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وثُمخ  - 1:انزىصَغ اندهىٌ نؼذد انغكبٌ نكم عشَش اعزؾفبئٍ فٍ عُزٍ  2001و 2007
انغُخ

2001

2007

الجهخ
انؾبوَخ -وسدَغخ
دكبنخ -ػجذح
انغشة -انؾشاسدح -ثٍُ حغٍ
فبط -ثىنًبٌ
انذاس انجُضبء انكجشي
كهًُى -انغًبسح
انؼُىٌ -ثىخذوس -انغبلُخ انحًشاء
يشاكؼ -ربَغُفذ -انحىص
يكُبط -ربفُالنذ
وادٌ انزهت-نكىَشح
انشثبط -عال -صيىس -صػُش
اندهخ انؾشلُخ
عىط -يبعخ -دسػخ
ربدنخ -أصَالل
طُدخ -رطىاٌ
ربصح -انحغًُخ -ربوَبد

767
1163
1550
791
683
1054
511
1082
834
943
548
1026
1134
1371
862
1787

880
1121
1464
810
640
1135
639
1090
785
1298
537
936
1192
1314
863
1805

انًصذر:يُشٕراخ ٔسارج انصحح في أرقاو2008.

انىثُمخ 2:
اَخشط انًغشة خالل انغُىاد األخُشح فٍ اعزشارُدُخ ؽبيهخ رهذف إنً يحبسثخ انفمش و االلصبء االخزًبػٍ و رصحُح انفىاسق ،خبصخ فٍ
انًُبطك انًؼضونخ يٍ انًًهكخ .و نهزِ انغبَخ ،أػطُذ االَطاللخ ألوساػ يهُكهخ ،أثشصهب رؼًُى اإلعزفبدح يٍ انجُُبد انزحزُخ األعبعُخ و
انًجبدسح انىطُُخ نهزًُُخ انجؾشَخ.
و رزصف يظبهش انؼدض و االخزالل انزٍ َؾهذهب انًغشة ػهً صؼُذ لطبع انزؼهُى ثزؼمذهب و رُىػهب .رنك أَهب رؾًم خىاَت ػذَذح يٍ ثُُهب
رهك
رؼًُى انزًذسط و ظبهشح انهذس و انزكشاس و األيُخ و خىدح انزؼهًبد و انجُُبد انزحزُخ .و ثبنشغى يٍ االَدبصاد انًحممخ فٍ ثؼض
اندىاَت  ،الرضال انؼذَذ يٍ انًؼُمبد رغدم ػهً انًغزىي انىطٍُ و اندهىٌ يؼب.
انهجُح االسرشاريح لنجٕٓيح  /انكراب انصانس  :دراسح عٍ انجٕٓيح ٔ انرًُيح االقرصاديح ٔ االجرًاعيح  2007ص62

انىثُمخ 3:
"...و نزصحُح االخزالالد انزٍ َؼبٍَ يُهب هزا انُظبو  ،رجُذ [انذونخ] اعزشارُدُخ  2012-2008انزٍ رشيٍ ثبألعبط إنً ضًبٌ انًغبواح
فٍ انخذيبد انصحُخ يب ثٍُ اندهبد و يب ثٍُ انىعطٍُ انحضشٌ و انمشوٌ ورغهُم انىنىج إنً انخذيبد انؼالخُخ نفبئذح انفئبد األكثش
خصبصب ،ال عًُب انغبكُخ انمشوَخ.
و ردذس اإلؽبسح إنً أٌ هزا انجشَبيح [انجشَبيح اإلعزؼدبنٍ] َهذف إنً سفغ انطبلخ االعزُؼبثُخ فٍ انزؼهُى اإلخجبسٌ يٍ خالل ثُبء 2500
حدشح دساعُخ فٍ انغهك االثزذائٍ يب ثٍُ عُزٍ  2009و  ،2012يُهب  1700لبػخ فٍ انىعظ انمشوٌ  ،و كزا ثُبء  720إػذادَخ خالل َفظ
انفزشح  % 80 ،يُهب ثبنؼبنى انمشوٌ .كًب َشيٍ أَضب إنً ثُبء  650داخهُخ فٍ انىعظ انمشوٌ  ،أو يب َؼبدل  73000عشَش إضبفٍ  ،ووضغ
 650حبفهخ يذسعُخ سهٍ إؽبسح انزاليُز .
انًبدح
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التاريخ واندغشافُب

