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اコمدや りإنج  
やاجــــتــــヨــــاعــــيـــاれ: ادりــヨــやل  
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 :تعاريف ヱ أسゃلる مヲضヲعيる(     ラ 6): اريخمادや りلت: أヱا 
 

 ゆإ( ي)اكتヱ رقةヱا( ي)احرص جابتك على هذه الヰرقمك علي ヱن كتابة اسمك أヱرقة التحرير، دヱ ا معヰعلى إرجاع.  

 
(3ラ)     :ي تゲバيفゅ تゅمゅ أتبゅヨ ي (ヵ) عゲف: تعاريف . 1    

ゆやانتدや:............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................  

るيコゅلنや:...............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

ヵゲبゲらلや ゲيヰلظや:................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................  

 
  1 . るعيヲضヲم るلゃأس:  
  
                                                  (ラ 1.1)     :2نゅسゅヰら في やلゅガنる رقم بゅヨ ي 1بسヰم مバطيや れゅلゅガنる رقم  ( ヵ) صل أـ

                                                             .  

 
ゆ مأ ـや (ヵ )ゅين ゅヨب パやゲلفやسب :               (1.0  ラ) 
 

るبيゲغヨلや るحヤسヨلや るمヱゅボヨلや ءゅヨعコ حتلヨلや ضد ゅضوهゅلتي خや ポرゅバヨلや أهم: 
 .................................................................................... るــらـيـヰــد やلــヨــأح

 ヵゲــヰــやل .............................................................
 .................................................................................. يـゅبـطـガـم やلـゲيـムـد やلـらـد بن عـヨـحـم
 
 
 

ゅبعد انجゅز المطلゆヱ دヱن كتゅبة اسمك أヱ رقمك عليヰيجゆ إرجゅع هذه الヱرقة مع ヱرقة التحرير :    ملحヱظة   

 
 

や2لゅガنる رقم  や1لゅガنる رقم     
.أ ـ  تヰديد やلسヤم やلゅバلヨي ま ヱضゅバف عصや るらأمم سゅهヨت やلوكゅلや るليヰوキيる بバد ヱعد  ـ1 

 بヤفور في                   
تحولゅヰ من やلヨطゅلるら بゅإصاحま れゅلゆ ヴ ـ 

メاボاستゅب るらلゅطヨلや.  
حゅلفれゅ بين やأنظるヨ ـ سゅهヨت やلت2

 やلديムتゅتوريる في
ァ  ـ.  サرやدヨلや るمゅقまヱ れやゲجヰلや تشجيع

れゅنムんلやヱ れゅستوصفヨلやヱ سطينヤفي ف るيゲムسバلや  
ヱسط في تجدر やلحゲكや るلوطنيる  ـ سゅهم 3

るيらバلشや れゅゃلفや  رゅنتصや ヱ ゅء أنفゅボل ヱ
 るنيゅんلや るيヨلゅバلや ゆゲلحや ء فيゅفヤلحやفي  

キ  عـ ュوボت るんحدي るبيゲمغ るلヱキ ءゅبن れゅسسぽم ヴヤ
るستوريキ ヱ るسيゅسي.  
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やاشتغاメ بالヲثائق(  ラ  7):  مادや りلجغやゲفيا: ثانيا  

:や1لوثيるボ رقم   
2513/  2512خاメ موسم  ヤوايや れゅلヨتحدや りأمゲيムيる من やإنتや ァゅلゅバلヨيلる يفاحやلヨنتجや れゅلرتヱ るら حصる بバض   

دやヱجنやل やلヨボح  ゅلصوجや りرグلや れゅنتجヨلや 
11 22  31 32 るلحصや  ゆ يヨلゅバلや ァゅإنتや من%  
3 1 1 1 るيヨلゅバلや るらتゲلや 

Images économiques du monde 2514, Armand Colin, pp 105 ,106, 109 et121 (  بتصゲف )    
 :や2لوثيるボ  رقم     

مキヱキゲيته  بفツل، عゅلヨيメヱ ゅفボطや ネゅلفاحる يصنف やأ تتوفや ゲلوايや れゅلヨتحدや りأمゲيムيる عヴヤ أقوや ンقتصキゅ عゅلヨي،   << 
ヱ るバتفゲヨلや りتطورヨلや るنولوجــيムتヤمه لやدガستや تهキゅستفや ヱ  ئجゅمن نتるيヨヤバلや ゐゅأبحや.  

