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أٔال = يبدح انزشثٛخ عهٗ انًٕاطُخ  ،رعـبسٚف ٔ أعئهخ يٕظٕعٛخ َ 06 ( .قط )
الحظ (ي) انوثيقخ و أجت  /أجيجي عه األسئهخ انتبنيخ :

www.9alami.info

األعــئــهــخ :
(1ن)

 1ــ ضع (ي) عىواوب مىبسجب نهوثيقخ .
 2ــ عرف (ي) ثمب يهي :
ــ انحق في انجيئخ انسهيمخ .
ــ انحوار ثيه األديبن .
 3ــ حدد (ي) ثالثخ أمثهخ عه مسبهمخ انمغرة في وشر انسهم في انعبنم .
 4ــ اقترح(ي) ثالثخ حهول نمشكم ثيئي مه اختيبرك  ،يعبوي مىه محيطل .
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(1ن)
(1ن)
(1.5ن)
(1.5ن)

ايزســـــــــبٌ َٛــم شٓــــــــبدح انغهك اإلعـــــــــذاد٘

دٔسح

2012 َٕٕٛٚ

يـــــبدح :االخزًــــبعٛــــبد
ثبَٛب = يبدح انزبسٚخ  ،االشزغبل عهٗ ٔثٛقخ َ 7 ( .قط )
» ٔ ...نى ٚجق انًغبسثخ يكزٕف ٙاألٚبد٘ أيبو ْزا االعزذاء انغبفش عهٗ عٛبدح ثالدْى ٔٔزذرٓب انزشاثٛخ ...
أزًذ انٓٛجخ ثٍ انشٛخ يبء
فقبيذ كم َبزٛخ يٍ َٕاز ٙانًغشة رقبٔو ْزا االززالل ثكم يب نذٓٚب يٍ قٕح  ٔ ...أثهٗ
انع ٍُٛٛانجالء انسغٍ ف ٙيقبٔيزّ عهٗ سأط سخبنّ نٓزا انغضٔ ٔ .قبد زشكخ انًقبٔيخ ف ٙخجبل األطهظ [انًزٕعط]
 ٔ .... 1921ف ٙيُطقخ انشًبل انًغشث... ٙ
 ...يٕزٗ أزًٕ انضٚبَ ... ٙيذح عذ عُٕاد  ...ززٗ اعزشٓذ  ...عُخ
أعهُٓب يسًذ ثٍ عجذ انكشٚى انخطبث ٙزشثب شعـٕاء عهٗ اندٛش اإلعجبَٔ ٙكـجـذِ خغبئش فبدزخ ف ٙاألسٔاذ ف ٙيعشكخ
إَٔال انشٓٛشح عُخ « ... 1921
 1894ــ ، ) 1956
انمصدر  :عجد انحق انمريىي  ،محطبد في تبريخ انمغـرة انمعبصر (
مىشوراد انزمه  ،انكتبة  ، 13 :مطجعخ انىجبح انجديدح  ،اندار انجيضبء  . 2012ص ص  88 :ـ  89ـ . 91
اقشأ (٘) انُص خٛذا ٔ أخت  /أخٛج ٙعٍ األعئهخ انزبنٛخ :
 1ــ زذد (٘) صبزت انُص ٔ يصذسِ ٔ إطبسِ انزبسٚخ. ٙ
()ٌ1
 2ــ عشف (٘) يب رسزّ خط ف ٙانُص .
 3ــ اعزُزح (٘) يٍ انُص سد فعم انًغبسثخ إصاء انغضٔ االعزعًبس٘  ،يعضصا خٕاثك ثأيثهخ )ٌ2( .
 4ــ ف ٙظٕء انُص ٔ اعزًبدا عهٗ يكزغجبرك ٔ ،ظر (٘) ثعط انعٕايم انًفغشح نصًٕد انًقبٔيخ انًغهسخ انًغشثٛخ )ٌ1.5( .
()ٌ1
 5ــ اعـزـُـزـح انفكشح األعبط نهُص .
( )ٌ1.5

ثبنثب = يبدح اندغشافٛب  ،يٕظٕع يقبنَ 7 ( . ٙقط )

رعزجش صُبعخ انٕالٚبد انًزسذح األيشٚكٛخ  ،أقٕٖ صُبعخ ف ٙانعبنى .
أكزت (٘) -يغزأَغب (ح) ثبنٕثٛقز ٍٛانًشفقز - ٍٛيٕظٕعب يقبنٛب يٍ يقذيخ ٔ عشض ٔ خبرًخ رٕظر ( )ٍٚفّٛ
انعُبصش انزبنٛخ :
ــ ثعط يظبْش قٕح انصُبعخ األيشٚكٛخ .
ــ ثعط انعٕايم انًفغشح نٓزِ انقٕح .
ــ ثعط يشبكم انصُبعخ األيشٚكٛخ .
انٕثٛقخ : 1خذٔل
يعطٛبد عٍ انصُبعخ ثبنٕالٚبد انًزسذح األيشٚكٛخ عُخ . 2010
انًعطٗ
انكًٛخ /
انقًٛخ

انفٕالر
( انصهت )
 80.6يهٌٕٛ
طٍ

قًٛخ صبدساد
إَزبج انكٓشثبء
انًشكجبد
انغٛبساد
يُزدبد انزكُٕنٕخٛب
انشبزُبد
انعبنٛخ
 141.51يهٛبس
 05.03يه 04.34 ٌٕٛيهٌٕٛ
02.73
دٔالس
خٛكب ٔاد ف ٙانغبعخ
ٔزذح
يهٔ ٌٕٛزذح

انمصدر IMAGES ECONOMIQUES DU MONDE GEO politique économie 2012 . Armand Colin , Paris , 2011, p : 144.

ثعط يشبكم انصُبعخ األيشٚكٛخ

انٕثٛقخ  : 2خطبطخ

انًشبكم

ـ ظخبيخ اإلَزبج
....................

ـ انًُبفغخ األخُجٛخ
....................

ـ األصيبد االقزصبدٚخ انذٔسٚخ
...................
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