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ػُبطش اإلعبثخ
مادة التاريخ (اشتغال على وثائق ) [ 10نقط ].
 -1العٛبق انزبسٚخ ٙنهٕصبئك انضالس  :رُذسط انٕصبئك ضًٍ انزطٕساد انكجشٖ ناللزظبد انشأعًبن ٙف ٙأٔسثب ٔخبسعٓب خالل
انمشٌ 19و ٔ دٔسْب ف ٙاَطالق انؾشكخ اإليجشٚبنٛخ .
 – 2انششػ انزبسٚخ: ٙ
 ؽكٕيخ "انًٛغ : "ٙؽكٕيخ ٚبثبَٛخ لبدْب اإليجشاطٕس "يٛزغْٕٛزٕ" خالل انُظف انضبَ ٙيٍ انمشٌ 19و  ،ؽٛش
اَفزؾذ انٛبثبٌ ػهٗ انغشة انشأعًبنٔ ٙاعزفبدد يُّ  ،فغًٛذ ْزِ انًشؽهخ ثبنؾكى انزُٕٚش٘ .
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عهى انزُمٛظ
2ن
1ن

اإليجشٚبنٛخ  :ؽشكخ رٕعؼٛخ اعزؼًبسٚخ لبيذ ثٓب دٔل أٔسثب انشأعًبنٛخ خالل انمشٌ 19و نهغٛطشح ػهٗ يُبطك ٔدٔل
ضؼٛفخ خبسط أٔسثب اػزًبدا ػهٗ ٔعبئم ٔأعبنٛت عذٚذح يشرجطخ ثبنزطٕس انشأعًبن. ٙ

 – 3يظبْش لٕح انٕالٚبد انًزؾذح ٔرفغٛشْب ......................................................................................... :
 انًظبْش  :انزٕعغ َؾٕ انغشة  +اسرفبع اإلَزبط  +انضٚبدح فَ ٙمم انغهغ ٔسؤٔط األيٕال انًغزضًشح  +اعزخذاو
اٜنخ  +اسرفبع ػذد انًٓبعش ٍٚاألٔسث.ٍٛٛ
 األعجبة انًفغشح نهمٕح  :انزشكٛضاد انشأعًبنٛخ انكجشٖ  +انمطبع انجُكٔ ٙأًْٛزّ  +انؼُظش انجشش٘ ٔرُٕع
انضشٔاد انطجٛؼٛخ .
 :-4دٔس انذٔنخ ف ٙلٕح انٛبثبٌ:
 عٛطشح انذٔنخ ػهٗ انًإعغبد االلزظبدٚخ انكجشٖ  +اإلَفزبػ ػهٗ انزكُٕنٕعٛخ انغشثٛخ.
 انؼُبٚخ ثبنظُبػخ انضمٛهخ نزؾذٚش انمطبع انظُبػ.ٙ

 – 5مظاهر انتنافش اإلمبرياني:

 انتركيز انرأصماني .
 عىنمت وتدويم قىي اإلنتاج ورأس انمال.
 شدة انتنافش عهً األصىاق .
 انمىاجهت انعضكريت.
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عــــــــــــــنــــــــــــــاصــــــــــر اإلجـــــــــــابـــــة
مادة الجغرافيا (مقالي اختياري ) [ 10نقط ].
االخزٛبس األٔل :
 يمذيخ يُبعجخ :ٔ - 1طف ٔرٛشح انًُٕ انؾضش٘ ثبنًغشة ٔانؼٕايم انًفغشح نٓب
ٔ +رٛشح انًُٕ انؾضش٘ :
 ؽشكخ رًذٔ ٍٚاعؼخ ٔصٚبدح يؼذل انغبكُخ انؾضشٚخ .
 ظٕٓس يذٌ عذٚذح ٔارغبع يغبل انًذٌ .
 +انؼٕايم انًفغشح نؾشكخ انزًذ ٍٚثبنًغشة :
 ػٕايم يشرجطخ ثبنًُٕ انذًٚغشاف ٙانًشرفغ نهغكبٌ انؾضش. ٍٛٚ
 ػٕايم يشرجطخ ثبنٓغشح انمشٔٚخ ٔرؾٕل يشاكض لشٔٚخ نًشاكض ؽضشٚخ .
 -2يظبْش أصيخ انًذُٚخ ػهٗ انًغزٕٖ االعزًبػ: ٙ
 أصيخ ػهٗ يغزٕٖ انغكٍ (أؽٛبء ػشٕائٛخ  ،اسرفبع أعؼبس انؼمبس)...
 أصيخ ػهٗ يغزٕٖ انخذيبد انظؾٛخ (يؾذٔدٚخ انخذيبد سغى صٚبدح انطهت )
 انضغظ انًزضاٚذ ػهٗ انًإعغبد انزشثٕٚخ .
 اعزفؾبل أصيخ انجطبنخ .
 أصيخ انُمم انؾضش٘ ...
 - 3أشكبل انزذخم :
 انغؼ ٙئنٗ يؾبسثخ انغكٍ غٛش انالئك (يذٌ ثذٌٔ طفٛؼ) ٔرؾغ ٍٛعٕدح انزؼهٛى ٔانخذيبد انظؾٛخ .
 انًجبدسح انٕطُٛخ نهزًُٛخ انجششٚخ .
ٔ ضغ يخططبد نزٕع ّٛانزٓٛئخ انؾضشٚخ .
 رؼضٚض انمٕاَ ٍٛانًُظًخ نهؼًشاٌ .
 ئَشبء يإعغخ انؼًشاٌ .
خبرًخ يُبعجخ
انشكم انخبسع ،ٙانزؼجٛش انغغشاف ، ٙانزظًٛى انًُطمٙ
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االخزٛبس انضبَ: ٙ
 -يمذيخ يُبعجخ :

