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انىص :

 )7إرا َظشَب إنٗ اإلَغبٌ انذذٚش فئَُب َجذِ قذ دطى كبفخ انذذٔد ،فهى ٚؼذ نهذذٔد انجغشافٛخ أٔ انفشٔق
انًزْجٛخ أٔ انذُٛٚخ أٔ االخزالفبد انهغٕٚخ ٔانؼُصشٚخ  ،يب كبٌ يٍ قذعٛخ ف ٙانًبض ٙفُؼى يب قبو ثّ اإلَغبٌ االكزشبف ٔ
االخزشاع يًب يكُّ يٍ انؼٛش ـ كًب قٛم ـ ف ٙقشٚخ ػبنًٛخ صغٛشح ٔ كجٛشح فَ ٙفظ انٕقذ ٔ،نى ٚكزف اإلَغبٌ ثئصانخ
انذذٔد ف ٙػبنًّ ٔ ،إًَب أصجخ ٚزطهغ إنٗ انفضبء نًٛهكّ أٚضب ٔ يب أػظى انمخترػاخ انؼهمٍح فْ ٙزا انًجب ل !
ٔ )1أيبو ْزا انزطٕس انكجٛش ف ٙرذشٚش اإلَغبٌ يٍ انقٕٛد انز ٙفشضٓب ػهٗ َفغّ  ،إرا ثُب َجذ أٌ دذٔد
انطجٛؼخ رفشض َفغٓب ثصٕسح يزضاٚذح ،فجؼذ أٌ كبٌ ٚؼزقذ أٌ يؼظى األشٛبء ًٚكٍ أٌ رصم إنٗ ٔفشح انًبء ٔانٕٓاء  ،إرا
ثّ ٚكزشف أَّ دزٗ انًبء ٔ انٕٓاء نٛغب يزٕافش ٍٚثال دذٔد ،فبػهى أٓٚب اإلَغبٌ أٌ انٕٓاء ٔ انًبء أصجذب يٓذد ٍٚثشكم
ًٚكٍ أٌ ٚؤصش ػهٗ دٛبح اإلَغبٌ ٔ انكبئُبد األخشٖ ؛ فزهٕس انٕٓاء ثُفبٚبد انًصبَغ ٔيب رخشجّ ٕٚيٛب يٍ عًٕو ٔ يب
رفشصِ آالد انًذَٛخ كفٛهخ ثئفغبد انٕٓاء انز٘ َزُفغّ ٕٚيٛب؛ فئرا أضفُب إنٗ رنك يب ًٚكٍ أٌ رزشكّ االَفجبساد انُٕٔٚخ ػهٗ
انجٕ يٍ غجبس قبرمٔ،انذشٔة انًشزؼهخ ف ٙسثٕع انؼبنى ٔيب رخهفّ يٍ ادزشاقبد ٔ آصبس عبيخ  ،أدسكُب كى ْٕ َبدس رنك
انٕٓاء انُق ٙانؼهٛم ٔ ،أصجخ يٍ انؼبد٘ أٌ َشٖ اإلَغبٌ انذذٚش ٓٚشة يٍ انًذٌ انكجشٖ عؼٛب إنٗ انشٚف ثذضب ػٍ
انٕٓاء انُق ٙانز٘ نى ٚؼذ يزٕافشا .يٍ ُْب أصجخ انجذش فٔ ٙعبئم دًبٚخ انٕٓاء ٔادذا يٍ االْزًبيبد انذذٚضخ نإلَغبٌ.
ْٔ )3كزا رزضخ نُب أصيخ اإلَغبٌ انًؼبصش  ،فٕٓ د ٍٛاعزطبع أٌ ٚزخهص يٍ انقٕٛد انز ٙفشضٓب ػهٗ آفبقّ
ٔ ،سؤٚزّ  ،أصجذذ دذٔد انطجٛؼخ أكثــــــــــــر خطـــىرج  ٔ ،ثٓزا ٚكٌٕ اإلَغبٌ قذ رذشس رًبيب أٔ كبد يٍ كم انقٕٛد
انزُْٛخ قذ ٔقغ فشٚغخ نذذٔد انطجٛـــــؼخ .
د  .جاسم انثسثالوي \ػه كتاب :وظراخ فً انىاقغ االقتصادي انمؼاصر ( تتصرف )

