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سهى انتُقٍط

يبدح انجغزافٍبَ7( :قط )
–1انؼٕايم انًفسزح نقٕح انفالحخ اِيزٌكٍخ :
 تٕفز انٕالٌبد انًتحذح اِيزٌكٍخ ػهى أراضً ٔاسؼخ ٔصبنحخ نهشراػخ .
 استفبدح انفالحخ يٍ االستؼًبل انكثٍف نُالد (انًكُُخ) ٔاِسًذح ٔانًجٍذاد .
 –2يظبْز قٕح االقتصبد انٍبثبًَ يٍ خالل انٕثٍقخ رقى : 2
 اقتصبد فً ًَٕ يتٕاصم ( انٕتٍزح ) .
 أًٍْخ انتجبرح فً قٕح االقتصبد .
 احتالل انٍبثبٌ نهًزكش انثبًَ فً اقتصبد انؼبنى .
 – 3دٔر انؼُصزٌٍ انجشزي ٔانتكُٕنٕجً فً قٕح االقتصبد انٍبثبًَ :
 يٕارد ثشزٌخ يؤْهخ َتٍجخ جٕدح انتؼهٍى ٔانتكٌٍٕ تسٓى ثفؼبنٍخ فً ثُبء االقتصبد.
 تكُٕنٕجٍب يتقذيخ فً خذيخ انًُٕ االقتصبدي ( االْتًبو ثبنصُبػبد ػبنٍخ انتكُهٕجٍب )
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يبدح انتبرٌخ  :يقبنً [7نقط ] .
يقذيخ يُبسجخ .........................................................................................
 – 1انًقبٔيخ انًسهحخ فً اِطهس انًتٕسط ٔانزٌف :
أ -انًقبٔيخ انًسهحخ فً اِطهس انًتٕسط .
 تشػًٓب يٕحى أٔحًٕ انشٌبًَ انذي قبد قجبئم سٌبٌ ضذ فزَسب.
 اَتصز فً يؼزكخ نٓزي قزة يذٌُخ خٍُفزح سُخ ٔ 1914استشٓذ سُخ . 1921
ة-انًقبٔيخ انًسهحخ فً انزٌف :
 تشػًٓب يحًذ ثٍ ػجذ انكزٌى انخطبثً ضذ االحتالل اإلسجبًَ فً انشًبل.
 اَتصز فً يؼزكخ إَٔال سُخ . 1921
 – 2تطٕر انًقبٔيخ انسٍبسٍخ يٍ  1944إنى : 1953
 صذٔر ٔثٍقخ انًطبنجخ ثبالستقالل .
 خطبة طُجخ ٔ 1947تأكٍذِ ػهى استقالل ٔٔحذح انًغزة .
 ردٔد انفؼم انًغزثٍخ ( ثٕرح انًهك ٔانشؼت ) ثؼذ َفً انسهطبٌ يحًذ ثٍ ٌٕسف ٔػبئهتّ سُخ
.1953

خاتمة مناسبة ..........................................................................
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يبدح انتزثٍخ ػهى انًٕاطُخ [َ6قط ]
 -1تؼجئخ انجذٔل :
تزاث يسًٕع
انًهحٌٕ  -انؼٍطخ

تزاث يجًُ

تزاث يكتٕة

يزاكش  -انقزٌٍٍٔ

يخطٕطبد ٔ -ثبئق

 – 2انشزح .............................................................................................. :
 انتزاث  :اإلرث انحضبري انذي أَتجّ اِسالف ٌٔكٌٕ إيب يسًٕػب أٔ يكتٕثب أٔ يجٍُب أٔ يُقٕال
...
 انتؼبٌش  :قجٕل اَخز ٔانتسبكٍ يؼّ يًٓب اختهف جُسّ ٔػزقّ ٔدٌُّ ٔثقبفتّ .
 انجزايج اإلػاليٍخ  ًْ :انجزايج انًسًٕػخ ٔانًزئٍخ ٔانًكتٕثخ انًكَٕخ نهًشٓذ اإلػاليً ٔانٓبدفخ
إنى رثط االتصبل يغ انجًٕٓر .
 – 3كتبثخ فقزح تتضًٍ جٕٓد انًغزة يٍ أجم استتجبة انسهى فً انؼبنى .............................
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