
2102-2102:المヱسュ الدراسي  
جذع اآداヱ ゆالعュヱヤ اإنسゅنيる:المستヱى  

مصطفヴ بركヵヱゅ:اأستゅذ  

 نيゅبる زاكヱرة 
るيヤهيほحظ التゅالج るيヱنゅث 

التゅريخ ヱالجغرافيゅ:مゅدة   
أヱا:مكヱن التゅريخ مヱضヱع مゅボلي                                                                                     01/01             

                       ゆأكت(ヵ )عيين اآتيينヱضヱط من المボاحد فヱ في:                                     - 
         :المヱضヱع اأヱل   
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ثゅنيゅ:مكヱن الجغرافيゅ     ااشتغゅل بゅلヱثゅئق                                                                     01/01    

:بمゅ درسته حヱل المヱضヱع إنجゅز المطゆヱヤ( ة)بゅلヱثゅئق التゅليる مستعينゅ( ヵ)ستشتغل  

                               

 

 

 

 الوثيقة 

 

 

 

 

ヱ- حدد(ヵ) المسطر ュهيゅمعني المف ヰتينتحتボثيヱفي ال ゅ (بشكل مفصل)                           .                              ن  2.1   
    ن0.1                               .        10التطヱر الحゅصل عヱ ヴヤظゅئف عュヤ الجغرافيゅ انطاقゅ من الヱثيるボ ( ヵ)استخرج  -2
ن  2         12المكゅنる التي تحتゅヰヤ الجغرافيゅ بين مختヤف العヱ،ュヱヤالعヱامل المفسرة لゅヰ بتحديد الヱظゅئف التي تختص بゅヰ انطاقゅ من الヱثيるボ( ヵ)أستخرج -2
4-るليゅالمج るالعدال るقيم るعゅإشヱ るيヤة العمゅفي الحي ゅئدة الجغرافيゅن0.1                      .                               أستنتج ف   
 نヱ  2اأشكゅل التضゅريسيる النゅتجる عن كل نヱع معززة برسュヱ تヱضيحيヱ るأنヱاعゅヰمفュヱヰ الحركれゅ البゅطنيる البطيئる (ヵ)فボرة مركزة ヱضحفي  -1

 %بゅلتヱفيق  

ュبي رقゅ10فرض كت       
اأسدヱس اأヱل            

سゅعتين:مدة اانجゅز  

                   .[بゅلحركる اإنسيる] ヱعرفれ, تحヱاれ شمれヤ ميゅدين مختヤفる؛ فكريヱ るعヤميヱ るفنيるفي أヱربゅ بظヱヰر  ュ 15تميز الボرن
ゅ( ة)مستعينポتゅمヤبتع(ヵ)ゆأكت(ヵ)يبين اآتي るتمゅخヱ عرضヱ るدمボمن م ゅليゅボم ゅعヱضヱم                        :                                      

- るاإنسي るريخي تعريف الحركゅالت ゅヰقゅسيヱ                                                                            .                               
–るضヰفي عصر الن るالفكري れاヱالتح                                                                                   .                                   
– るاإنسي るر الحركゅفي إط るالفني るضヰالن 

        - るضヰفي عصر الن るالفكري れاヱريخ          التحゅمل،  التゅني الشゅريخ اإنسゅالت ヵي أヤريخ الكゅالت ヱأمه، أヱ ゆريخ شعゅت ヱأ ،るريخيゅت るدثゅح ヱريخ فرد، أゅت るبゅليس كت ゅإنمヱ
 るميヤأسس ع ヴヤع ゅيفسره ヱ ゅヰヤヤيح ヱ أحداث ヱ ئعゅقヱ من ヴمض ゅيسجل م ヱ ج يصفヰعن طريق من るريخيゅلأحداث الت ュヰفヱ يلヤتح ヱه