ٌ1
ٌ1

 -1يفٕٓو انخظبص انًبئ : ٙانُمض انؾبطم ف ٙكًٛخ انًٛبِ انًزٕفشح (ألم يٍ 1000و 3نهفشد عُٕٚب) ٔرنك
ثشكم ال ٚهج ٙيخزهف ؽبعٛبد انغكبٌ ٔاألَشطخ االلزظبدٚخ .
 – 2انؼٕايم انًفغشح نًشكم انًبء ف ٙانًغشة ٔثبل ٙثهذاٌ انؼبنى انؼشث: ٙ
 انؼٕايم انطجٛؼٛخ :
 ضؼف انًٕاسد انًبئٛخ انجبطُٛخ ٔانغطؾٛخ انًزبؽخ ثفؼم ػبيم انًُبؿ . يٕلغ انؼبنى انؼشث ٙف ٙيُبطك عبفخ ٔشجّ عبفخ . انؼٕايم االلزظبدٚخ ٔانجششٚخ :
 صٚبدح ػذد انغكبٌ يمبثم اعزمشاس أٔ رشاعغ انًٕاسد انًبئٛخ انًزبؽخ . صٚبدح انضغظ االلزظبد٘ ػهٗ انًٕاسد انًبئٛخ كزٕعغ األَشطخ انفالؽٛخ ٔانظُبػٛخ . – 3انًشبكم انًشرجطخ ثبنخظبص انًبئ. ٙ
 صٚبدح يؼذل انؼغض انًبئ ٙثشكم يزفبٔد ػهٗ يغزٕٖ انذٔل ٔانًغًٕػبد اإللهًٛٛخ (دٔل انخهٛظ أكضش
انًغًٕػبد اإللهًٛٛخ رأصشا ثبنؼغض انًبئ. )ٙ
 ػذو اعزمشاس انًٕاسد انغزائٛخ ٔثبنزبن ٙرفبلى انؼغض انغزائ. ٙ
 انظشاع ؽٕل انًبء ثبنُغجخ نهًغًٕػبد اإللهًٛٛخ انز ٙرؼزًذ ػهٗ يٕاسد يبئٛخ يشزشكخ (يظبدس خبسعٛخ)
كًظش ٔانغٕداٌ ٔعٕسٚب ٔانؼشاق ٔفهغط. ٍٛ
 – 4انزذاثٛش انًؼزًذح ػهٗ انظؼٛذ انٕطُ( ٙانًغشة) .
 رذاثٛش رششٚؼٛخ ٔ ،يإعغبرٛخ كمبٌَٕ انًبء ٔانًغهظ األػهٗ نهًبء .
 رذاثٛش رمُٛخ (رُفٛزٚخ) كجُبء انغذٔد – انزُمٛت ػٍ انًبء ٔؽفش اٜثبس – اػزًبد رمُٛبد انش٘ انؼظش٘
كبنش٘ انًٕضؼٔ ٙئطالػ لُٕاد انًٛبِ .
 رذاثٛش رؾغٛغٛخ .
خبرًخ يُبعجخ
انشكم انخبسع ،ٙانزؼجٛش انغغشاف ، ٙانزظًٛى انًُطمٙ
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