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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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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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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

