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انًًهكخ انًغشثُخ
المادة
وصاسح انزشثُخ انىطُُخ
األكبدًَُخ اندهىَخ نهزشثُخ وانزكىٍَ
ندهخ انؾبوَخ وسدَغخ

التاريخ
واندغشافُب

المستوى
انغُخ
األونً

الشعبة والمسلك
التدبير المحاسباتي
انؼهىو انؾشػُخ
العلوم التجريبية والرياضية
ػهىو االلزصبد

يبدح اندغشافُــــــــب:
انىضعُح االخرثارَح األونً :االشرغال تانىشائق  10( :وقظ)
وثُمخ  - 1:انزىصَغ اندهىٌ نؼذد انغكبٌ نكم عشَش اعزؾفبئٍ فٍ عُزٍ  2001و 2007
انغُخ

2001

المعامل
2
2
2
3
2
3

مدة االمتحان

الصفحة
1

ساعتان
2

2007

الجهخ
انؾبوَخ -وسدَغخ
دكبنخ -ػجذح
انغشة -انؾشاسدح -ثٍُ حغٍ
فبط -ثىنًبٌ
انذاس انجُضبء انكجشي
كهًُى -انغًبسح
انؼُىٌ -ثىخذوس -انغبلُخ انحًشاء
يشاكؼ -ربَغُفذ -انحىص
يكُبط -ربفُالنذ
وادٌ انزهت-نكىَشح
انشثبط -عال -صيىس -صػُش
اندهخ انؾشلُخ
عىط -يبعخ -دسػخ
ربدنخ -أصَالل
طُدخ -رطىاٌ
ربصح -انحغًُخ -ربوَبد

767
1163
1550
791
683
1054
511
1082
834
943
548
1026
1134
1371
862
1787

880
1121
1464
810
640
1135
639
1090
785
1298
537
936
1192
1314
863
1805

انمصذر:مىشىراخ وسارج انصحح فٍ أرقاو2008.

انىشُقح 2:
اَخشط انًغشة خالل انغُىاد األخُشح فٍ اعزشارُدُخ ؽبيهخ رهذف إنً يحبسثخ انفمش و االلصبء االخزًبػٍ و رصحُح انفىاسق ،خبصخ فٍ
انًُبطك انًؼضونخ يٍ انًًهكخ .و نهزِ انغبَخ ،أػطُذ االَطاللخ ألوساػ يهُكهخ ،أثشصهب رؼًُى اإلعزفبدح يٍ انجُُبد انزحزُخ األعبعُخ و
انًجبدسح انىطُُخ نهزًُُخ انجؾشَخ.
و رزصف يظبهش انؼدض و االخزالل انزٍ َؾهذهب انًغشة ػهً صؼُذ لطبع [انزؼهُى] ثزؼمذهب و رُىػهب .رنك أَهب رؾًم خىاَت ػذَذح يٍ ثُُهب
رهك
رؼًُى انزًذسط و ظبهشح انهذس و انزكشاس و األيُخ و خىدح انزؼهًبد و انجُُبد انزحزُخ .و ثبنشغى يٍ االَدبصاد انًحممخ فٍ ثؼض
اندىاَت  ،الرضال انؼذَذ يٍ انًؼُمبد رغدم ػهً انًغزىي انىطٍُ و اندهىٌ يؼب.
انهجىح االسرشارَح لنجهىَح  /انكراب انصانس  :دراسح عه انجهىَح و انرىمُح االقرصادَح و االجرماعُح  2007ص62

انىثُمخ 3:
"...و نزصحُح االخزالالد انزٍ َؼبٍَ يُهب هزا انُظبو  ،رجُذ [انذونخ] اعزشارُدُخ  2012-2008انزٍ رشيٍ ثبألعبط إنً ضًبٌ انًغبواح
فٍ انخذيبد انصحُخ يب ثٍُ اندهبد و يب ثٍُ انىعطٍُ انحضشٌ و انمشوٌ ورغهُم انىنىج إنً انخذيبد انؼالخُخ نفبئذح انفئبد األكثش
خصبصب ،ال عًُب انغبكُخ انمشوَخ.
و ردذس اإلؽبسح إنً أٌ هزا انجشَبيح [انجشَبيح اإلعزؼدبنٍ] َهذف إنً سفغ انطبلخ االعزُؼبثُخ فٍ انزؼهُى اإلخجبسٌ يٍ خالل ثُبء 2500
حدشح دساعُخ فٍ انغهك االثزذائٍ يب ثٍُ عُزٍ  2009و  ،2012يُهب  1700لبػخ فٍ انىعظ انمشوٌ  ،و كزا ثُبء  720إػذادَخ خالل َفظ
انفزشح  % 80 ،يُهب ثبنؼبنى انمشوٌ .كًب َشيٍ أَضب إنً ثُبء  650داخهُخ فٍ انىعظ انمشوٌ  ،أو يب َؼبدل  73000عشَش إضبفٍ  ،ووضغ
 650حبفهخ يذسعُخ سهٍ إؽبسح انزاليُز .
انمزجع انساتق  :ص80-77:

