انًًهكخ انًغغثٍخ
وػاعح انزغثٍخ انىؽٍُخ وانزؼهٍى انؼهً
وركىٌٍ األؽغ وانجذش انؼهًً
األكبصًٌٍخ انجهىٌخ نهزغثٍخ وانزكىٌٍ

االيزذبٌ انجهىي انًىدض
انسُخ أونى يٍ سهك انجكبنىعٌب
انًزغشذىٌ انغسًٍىٌ
انضوعح انؼبصٌخ ٌىٍَى 2010
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 -انًىػىع-

لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
يبصح :انزبعٌز وانجغغافٍب  /يضح االَجبػ2 :ؽ
مادج انجغزافٍا :االشتغال عهى انىثائق10/10:
اعتمادا عهى انىثائق أسفهه أوجش انمطهىب:
انىثٍقح رقم :1
انصادراخ
انىارداخ

تطىر قٍمح انصادراخ وانىارداخ تانىالٌاخ انمتذذج األمزٌكٍح ب(انمهٍار دوالر)

2001
721.84
1154.93

2002
685.34
1164.76

2004
811.08
1473.12

2003
716.41
1260.71

انىثٍقح رقم: 2
"ثهغ انؼجؼ انًٍؼاٌ انزجبعي فً انىالٌبد انًزذضح األيغٌكٍخ يسزىٌبد قٍبسٍخ ...سبهى فً صنك اعرفبع أسؼبع انًذغوقبد واَشفبع قًٍخ
انضوالع يًب أسفغ ػٍ اعرفبع قًٍخ انىاعصاد ...نزظجخ انىالٌبد انًزذضح األيغٌكٍخ فً وػؼٍخ دغجخ.
إٌ انُفقبد انؼسكغٌخ األيغٌكٍخ ثبنشبعط ،وسٍبسخ رشفٍغ انؼغائت انزً رُهجهب انذكىيخ انفضعانٍخ أػذذ رطغح يشبكم دقٍقٍخ رهضص
انًٍؼاٍَخ انزً ٌزظبػض ػجؼهب ثشكم يسزًغ نٍسجم  390يهٍبع صوالع سُخ .2006
ورقؼً يؼبنجخ هضا انىػغ إصسبل رؼضٌالد ػهى انزضاثٍغ يٍبصٌٍ دٍىٌخ كبنزؼهٍى وانُقم وانجٍئخ وانسكٍ ،وإطالح َظبو انزقبػض انظي ٌهى
ػضصا يزؼاٌضا يٍ انسكبٌ األيغٌكٍٍٍ ،فً يجزًغ رؼغف فٍه َسجخ انشٍىر رظبػضا يزىاطال".

انىثٍقح رقم:3
"رؼبػفذ طبصعاد انظٍٍ  8يغاد يبثٍٍ  1990و  2003ووطهذ طبصعارهب يٍ انظُبػخ االنكزغوٍَخ  % 30يٍ طبصعاد آسٍب ،وسىف
ٌظم َظٍت انظٍٍ يٍ انظبصعاد انؼبنًٍخ فً  2003انى  % 6يٍ انًُى فً االقزظبص انؼبنًً يذزهخ انغرجخ انضبٍَخ ثؼض انىالٌبد انًزذضح
األيغٌكٍخ  ..فبأليغ ٌسزذق أٌ َزفذض اسزغارٍجٍبد انظٍٍ انغاثذخ :انزذغٌغ االقزظبصي  ،انزغكٍؼ ػهى انزكُىنىجٍبد انؼبنٍخ ..كًب َزفذض
انزذضٌبد انزً رىاجههب :انفجىح انًزُبيٍخ ثٍٍ سكبٌ انغٌف وانًضٌ ،وانجطبنخ انًزُبيٍخ ،وانزذضٌبد انُبجًخ ػٍ انسكبٌ كجبع انسٍ"..
انًغجغ :انظٍٍ رُطهق ،يجهخ انضقبفخ انؼبنًٍخ ،ػضص ٌُ ، 128بٌغ ، 2005ص77

انمطهىب:
1ــ دىل معطٍاخ انجذول إنى رسم تٍاوً تاألعمذج2.ن
2ــ اشزح انكهماخ انمهىوح تاألسىد شزدا جغزافٍا1.ن
3ــ استخزج مه انىثائق:
اــ مه انىثٍقتٍه1و:2ممٍشاخ انىشاط انتجاري األمزٌكً ،مثزسا انعىامم انمفسزج نذنك2.ن
ب ــ مه انىثٍقح :3مظاهز قىج انتجارج انصٍىٍح1.ن
4ــ اوطهق مه انىثٍقتٍه2و 3نزصذ انمشاكم االجتماعٍح االجتماعٍح تانثهذٌه2.ن
5ــ دزر فقزج مىجشج تىضخ مه خالنها دور انعامم انتىظٍمً فً تىاء انقىج االقتصادٌح تانثهذٌه2.ن
مادج انتارٌــــــــــــــخ األول10/10:
أكتة فً أدذ انمىضىعٍه انتانٍٍه:
انمىضىع األول االختٍاري:
سبهًذ انذغة انؼبنًٍخ االونى فً دضوس رغٍغاد يسذ أعوثب فً انًجبالد االقزظبصٌخ وانسٍبسٍخ واالجزًبػٍخ.
اكزت يىػىػب يقبنٍب رجغػ فٍه انزذىالد االقزظبصٌخ وانسٍبسٍخ انزً رفغػهب انذغة انؼبنًٍخ االونى ،وأصغهب فً انزطىعاد انسٍبسٍخ ثأعوثب
ثؼض طنك؟

انًىػىع انضبًَ االسزٍبعي:
ػبشذ ثهضاٌ انؼبنى انغأسًبنً وػؼٍخ طؼجخ ثؼض أػيخ  ، 1929انشًء انظي رؼٌض يٍ اسزغالنهب نهًسزؼًغاد.
أوعوة وانًسزؼًغاد
ا
دغع يىػىػب يقبنٍب رىػخ يٍ سالنه ،كٍف اَزشغد األػيخ االقزظبصٌخ ثبنؼبنى انغأسًبنً ،طنك ػهى اقزظبصٌبد ثهضاٌ
يٍ سالل ًَىطط انًغغة؟
-اَزهــــــــــــــى—ثبنزىفٍق نهجًٍـــــــــــغ

انكبرت :ػجض انغدًو اٌذ اٌشى

