
            
 
 
 
  

 
 
 األكاديمية الجهوية لمتربية والتكوين  

 ةومواى-   جهث فاس               

  1/3 الصفحـة   (انًزوشؾٌٕ األؽواه)االيزؾبٌ  انغٕٓ٘ انًٕؽل نهجكبنٕهٚب 

  2012 امدورت اإلشتدراليث امشيث امثاييث وى شنك امةلاموريـــا :اموشتوى 

  اموعاوـل ودت اإليجاز (عياصر اإلجاةث وشنه امتيقيط)امتاريخ وامجغرافيا     :اموـادت  

 3  س2.30 وشنك امنغث امعرةيــث/ امتعنيه األصيل   :(ت)امشعب

 

 

 :              يستحسه إقتراب إجابات المترشحيه مه العناصر اآلتية 
                                 عناصر اإلجابة                                          سلم التنقيط

 
  ن 10: مادة التاريخ                                 

 
  2ٌ:                                                                          انسٛبق انزبهٚقٙ نهٕصبئك انضالس  -1

        رُلهط ْنِ انٕصبئك ضًٍ انزؾٕالد اإللزظبكٚخ  
ٔانسٛبسٛخ انزٙ شٓلرٓب أهثب ٔانٕالٚبد انًزؾلح االيوٚكٛخ 

( 1929)فالل انفزوح انًًزلح يٍ االىيخ اإللزظبكٚخ انكجوٖ 
. إنٗ إَلالع انؾوة انؼبنًٛخ انضبَٛخ 

 2ٌ:                                                                                            انشوػ ٔانزؼوٚف  -2
 انٓيح انزٙ اطبثذ اسؼبه:االىيخ اإللزظبكٚخ انكجوٖ  -

 ، نزُزمم إنٗ 1929اسٓى ثٕهطخ َٕٕٛٚهن ثبنزلَٙ سُخ 
انًغبالد انًبنٛخ ٔاإللزظبكٚخ ٔاإلعزًبػٛخ ثبنٕالٚبد  

انًزؾلح االيوٚكٛخ ٔإنٗ كٔل أهثب ٔانؼبنى ثبسضُبء  
. اإلرؾبك انسٕفٛبرٙ 

 يغًٕع انزلاثٛو اإلطالؽٛخ انزٙ إرقنْب: انقطخ انغلٚلح -
هٔىفهذ يٍ اعم إفواط انٕالٚبد انًزؾلح االيوٚكٛخ يٍ  

. يٍ االىيخ 
 اكٔنف ْزهو ىػٛى انؾية انُبى٘ انن٘ رًكٍ يٍ : ْزهو  -

انغًغ ثٍٛ انًسزشبهٚخ ٔهئبسخ انلٔنخ ثؼل يٕد ُْلَجٕهؽ 
ٔاػزًل رطجٛك "كفبؽٙ "ٔضغ ثوَبيغّ فٙ كزبثّ  . 1934

. فكوح انًغبل انؾٕٛ٘ 
  ثٍٛ كٔل انًؾٕه1939إَلنؼذ سُخ : انؾوة انؼبنًٛخ انضبَٛخ  -

 ثبَٓياو كٔل انًؾٕه يقهفخ 1945ٔانؾهفبء ،ٔاَزٓذ سُخ
. فسبئو يبكٚخ ٔثشوٚخ فبكؽخ 

  2ٌ :                                                        1929انًظبْو اإللزظبكٚخ ٔاإلعزًبػٛخ الىيخ  -3
 .َمض اإلَزبط -
 رمهض انًجبكالد انزغبهٚخ  -
 إغالق انًظبَغ ألثٕاثٓب  -
 .ثؤى ظبْوح انجطبنخ ٔانغٕع هغى فبئض اإلَزبط انيهاػٙ  -

  2ٌ:                                                                                         َزبئظ انقطخ انغلٚلح  -4
 إؽلاس انزٕاىٌ ثٍٛ انمطبػٍٛ انيهاػٙ ٔانظُبػٙ  -
 إطالػ انقهم ثٍٛ اهثبة انؼًم ٔانًأعٕهٍٚ ٔشوػُخ انؼًم -

 انُمبثٙ 
 إَمبم انُظبو انواسًبنٙ يٍ اإلَٓٛبه ثقهك هاسًبنٛخ يٕعٓخ  -
 .رؾمٛك انقطخ انغلٚلح َغبؽب َسجٛب  -