انًطهىة :
الشأا نىثبئق ثزًؼٍ وأخت ػٍ األعئهخ انزبنُخ:
 -1حىل يعطياخ انجذٔل انًرعهقح تانجٓاخ انرانيح  ( :انؾبوَخ -وسدَغخ؛ انغشة  -انؾشاسدح -ثٍُ حغٍ ؛ انذاس انجُضبء انكجشي؛
انكىَشح  -وادٌ انزهت؛ انؼُىٌ -ثىخذوس -انغبلُخ انحًشاء؛ ربصح -انحغًُخ -ربوَبد ) إنى يثياٌ يُاسة)ٌ3(.

 -2صف ،اَطالقا يٍ انٕشيقريٍ  2ٔ1انًشاكم انري يعزفٓا انًغزب)ٌ1.5( .
 -3ثٍُ اعرًادا عهى انٕشيقح ٔ 1و يا درسرّ  ،األسثاب انًزذثطح تحاالخ انجٓاخ انصالز االذيح  :انذاس انجُضبء انكجشي +
انكىَشح  -وادٌ انزهت  +ربصح  -انحغًُخ -ربوَبد)ٌ2(.
 -4اعزخهص اَطالقا يٍ انٕشائق انصالز ٔ ،يٍ خالل يا درسرّ  ،االجزاءاخ انري اذخذذٓا انذٔنح نًعانجح انًشاكم انري
ذرحذز عُٓا انٕشائق)ٌ2(.

 IIـ يبدح انزبسَخ:
انٕضعيح االخرثاريح انصاَيح :إَراض يقال :
أكرة في أحذ انًٕضٕعيٍ اآلذييٍ ( َ 10مظ )
انًىضىع األول:
شٓذخ أٔرتا خالل انقزٌ ٔ 19تذايح انقزٌ  20ذحٕالخ عًيقح يسد يخرهف انًياديٍ ٔذفأذد اَعكاساذٓا عهى انصعيذيٍ
أٔرتا ٔخارجٓا.
اكزت يٕضٕعا يقانيا رىضح فيّ:
ـ يظاْز انرحٕالخ انسياسيح تأٔرتا في انُصف األٔل يٍ انقزٌ  19و .
ـ انعٕايم انًفسزج نكم يٍ انرحٕنيٍ انذيًٕغزافي ٔاالجرًاعي في أٔرتا خالل انقزٌ  19و.
ـ يظاْز ذٕذز انعالقاخ األٔرتيح َٓايح انقزٌ  19و ٔتذايح انقزٌ  20و ٔاَعكاساذٓا عهى صعيذ خارض أٔرتا.
انًىضىع انثبٍَ :
عزف انعانى اإلساليي طيهح انقزٌ  19و ضغٕطا اسرعًاريح يخرهفح ٔاجٓٓا تأسانية يرعذدج ٔرغى ذعذد ْذِ األسانية
فإٌ َرائجٓا كاَد يحذٔدج.
اكزت يٕضٕعا يقانيا رىضح فيّ:
ـ انضغٕط االسرعًاريح انري ذعزض نٓا انًغزب في يطهع انقزٌ  19و إنى غايح ٔ 1822ذذاتيز انًخشٌ نًٕاجٓرٓا.
ـ أشكال انضغٕط األٔرتيح عهى اإليثزاطٕريح انعصًاَيح خالل انقزٌ  19و .

يهحىظخ:
رخصص َمطزبٌ نهًمذيخ وانزصًُى وانخبرًخ كًب رخصص َمطخ واحذح نهزؼجُش وانهغح و ؽكم انزمذَى.
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