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انىثُقح رقى : 1
" ثؼذ أٌ ٔضؼذانذشة (انؼبنًٛخ األٔنٗ )أٔصاسْب ،كبَبالَزمبل يٍ الزظبدٚبد انذشة إنٗ الزظبدٚبد انسهى أيشا يؼمذا،
دزٗ ثبنُسجخنهذٔل انًُزظشح َفسٓب ٔ.يًب ضبػف يٍ يزبػت يب ثؼذ انذشة :انُمض انشذٚذ ف ٙػذد انشجبة انؼبيم انز٘
سمظ انًالٌ٘٘ يُّ ف ٙيٛبد ٍٚانذشة .ثًُٛب كبَذ أٔسثب دُٛزان ف ٙدبجخ إنٗ يضٚذ يٍ األٚذ٘ انؼبيهخ إلطالح يب رخشة
يٍ األساض ٙانضساػٛخ ٔ ،يب رٓذو يٍ يؼبيهٕ يظبَغ ٔ .دٛش أٌ أػذادا ضخًخ يٍ سفٍ انُمم انزجبس٘ لذ أغشلذ
خالل انذشة ٔ أٌ طشق انًٕاطالد انز ٙداسد دٕنٓب انًؼبسككبَذ يخشثخ ،فمذ ٔاجٓذ أٔسثب يشبكم يؼمذح السزٛشاد
دبجبرٓب يٍ انخبسط .ثم إٌ ػًهٛخ االسزٛشاد َفسٓب رٕاجّ يشكالد يبنٛخ يؼمذح .إر اسزُفزد انذٔل انًمبرهخ يؼظى سطٛذْب
يٍ انزْت ف ٙسذ دبجٛبرٓب انؼسكشٚخ ( ٔ ) ...لذ دفؼذ ْزِ انظشٔف االلزظبدٚخثبنذٔل األٔسثٛخ إنٗ َٓجسٛبسخ االكزفبء
انزارْ ٔ .ٙزِ انسٛبسخ رؤد٘ إنٗ انزمهٛم يٍ دجى انزجبسح انذٔنٛخ األيش انز٘ أسٓى ف ٙرؼًٛك األصيخ االلزظبدٚخ".
ػجذ انؼضٚض سهًٛبٌ َٕاس ،أٔسثب يٍ انذشة انجشٔسٛخ انفشَسٛخ إنٗ انذشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ  ،داس انفكش انؼشث ، ٙانمبْشح  ، 1982ص  ( 271 - 270ثزظشف )

انىثُقحرقى :2
" نمذ كبَذ اٜيبل يؼمٕدح نذٖ انجًبْٛش ػهٗ أٌ إٚطبنٛب ٔ لذ خشجذ يٍ انذشة يُزظشح نٍ رذظم فمظ ػهٗ يكبَخ
دٔنٛخ سفٛؼخ ،أٔ ػهٗ يكبست رشاثٛخ كجٛشح ،ثم أٚضب ػهٗ اسرفبع يسزٕٚبد انذخم انفشد٘ ٔ اصدْبس ث ٍٛيخزهف أفشاد
انشؼت ٔ .نكٍ اَزٓذ انذشة ثخٛجخ أيم إٚطبنٛب إصاء يٕلف انسهفاء انًؼبسع نألطًبع اإلٚطبنٛخ ٔ ،إصاء األصيخ
االلزظبدٚخ انكجٛشح انز ٙرؼشضذ نٓب إٚطبنٛب ف ٙأػمبة انذشة .فمذ ػبَذ إٚطبنٛب يٍ َمض شذٚذ ف ٙانفذى ٔ انذذٚذ
ٔ اسرفؼذ األسؼبس ثشكم جَُٕ ٔ ٙلهذ انكًٛبد انًؼشٔضخ يٍ انًٕاد انغزائٛخٔ ٔ .لغ انضشس أكضش ػهٗ انفئبد
يذذٔدح انذخم".
ػجذ انؼضٚض سهًٛبٌ َٕاس ٔ ػجذ انًجٛذ َؼُؼ ،ٙأٔسثب يٍ انضٕسح انفشَسٛخ إنٗ انذشة انؼبنًٛخ انضبَٛخ ،انُٓضخ انؼشثٛخ ثٛشٔد  ، 1973ص 535

