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مذة االوجاس2:ص30د
انمؼامم3 :

انشؼبت /انمظهك  :انخؼهُم األصُم – مظهك انهغت انؼزبُت
مـــــادة :انخارَخ وانجغزافُا

حمؼه انىثائق جُذا ثم أوجش انمطهىب

سكان بعض البمدان العربية بألف هسمة (.)2011
المغرب

ثونس

ليةيا

قطر

السعودية اإلمارات

7890 28082 1870 6422 10594 32273
انًظذس :ذمشٚش األيى انًرذذج دٕل انرًُٛح انثششٚح ف ٙانؼانى .2011
http://hdr.undp.org
انىثُقت :2

َسة ذؼهٛى انكثاس( 15 )%سُح فًا فٕق ف ٙتؼغ انثهذاٌ انؼشتٛح(.)2007
انمغزب حىوض
55.6

77.7
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أوال:مادة انجغزافُا – االشخغال بانىثائق (10ن)
الوثيقة :1

انصفحت

نُبُا
86.6

قطز
93.1

انظؼىدَت اإلماراث
85

90

المصدرhttp://www.arabstats.or :

الوثيقة :3

"ذؼرثش ْجشج انؼًانح انٕافذجٔ ،تخاطح اٜسٕٚٛح إنٗ يُطمح انخهٛج انؼشتٔ ،ٙادذج يٍ أكثش انٓجشاخ
نهؼًم ،دٛس شٓذخ  -يُز يُرظف انسثؼُٛٛاخ -يٕجح كثٛشج يٍ انؼًانح ٔفذخ إنٓٛا إشش انطفشج انرٙ
شٓذذٓا ػٕائذْا انُفطٛحٔ ،ششٔع دٔل انًُطمح ف ٙذثُ ٙتشايج ٔيششٔػاخ ذًُٕٚح ػخًح ،ف ٙظم لهح
ػذد انسكاٌ ٔسخض انؼًانح األجُثٛح .إٌ انرذاػٛاخ انر ٙذشذثد ػهٗ االسرخذاو انًكصف نٓزِ انؼًانح
انرشكٛة انسكاَٛح :ػذو انرجاَس انذاخه ٙػهٗ يسرٕٖ انؼاداخ ٔانرمانٛذ
ج
أٔجذخ دانح يٍ االخرالل فٙ
ٔانمٛىٔ ،ػذو انرٕاصٌ ت ٍٛانًُٕ انسكاَ ٙف ٙدٔل انًُطمح ٔأػذاد انؼًانح انٕافذج[ ]...تاإلػافح إنٗ
انرذاػٛاخ االلرظادٚح ٔاالجرًاػٛح:انرذٕٚالخ انًانٛح انر ٙتهغد دٕان 27.2 ٙيهٛاس دٔالس ف ٙانسُح،
انثطانح ذضداد خطٕسج ف ٙػٕء اسذفاع أػذاد انذاخه ٍٛإنٗ أسٕاق انؼًم ".
انًظذس :األششف سؼذ انؼسٕ٘ "انؼًانح انٕافذج ف ٙدٔل انخهٛج" .www.digital.ahram.org.eg
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انصفحت
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الوثيقة:4

