
                                                  

 

 

                                                         

 I (10ٌ)وثائقالاالشرغال بيىضىع   :                  يادج اندغزافُا. 

 .أمامك مجمُػح مه انُثائق، تفحصٍا جيدا َاستؼه تما دزستً حُل انمُضُع إلوجاش انمطهُب

.  خزَطح انصُاػح األيزَكُح:  1انىثُقح
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 ايرحاَاخ انثاكانىرَا

االيرحاٌ اندهىٌ 

 انًىحذ

 انسُح انثاَُح يٍ سهك انثاكهىرَا: انًسرىي

األحزار 

 3:انًؼايم

  وَصفساػراٌ: يذج اإلَداس

 انًىضىع

 انًًهكح انًغزتُح

 

                               وسارج انرزتُح انىطُُح 

 األكادًَُح اندهىَح نهرزتُح وانركىٍَ 

 ندهح انشاوَح وردَغح

 1 انًادج انذورج انشؼثح

 2 انرارَخ واندغزافُا انؼادَح 2012َىَُى  نغح انؼزتُحيسهك ال/انرؼهُى األصُم

 

 ذدذ َفسها يضاَقح يٍ ]قىج اقرصادَح ػظًً[ تاػرثارها ، أصثحد انىالَاخ انًرحذج األيزَكُح تؼذ يائح سُح يٍ انهًُُح انصُاػُح

 %19,8فقذ أشارخ إحذي انذراساخ االقرصادَح إنً أٌ اإلَراج انصُاػٍ انصٍُُ حقق ...]قىج اقرصادَح صاػذج[ تاػرثارها طزف انصٍُ

غُز أٌ يزدودَح اإلَراج انصُاػٍ  ... %19,4 فٍ حٍُ نى َرداوس اإلَراج انصُاػٍ األيزَكٍ 2010يٍ اإلَراج انصُاػٍ انؼانًٍ سُح 

.  يهُىٌ أخُز ص100ٍُُ يهُىٌ أخُز أيزَكٍ َرى إَراج يا َقارب َفس انقًُح انرٍ َُردها 11,5، فثحىانٍ  األيزَكٍ ذثقً يزذفؼح

ويغ َهاَح انحزب انؼانًُح انثاَُح أيُد انًؼايم األيزَكُح َصف ...إٌ انهًُُح انصُاػُح األيزَكُح اَطهقد يغ تذاَح انقزٌ انؼشزٍَ

كًا أٌ ...، غُز أٌ انًُافسح انخارخُح واذساع انقطاع انثانث   فٍ االقرصاد األيزَكٍ قهم يٍ هذِ انهًُُح اإلَراج انصُاػٍ انؼانًٍ

 يقاتم % 11,2 ذقهصد هذِ انًساهًح إنً 2009، ففٍ  1954يساهًح انصُاػح فٍ انُاذح انذاخهٍ انخاو أخذخ ذرقهص ذذرَدُا يُذ 

.                                 كًا أصثح انقطاع انثانث َشغم ثالثح ػًال يٍ أرتؼح فٍ انىالَاخ انًرحذج األيزَكُح. 1953 سُح 28,3%

            Le figaro   14-03-2011 
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(. 2007)تؼض انثزواخ انطثُؼُح ويصادر انطاقح فٍ انىالَاخ انًرحذج: 3 جانىثُق

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 :  انًطهىب

                                                                                                                                     (ن3).ـ قوة اقتصادية عظمى ـ قوة اقتصادية صاعدة : 2 بالمفاهيم التي تحتها سطر في الوثيقةعرفـ  1

                                                                        (ن2).  ، خصائص انتُشيغ انمجاني نهصىاػح األمسيكيح1انُثيقح اوطالقا مه  ، صفـ 2

                                                                                                                                        (ن1). انثاويح ، انتحُالخ انتي ػسفٍا االوتاج انصىاػي األمسيكي مىر وٍايح انحسب انؼانميح2 مه انُثيقحاسرخزجـ 3

                                                                  (ن2).  َمه مكتسثاتك ـ قُج انصىاػح األمسيكيح3 ـ اوطالقا مه انُثيقحفسزـ 4

 (ن2.) ، انمشاكم َانتحدياخ انتي تُاجٍٍا انصىاػح األمسيكيح َمه مكتسثاتك 2  مه انُثيقحاسرخهصـ 5
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: أكتة في أحد انمُضُػيه اآلتييه

 :انًىضىع األول

 .أثسخ تشكم كثيس ػهّ مسازٌا انسياسي تساتيح َسياسيح كثسِ   فتسج ما تيه انحستيه تحُالخ تهدان ػديدج فيشٍدخ

:  فيًذثٍُ مُضُػا مقانيا اكرة

 .انتحُالخ انسياسيح َانتساتيح في أَزتا تؼد انحسب انؼانميح األَنّـ 

 . مه خالل ومُذجيهمظاٌس أشماخ انديمقساطياخ انهيثسانيح في فتسج ماتيه انحستيهـ 

.  و 1924 خطُاخ تىاء انىظاو االشتساكي في االتحاد انسُفييتي إنّ غايح ـ 

 :انًىضىع انثاٍَ

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

 .ـ أشكال ووسائل التمركز الصهيوني بفلسطين  في فترة ما بين الحربين العالميتين

 .فؼم انفهسطيىييه تجاي انتمسكص انصٍيُوي في تهك انفتسج زدـ 
  .1991 1973َتطُز انقضيح انفهسطيىيح ما تيه ـ 

انزذثح انؼانًُح  (تًهُىٌ طٍ)اإلَراج انثزواخ انًؼذَُح ويصادر انطاقح 

 2 1,2انُحاس 

 6 52انحذَذ 

 2 1039,2انفحى 

 3 311,5انثرزول 

 545,9 2(  m3يهُار )انغاس انطثُؼٍ 

 250,8 4( TWh)انطاقح انكهزويائُح 

 848,3 1 (TWh)انطاقح انُىوَح 

Images économiques du monde ,2009 

 2 انًادج انذورج انشؼثح

 2 انرارَخ واندغزافُا   انؼادَح2012 َىَُى  نغح انؼزتُحيسهك ال/انرؼهُى األصُم

 