انىثُقح رقى :3
" أيب األزيح االقتصاظَح انعانًُح (نسُخ  )1929فمذ سبػذد ػهٗ إضؼبف األَظًخ انجشنًبَٛخ انذًٚمشاطٛخ ٔ ،ػهٗ رمٕٚخ
األَظًخ انذٚكزبرٕسٚخ ثشكم ػبؤ ،ػهٗ انًجٙء بانُازَح إنٗ انذكى ف ٙأنًبَٛب ،كًب...سبػذد انذٔل انذٚكزبرٕسٚخ ػهٗ
انزفكٛش ف ٙانًدال انسُىٌ ٔانؼًم ثّٔ ،كبٌ يٍ انطجٛؼ ٙأٌ رظطذو إسادح ْزِ انذٔل ٔإسادح انشؼٕة انمبطُخ فْ ٙزِ
انًُبطك يٍ جٓخ ،صى يظبنخ انذٔل انًسزفٛذح يٍ انٕضغ انمبئى يٍ جٓخ صبَٛخ ".
انظًذ سٚبع "1999رطٕس األدذاس انذٔنٛخ ف ٙانمشٌ  " 20انًؤسسخ انجبيؼٛخ نهذساسبد ٔانُشش ٔانزٕصٚغ ثٛشٔد  ،ص  346ثزظشف.
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 1ـ ضغ( ٘ )انٕصبئك انضالس ف ٙسٛبلٓب انزبسٚخٙ
( )ٌ 1
-2
 3ـ استطرج ( ٌ ) يٍ انٕصبئك انًؼطٛبد انزبسٚخٛخ اٜرٛخ)ٌ3( :
أ ـ يٍ انٕصٛمخ سلى  - : 2 ٔ1انظؼٕثبد االلزظبدٚخ ٔ انذًٚغشافٛخ انزٔ ٙاجٓزٓب أٔسثب ثؼذ َٓبٚخ انذشة انؼبنًٛخ األٔنٗ
 أصش ْزِ انظؼٕثبد ػهٗ االلزظبد األٔسث.ٙة ـ يٍ انٕصٛمخ سلى  - : 2اَزظبساد انجًبْٛش يٍ اَزظبس إٚطبنٛب ف ٙانذشة انؼبنًٛخ األٔنٗ ؛
ط ـ يٍ انٕصٛمخ سلى  - : 3اَؼكبسبد األصيخ ػهٗ انٕضغ انسٛبس ٙف ٙأٔسثب
 4ـ ركة ( ٌ ) انفكشح األسبط نهٕصبئك انضالس ()ٌ 2
 5ـ اكزت ( ٘ ) فمشح يشكضح تثرز( ٍَ ) فٓٛب دٔس انسٛبسخ انزَٓ ٙجٓب ْزهش ف ٙاَذالع انذشة انضبَٛخ ( )ٌ 2
.................................................

ـ ثاَُا :ياظج اندغرافُا :االضتُار تٍُ يىضىعٍُ يقانٍُُ
اكتة فٍ أزع انًىضىعُُاِتٍُُ:
انًىضىعاألول:
انٕصٛمخ :انشرجخ ٔ انذظخ يٍ انًجبدالد انزجبسٚخ انؼبنًٛخ نكم يٍ انظ ٔ ٍٛانٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ
انٕاسداد
انظبدساد
انشرجخ
انذظخ
انشرجخ
انذظخ
1°
14,2%
1°
9 ,9 %
نٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ
2°
6,7%
2°
8,5%
انظٍٛ
- Images économiques du monde 2012 p 144 et p 369

رشجًخ يؤسسخ ػبنى انفكش ص - L’état du monde 2011 ,107
رؼزجش انزجبسح لطبػب دٕٚٛب ف ٙالزظبد كم يٍ انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ ٔ انظ ٍٛنزضبفش ػٕايم يزؼذدح  ،إال أٌ الزظبد
انجهذٕٚ ٍٚاجّ يجًٕػخ يٍ انزذذٚبد.
اسزؼٍ ( اسزؼ ) ُٙٛثبنٕصٛمخ ٔيب دسسذ نكتاتح يٕضٕع يمبن ٙتىضر ( ٍَ ) ف ّٛيب ٚأر: ٙ
ـ يظبْش لٕح انزجبسح ف ٙكم انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ ٔانظٍٛ؛
ـ انؼٕايم انًفسشح نًُٕ انزجبسح ف ٙانظٍٛ؛
ـ انزذذٚبد انزٕٚ ٙاجٓٓب الزظبد انٕالٚبد انًزذذح األيشٚكٛخ .
انًىضىع انثاٍَ:
رٓزى سٛبسخ إػذاد انزشاة انٕطُٛجبنًغشة ثزًُٛخ انًجبل انذضش٘ لظذ يؼبنجخ األصيخ انزٚ ٙزؼشع نٓب.
اكتة ( ٘ ) يٕضٕػب يمبنٛب تىضر (  ) ٍٚف ّٛيب ٚأر:ٙ
 يفٕٓو سٛبسخ إػذاد انزشاة انٕطُ ٔ ٙانًجبدئ انًٕجٓخ نٓب ثبنًغشة يظبْش األصيخ انز ٙرؼبَ ٙيُٓب انًذٌ انًغشثٛخ -أشكبل انزذخم نًؼبنجخ أصيخ انًذُٚخ ثبنًغشة.

انًًهكح انًغرتُح

شِ ـــاظج انثكانىرَا
االو ــترـــاٌ انحــِ ــوٌ انًىذـــظ نٍُـــل ـ
ظورج َىَُى2012

ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ
><>>
األكاظًَُح اندهىَح نهترتُح وانتكىٍَ

ندهح انعار انثُضاء انكثري

انشعثح أو انًسهك :عهىو تدرَثُح و عهىو رَاضُح و انعهىو
انشرعُح تانتعهُى األصُم – عهىو االقتصاظ و انتعتُر*
راف ـٌـا
انًاظج  :الــ ـخـارٌــش والــجــغــ ــ
انًـىضــــــــىع

انصفسح
يـعج اإلَداز
انًعايـم

3/2
2س
*3 – 2

انسُح األونً
انعورج انعاظَح

