لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
مبدة التبريخ ( 10/10 :موضوع إجببر(
ستشتغل على نصين تبريخيين
النص األول:
ٔسد ف ٙيزكشج ٔجٓرٓا انذكٕيح انثشٚطاَٛح إنٗ انششٚف دسٍ ف8 ٙفثشاٚش 1918يا ٚه:ٙ
"...إٌ دكٕيح جالنح يهك تشٚطاَٛا انؼظًٗ ٔ دهفائٓا ال صاند يظًًح أٌ ذمف تجاَة األيى انؼشتٛح  ،ف ٙجٓادْا ألٌ ذثُٙ
ػانًا ػشتٛا ٚسٕد ف ّٛانمإٌَ ٔانششع تذل انظهى انؼثًاَ... ٙإٌ دكٕيح جالنح يهك تشٚطاَٛا ذكشس ٔػذْا انسانف تخظٕص
ذذشٚش األيى انؼشتٛح  ٔ ،إَٓا لذ سهكد يسهك انرذشس  ٔ ،ذمظذ أٌ ذسرًش ػه ّٛتكم اسرمايح ٔذظًٛى ،تأٌ ذذفع انؼشب
انز ٍٚذذشسٔا يٍ انسمٕط فْٔ ٙذج انذياس  ٔ ،ذساػذ انز ٍٚال ٚضانٌٕ ذذد َٛش انظانً ٍٛنُٛانٕا دشٚرٓى"....
انًشجغ :انرَٕس ٙيٕسٗ كاظى ٔ ،ثائك انرذخم األجُث ٙف ٙانٕطٍ انؼشت .ٙداس انثذث نهظذافح ٔ انطثاػح ٔ انُشش.
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النص الثبني :
جاء ل ٙسسانح ٔجٓرٓا انذكٕيح انثشٚطاَٛح انٗ انًهك فٛظم ف27 ٙأتشٚم 1920يا ٚه:ٙ
َ"...رٛجح انًمشساخ انر ٙاذخزْا انذهفاء ف ٙساٌ س( ًٕٚف25 ٙأتشٚم ) 1920لذ ذى االػرشاف تسٕسٚا ٔ انؼشاق دٔنرٍٛ
يسرمهر ، ٍٛػهٗ ششط أٌ ذرُأنًٓا يساػذج دٔنح يُرذتح ،إنٗ أٌ ٚذ ٍٛانضيٍ انز٘ ذسرطٛؼاٌ ف ّٛانٕلٕف ٔدذًْا ٔ .تُاء
ػهٗ ْزِ انًمشساخ  ،فمذ أٔدػد يًٓحاالَرذاب ػهٗ سٕسٚا إنٗ فشَسا ف ٙد ٍٛأٌ يًٓح االَرذاب ػهٗ انؼشاق أٔدػد إنٗ
أَجهرشا  ،كًا أٌ انذٔنح األخٛشج لذ سًٛد يُرذتح ػهٗ فهسط ٍٛأٚضا.
إٌ دكٕيح جالنرّ ذشؼش شؼٕسا لٕٚا تأٌ انضيٍ لذ داٌ ا ٌٜنهٕطٕل إنٗ ذشذٛة ذأذهف تّ يطانة انشؼة انسٕس٘ يغ ْزِ
انفمشاخ"....
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اششح ششدا ذاسٚخٛا يا ذذرّ خظ تانٕثٛمر. ٍٛ
دذد اإلطاس انراسٚخ ٙنهٕثٛمر. ٍٛ
اسرخهض يٍ انٕثٛمح األٔنٗ انٕػٕد انر ٙذمذيد تٓا انذكٕيح انثشٚطاَٛح نهششٚف دس ٔ ٍٛأتشص يٍ خالل يا
دسسرّ  ،دٔافغ تشٚطاَٛا إنٗ ذمذًٓٚا .
ت ، ٍٛاَطاللا يٍ انٕثٛمح انثاَٛح  ،يذٖ انرضاو انذكٕيح انثشٚطاَٛح ترهك انٕػٕد ٔٔ ،ضخ أسثاب رنك تاالسرؼاَح تًا
دسسرّ .

مبدة الجغرافيب (10/10االختيبر بين موضوعين(
الموضوع األول :
ذرًٛض انظُاػح ف ٙانٕالٚاخ انًرذذج األيشٚكٛح ٔ انٛاتاٌ تأسس ذجؼهٓا لادسج ػهٗ انرطٕس ٔ انًُافسحٔ.ضخ رنك.

الموضوع الثبني :
ذؼرثش انًذَٕٛٚح انخاسجٛح يؼضهح ذٕاجّ يؼظى دٔل انجُٕب.
ت ٍٛأسثاتٓا ٔ أثشْا انًؼشلم نهرًُٛح ٔ األسانٛة انًرثؼح نهرخفٛف يٍ دذذٓا .