   ま َا ムバنや من やゲخぽر مゲツي قد تムيゲأمや キゅاقتصや ラأ るلسن るليゅヨلや るمコأや れゅسゅ2552 ،や فعキ ゅヨمムيゲأمや ئيسゲيل 
 るسن ゅمゅبヱ2513أ  ュوボت るيキゅقتصや るسゅسن سي ヴلま るبيゲلتや ネゅتدعيم قطヱ ،ヴلوسطや るボらلطや ロゅتجや يらيゲض ゥصاま ヴヤع

 >>.ヱتボويる مゅヰرや れやلطや るボらلشغيヱ るヤتشجيع やلらحث やلヨヤバي

 

  www.lemoci.com   (فゲبتص) 
                        

 :إنجや コゅلヨطヤوや ゆلوثيボتين بتバヨنや( ヵ )قゲأ    
  (2ラ)             ؛بゅأعヨدまりلヴ مらيや1  ラゅلوثيるボ في やلوやرや  ゆ(% ) りキلゅバلヨي やإنتァゅمن حصや るلمバطيれゅ  (ヵ)حメヲ  ـ1  

                                             (ラ  1)حや るلوايや れゅلヨتحدや りأمゲيムيる     مظゅهゲ قوり فا や (ヵ)ستや ァゲガلらヨيや ラゅلヵグ أنجゴته や1ヱعتやキゅヨ عや ヴヤلوثيるボ ـ  2
 : 2من やلوثيるボ ـ   3
 (                                                                                1ラ)                                                                            فاحや るلوايや れゅلヨتحدや りأمゲيムيる؛ قوり (ヵ) فسゲـ 
 や                    (1ラ)لヨتحدや りأمゲيムيる لヤتغヤب عヴヤ مヤガفや れゅأコمや るلゅヨليや るلやゲهنま るجやゲءや れやلوايや(ヵ) れゅستァゲガ ـ 

 やる .(2ラ)أمゲيムيやلوايや れゅلヨتحدり قتصやや キゅلヨشゅكل や ヱلتحديや れゅلتي يوやجゅヰヰ فيゅヰ  (ين)تコゲらفりゲボ مゲكや( ヵ)  りゴكتب  ـ 4   
 
 (.ラ 7.  )مヲضヲع مقالي  :بيる علや ヴلヅやヲヨنるمادや りلتゲ :ثالثا  
   ゴيヨيتるيバيらلطや ロキرやمو ネبتنو ゆゲغヨلや ، ゅヰنムجه لやتوゅヨم りキدバمت れゅهやゲكま  チゲيف るفظゅحヨلや قصد ゅヰاستغال ゅانيボع やゲتدبي

ゅヰيヤع. 
 :يهف (ني)تヲضحموضوعゅ مゅボليや(ヵ)  ゅكتب    

 .بゅلヨغや ヱゆゲلغゅبويや  るلゅヨئيヱ  るضバيや るلヨوやرキ ـ
 .やلヨوやرキ هログ عゅド ヴヤحفやل ヱキر やلدヱلる في ـ
 .في محيطك ゅءتゲشيد やستや メゅヨバلヨل やقتやゲحك ـ
 

             
            

 

http://www.lemoci.com/
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コإنجاや りمد 
ヨــــاعــــيـــاやれاجــــتــــ: ادりــヨــやل  

るإجابや ゲعناص 
 
 :تعاريف ヱ أسゃلる مヲضヲعيる 6/ 6: اريخمادや りلت: أヱا   

 
تヨنح نボطやヱ るحدり لムل تゲバيف キقيق ヱ تやヵ .ュゅلゲらبや ゲلظヰيゲـ  やلنコゅيるـ  やانتدゆや :تعاريف . 1    
  1 . るعيヲضヲم るلゃأس:  
  
           حيح لムل جوゆや ص (5.0ラ)  تヨنح نصف نボطる :2نゅسゅヰら في やلゅガنる رقم بゅヨ ي 1بسヰم مバطيや れゅلゅガنる رقم  صلやلヲ أـ

                                                                                                    .  

ゆ ءمل ـ (ヵ )ゅين ゅヨب パやゲلفやسب( :1.0   ラ) 
 

るبيゲغヨلや るحヤسヨلや るمヱゅボヨلや ءゅヨعコ حتلヨلや ضد ゅضوهゅلتي خや ポرゅバヨلや أهم ゆ 
  ラゅヨんبو ع ヵسيد (5.0 ラ) 

  (ラ 5.0) موحゅ أヱحヨو やلゴيゅني
  メやأنو(5.0  ラ) 

   
 سلュ التنقيط عناصر اإجابة 

 

ゅنيゅث :ゅدة الجغرافيゅ7:  م ベئゅثヱلゅل بゅااشتغ:  

