغجٍؼٍخ    

ـ كبٌ نزذٕل رٔطٍب َذٕ االلزظبد انهٍجزانً َزبئج اجزًبػٍخ كهٓب   
.إٌجبثٍخ  

ـ ٌؼزف انًٍشاٌ انزجبري األيزٌكً فبئضب كجٍزا ثظجت أًٍْخ   
.انظبدراد األيزٌكٍخ  

.ـ ال رظزفٍذ انزًٍُخ فً ٍَجزٌب كثٍزا يٍ غُى يٕاردْب انغجٍؼٍخ    

03ٌ............................................ـ أرًى انجذٔل انزبنً ثًب ٌُبطت ثؼذ َمهّ إنى ٔرلخ انزذزٌز3  

  أْى اإلطالدبد انهٍجزانٍخ
 فً انمغبع انفالدً فً انمغبع انظُبػً فً لغبع انًجبدالد انذٔنخ

   
 

 رٔطٍب االرذبدٌخ

   
 

 يظز

(ن06)موضوع مقبلي : مبدة التربية على المواطنة    
.أطجخ رهٕس انجٍئخ يٍ انمضبٌب انزً رشغم انزأي انؼبو فً كم ثهذاٌ انؼبنى  

اػزًبدا ػهى يكزظجك، اكزت يٕضٕػب يمبنٍب، يٍ يمذيخ ٔ ػزع ٔ خبرًخ، رزكش فٍّ ػهى انؼُظزٌٍ 
:انزبنٍٍٍ  

 ّانزؼزٌف ثبنزهٕس انجٍئً ٔ ثإَٔاػ .
ًإثزاس دٔر انًغزة فً يؼبنجخ انمضبٌب انجٍئٍخ ػهى انًظزٌٍٍٕ انٕعًُ ٔ انذٔن  .

 

.ٌؤخذ رُظٍى انؼًم ٔ شكم انزمذٌى ثؼٍٍ االػزجبر ػُذ انزظذٍخ: يهذٕظخ   
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طُٕاد، يغ يزاػبح انززرٍت 10= طى  2 ل يؼغٍبد انجذٔل انشيًُ إنى خظ سيًُ ثًمٍبصيدٕدـ 1
02.5ٌ.................................................................انكزَٕنٕجً نألدذاس ٔشزٔط اإلَجبس  

.ـ انززرٍت انكزَٕٔنٕجً  
.كفبح انًغبرثخ يٍ أجم االطزمالل: انؼُٕاٌ: ـ شزٔط اإلَجبس  

.                     ادززاو انًمٍبص  
.                      شكم انزمذٌى  

  يٍ انخظ انشيًُ انمزٌ انًبضًـ اطزخالص عجٍؼخ يغبنت انذزكخ انٕعٍُخ انًغزثٍخ خالل ثالثٍُبد2
02ٌ.......................................................................................................انًُجش  

ادززاو يؼبْذح انذًبٌخ    )كبَذ نهذزكخ انٕعٍُخ انًغزثٍخ يغبنت إطالدٍخ، ٔ ًْذ انًجبالد اإلدارٌخ 
انذفبػ ػهى دمٕق )ٔ االلزظبدٌخ ( انزؼهٍى ٔ انظذخ)ٔ االجزًبػٍخ  (ٔ انذفبػ ػهى ٔدذح انًغزة

.(انًغبرثخ ٔ يظبٔارٓى ثبنفزَظٍٍٍ  
 رذذٌذ انؼٕايم انًفظزح نزذٕل عجٍؼخ يغبنت انذزكخ انٕعٍُخ انًغزثٍخ ثؼذ انذزة انؼبنًٍخ انثبٍَخ -3

02.5ٌ.....................................................................................يٍ انًكزظتاَغاللب   
.دخٕل فزَظب نهذزة ٔخضٕػٓب نالدزالل األنًبًَ، طذٔر يٍثبق األعهظً: ـ ػٕايم خبرجٍخ  

.ًَٕ انذزكخ انٕعٍُخ، إَشال انمٕاد األيزٌكٍخ فً انًغزة، نمبء أَفب، رأطٍض دشة االطزمالل: ـ داخهٍخ  
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ٌ 02:....................................................................................ـ انزؼزٌف جغزافٍب ة1  
.  رفٌٕذ يًزهكبد انمغبع انؼبو إنى انمغبع انخبص ػٍ عزٌك انجٍغ أٔ انكزاء:  ـ انخٕطظخ

