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سٍُ إٌمٍظ

ػٕاصش اإلخاتح
ِادج اٌراسٌخ  :االشرغاي ػًٍ اٌٛثائك :
 = 1اٌششذ اٌراسٌخً :
 االِثشٌاٌٍح  :ذؼًٕ ذسٍظ ا ٚسٍادج دٌٚح ػًٍ دٚي أخشيِ ً٘ٚ,شحٍح اسرؼّاسٌح ػشفٙا اٌمشْ ٚ 19ذٍّضخ ػٓاٌّشحٍح اٌساتمح تاػرّاد٘ا ػًٍ ٚسائً خذٌذج (اٌششواخ اٌىثشي -اٌرٛظٍفاخ اٌشأسّاٌٍح)....
 اٌرحاٌفاخ األٚستٍح  :اسذثطد تحذج اٌرٕافس االسرؼّاسي االٚستً فً اٌمشْ  19حٍث ذشىً اٌحٍف اٌثٍسّاسوًٚاٌرحاٌف اٌفشٔسً...
 اٌحشب اٌؼاٌٍّح اال :ًٌٚاِرذخ ِٓ  1914اًٌ  1918تٍٓ دٚي اٌٛسظ ِٓ خٙح ٚدٚي اٌرحاٌف ِٓ خٙح ثأٍح ِخٍفحٔرائح الرصادٌح ٚاخرّاػٍح ٚسٍاسٍح ػٍّمح.
 = 2اٌسٍاق اٌراسٌخً ٌٍٛثٍمرٍٓ  : 2ٚ1ػشفد اٚستا خالي اٌمشْ  19ذحٛالخ وثشي الرصادٌا ٚاخرّاػٍا ٚسٍاسٍا ,
ساّ٘د فً ذطٛس حشوح اٌرٛسغ االِثشٌاًٌ.
 = 3أسثاب ِٚظا٘ش اٌحشوح االِثشٌاٌٍح تاالػرّاد ػٍى اٌٛثٍمرٍٓ ٚ 2ٚ1اٌشصٍذ اٌّؼشفً :
 دٚافغ الرصادٌح  :اٌحاخح اٌّرضاٌذج ٌٍّٛاد األٌٍٚح ٚاألسٛاق... دٚافغ اخرّاػٍح  :سغثح األٚستٍٍٓ فً ذداٚص األصِاخ االخرّاػٍح إٌاخّح ػٓ اٌضغظ اٌذٌّغشافً... دٚافغ سٍاسٍح  :اٌرساتك ٔح ٛاِرالن اٌّسرؼّشاخ ٌضّاْ اٌمٛج ٚحّاٌح اٌّحاٚس اٌرداسٌح ... اذسؼد حشوح اٌرٛسغ االِثشٌاًٌ ِداٌٍا ٌرشًّ اٌّضٌذ ِٓ إٌّاطك فً اٌؼاٌُ  ,فً ِمذِرٙا إفشٌمٍا... = 4األصِاخ اٌثٍمأٍح ٚاٌّغشتٍح ِٓ خالي اٌٛثٍمح ٚ 3اٌّىرسثاخ:
 األصِاخ اٌثٍمأٍح  :ػشفد ِٕطمح اٌثٍماْ أصِاخ سٍاسٍح حادج (األصِح اٌثٍمأٍح األ ,ًٌٚاألصِح اٌثأٍح  ,األصِحاٌثاٌثح) وّا أذٌؼد اٌحشب اٌؼاٌٍّح األ ًٌٚػمة اغرٍاي  ًٌٚػٙذ إٌّسا ...
 األصِاخ اٌّغشتٍح  :أسفش اٌرٕافس االِثشٌاًٌ ػٓ ِدّٛػرٍٓ ِٓ األصِاخ اٌّشذثطح تاٌّسأٌح اٌّغشتٍح أّ٘ٙا  :أصِحٚ 1905أصِح ... 1911

