ثانوية ابن سينا التأهيلية
المستوى1 :باك علوم تجريبية
مدة اإلنجاز1h :

www.9alami.info
المادة :التاريخ والجغرافيا

فرض رقم  1الدورة األولى

 - Iالجغزافيب:

األستاذ :عبد الحق صديقي

توؼي في الىثبئق التبليخ ،ثن أجت ػي األسئلخ الوزافقخ:
الدػبهخ رقن 2:

الدػبهخ رقن 1:
تقذيشاد انمُاسد انمبئيخ َ االدتيبجبد انمستقجهيخ ثبنمغشة
انسىُاد

عذد انسكبن كميخ انميبي انقبثهخ
نهتعجئخ( ) m3
ثمهيُن
وسمخ

َىاجَ املغشة هشنل قلخ املبء و َشرجط ُزا املشنل ثزشاجغ

دصخ انفشد مه انمبء
m3/hab/an

1990

24,3

29

1400

2000

2,81

29

1062

2025

3989

29

596

2050

47. 3

29

400

الوصدر :إداسح انميبي

2005 DRPE

الزسبقطبد و قلخ اإلهنبًُبد لزىفري ًسجخ لزخزَي املُبٍ لسٌىاد
اجلفبف الٌبجتخ ػي الزغرياد املٌبخُخ و فزشاد اجلفبف ثبإلضبفخ

إىل الٌوى الذميغشايف و هب َشافقَ هي ضغط ػلً املىاسد املبئُخ ثفؼل

قىح االسزهالك املٌزيل ,ثل إى ثؼض القٌىاد اليت رزود السنبى
ثبملبء الششوة يف ثؼض املذى يف حبلخ سُئخ  ,حبُث َضُغ املبء

قجل وصىلَ إىل املسزهلل  :فوجوىع هشدودَخ شجنخ املبء الصبحل

للششة يف هؼظن املذى املغشثُخ ال رزؼذي ًسجخ  , %01ففٍ

سٌخ 5112هي أصل  502هلُبس (م ) 3هي املبء الششوة يف
قٌىاد املُبٍ مل َصل هٌهب إىل املسزهلل سىي  600هلُبس (م) 3

 ,أٌ  315هلُبس (م ) 3ضبػذ ثسجت الزسشة .

وهي جبًجَ َسبُن القطبع الفالحٍ ثٌسجخ مجريح يف ُزا اهلزس
املبئٍ إر َسزؼول  %88هي خمزوى املُبٍ ثفؼل رزاد املسحبد

املزسوػخ

انمصذسLa vie éco-04/05/2007 :

.1
.2
.3
.4
.5

دُل معطيبد انجذَل إنى مجيبن مىبست ( عذد انسكبن ـ دصخ انفشد مه انمبء) ؟ 2.....................................................................ن
قبسن َتيشح تطُس كم مه عذد انسكبن َ دجم انميبي انمعجئخ َ 8ستىتج اثش رنك عهى تطُس معذل دصخ انفشد مه انمبء ثبنمغشة؟ 2...........ن
اوطالقب مه انُثيقخ سقم : 2
 صىف انعُامم انمفسشح نمشكم انميبي ثبنمغشة؟ 1.........................................................................................................ن
 دذد مكُوبد كم صىف ؟ 1......................................................................................................................................ن
َسد في انُثيقخ سقم " :2يسبٌم انقطبع انفالدي ثىسجخ كجيشح في ٌزا انٍزس انمبئي"َضخ مُقفك مه ٌزا انٍزس َ اقتشح ثعض
انتذاثيش نهذذ مه رنك ( في دذَد  5اسطش) 2....................................................................................................................ن
اعتمبدا عهى مب دسستً 8اركش ثعض األسبنيت انمتخزح نتذثيش انمُاسد انمبئيخ ثبنمغشة 2.................................................................ن

 التبريخً 01 :قطأدد التحىالد االقتصبديخ و الوبليخ التي ػزفهب الٌظبم الزأسوبلي خالل القزى 91و هطلغ ق  02إلى تٌبهي ظابرزح التٌابف
االهجزيبلي و ثبلتبلي اًدالع الحزة الؼبلويخ األولى .
اكتت هىضىػب هقبليب تجزس هي خالله:
 التحىالد االقتصبديخ والوبليخ التي ػزفهب الؼبلن الزأسوبلي
 هظبرز التٌبف االهجزيبلي و الىسبئل التي اػتودتهب الدول االهجزيبليخ في رذا التٌبف

www.9alami.info

حع سؼيد