انًبدح

المستوى

انغُخ األونً

الدورة

َىنُى 2012

انؾؼجخ و انًغهك
التدبير المحاسباتي
انؼهىو انؾشػُخ

2

2

انزبسَخ واندغشافُب

الشأا نىثبئق ثزًؼٍ وأخت ػٍ األعئهخ انزبنُخ:
 -1حىل معطُاخ انجذول انمرعهقح تانجهاخ انرانُح  ( :انؾبوَخ -وسدَغخ؛ انغشة  -انؾشاسدح -ثٍُ حغٍ ؛
انذاس انجُضبء انكجشي؛ انكىَشح  -وادٌ انزهت؛ انؼُىٌ -ثىخذوس -انغبلُخ انحًشاء؛ ربصح -انحغًُخ -ربوَبد ) إنً مثُان مىاسة)ٌ3(.

 -2صف ،اوطالقا مه انىشُقرُه 1و 2انمشاكم انرٍ َعزفها انمغزب)ٌ3( .
 -3ثٍُ اعرمادا عهً انىشُقح 1و و ما درسره  ،األسثاب انمزذثطح تحاالخ انجهاخ انصالز االذُح  :انذاس انجُضبء انكجشي +
انكىَشح  -وادٌ انزهت  +ربصح  -انحغًُخ -ربوَبد)ٌ2(.
 -4اعزخهص اوطالقا مه انىشائق انصالز ،و مه خالل ما درسره  ،االجزاءاخ انرٍ اذخذذها انذونح نمعانجح انمشاكم انرٍ
ذرحذز عىها انىشائق)ٌ2(.
 .1يبدح انزبسَـــــــخ:
انىضعُح االخرثارَح انصاوُح :إوراض مقال :
أكرة فٍ احذ انمىضىعُه اِذُُه ( َ 10مظ )
انًىضىع األول:
شهذخ أورتا خالل انقزن  19وتذاَح انقزن  20ذحىالخ عمُقح مسد مخرهف انمُادَه وذفاوذد اوعكاساذها عهً مسرىٍَ
أورتا وخارجها.
اكزت مىضىعا مقانُا(تمقذمح وعزض وخاذمح) رىضح فُه:
ـ مظاهز انرحىل انفكزٌ تأورتا انغزتُح فٍ انقزن  19مه خالل مثادئ ومزذكشاخ انفكز االشرزاكٍ .
ـ انعىامم انمفسزج نكم مه انرحىنُه انذَمىغزافٍ واالجرماعٍ فٍ أورتا خالل انقزن  19و.
ـ مظاهز ذىذز انعالقاخ األورتُح وهاَح انقزن  19و وتذاَح انقزن  20و واوعكاساذها عهً مسرىي خارض أورتا.
انًىضىع انثبٍَ :
فٍ ظم ظزوف دونُح ووطىُح ذطىرخ أشكال انكفاح انمغزتٍ مه أجم رفع انحماَح
األجىثُح وانحصىل عهً االسرقالل.
أكزت مىضىعا مقانُا( تمقذمح وعزض وخاذمح) رىضح فُه ما َأذٍ:
ـ انظزوف انذونُح وانىطىُح انرٍ ذطىرخ فٍ حضىها انحزكح انىطىُح انمغزتُح ما تُه  1930و و 1956و.
ـ مزاحم كفاح انمغارتح مه أجم اسركمال انىحذج انرزاتُح ما تُه  1956و و  1979و.

يهحىظخ:
رخصص َمطزبٌ نهًمذيخ وانزصًُى وانخبرًخ كًب رخصص َمطخ واحذح نهزؼجُش وانهغح و ؽكم انزمذَى.