.                                     .صゅرمる بボصد الヱصヱل إلヴ حゅボئق تسゅعد عヴヤ فュヰ المゅضي ヱ الحゅضر ヱ التنبぼ بゅلمستボبل
-         ゅ( ة)مستعينゅبポتゅمヤبتع ヱ るボثيヱل(ヵ)ゆأكت(ヵ)يبيين اآتي るتمゅخヱ عرضヱ るدمボمن م ゅليゅボم ゅعヱضヱم:                           
-   るريخيゅت るفي كل دراس るريヱالضر るد الثاثゅاإبعヱ، ريخゅع التヱضヱم .                                                                                
                                        . ヱااتجゅه الذヵ سゅر فيه التطヱر التゅريخي لكل عゅلュ.اأヱربي ヱاإسامي ينゅ لヰذه السنる انطاقゅ من التحボيبنالزمني لمヱضヱع برنゅمجإطゅر ا -
-るريخيゅر امتداداته التゅني في إطゅر المكゅهذا اإط ゅヰالتي أنتج れراゅالحضヱ،ゅمجنゅع برنヱضヱم  ュヰي ヵني الذゅر المكゅاإط. 

 

 るボثيヱ10ال  :ゅالجغرافي ュヤع るأهمي  

لュ تعد ذلポ العュヤ الذヵ يヰتュ بヱصف الظヱاهر ヱصفゅ سطحيゅ بعيدا عن الヱاقع بل أصبحれ ذلポ التخصص الذヵ  الجغرافيゅإن       
يتمゅشヱ ヴالتطヱر العヤمي الحديث المعتمد عヴヤ التحヤيل ヱالボيゅس ヱالربط ヱاستخداュ النمゅذج ヱالنظريれゅ الحديثヱ るبذلポ صゅرれ في ااتجゅه 

るالكمي ゅلجغرافيゅب ュヱيعرف الي ヵي الذボالتطبي  ポذلヱ نゅالكبرى لإنس れاゅالتي ترفض أن تستمر بعيدا عن اانشغ るيボالتطبي ゅالجغرافيヱ
 ゅجميع ゅهي تسخرهヱ ュヱヤبين هذه الع るصل متينヱ ي تمثل همزةヰف ュヱヤف العヤمع مخت ュヤقほالت ヴヤمن قدرة ع ゅز به الجغرافيゅتمت ゅلم

ヱالسن れدヰقد شヱ ゅعن غيره ゅيميزهヱ ゅヰيخدم ゅم ゅヰخذ منほتヱ ゅヰكبيرة في لخدمت れاヱاأخيرة تح れج الجغرافي اヰى المنヱالمحتヱ
   http://ar.wikipedia.org/wiki..                       في تحボيق اأهداف ヱاأغراض اأسゅليゆ التي يعتمد عヤيゅヰالعヤمي ヱكذلポ في 

るボثيヱ12ال:ゅئف الجغرافيゅظヱ  

 るالتخطيطيヱ るالبيئي ゅヰل في عاج مشكاتヱالد ゅヰجゅالتي تحت るمヰالم ュヱヤف العゅفي مص ゅヰتヤئص جعゅبخص ゅヰعヱفرヱ صرةゅالمع ゅز الجغرافيゅتمت
るفヤالمخت.ゅヰئصゅفمن خص                                                                                                                            :           
        - るعلدراسゅعن هذا التف ュط التي تنجゅالنظر في اانمヱ るكن معينゅفي ام るالبشري れهراゅالظヱ るاهر الطبيعيヱعل بين جميع الظゅالتف...         
               .                                                                     دراسる العمヤيれゅ المسببる لجميع التヱزيعヱ れゅاأنمゅط المشゅهدة–        
        -  れتفكير في حل المشكاヤل ゆヱヤأس るحゅن...إتゅثرة في المكぼصر المゅف العنヤعل بين مختゅالتف ュヰلف るصゅخ るن بصفヱヤهぼن مヱلجغرافيゅف   ..

ヱ1ص 3ヰヰ2ر الصولتية للتربيةعبد ه بن ناصر الوليعي،المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية دا                                               

   
ゆヱヤالمط:  

 المヱضヱع الثゅني:

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://moutamadris.ma/

