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التاريخ والجغرافيا:مادة   
أوال:مكون التاريخ موضوع مقالي                                                                                     01/01             

 -                                     :في واحد فقط من الموضوعيين اآلتيين( ي)أكتب                       

         :الموضوع األول   

 

 

 ا

   

 

 

 

                                                                                                                                               

ثانيا:مكون الجغرافيا     االشتغال بالوثائق                                                                     01/01    

:بما درسته حول الموضوع إلنجاز المطلوب( ة)بالوثائق التالية مستعينا( ي)ستشتغل  

                               

 

 

 

 الوثيقة 

 

 

 

 

   ن  2.1                              .                           (بشكل مفصل) ا في الوثيقتينتحته معني المفاهيم المسطر (ي)حدد -1

    ن0.1                               .        10التطور الحاصل على وظائف علم الجغرافيا انطالقا من الوثيقة ( ي)استخرج  -2

ن  2         12المكانة التي تحتلها الجغرافيا بين مختلف العلوم،والعوامل المفسرة لها بتحديد الوظائف التي تختص بها انطالقا من الوثيقة( ي)أستخرج -2

   ن0.1                      .                               أستنتج فائدة الجغرافيا في الحياة العملية وإشاعة قيمة العدالة المجالية-4

 ن2  واألشكال التضاريسية الناتجة عن كل نوع معززة برسوم توضيحية وأنواعهامفهوم الحركات الباطنية البطيئة (ي)فقرة مركزة وضحفي  -1

 %بالتوفيق  

       10فرض كتابي رقم

األسدوس األول            

ساعتين:مدة االنجاز  

                   .[بالحركة اإلنسية] وعرفت, تحوالت شملت ميادين مختلفة؛ فكرية وعلمية وفنيةفي أوربا بظهور  م 15تميز القرن

                                      :                        موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة يبين اآلتي(ي)أكتب(ي)بتعلماتك( ة)مستعينا

                               .                                                                            وسياقها التاريخي تعريف الحركة اإلنسية -

                                   .                                                                                   التحوالت الفكرية في عصر النهضة–

 النهضة الفنية في إطار الحركة اإلنسية –

  التحوالت الفكرية في عصر النهضة -        
وإنما ليس كتابة تاريخ فرد، أو حادثة تاريخية، أو تاريخ شعب وأمه، أو التاريخ الكلي أي التاريخ اإلنساني الشامل،  التاريخ         

هو تحليل وفهم لألحداث التاريخية عن طريق منهج يصف و يسجل ما مضى من وقائع و أحداث و يحللها و يفسرها على أسس علمية 

.                                     .صارمة بقصد الوصول إلى حقائق تساعد على فهم الماضي و الحاضر و التنبؤ بالمستقبل

                           :موضوعا مقاليا من مقدمة وعرض وخاتمة يبيين اآلتي(ي)أكتب(ي)لوثيقة و بتعلماتكبا( ة)مستعينا         -

                                                                                . موضوع التاريخ ،واإلبعاد الثالثة الضرورية في كل دراسة تاريخية   -

                                        . واالتجاه الذي سار فيه التطور التاريخي لكل عالم.األوربي واإلسالمي ينا لهذه السنة انطالقا من التحقيبنالزمني لموضوع برنامجإلطار ا -

 .اإلطار المكاني الذي يهم  موضوع برنامجنا،والحضارات التي أنتجها هذا اإلطار المكاني في إطار امتداداته التاريخية-

 

أهمية علم الجغرافيا:  10الوثيقة   

 
لم تعد ذلك العلم الذي يهتم بوصف الظواهر وصفا سطحيا بعيدا عن الواقع بل أصبحت ذلك التخصص الذي  الجغرافياإن       

يتماشى والتطور العلمي الحديث المعتمد على التحليل والقياس والربط واستخدام النماذج والنظريات الحديثة وبذلك صارت في االتجاه 

والجغرافيا التطبيقية التي ترفض أن تستمر بعيدا عن االنشغاالت الكبرى لإلنسان وذلك  التطبيقي الذي يعرف اليوم بالجغرافيا الكمية

لما تمتاز به الجغرافيا من قدرة على التأقلم مع مختلف العلوم فهي تمثل همزة وصل متينة بين هذه العلوم وهي تسخرها جميعا 

والمحتوى المنهج الجغرافي ات األخيرة تحوالت كبيرة في لخدمتها وتأخذ منها ما يخدمها ويميزها عن غيرها وقد شهدت السنو

   http://ar.wikipedia.org/wiki..                       في تحقيق األهداف واألغراض األساليب التي يعتمد عليهاالعلمي وكذلك في 

وظائف الجغرافيا:12الوثيقة  

تمتاز الجغرافيا المعاصرة وفروعها بخصائص جعلتها في مصاف العلوم المهمة التي تحتاجها الدول في عالج مشكالتها البيئية والتخطيطية 

           :                                                                                                                            فمن خصائصها.المختلفة

         ...التفاعل بين جميع الظواهر الطبيعية والظاهرات البشرية في اماكن معينة والنظر في االنماط التي تنجم عن هذا التفاعلدراسة -        

               .                                                                     دراسة العمليات المسببة لجميع التوزيعات واألنماط المشاهدة–        

..   فالجغرافيون مؤهلون بصفة خاصة لفهم التفاعل بين مختلف العناصر المؤثرة في المكان...إتاحة أسلوب للتفكير في حل المشكالت  -        

11ص 3002ر الصولتية للتربيةعبد هللا بن ناصر الوليعي،المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية دا                                               

   
:المطلوب  

 الموضوع الثاني:

 

http://ar.wikipedia.org/wiki

