
ّٔل                          شؼبت اَداب                   يؼٓذ بٕػشلٕب            انثالثً األ
 ساػخاٌ: انذّصت                         1جًال ػّبٕدي                 فشض يشالبت ػذد: األسخار

 1آداب 4: انمسى           1111 – 1111: حاسٌخ ٔجغشافٍا              انسُت انذساسٍت: انًادة

 (ًقبط  01)  التبرٌخ
 هقبل : الوىظىع األّول

 .انسٕفٍاحً َخٍجت يباششة نهذشب انؼانًٍت األٔنى االشخشاكً  يّثم ظٕٓس انُظاو        
 انسٕفٍاحً االشخشاكً بٍٍّ دٔس انذشب انؼانًٍت األٔنى فً ظٕٓس انُظاو  -
 اششح خصائصّ انسٍاسٍت ٔااللخصادٌت -

 

 (ًقبط  01 )الجغرافٍب 

 
 شرح وثبئق                 األدفبق السٍبحٍت والتجبرٌت الؼبلوٍت: الوىظىع الثبًً

 ببلولٍبر دوالر بؼط هؤشراث األدفبق التجبرٌت الؼبلوٍت قٍوت تطّىر         0الىثٍقت ػذد

 وحّصت بؼط هٌبطق الؼبلن هٌهب                                    

 9118حّصت بؼط هٌبطق الؼبلن سٌت   9118 0891 السٌت

 تابد األوروبًاإل الثبلىث  الشوبل

 - % 31 % 35 13811 1414 إجوبلً األدفبق التجبرٌت

 % 41 % 31 %  11 11451 1113 أدفبق السلغ

 % 11 % 11 % 6131 1141 185 أدفبق الخذهبث التجبرٌت

  1111يؤحًش األيى انًخذذة نهخجاسة ٔانخًٍُت ٔانًُظًت انؼانًٍت نهخجاسة  :انًصذس                      

 وحّصت بؼط هٌبطق الؼبلن هٌهب  تطىر بؼط هؤشراث األدفبق السٍبحٍت الؼبلوٍت        9الىثٍقت ػذد

 9118سٌت  حّصت بؼط هٌبطق الؼبلن هٌهب 9118 0891 السٌت

 أهرٌكب الشوبلٍت أوروّبب الشوبل

السٍبح فً الؼبلن ػذد 
 ببلولٍىى

166 881 11 % 31  % 1133 % 

ػبئذاث السٍبحت الؼبلوٍت 
 ببلولٍبر دوالر

111 831 11 % 48  % 14 % 

  1115إدصائٍاث انًُظًت انؼانًٍت نهسٍادت  :انًصذس                                                            

 :التبلٍتاشرح الىثبئق هستؼٌٍب ببألسئلت 

ّٕ األدفاق انخجاسٌت ٔانسٍادٍت انؼانًٍت -1  بٍٍّ يظاْش ًَ

 أبشص يظاْش ًٍُْت انشًال ػهى األدفاق انخجاسٌت ٔانسٍادٍت انؼانًٍت -1

 

 

 

 

 

 



 الوقبل                    جوبل ػبىدي  –تبرٌخ    0هؼهذ بىػرقىة                     إصالح فرض هراقبت ػذد 

 طشح َص انًٕضٕع ٔطشح اإلشكانٍت –حًٍٓذ ػاو دٕل انذشب انؼانًٍت ٔانثٕسة انبهشفٍت : الوقذهت 

 ًقبط  3   دور الارة الؼبلوٍت األولى فً ظهىر الٌظبم االشتراكً السىفٍتً  -0
ًّمج أصيت انًجخًغ انشٔسً ٔفّجشث ػذٌذ انخُالضاث -  يشاسكت سٔسٍا فً انذشب انؼانًٍت األٔنى ػ
-  

-  

-  

 

- 1516

1516
 

 ًقبط  4    خصبئصه السٍبسٍت واالقتصبدٌت -9

 : الخصبئص السٍبسٍت - أ

 جًٕٓسٌت  13 جًٕٓسٌاث ثّى حذّسج إنى 4يٍ 1511ٌ إحذاد انجًٕٓسٌاث االشخشاكٍت انسٕفٍخٍت يُز تكىّ -
ػهى يبذأ انًسأاة بٍٍ انجًٕٓسٌاث ٔانمٕيٍاث ٔإَشاء َظاو فذسانً ًٌُخ انجًٕٓسٌاث  1514حأكٍذ دسخٕس -

صالدٍاث اجخًاػٍت ٔثمافٍت داخهٍت ٔنكٍ ٌجؼم انسٍاست االلخصادٌت ٔانخاسجٍت ٔانذفاػٍت يٍ يشًٕالث 
 االحذاد 

