
 

 

 

  

 10/10     قـائـوثـى الـلـال عـغـتـاإلش:      خــاريـتـادة الـم

 1م ـة رقـقـيـوثـال

و  با على ميادين الفلسفة و االداب و الفنوأو ما يصطلح عليه أيضا التنوير... هو منطق العقل الذي هيمن في أور وارناأل" ... 
يون منذ عصر النهضة ، إذ بوم ، فقد نضج خالل هذا العصر التراكم الفكري الذي حققه األور 18السياسة...خالل القرن 

 بح العقل سيد الموقف في التعامل مع قضايا المجتمع و السياسة و الدين ...."صأ
خامس أكدال الرباط، سلسلة با من الفيودالية إلى االنوار ، منشورات جامعة محمد الوم.حبيدة : تاريخ أور                  

 .159ص  2010، 1ط  42دراسات رقم بحوث  و 

 

 2م ـة رقـقـيـوثـال

السلطة التشريعية ، و جوهرها هو سن القوانين و ليس للقوانين أن طة العليا ، هي ل...إن الس جون لوك"...و بحسب رأي 
أال تجمع السلطة التنفيذية و السلطة  تلحق األذى بالملكيات ، و اختصاصات السلطة التنفيذية محددة أدق التحديد... ويجب

الروح التي تعطي الدولة شكال و حياة >>التشريعية في يد واحدة، لكن السلطة التشريعية تسمو على السلطة التنفيذية إنها 

 ..."<<ووحدة 
 .176الدراوسة ص  جان توشار ،تاريخ األفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر األنوار ، ترجمة ذ.ناجي

 

 3م ـة رقـقـيـوثـال

، كل واحد يتحد  روسوجتماعية ...فحسب رأي الجتماعي ، قد أوحاه هوى الوحدة ، و هي وحدة الهيئة ا" ... إن العقد اال
ضع كل واحد منا مع غيره ، كل قوته تحت القيادة ي>>، و يجري العقد مع الجماعة  الميثاق االجتماعيبالجميع عن طريق 

 ...."<<العامة لإلرادةالعليا 
 232الدراوسة ص  جان توشار ،تاريخ األفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر األنوار ، ترجمة ذ.ناجي

 

 وب:ـلـطـمـاز الـجـن إلنـق بتمعـائـالوث (ي)رأـإق

                                                                                                                                          ن(  1)                                                                                       اقها التاريخيـسيالوثائق في  (ي)عـض– 1

                                                            ن( 2)            .      الميثاق االجتماعي–روسو–جون لوك–األنوار:  في الوثائق شرحا تاريخيا خطما تحته  (ي)رحـاش– 2

                                           ن( 3)                                                                                                    من الوثائق : (ي)رجـاستخ– 3

 .خصائص فكر األنوار: 1الوثيقة رقم  •

 .أهمية السلطة التشريعية لدى جون لوك:  2الوثيقة رقم  •

 .االجتماعي حسب روسو العقدشروط :  3الوثيقة رقم  •

 

   ن(2)                                                                                   الفكرة األساس للوثائق الثالث . (ي)ب ـرك– 4

 ن(2)   .الغربيةشار فلسفة األنوار بأوربا وسائل انتفيها أهم  (ين)تبرزفقرة مركزة  (ي)أكتب (ي)على ما درست اعتمادا– 5

 

 2016/2017السنة الدراسية :

 المستوى        : الجذع المشترك علمي 

 24/03/2017التاريخ          :

 :ساعة و نصف      زمدة اإلنجا

 الثاني األسدس

 مادة التاريخ و الجغرافيا

  2 المراقبة المستمرة رقم



 

 

 10/10ي        ـالـقـمـوع الـوضـمـال         اـيـرافـغـجـادة : الـم

 

بالتفاعل بين مختلف مكوناتها ، و تتحكم في توازناتها أو اختاللها عوامل طبيعية و بشرية ، مما  البيئيةتتسم المنظومة 

 يستدعي تعامل اإلنسان معها بشكل عقالني .

 

 فيه ما يلي : (نـي )حـوضـتا ـيـالـقـا مـوعـوضـم (ي)ب ـتـأك

 . ريف للمنظومة البيئية و عناصرها األساسـعـت*       

 . وازنات المنظومة البيئيةـت*        

 . دور اإلنسان في الثأثير عليها*        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ة( في الموضوع المقالي على : لغة سليمة من األخطاء / خط واضح / احترام عالمات للتلميذ  ملحوظة :تمنح نقطة واحدة

 على الجانب المنهجي. و نقطتانالوقف  


