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تمعه فً انُثبئق انتبنٍخ ،ثم أخت عه األسئهخ انمزافقخ:

انذعبمخ رقم 2:

انذعبمخ رقم 1:
ببإلظبفت إىل اٌعىامً ادلؤسسبحُت ( احفبلُت اٌخببدي احلز)  ,فبن منى
ادلببدالث اٌذوٌُت حذد حتج حأثري سزعت اٌخطىراث اٌخمىُت  ,و

ٌىذا حعبعفج طبلت محىٌت سفه ومً اٌىفط مثال مخسني مزة مىذ

ادلؤشزاث

مخىسط اٌىبحج مخىسط اٌذخً وسبت ادلخعٍمني وسبت األمُت
اٌذاخٍٍ اخلبَ اٌفزدٌ

اجملبي

مبٍُبر دوالر

احلزة اٌعبدلُت اٌثبوُت  ,و أصبح اٌىمً اجلىٌ سهال و معممب  ,ومب

أظحً اٌىمً عرب اٌسىه احلذَذَت أوثز سزعت و محىٌت  ,وسبعذث
طزق اٌخىُُف ة اٌخصبري اٌعصزَت عًٍ بُع اٌسٍع يف األسىاق

اٌبعُذة  .و وً ٌذي اٌخطىراث و ادلبخىزاث اٌخمىُت شجعج

ادلببدالث اٌخجبرَت اٌذوٌُت .بخخفُط وٍفت اٌصبدراث مه جهت .

مؤشزاث الخصبدَت

مؤشزاث اجخمبعُت

ببٌذوالر
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مشبي اجملبي ادلخىسطٍ
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جىىة اجملبي ادلخىسطٍ

38,308
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,808
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ومب مىىج مه حىىَع ادلىاد األجىبُت ادلعزوظت ٌٍبُع يف األسىاق

اٌىطىُت مه جهت أخزي.

المصدر :مقرر األساسي في الجغرافية للثانية من سلك البكالوريا

انمصذر :مقرر األساسي في الجغرافية للثانية من سلك البكالوريا

انذعبمخ رقم 3:
" مع مطٍع اٌمزن اجلذَذ  ,حخعزض ادلىارد اٌطبُعُت ٌعغىطبث مخزاَذة  ,اٌيت هتذد اٌصحت اٌعبمت و حؤثز عًٍ جمهىداث اٌخىمُت ,
فىثري مه ادلىبطك أصبحج حفخمز إىل ادلبء وبععهب حخعزض فًُ األراظٍ اٌزراعُت ٌإلهنبن و اٌخذٌىر ( اٌخصحز)  .ومب أن مىبطك

أخزي حفمذ غبببهتب ,ومىهب أَعب مب َعبين مه اٌخٍىد اجلىٌ و ادلبئٍ ,أو مه حذٌىر و حزاجع اٌسىاحً ...و بشىً عبَ ,فمذ
أظحج وً لطبعبث اٌبُئت حشهذ ,مىذ عذة عمىد ,ظزوفب مه اٌخذٌىر و اٌخزاجع هتذد مسخمبً اٌبشزَت".
المصدر :مقرر األساسي في الجغرافية للثانية من سلك البكالوريا
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انذعبمخ رقم 4:
..................................................................

انخط انفبصم ثٍه انشمبل َاندىُة

ثهذ مىذمح
ثهذ فً طُر االوذمبج

انمدبالد انمٍٍمىخ

- 1اوطالقب مه انىص َ ممب درستً  ,حذد اَنٍبد انمتحكمخ فً ثزَس ظبٌزح انعُنمخ؟
2
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حُل انمعطٍبد انخبصخ ثمتُسط انذخم انفزدي َ انمؤشزاد االختمبعٍخ إنى مجٍبن مىبست ؟اثزس اوطالقب مه اندذَل َ ممب درستً مظبٌز انتفبَد ثٍه شمبل َ خىُة انمدبل انمتُسطً حست مؤشزانتىمٍخ انجشزٌخ؟
اثزس اوطالقب ممب درستً انتذاثٍز انمتخذح مه طزف انجهذان انمتُسطٍخ نتدبَس ٌذي انتجبٌىبد َ وتبئدٍب؟اوطالقب مه انُثٍقخ  3حذد ثعض انتحذٌبد انجٍئٍخ انتً ٌُاخٍٍب انعبنم ؟َ-طه انمعطٍبد انُاردح فً انمفتبذ عهى انخزٌطخ َضع عىُاوب مىبسجب نهخزٌطخ ؟
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 2ن
1ن
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 -IIانتبرٌخ 01 :وقط

عزف انعبنم انزأسممبنً عمذح تحمُالد اقتصمبدٌخ َ سٍبسمٍخ مذاح انحمزة انعبنمٍمخ األَنمى قمبدد إنمى اومذال
انحزة انعبنمٍخ انثبوٍخ .
اكتت مُضُعب مقبنٍب تجزس مه خالنً:
 انتحُالد انسٍبسٍخ انتً شٍذتٍب أَرَثب خالل ٌذي انفتزح
 دَر األسمخ االقتصبدٌخ فً اوذال انحزة انعبنمٍخ انثبوٍخ

حع سعٍذ
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