
            
 
 
 
  

 
 
 األكاديمية الجهوية لمتربية والتكوين   

 ةولهاو-  جهث فاس                 

  1/2 الصفحـة   (اٌمرزشحُن األحزار)االمرحان  اٌدٍُي اٌمُحذ ٌٍثىاٌُريا 

  2012 الدورت اإلشتدراكيث الشىث الثاىيث هو شمك الةكالوريـــا :الهشتوى 

  الهعاهـل هدت اإلىجاز (الهوضـوع)التاريخ والجغرافيا     :الهـادت  

 3  س2.30 هشمك المغث العرةيــث/ التعمين األصيل   :(ت)الشعب

 

 
 (ٌ 10)اإلشزغبل ػهٗ انٕصبصك : انزبرٚخ 

 : 1انٕصٛمخ رلى          

 كبَذ األسيبد يزالحمخ ،انٕاحذح يُٓب رغذ٘ األخزٖ ، 1932 1929ٔيب ثٍٛ "                    

     فُمض اإلَزبط انؼبنًٙ ثًمذار أرثؼٍٛ ثبنًبئخ،ٔرمهض انزجبدل انزجبر٘ ثًمذار       

فألفهذ انًظبَغ  ...  األسيخ االلزظبدٚخ انكجزٖ         انضهضٍٛ ػًب كبٌ ػهّٛ لجم اَفجبر 

فٙ انجهذاٌ   انؼبطهٍٛ ػٍ انؼًم انضالصٍٛ يهَٕٛب ٔرجبٔس ػذد...          انكجزٖ أثٕاثٓب  

...           انًزطٕرح 

         ٔيٍ اغزة انًظبْز أٌ اإلَزبط انشراػٙ كبٌ يكذسب يؼذا نإلرالف ثغٛخ رفغ  

."          أسؼبرِ ، فًٛب انجٕع ٚٓذد حٛبح انًالٍٚٛ 
 . 79،ص 1977، دار انًشزق ثٛزٔد ،2نجٛت ػجذ انسزبر ،أحذاس انمزٌ انؼشزٍٚ ،انطجؼخ      

:          2انٕصٛمخ رلى     

 يُٓبط انؼًم انذ٘ سًبِ  1933ثؼذ اسزاليّ انسهطخ فٙ يبرص رٔسفهذ ٔضغ    "           

ٔنذا أراد رٔسفهذ أٌ ٚظهح خهم   ... انخطخ انجذٚذح أٔ انُٕٛدٚم       األيزٚكٌٕٛ 

.        انزٕاسٌ ثٍٛ انًُزجٍٛ انشراػٍٛٛ ٔانظُبػٍٛٛ ، ٔثٍٛ انًأجٕرٍٚ ٔأطحبة انؼًم 

..."         ٔكبَذ األسيخ ، ككم األسيبد ،يطجٕػخ ثبَخفبع األسؼبر 
 . 270، ص 1965َٕر انذٍٚ حبطٕو ،ربرٚخ انمزٌ انؼشزٍٚ ،دار انفكز انحذٚش ،نجُبٌ ،          

 :    3  انٕصٛمخ رلى  

إنٗ يب ٚشجّ   انحزة انؼبنًٛخ انضبَٛخ انزٙ سجمذ رحٕل ربرٚخ انسُٕاد انمهٛهخ       " ...
فبنًٕاصٛك ال رحززو ،ٔانًؼبْذاد لظبطبد يٍ انٕرق ، ٔاسزمالل   . (انفٕضٗ انذٔنٛخ )        

ْذِ )ٔسزشداد .        انذٔل انظغٛزح ًٚكٍ اٌ ٚزالشٗ ػهٗ يبئذح األطًبع انمٕيٛخ ٔاإليجزٚبنٛخ 
 ػهٗ خطٕرّ انزبنٛخ فٙ رٕحٛذ انًبٌ انسٕدٚذ ٔأنًبٌ ْزهزاشزذادا ػُذيب ٚمذو  (       انفٕضٗ 

."         ثٕنُذا يغ أنًبَٛب 
: ثزظزف ػٍ ػجذ انؼشٚش سهًٛبٌ َٕارٔػجذ انًجٛذ َؼُؼٙ ،انزبرٚخ انًؼبطز                    

 انؼبنًٛخ انضبَٛخ ، دار انُٓضخ انؼزثٛخ ،  ة                   أرثب يٍ انضٕرح انفزَسٛخ إنٗ انحز
         618-617، ص ص 1973                   

 :االسئهخ
 ( ن2).  ٌٍُثائك اٌثالز ي حذد اٌسياق اٌراريخ– 1      

 (ن2):  اشزذ َعزف تماذحرً خط في اٌُثائك – 2      
 . ٌرٍز – اٌحزب اٌعاٌميح اٌثاويح –اٌدذيذج   اٌخطح–األسمح اإللرصاديح اٌىثزِ                        

 اٌمظاٌز اإللرصاديح  َاإلخرماعيح ٌالسمـح اإللرصاديح 1 أسرخزج مه اٌُثيمح رلم – 3     
 (ن2).             اٌىثزِ 

 إلتزاس اٌىرائح اإليداتيح اٌري حممرٍــا اٌخطح  ي َمما درسد2إوطٍك مه اٌُثيمح رلم -4     
 (ن2) .(اٌىيُديً )              اٌدذيذج 

 َرصيذن اٌمعزفي تيه دَر سياسح ٌرٍز اٌرُسعيح في اوذالع اٌحزب   3مه خالي اٌُثيمح رلم -5     
     .(ن2)             اٌعاٌميح اٌثاويح 
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 ٌٍثىاٌُريا   االمرحان  اٌدٍُي اٌمُحذ أكاديهيث فاس      
 (اٌمرزشحُن األحزار)                      

 2/2 الصفحث

 2012 الدورت اإلشتدراكيث الشىث الثاىيث هو شمك الةكالوريا: التاريخ والجغرافيا          الهشتوى : الهادت  

 الهوضـوع هشمك المغث العرةيــث/ التعمين األصيل  : (ت)الشعب

 
 

 
 (ن10)مماٌي اخرياري تيه مُضُعيه : اٌدغزافيا 

 
: اورة في احذ اٌمُضُعيه حسة اخريارن             

 
 
 
 

 (ن10)اٌمُضُع االخرياري االَي 
 
  

. ذعرثز اٌصىاعح في وً مه اٌُالياخ اٌمرحذج االمزيىيح َفزوسا دعامح اساسيح اللرصاد اٌثٍذيه 

:        اورة مُضُعا مماٌيا ذرىاَي فيً 

. مظاٌز اٌمُج اٌصىاعيح في اٌثٍذيه  - 

. اٌعُامً اٌمفسزج ٌرٍه اٌمُج  - 

. اٌمشاوً اٌري يُاخٍٍا ٌذا اٌمطاع في اٌثٍذيه  - 

 
 
 
 

 (ن10)اٌمُضُع االخرياري اٌثاوي 
 
 

. يمثً االذحاد األَرتي احذ أٌم اٌرىرالخ االلرصاديح اٌدٍُيح في اٌعاٌم 

:      اورة مُضُعا مماٌيا ذعاٌح فيً 

. مظاٌز اوذماج االذحاد األَرتي  - 

. اٌعُامً اٌمفسزج ٌالوذماج  - 

 . اٌرحذياخ اٌري يُاخٍٍا االذحاد األَرتي - 
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