ِادج اٌدغشافٍاِٛ :ضٛع ِماًٌ اخرٍاسي
اٌّٛضٛع اٌّماًٌ األٚي ()ْ10
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 ِمذِح ِٕاسثح .ِ - -1شىً اٌّاء فً اٌؼاٌُ اٌؼشتً ٚأؼىاساذٗ :
ٌٛ +اخٗ اٌؼاٌُ اٌؼشتً ِشهي اٌخصاص اٌّائً (الً ِٓ ٌٍ 3َ 1000فشد سٌٕٛا)
 +صٌادج اٌطٍة ػًٍ اٌّاء ِٚحذٚدٌح اٌّٛاسد اٌّائٍح اٌّراحح .
 +اٌطٍة اٌّرضاٌذ ػًٍ اٌّاء فً اٌمطاػاخ االلرصادٌح ٚخصٛصا اٌمطاع اٌفالحً اٌزي ٌسرٍٙه حٛاًٌ
 ِٓ% 88,6اٌّٛاسد اٌّائٍح .
 +ذٛذشاخ سٍاسٍح  ,خصٛصا تإٌسثح ٌٍثٍذاْ اٌرً ذؼرّذ ػًٍ ِداسي ِائٍح ِشرشوح تٍٓ دٚي ػشتٍح ٚأخشي غٍش
ػشتٍح (سٛسٌا ٚاٌؼشاق ٚذشوٍاِ -صش ٚاٌسٛداْ ٚتؼض اٌذٚي اإلفشٌمٍح – إٌضاع اٌؼشتً اإلسشائًٍٍ)
 = 2اٌدٛٙد اٌّثزٌٚح السرغالي اٌّٛسد اٌّائً فً اٌؼاٌُ اٌؼشتً :
* إخشاءاخ ذٕفٍزٌح (ذمٍٕح)  :اٌشي اٌؼصشي – تٕاء اٌسذٚد (ِصش ٚاٌّغشب) – إٌٙش االصطٕاػً فً ٌٍثٍا –
ذحٍٍح ٍِاٖ اٌثحش(دٚي اٌخٍٍح ّٔٛرخا)
* إخشاءاخ ذششٌؼٍح ِٚؤسساذٍح  :لأ ْٛاٌّاء (ِّىٓ اسرحضاسا ٌّٕٛرج اٌّغشتً)
* اخشءاخ ذحسٍسٍح ...

 خاتمة مناسبة . -الجانب الشكلي  :التعبير الجغرافي – التصميم المنطقي ....
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اٌّٛضٛع اٌّماًٌ اٌثأً (10ن)
 مقدمة مناسبة . –1 1انعكاسات الثروة النفطية والعمالة األجنبية على المجال في دول الخليج :
 االكتشافات النفطية في المناطق الصحراوية القاحلة استقطبت هجرة عكسية من األودية واألنهار
نحو المناطق الصحراوية حيث آبار النفط .
 ظهور مراكز حضرية كبرى في المناطق النفطية  :ظهور مدن كبرى مجهزة ببنيات تحتية جد
متطورة .
 تحول الدول النفطية إلى قبلة الستقطاب أعداد كبرى من الوافدين ومن جنسيات مختلفة ( نسبة
الوافدين تجاوزت أحيانا عدد السكان الخليجيين ).
 – 2تأثيرات الثروة النفطية والعمالة األجنبية على المجتمع الخليجي :
 العائدات النفطية الضخمة حسنت المستوى المعيشي للساكنة (الصحة – التعليم – تحسن
نمط العيش ) ...
 ظهور عادات استهالكية جديدة في أوساط المجتمع الخليجي (.مجتمع استهالكي ).
 إقبال المواطنين الخليجيين على الوظائف الحكومية واإلدارية وابتعادهم عن األنشطة اإلنتاجية
والخدماتية لفائدة الوافدين .
 تأثيرات إيجابية  :إسهام العمالة األجنبية في إقامة بنيات تحتية ضخمة  +تنشيط الحركة التجارية
+اإلسهام في سرعة تحضر المجتمع الخليجي ....
 تأثيرات سلبية  :ارتفاع أسعار العقار  +ظهور أحياء يقطنها الوافدون ،وتفتقر إلى التجهيزات
األساسية ...
خاتمة .
 الجانب الشكلي  :التعبير الجغرافي – التصميم المنطقي ....ذرشن ٌألسرار (ج) صالحٍح اٌرمذٌش .
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