  ヱز ـゅالمبيان  مبيان  إنج れباأعمدة يراعي أساسيا(ヲن)                                              
  ヲ المتحدة ـ استخراج أهمية فاحة れاياヱثيقة اأمريك الヱية من الヱ المبيان ヱ :يدヘكل ما ي : ゆاحتال مرات

れع المنتجاヱمة من اإنتاج العالمي ـ تنヰـ المساهمة بحصة م れالصدارة في العديد من المنتجا 
ン  ثيقةヱـ من الヲ :  
ارتヘاع المردヱدية ـ استعمال : يفاحة الヱاياれ المتحدة اأمريكية على المستヱى العالمقヱة  تヘسير ـ 

 التكنヱلヱجيا الحديثة ـ ااستヘادة من البحث العلمي
تدعيュ قطاع  ـ ائゆضراュ النظإصاح : إجراءاれ التغلゆ على مخلヘاれ اأزمة المالية الراهنة استخراجـ 

.تشجيع البحث العلميـ  ر الطبقة الشغيلة يمヰت ヱالتربية   
ン  بة كتـゅ ال تبرزفقرة ヱ ا المشاكلヰヰاجヱالتي ي れالمتحدة اقتصاد  تحديا れاياヱةاأمريكيال : (ヲن)    

 مشاكل فائض اإنتاج ـ مشاكل حدة المنافسة اأجنبية

  
  
 
 
 (ヲن) 
 
 
(ヱ.1ن) 
 
(ヲ ن) 

                        
    

や2لゅガنる رقم  や1لゅガنる رقم     
.أ ـ  تヰديد やلسヤم やلゅバلヨي ま ヱضゅバف عصや るらأمم سゅهヨت やلوكゅلや るليヰوキيる بバد ヱعد  ـ1 

 بヤفور في                   
تحولゅヰ من やلヨطゅلるら بゅإصاحま れゅلゆ ヴ ـ 

メاボاستゅب るらلゅطヨلや.  
2 るヨأنظや بين れゅلفゅلتحや تヨهゅـ س

 やلديムتゅتوريる في
ァ  ـ.  サرやدヨلや るمゅقまヱ れやゲجヰلや تشجيع

れゅنムんلやヱ れゅستوصفヨلやヱ سطينヤفي ف るيゲムسバلや  
ヱسط في تجدر やلحゲكや るلوطنيる  ـ سゅهم 3

るيらバلشや れゅゃلفや ゅنتصや ヱ ゅء أنفゅボل ヱ ر
 るنيゅんلや るيヨلゅバلや ゆゲلحや ء فيゅفヤلحやفي  

キ  ـ れゅسسぽم ヴヤع ュوボت るんحدي るبيゲمغ るلヱキ ءゅبن
るستوريキ ヱ るسيゅسي.  



2 / 2 るلصفحや حدヲヨلや ヵヲヰلجや ラامتحاや  للنيلや りادヰسلك شやヵدやإعد  

 
<<>> 

 やأكاديヨيや るلجヲヰيる للتゲبيや ヱ るلتكヲين 
ンゲらلكや اءツيらلや رやلدや るヰلج 

1014 دヱرり يヲنيه   やلヨعامل 1  
 

د 11س  1  
 

コإنجاや りمد 
ヨــــاعــــيـــاやれاجــــتــــ: ادりــヨــやل  
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 . مヲضヲع مقالي  :بيる علや ヴلヅやヲヨنるمادや りلتゲ :ثالثا     

 سلュ التنقيط عنゅصر اإجゅبة
 مقدمة مناسبة ـ التصميュ ـ خاتمة مناسبة: لمنヰجيالجゅنゆ ا

 :الجゅنゆ المتعلベ بゅاكتشゅف ヱ رد الヘعل
 :بالمغرヱゆ الغابヱية  المائية  ヱضعية المヱارد

 ...ـ تلヱث المياه ヱ تراجع نصيゆ الヘرد من الماء: كل ما يヘيد
            ゆفر المغرヱددة بالتراجع  ـ تヰا مヰية لكنヱارد غابヱعلى م... 

ـ برامج ヱ أهداف ـ  ヱ قヱانين  إصدار تشريعاれ: المヱارد هذه على  ظاالحヘالدヱلة في  دヱر ـ
 ...التحسيس

 جゅنゆ الヘعل
 ...قابا للتطبيベعمليا ヱ أن يكヱن ااقتراح : اءترشيد استعمال الماقتراح  ـ

 (لغة سليمة ـ شكل تقديュ المنتヱج )  :الجゅنゆ الشكلي

(ヱ ن) 
 
(ヱ ن) 
 
(ヱ ن) 
 
(ン ن) 
 
(ヱ ن) 

  
 

             
              

 
 