.يؤشز رزكٍجً ٌضى يظزٌٕبد انزغذٌخ ٔ انظذخ ٔ انزؼهٍى:  ـ يؤشز انزًٍُخ انجشزٌخ  
.رجبدل انزأثٍز ثٍٍ انمغبػبد انفالدً ٔ انظُبػً ٔ انزجبري:  ـ أكزٔثٍشَض  
.رجًغ نؼذح يزاكش دضزٌخ ٌضى يالٌٍٍ انظكبٌ ٔ ًٌزذ ػهى يجبل رزاثً ٔاطغ:  ـ يٍكبنٕثٕل  

02ٌ..................................................................ـ اإلجبثخ ػهى انجًم ثظذٍخ أٔ خغأ 2  

. ـ رؼٕد انمٕح االلزظبدٌخ نهٍبثبٌ إنى غُى يٕاردِ انغجٍؼٍخ خغأ  
.ـ كبَذ نزذٕل رٔطٍب َذٕ االلزظبد انهٍجزانً َزبئج اجزًبػٍخ كهٓب إٌجبثٍخ خغأ  

.ـ ٌؼزف انًٍشاٌ انزجبري األيزٌكً فبئضب كجٍزا ثظجت أًٍْخ انظبدراد األيزٌكٍخ خغأ  
.ـ ال رظزفٍذ انزًٍُخ فً ٍَجزٌب كثٍزا يٍ غُى  يٕاردْب انغجٍؼٍخ طذٍخ  

03ٌ................................................................................ـ إرًبو انجذٔل ثًب ٌُبطت 3  

  أْى اإلطالدبد انهٍجزانٍخ
 فً انمغبع انفالدً فً انمغبع انظُبػً فً لغبع انًجبدالد انذٔنخ

رذزٌز انًجبدالد انذاخهٍخ   
...ٔ انخبرجٍخ  

خٕطظخ انًؤطظبد 
انظُبػٍخ، رشجٍغ 

...االطزثًبراد األجُجٍخ  

 رشجٍغ انًهكٍخ انفزدٌخ
...ٔ انًمبٔالد انفالدٍخ  

 

 رٔطٍب االرذبدٌخ

رذزٌز انًجبدالد انذاخهٍخ   
...ٔ انخبرجٍخ  

خٕطظخ انًؤطظبد 
انظُبػٍخ، رشجٍغ 

...االطزثًبراد األجُجٍخ  

خٕطظخ انمغبع انفالدً، 
إػبدح األراضً انًظبدرح 

...إنى أطذبثٓب  

 يظز
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0.5ٌ.........................................................................................انجبَت انًُٓجً  

ً0.5..........................................................................................انجبَت انشكه ٌ

ًٌٌٕفززع رٕظٍف يب ٌهً: جبَت انًض :

ٌ 02.5:...................................................................ـ انزؼزٌف ثبنزهٕس انجٍئً ٔ إَٔاػ1ّ

كم رغٍٍز َبرج ػٍ انُشبط انجشزي أٔ غٍزِ ٌذخم ػهى انجٍئخ ٔ ٌذذس اخزالال فً رٕاسَٓب : ـ انزؼزٌف
. انغجٍؼً
... رهٕس انًبء، انٕٓاء، انززثخ، انجذبر: ـ األَٕاع

ٌ 02.5:..............ـ إثزاس دٔر انًغزة فً يؼبنجخ انمضبٌب انجٍئٍخ ػهى انًظزٌٍٍٕ انٕعًُ ٔ انذٔن2ً

. ـ انزذظٍض ثضزٔرح انًذبفظخ ػهى انجٍئخ
. ـ إطذار لٕاٍٍَ دًبٌخ انجٍئخ

. ـ ٔضغ االطززارٍجٍخ انٕعٍُخ نذًبٌخ انجٍئخ
. ـ دضٕر انًؤرًزاد ٔ ػضٌٕخ انًُظًبد انذٔنٍخ ٔ انزٕلٍغ ػهى االرفبلٍبد انذٔنٍخ نهذفبػ ػهى انجٍئخ

 


