
                                                  

 

 

                                                         

 I (10ٌ)وثائقالاالشتغال بيىضىع   :                  يادج انجغرافيا. 

 .أيايك يجًىػح يٍ انىثائق، تفحصها جيذا واستؼٍ تًا درسته حىل انًىضىع إلَجاز انًطهىب

.  انثرازيهيح انفالححخريطح : 1 انىثيقح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(:  2 )انىثيقح  

  
 

 
 
 

 
 

 ايتحاَاخ انثاكانىريا

االيتحاٌ انجهىي 

 انًىحد
 انًىضىع

 انًًهكح انًغرتيح

 

                               وزارج انترتيح انىطُيح 

 األكاديًيح انجهىيح نهترتيح وانتكىيٍ 

 نجهح انشاويح ورديغح

 1 انًادج اندورج انشعة

 2 انتاريخ وانجغرافياانعاديح  2012يىَيى  انعهىو االقتصاديح وانشرعيح األصيهح

 

، نتائج جيدة بفضل تزامنه مع ظرفية اقتصادية اتسمت بارتفاع 2007حقق مخطط تسريع النمو الذي انطلق بالبرازيل في يناير 

إن تحسن النمو يبدو ...  أسعار المنتوجات التسويقية، غير أن هذا النمو لم يحد من استمرار التباينات الجهوية واالجتماعية

، وساهمت كل القطاعات 2006 سنة  8, 3% ، في حين لم يتجاوز 2007 سنة  5,4% جليا خالل السنتين الماضيتين،فقد بلغ

 ، ويرتبط  هذا النمو بالتطور الكبير في إنتاج 2007 سنة7, 13%االقتصادية في هذا النمو، وخاصة القطاع الفالحي الذي حقق 

وارتفاع إنتاج زيت اإليتانول المستخرج من قصب السكر والذي حققت فيه البرازيل أكبر مردودية ... الصوجا والذرة والقمح 

 . وحدة صناعية380، في ما يقرب من 2006 مليون هكتلتر سنة 170في العالم بإنتاج 
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 انسُح انثاَيح يٍ سهك انثاكهىريا: انًستىي 

 األحرار

( 2شرعيح ،)ـ   (3اقتصاد،)انًعايم 

ساعتاٌ  : يدج اإلَجاز
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 (اإلنتاج بمليون طن). جدول بعض خصائص اإلنتاج الفالحي البرازيلي : 3انىثيقح

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                     :انًطهىب

                                                                                     (3ٌ).  انخاصح تحجى انًُتجاخ انفالحيح ، إنً يثياٌ يُاسة3 يؼطياخ انىثيقح حىل- 1

                                                                            (2ٌ).   ـ يٍ انخريطحـ انتىزيغ انًجاني نهفالحح تانثرازيم صفـ 2

                                                            )3.5ٌ. )، خصائص االَتاج انفالحي تانثرازيم، ثى فسر تهك انخصائص(2انىثيقح) ـ اَطالقا يٍ انًثياٌ وحددـ 3

 (1.5).  و تًكتسثاتك ـ انًشاكم وانتحذياخ انتي تىاجهها انثرازيم2و1 تانىثيقتيٍ ـ يستعيُاأترزـ 4

II 10/10انًىضىع انًقال :  يادج انتاريخ                                                                         

: أكتة في أحذ انًىضىػيٍ اآلتييٍ

 :انًىضىع األول

 .أثرخ تشكم كثير ػهً يسارها انسياسي تراتيح وسياسيح كثري   فترج يا تيٍ انحرتيٍ تحىالخ تهذاٌ ػذيذج فيشهذخ

:  فيهتحهم يىضىػا يقانيا اكتة

 .أهى انتحىالخ انسياسيح وانتراتيح في أورتا تؼذ انحرب انؼانًيح األونًـ 

.  و 1924 خطىاخ تُاء انُظاو االشتراكي في االتحاد انسىفييتي إنً غايح ـ 

 :انًىضىع انثاَي

  . سجل تاريخ العالم العربي في القرن العشرين محطات بارزة عن تطور القضية الفلسطينية
 : فيهتحلل موضوعا مقاليا اكتب

 .ـ أشكال ووسائل التمركز الصهيوني بفلسطين في فترة ما بين الحربين
 .ـ رد الفعل الفلسطيني تجاه هذا التمركز في تلك الفترة

    .1973تطور الصراع العربي اإلسرائيلي بعد الحرب العالمية الثانية إلى غاية ـ 

 

 

 

 2 انًادج اندورج  انشعثح أو انًسهك

 3 انتاريخ وانجغرافيا 2012يىَيى  يسهك انهغح انعرتيح/انتعهيى األصيم

 

 1 انًادج اندورج انشعثح

 2 انتاريخ وانجغرافيا انعاديح 2012يىَيى  انعهىو االقتصاديح وانشرعيح األصيهح 

 

 



                                                                     