"نمذ اػرًذخ يؼظى دٔل انخهٛج انؼشت ٙؽٕال انؼمٕد انًاػٛح ػهٗ انؼًانح انًاْشج ٔغٛش انًاْشج انؼشتٛح
االجرًاػٛح
ٔاألجُثٛحٔ .ذشجى ْزا االػرًاد َفسّ ف ٙتشايج انرؼهٛى ٔيخشجاذّٔ ،ف ٙيُظٕيح انمٛى
ٔيكَٕاذٓأٔ...نذخ ذهك انؼمٕد شمافح انُفٕس يٍ انؼًم انٛذٔ٘ٔ...يٍ انؼًم ف ٙانمطاع انخاصٔ ،ذشكض اذجاِ
يخشجاخ انرؼهٛى إنٗ انٕظٛفح انؼًٕيٛح[ٔ]...انسؤال ْٕ كٛف سررظشف دكٕياخ دٔل انخهٛج يغ فائغ لٕٖ
ػايهح يٕاؽُح سرؼخّ يجرًؼاخ انخهٛج انشثاتٛح انر ٙذرشكم كهٓا يٍ ْشو سكاَ ٙػشٚغ ف ٙلاػذذّ ٔػٛك
ف ٙسأسّٔ ،انز٘ ٚؼرثش أدذ أسثاب جهة انؼًانح األجُثٛحٔ.أياو دٔل انخهٛج يؼؼهح الرظادٚحٔ...يؼؼهح
انرشكٛثح انسكاَٛح ْٙٔ..ػاستح ف ٙكم انذٔل ٔنكُٓا ذرفأخ ت ٍٛدٔنح ٔأخشٖ".
انًظذس :ػًشاٌ(ذشٚى)،انخهٛج انؼشت:ٙسؤٖ نهًسرمثم،انًسرمثم انؼشت،ٙانؼذد ،268تٛشٔخ .2001ص ص.87-86:

انمطهىب
 - 1دٕل يؼطٛاخ انجذٔل ( انٕشٛمح  ) 1إنٗ و تٛاٌ تاألػًذج)ٌ3( .
 -2لاسٌ  -يٍ خالل انًثٛاٌ انز٘ سسًرّ ٔيٍ (انٕشٛمح  -) 2ت ٍٛتهذاٌ انخهٛج انؼشتٔ ،ٙتهذاٌ انًغشب
()ٌ2
انؼشت ٙيٍ دٛس انسكاٌ َٔسة ذؼهٛى انكثاس
 -3اسرخهض يٍ انٕز٘قذ 4ٔ 3 ٍٛػٕايم اسرمطاب دٔل انخهٛج انؼشت ٙنهؼًانح األجُثٛحٔ ،انُرائج انًرشذثح
()ٌ3
ػٍ رنك.
 -4اَطاللا يٍ انٕشائك ٔاػرًادا ػهٗ يا دسسرّ ت ٍٛانخظائض انذًٚغشافٛح ٔاالجرًاػٛح انًًٛضج
نساكُح انؼالو انؼشت)ٌ2( .ٙ
ثاوُا :مادة انخارَخ – مىضىع مقانٍ (10ن)
انمىضىع األول:
دخهج أنماوُا بؼذ ححقُق وحذحها ،فٍ حىافض شزص مغ انقىي اإلمبزَانٍة األوربُت األخزي ،احخذ
مظاهز طُاطٍة وػظكزَت .وقذ أفضج األسماث انخٍ أفزسها هذا انخىافض إنً اوذالع انحزب انؼانمُت األونً .
أكرة يٕػٕػا ذٕػخ ف ّٛيا ٚه:ٙ
 انٕدذج األنًاَٛح يظاْش ذُافس أنًاَٛا يغ انمٕٖ اإليثشٚانٛح األٔستٛح ف ٙانًجان ٍٛانسٛاسٔ ٙانؼسكش٘. انُرائج انًرشذثح ػٍ ْزا انرُافس.انمىضىع انثاوٍ:
ػزفج كم مه مصز فٍ ػهذ محمذ ػهٍ ،وانُابان فٍ ػهذ انمُجٍ إصالحاث نبىاء دونت حذَثت ،
نكه انخجزبت فشهج فٍ األونً ووجحج فٍ انثاوُت.
خعح ف ّٛيا ٚه:ٙ
أكرة يٕػٕػا ٔ
 انرجشتر ٍٛاإلطالدٛر ٍٛف ٙكم يٍ يظش ٔانٛاتاٌ. -يظٛش اإلطالداخ ف ٙانثهذ ٍٚيغ ذفسٛشِ.
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