 ت بٕاسطت يجانس انسٕفٍاحاث اػخًاد انُظاو ػهى دٌكخاحٕسٌت انبشٔنٍخاسٌا يٍ انماػذة إنى انمً -
ّٕس َذٕ دٌكخاحٕسٌت سخانٍٍ  1518اػخًاد انذضب انٕادذ انذضب انشٍٕػً يُز  -  نكٍ ْزا انُظاو حط

 :بالقتصبدٌت الخصبئص - أ
اسحكض انُظاو انشٍٕػً ػهى يبذأ انخأيٍى ٔإنغاء انًهكٍت انخاصت فً كّم انًجاالث ٔحؼٌٕضٓا بانًهكٍت  -

 االشخشاكٍت 
 ( الخصاد يجخًغ ٔثمافت ) اسٍت إنضايٍت شًٕنٍت اػخًاد يخططاث خً -
 (  1515حذٕل االحذاد انسٕفٍخً إنى لٕة صُاػٍت سُت )حشكٍض ػهى انصُاػاث انثمٍهت  -
 حمسٍى األساضً انضساػٍت إنى سفخٕصاث ٔكٕنخٕصاث -
 اسخُخاج ػاو ٔفخخ اَفاق: الخبتوت 

 
 ًقطتبى: الوٌهجٍت                                                  
 ًقطت واحذة: اللغت                                                  

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 شرح وثبئق                    جوبل ػبىدي  –جغرافٍب    0هؼهذ بىػرقىة                     إصالح فرض هراقبت ػذد 

 طرح اإلشكبلٍت –الوىظىع  -الوصذر –تاذٌذ ًىػٍت الجذولٍي : الوقذهت

 ًقبط 3    هظبهر ًوّى األدفبق التجبرٌت والسٍبحٍت الؼبلوٍت -0

ّٕ يهذٕظ ٔرنك يٍ خالل: هظبهر ًوّى األدفبق التجبرٌت - أ ًَ: 

 أنف يهٍاس دٔالس 13حضاػفج أكثش يٍ سبغ يشاث ٔحجأصث لًٍخٓا : اسحفاع إجًانً األدفاق انخجاسٌت بشكم كبٍش-

ّٕ يهذٕظ ألدفاق انسهغ حضاػفج أكثش يٍ سّج يشاث  - ًَ 

 يهٍاس دٔالس 1111صٌادة كبٍشة فً لًٍت أدفاق انخذياث انخجاسٌت بمشابت  -

 : اسحفاع يهذٕظ ٔرنك يٍ خالل:  هظبهر ًوّى األدفبق السٍبحٍت -ة

ّٕ كبٍش نؼذد انسٍاح فً انؼانى اسحفغ يٍ  -  1115سُت  سائخ ٌيهٍٕ 881إنى  1581يهٌٍٕ سائخ سُت 166ًَ

 اكخسبج انسٍادت طابؼا جًاٍْشٌا -

 انخً حضاػفج أكثش يٍ ثًاًَ يشاث  اسحفاع يهذٕظ نمًٍت انؼائذاث انسٍادٍت -

 ًقبط 3     هظبهر هٍوٌت الشوبل ػلى األدفبق التجبرٌت والسٍبحٍت الؼبلوٍت -9

 هظبهر هٍوٌت الشوبل ػلى األدفبق التجبرٌت - أ

 األدفاق انخجاسٌتًٌٍٍٓ انشًال ػهى لشابت ثهثً إجًانً  -

 ٌسٍطش انشًال ػهى أكثش يٍ ثهثً أدفاق انسهغ ٔثالثت أسباع أدفاق انخذياث انخجاسٌت -

 حخأّكذ ْزِ انًٍُٓت بادخكاس انثانٕد ألكثش يٍ َصف األدفاق انخجاسٌت َصف أدفاق انسهغ ٔثهثً أدفاق انخذياث -

 األٔسٔبً ػهى لشابت َصف أدفاق انسهغ ٔسبغ أدفاق انخذياث ضًٍ انثانٕد ٌسٍطش االحذاد -

 ًٍُْت يطهمت نهشًال جؼهج يكاَت انجُٕب يذذٔدة جّذا

 السٍبحٍت األدفبق هظبهر هٍوٌت الشوبل ػلى  - ة

 ٌٕفش انشًال ثهثً انسٍاح فً انؼانى ٌٔجًُ ثهثً انؼائذاث انسٍادٍت -

 انسٍاححسٍطش أٔسٔبا ػهى َصف انؼائذاث ٔحذخكش َصف ػذد  -

 حجًُ أيشٌكا انشًانٍت ػشش انؼائذاث ٔحساْى بأكثش يٍ ػشش انسٍاح فً انؼانى -

 ًٍُْت يطهمت جؼهج انشًال ْٕ انًسخفٍذ يٍ انسٍادت انؼانًٍت

 فخخ اَفاق   -حمٍٍى انٕثائك بئبشاص أًٍْخٓا ٔيذذٔدٌخٓا :  الخبتوت 

 

 ًقبط 3: الوٌهجٍت                                                  

 ًقطت واحذة: اللغت                                                  
 