  2ٌ:                                        كٔه سٛبسخ ْزهو انزٕسؼٛخ فٙ َشٕة انؾوة انؼبنًٛخ انضبَٛخ  -5
 (االَشهًٕ )ضى انًُسب : رطجٛك ْزهو سٛبسخ انًغبل انؾٕٛ٘  -

، (1939) ،إكفبل إلهٛى انسٕكٚذ رؾذ ؽًبٚخ انًبَٛب 1938سُخ 
 . 1939إعزٛبػ ثٕنُلا 

 .إػالٌ انؾكٕيزٍٛ انفوَسٛخ ٔانجوٚطبَٛخ انؾوة ػهٗ انًبَٛب  -
. ثلاٚخ انؾوة انؼبنًٛخ انضبَٛخ  -
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 االيزؾبٌ  انغٕٓ٘ انًٕؽل نهجكبنٕهٚبألاديويث فاس     
 (انًزوشؾٌٕ األؽواه)                                          

 2/3 امصفحث

 2012 امدورت اإلشتدراليث امشيث امثاييث وى شنك امةلاموريا: امتاريخ وامجغرافيا               اموشتوى : اموادت  

 عياصر اإلجاةث وشنك امنغث امعرةيــث/ امتعنيه األصيل  : (ت)امشعب

 
 

ػُبطواالعبثخ 
 

 سهى انزُمٛظ

 
 : انًٕضٕع االفزٛبه٘ األٔل

 
. يمليخ يُبسجخ 

: يظبْوانمٕح انظُبػٛخ فٙ انجهلٍٚ  = 1
: ثبنُسجخ نهٕالٚبد انًزؾلح االيوٚكٛخ      + 

 –انظهت )اؽزالل انظلاهح ػبنًٛب فٙ ػلح طُبػبد : أل لٕح طُبػٛخ فٙ انؼبنى        - 
...( انظُبػبد ػبنٛخ انزكُٕنٕعٛب+ )(... انظُبػبد انكًٛبٔٚخ –انسٛبهاد 

...  ضقبيخ االَزبط + رُٕع انُسٛظ انظُبػٙ ٔركبيهّ         - 
.  فٙ انًئخ يٍ انُبرظ انلافهٙ انقبو 21االسٓبو ة        - 

 
: ثبنُسجخ نفوَسب     + 

انورت انًزمليخ فٙ يغبالد انكٓوثبء )لٕح طُبػٛخ كجو٘ فٙ االرؾبك االٔهثٙ       - 
 (... ٔانظهت ٔانسٛبهاد 

. اَزبط يزُٕع ٔضقى أْهٓب نزظجؼ يٍ انمٕ٘ انظُبػٛخ انؼبنًٛخ      - 
. انوٚبكح أهثٛب فٙ انظُبػبد ماد انزكُٕنٕعٛب انؼبنٛخ      - 

  
: انؼٕايم انًفسوح نمٕح انظُبػخ فٙ انجهلٍٚ  = 2

: ثبنُسجخ نهٕالٚبد انًزؾلح االيوٚكٛخ    + 
 (انًؼبكٌ ٔيظبكه انطبلخ)يؤْالد طجٛؼٛخ يشغؼخ     - 
... ٚل ػبيهخ يؤْهخ + اهرفبع يؼلل انفئخ انُشٛطخ = كٔه انؼُظو انجشو٘     - 
... كفبءاد ػهًٛخ ػهٛب : اًْٛخ انجؾش انؼهًٙ     - 
.... لٕح انزوكٛي ثأشكبنّ ٔإَٔاػّ= فؼبنٛبد انزُظٛى انوأسًبنٙ     - 
. لٕح انشوكبد يزؼلكح انغُسٛخ ٔؽضٕهْب ػبنًٛب    - 

 
: ثبنُسجخ نفوَسب     + 
.  االيكبَٛبد انًؼلَٛخ ٔانطبلٛخ انزٙ ٕٚفوْب انًغبل انفوَسٙ      - 
عٕكح انزؼهٛى ٔاًْٛخ َفمبد  = رأْٛم انؼُظو انجشو٘: كٔه انؼُظو انجشو٘      - 

.                                     انجؾش انؼهًٙ
. انؼضٕٚخ فٙ االرؾبك االٔهثٙ     - 
. كٔه انلٔنخ ٔانمطبع انقبص      - 