انمجال انرئٍس األول :انقــــــــــراءج

(  8وقط )

ا) مالحظح انىص  7( :ن)
 -7اػذ قشاءح انفقشح انضبَٛخ يٍ انُص ٔ اقزشح ػُٕاَب يُبعجب نّ :
 -1دذد َٕػٛخ انُص ٔ يجبنّ :

ب) فهم انىص1( :ن)
 -3اششح ثبنًشادف يب ٚه - : ٙكفٛهخ ٚ -زطهغ
 ٔفشح  -انًذ َـــــــــــــٛخ -4اٚذ ثضذ يب ٚه: ٙ
 -5يب عجت انٓجشح انًضبدح انز ٙأصجخ ٚقٕو ثٓب اإلَغبٌ انًؼبصش ؟ () ٌ 1

ج) تحهٍم انىص  1( :ن )
 -6يب انًقصٕد ثقٕل انكبرت :قذ ٔقغ اإلَغبٌ انًؼبصش فشٚغخ نذذٔد انطجٛؼخ ؟ ْ -7بد يٍ انُص يب ٚشٛش إنٗ أٌ انزهٕس ثبد
ٓٚذد دٛبح جم انكبئُبد ثًب فٓٛب اإلَغبٌ ؟

د) قراءج تركٍثٍح (1ن)
 ٚقبل  :عاليخ انجششٚخ ف ٙعاليخ انجٛئخ  .أثشص كٛف َذبفظ ػهٓٛب نُغهى يٍ انزهٕس ف ٙدذٔد أسثؼخ أعطش( َ 6قط )

انمجال انرئٍس انثاوً :انذرس انهغىي
 -7اشكم يب رذزّ خط ف ٙانُص فقط7 ( :ن )
 -1اعزخشط يٍ انُص يب ٚه1 ( : ٙن )

ا -أعهٕة رؼجت ٔ ث ٍٛطشٚقخ صٛبغزّ :
ة  -أعهٕة َذاء ٔ ث ٍٛاالعى انًُبدٖ ٔ َٕػّ ٔ دكًّ :
ط  -أعهٕة يذح ٔ دذد َٕع فبػهّ :
 -3رؼجت ثطشٚقخ قٛبعٛخ يغ انشكم انزبو يٍ  :اصفـــر انشجر ()5215

ٔ رؼجت ثطشٚقخ غٛش قٛبعٛخ يغ انشكم يٍ  :تىفر انماء

()5215

 -4أَشئ أعهٕة رو ٚكٌٕ انفبػم فٓٛب ضًٛشا يغززشا يًٛضا ثُكشح ()525

 -5دٕل االعى انًُبدٖ ف ٙانجًهخ اٜرٛخ إنٗ شج ّٛثبنًضبف يغ انشكم انزبو :
" ٌـــا طانة انؼهم كه جادا فً ػمهك "

()525

 -6دٕل إنٗ انًضُٗ ٔ انجًغ انًزكش ٍٚيغ انشكم انزبو يب ٚه " ٙأٌا حرٌصا ػهى انىجاح اجتهذ" ()ٌ1
 -7أػشة يب رذزّ خط ف ٙيب ٚه: ٙ

ٚ -ب صذٌقً ادزشيب انغبثخ ٔ دبفظب ػهٗ األشجبس()525

( 6وقط )

انمجال انرئٍس انثانث  :انتؼثٍر
وـــــــــــــص انمـــــــــىضـــــــــىع :

"رخٛم أَك رْجذ إنٗ انجذش ،فجهغذ رغزًزغ ثجًبل انغشٔة فئرا ثبنجذش ٚخبطجك ٚشكٕ يٍ اػزذاء انُبط ػه ّٛسغى يب
ٚقذيّ نٓى يٍ خذيبد".
اسرد حكاٌتك مستىفٍا مهاراخ انحكاٌح انؼجٍثح