 
: انًشبكم انزٙ رٕاعٓٓب انظُبػخ فٙ انجهلٍٚ  = 3

 (...انظٍٛ ٔانجواىٚم)شلح انًُبفسخ فبطخ يٍ انلٔل انظُبػٛخ انغلٚلح      - 
. انزهٕس انظُبػٙ     - 
.... االىيخ انزٙ رٕاعٓٓب انظُبػبد انملًٚخ كبنظهت ٔانُسٛظ     - 

  
. فبرًخ يُبسجخ 

 
....  انزظًٛى انًُطمٙ–انزؼجٛو انغغوافٙ : انغبَت انشكهٙ 

 
 
 
 

 
 
ن 1
ن 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن 2
 
 
ن 1
 
ن 1
 
 

Genious
Typewritten text
www.9alami.com

Genious
Typewritten text
www.9alami.com



 
 
 
 

  (10ٌ)انًٕضٕع االفزٛب٘ انضبَٙ  
 
 

. يمليخ يُبسجخ 
: يظبْو إَليبط االرؾبك االٔهثٙ  = 1 

ارسبع انفضبء  - لٕح ثشوٚخ ضقًخ ٔيؤْهخ  = فٙ انًغبل انلًٚغوافٙ ٔاالعزًبػٙ     + 
.  اًْٛخ ارفبلٛخ شُغٍ ثبنُسجخ نهلٔل انًٕلؼخ ػهٛٓب –االٔهثٙ 

 
 
 

: ػهٙ انًسزٕ٘ االلزظبك٘ ٔانًبنٙ    + 
يٓلد انسٛبسخ انفالؽٛخ انًشزوكخ الَزمبل أٔهثب يٍ يوؽهخ االكزفبء اننارٙ  : فالؽٛب     - 

...         إنٗ يوؽهخ انزظلٚو 
انزؼبٌٔ انظُبػٙ يكٍ يٍ البيخ طُبػبد لٕٚخ ػبنًٛب  ٔركُٕنٕعٛخ يزطٕهح  : طُبػٛب     - 

 (... طبهٔؿ اهٚبٌ –طبئوح االٚوثبص )                  
 (االٔهٔ: ػًهخ يٕؽلح )يبنٛب    - 

 
: انؼٕايم انًفسوح نالَليبط  = 2 

.  انٕؽلح ٔانزكبيم : ػٕايم عغوافٛخ     - 
انؾوثبٌ انؼبنًٛزبٌ األٔنٙ )ربهٚـ يشزون ػًك انشؼٕه ثبنٕؽلح : ػٕايم ربهٚقٛخ     - 

( 1929أىيخ +                              ٔانضبَٛخ
  – َظبو الزظبك٘ نٛجوانٙ –اَظًخ كًٚمواطٛخ : انؼبيم انسٛبسٙ ٔااللزظبك٘     - 

 ( ػٍ َظبو انزجبكل انؾوحانوغجخ فٙ يٕاعٓخ انًُبفسخ انًزورت)َظبو انؼٕنًخ 
  
: انزؾلٚبد انزٙ ٕٚاعٓٓب االرؾبك األٔهثٙ  = 3

انًُبفسخ انمٕٚخ يظلهْب انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ ٔانٛبثبٌ  : رؾلٚبد الزظبكٚخ     - 
....  لهخ يظبكه انطبلخ–           ٔانلٔل انظُبػٛخ انظبػلح 

... رؾلٚبد ػهٗ انًسزٕٖ انزكُٕنٕعٙ     - 
...  طؼٕثخ اكيبط انًٓبعوٍٚ–شٛقٕفخ انًغزًغ : يشبكم اعزًبػٛخ     - 
ٔثٍٛ كٔل شوق ....انًُٛب ٔفوَسب ٔاَغهزوا...رفبٔد ثٍٛ كٔل لٕٚخ)رجبٍٚ عٕٓ٘     - 

 (....                       ٔعُٕة أٔهثب
 
 

.  فبرًخ يُبسجخ 
 

.....  انزظًٛى انًُطمٙ–انزؼجٛو انغغوافٙ : انشكم انقبهعٙ 
   
    
     
      

 
 

طالؽٛخ انزملٚو  (ح)رزون نالسزبم                          
       

 
 
 
 
 
ن 1
 
 
 
 
 
ن 3
 
 
 
 
 
ن 2
 
 
 
 
 
ن 2
 
 
 
 
 
ن 1
 
 ن1
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